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Mille og sodavandsfabrikken
FREDAG DEN 11. DECEMBER

Hvis der skal være ressourcer til fremtidige generationer, er alle nødt til at gøre deres for at 

belaste naturen så lidt som muligt. I dette afsnit besøger Mille en sodavandsfabrik. Og her er 

de gode til at sørge for, at rigtigt mange af deres flasker kommer retur – til gavn for miljøet. 
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Kan du komme i tanke om noget, I 
genanvender derhjemme? 

Har du prøvet af returnere flasker i et 
supermarked?

Hvad kender du fra dit køkken, som kan 
holde sig i lang tid?

Har du tænkt over, hvorfra de 
plastikflasker kommer, som du drikker af? 

Har du prøvet af returnere flasker i 
supermarkedet?

Hvad kender du fra dit køkken, som kan 
holde sig i lang tid?
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til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Julepynt af skrald Du skal bruge: Lim, tusser, stof, glitter. Kun fantasien sætter grænser. 

Gå en tur i skolegården eller på skolens område, og find ting, der er smidt ud. Det 
kan være flaskepropper, grankogler, rester af papir, aviser eller gamle blade. 

Lav en juledekoration af de ting, I har fundet. Det kunne være en nisse, en 
musetrappe, et kræmmerhus eller en julekugle. Hvad I laver, er frit. Det vigtigste 
er, at I genbruger det, andre har smidt ud. 
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Hvert år ender 8 millioner ton affald i verdenshavene.  
Sɟͮڂɟ̿ڂԆԋڂ˱́ͮڂʡڂ˪ʡ˱ͽͮͮɟͮձ

Mere end 700 havdyrarter er ramt af plastikforurening.

Om året dør ca. 1 million havfugle på grund af plastikforurening.

Sɟ̿ڂȻˍʡΞɟ̿ڂʡڂʄɟ˱˱ɟ˪͝˱ʡ̵ͮ́̿ڂɎͽɂɟ̿ɟͮ́ڂΞɟ̿ڂԏԇԅձԅԅԅ̵ڂ˱́ͮڂˍǵͮ͝ʡ˅ڂʎΞɟ̿ڂɎǵʄձ

Når dyr spiser plastik, giver det en falsk følelse af mæthed, som 
blokerer for, at dyrene kan optage næring gennem tarmene. Dyrene kan 
derfor ende med at dø af sult. Plastikken kan også indeholde giftige 
stoffer, der skader dyrene.

Plastik har en negativ effekt på klimaet. Det er lavet af fossil olie og 
ͽɎˍɟɎɟ̿ڂHľԇհڂ˱Ȑ̿ڂɎɟͮڂͽɎΞʡ˱Ɏɟ͝հ̵́̿ڂɎͽɂɟ̿ɟ́͝ڂʄڂɿ́̿Ȼ̿Ș˱Ɏɟ͝ձ

Det er vigtigt, at alle sorterer deres affald, så plastikprodukterne ender i 
plastikskraldespanden.

Genbrug og genanvendelse er to forskellige ting: Genbrug betyder, at et 
produkt bliver brugt igen. Genanvendelse betyder, at et materiale bliver 
smeltet om og brugt i produktionen af et nyt produkt. 

Fakta

Verdensmål:

forbrug og genbrug
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