AFFALDS KIRKEGÅRD
1.-3. klasse

I affaldskirkegården kan I undersøge, hvad der sker med affald, som ligger i naturen og undersøge
nedbrydningstider.
I kan selv stå for aktiviteten på Natursamarbejdet eller vælge at få en formidler på. Der er uddybende materialer om
affaldskirkegården i formidlingsrummet.
På affaldskirkegården sidder de forskellige slags affald i enden af en blå snor. I kan se på pinden, hvad det er, og
hvornår det er ”begravet”. Under stenen finder I et dyr. Hvis I løfter stenen og træpladen, kan I se på dyret. Undgå
at flytte og røre ved det. Hvilket dyr tror I det er? Kan I se nogen dyr, som er i gang med at nedbryde det? Brug evt.
et forstørrelsesglas.
I må også meget gerne selv finde noget affald, som I kan ”begrave”. Kom igen om nogle uger eller måneder og se,
hvad der er blevet af jeres affald.
Affaldskirkegården giver mulighed for at undersøge og opleve med alle sanser. Og giver rum til fordybelse og
samtale om; død/levende, fugtig/tør, kort/lang tid, krible-krable dyr, materialer: papir, plastik, metal osv., naturens
eget affald, blade, grene, dyr, som nedbrydes af naturen selv og meget andet
Affald som ikke hører til i naturen skal i skraldespanden. I kan også se på Natursamarbejdets affaldssortering i
gården.

Eksempler på læringsmål
Ring og aftal hvilke læringsmål I vil sætte fokus på.
Natur/Teknologi
Eleven undgår at smide affald i naturen, fordi de kender
konsekvensen.
Eleven ved, at ikke alt affald smidt i naturen forsvinder.
Eleven kan udforske affalds nedbrydningstider.
Eleven ved, at temperatur og fugtighed påvirker affaldets
nedbrydningstid.
Eleven kan beskrive, hvordan forskellige ressourcer kan
genbruges.
Eleven har viden om, at affald skal sorteres for at blive en
ressource.
Eleven kan identificere: organisk materiale, papir, glas,
plast, metaller.
Eleven ved at forskellige materialer har forskellige
egenskaber.
Matematisk
Eleven kan undersøge affaldsmængder matematisk og tolke
resultatet.
Eleven ved, at affaldsmængde kan tælles i antal, vejes i kg
og måles i rumfang.
Eleverne kan rangordne affald efter dets nedbrydningstid.
Eleverne har viden om naturlige tals størrelsesorden.

Hvornår: hele året
Antal: én klasse
Pris: efter aftale
Tid: ca. 1 time
Sted: Natursamarbejdet
Adresse: Louisevej 100, 8220 Brabrand
Telefon: 86 25 68 60
Mail: natursamarbejdet@mbu.aarhus.dk

Eleven kan beskrive og lave udregninger med
nedbrydningstider.
Eleven har viden om strategier til beregning af
nedbrydningstider.

Se Forenklede Fælles Mål længere nede i dokumentet

