THE OCEAN RACE MOD PLAST
Se filmen The Ocean Race mod plast
Vidste I, at 70 % af vores planet er dækket af hav? Og vidste I, at man kan sejle hele
Jorden rundt i et sejlskib? Kap-sejladsen The Ocean Race kommer hele verden rundt,
og i 2023 kommer alle bådene til Aarhus Havn her i Danmark.
Havet er meget vigtigt for vores liv her på jorden:
•

Mange mennesker lever af fisk fra havet

•

Fisk og planter fra havet bruges i medicin

•

Havet er en vigtig del af vandets kredsløb

•

Havet sørger for, at planetens vejr
og temperaturer ikke løber løbsk

•

Havet binder CO2 på bunden

•

94 % af alle levende væsner lever i havet

Her ser I en af
bådene, der
sejlede i
The Ocean Race
sidste år. Den har
samlet prøver
af hav-vand på
sin tur rundt om
Jorden

Derfor er det rigtig vigtigt, at vi passer godt på det!
De mange både i The Ocean Race sejler tusindvis af
kilometer på havet og tager prøver af hav-vandet undervejs.
Desværre har de gjort en kedelig opdagelse: Overalt i verdens have er der plast.
Men hvad kan vi egentlig gøre her i Danmark for, at der ikke kommer plast i havet?
I denne opgave skal I undersøge, hvordan man kan undgå,
at plast ender i havet, og I skal rense en strand for plast.
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OPGAVE 1
Lav en film om, hvad I kan gøre for, at plast IKKE
ender i havet

Godt at vide
•

Filmen må maksimalt vare 2 minutter.

Sådan får I point

I har lavet en film, som I har med til konkurrencedagen

10 point

I filmen kommer I med bud på, hvad I kan gøre på skolen

1 - 15 point

I filmen kommer I med bud på, hvad I kan gøre derhjemme hos jer
selv

1 - 15 point

I filmen kommer I med bud på, hvad man kan gøre i hele Danmark

1 - 15 point

I har lavet en undersøgelse af, hvad andre mennesker synes om
filmen

5 point

Maks. point

60 point
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Materialer
Der er frit valg af materialer, men her er nogle forslag:
Mobiltelefon eller tablet
Forskelligt plast-affald hjemmefra

Hvad skal I undersøge?
Lav undersøgelse 1 og undersøgelse 2.

!

Få jeres
kammerater
med på
denne
idé!

UNDERSØGELSE 1
1

Vægt
2 affaldsposer
Mobil (som lommeregner)

1

Find computer, mobil eller tablet

2

Se disse film:

3
2

Gæt: Hvor mange kg blød plast forbruger
jeres klasse på en uge i skoletiden?

2 film om
Plastikhelten
Henning

Del 1

Del 2

Sæt kryds

Film, der skal få
os til ikke at smide
plast i naturen

Gæt på, om udsagnene er sande eller falske.

Gæt: Hvor mange kg hård plast forbruger
jeres klasse på en uge i skoletiden?
kg

Tip!
Dæk de
QR-koder,
som I ikke skal
scanne

Læs, se og quiz
Sæt kryds

Find
•
•
•

!

UNDERSØGELSE 2

Klassens plast-forbrug

Hård plast
I kan tromme på det
Blød plast
I kan bøje det

kg

Der er flere mikroplast-partikler i havet, end der er stjerner i galaksen.

Sandt

Falsk

Kun 9 % af al den plast, der nogensinde er blevet lavet, er blevet
genanvendt.

Sandt

Falsk

Der er fundet små plast-stykker i vores mad og drikkevand.

Sandt

Falsk

40 % af alle havskildpadder har spist plast eller andre former for affald.

Sandt

Falsk

Vi kan alle gøre noget ved plast-problematikken.

Sandt

Falsk

Find derefter svarene i dette hæfte:

3

•

Skriv hård plast og blød plast på affaldsposerne, og hæng dem synligt op
inde i klassen.

•

Saml klassens plast-affald i en uge – både efter frugtpause og
spisefrikvarter.

•

Skyl det, hvis der er mad på.

4

I hæftet kan I også finde disse gode råd til at mindske plast i havet.
Hvad gør I allerede, og hvad kan I gøre fra i dag?
Det gør vi allerede

Det kan vi gøre fra i dag

Opsamling
Hvad gjorde størst indtryk på jer i filmene og i hæftet?
Hvilke ideer har I fået til at lave jeres film?
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Hvem kan I spørge?
•

En biologilærer eller biolog

•

En virksomhed, som arbejder med plast

•

En forretning i jeres by (hvad gør de for at løse plast-problematikken?)
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OPGAVE 2
Byg et køretøj, der kan rense en strand for plast

Godt at vide
•

I må selv bestemme, hvordan I vil
bygge køretøjet, og hvor stort det skal
være.

•

I skal selv bygge køretøjet.

•

På konkurrencedagen medbringer
Naturfagsmaraton en måtte med et
billede af en ”strand” (3 x 3 meter).

•

På strand-måtten vil der ligge
forskelligt slags småt affald,
eksempelvis tomme plastflasker,
dåser, plastkrus, reb m.m.

•

Køretøjet skal fjerne affaldet fra
strand-måtten.

•

I må ikke gå på strand-måtten.

Sådan får I point
I har et køretøj med til konkurrencedagen

10 point

Køretøjet kan fjerne mest muligt affald på strand-måtten
på 4 minutter

0 - 30 point

I kan sortere det affald, I fjerner inden for de 4 minutter

10 point

I har brugt en digital teknologi i køretøjet

5 point

I kan fremvise 5 billeder fra arbejdet med at bygge køretøjet
(2 point pr. billede)

0 - 10 point

Maks. point

65 point
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Materialer
Der er frit valg af materialer, men her er nogle forslag:
LEGO-hjul, CD’er, mælkelåg, skateboard-hjul, rulleskøjte-hjul
Blomsterpinde
Sugerør
Mælkekartoner
Paprullerør
Balloner
Elastikker
Små el-motorer
Små teknologier som LEGO-robotter, Micro:bits, littleBits, mobil osv.

Ideer til, hvordan et køretøj kan starte
Søg på disse ord:
•

”Rubber band powered car”

•

”Balloon powered car”

•

”DIY mini electric car”
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