
 
1) Du har cyklet stærkt på vejen hjem fra skole, så du tager en flaske 

kildevand i stedet for at tage et glas vand fra vandhanen. Er det en 
god idé? 

 Ja, for kildevand er meget sundere end vand fra hanen. 
 

 Nej, for kildevand koster 1.000 gange så meget, og vand fra hanen er 
mindst lige så sundt. 
 

 Ja, for det er meget sundere end at tage en flaske sodavand. 
 

 
2) Senere har du lovet din mor at købe nogle småting i supermarkedet. 

Du tager jeres indkøbspose i stof med i stedet for at købe en 
plasticpose i supermarkedet. Er det en god ide? 

 Ja, for så sparer jeg penge til posen og jeg sparer også den olie, som 
plastikposen er lavet af. 
 

 Nej, for jeg glemte alligevel stofposen derhjemme - og desuden bliver 
posen tit snasket af indkøbene. 
 

 Nej, for vi bruger plastikposerne igen og igen der hjemme. 
 

 
3) Du er småsulten efter skoledagen og trænger til et ristet brød eller en 

lun bolle. Så du bruger brødristeren i stedet for at tænde ovnen. Det 
er smart, fordi: 

 Det går hurtigere at riste brød på brødristeren. 
 

 Du risikerer ikke at glemme brødet i ovnen, så det bliver til rygende 
kulstykker.  
 

 Du sparer en masse strøm, for det koster at opvarme en stor ovn. 
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Navn og klasse 
 



 
 

 

4) Du har haft besøg af et par venner på dit værelse og I har spillet 
computer i et par timer. Så nu er luften godt brugt og her lugter ikke 
godt mere. Du åbner vinduet helt op og lufter ud, men er det en god 
ide? 

 Nej, for så lukker jeg varmen ud og vi skal spare på varmen. 
 

 Nej, vi lader vinduet stå lidt på klem - det må være godt nok. 
 

 Ja, det er vigtigt for hele familien, at vores bolig bliver luftet ud med 
helt åbne vinduer et par minutter 1 - 2 gange om dagen. 

 

 
5) Du har været til sport og kommer hjem rigtig godt brugt og svedig. Så 

nu står du ude i badet. Naturligvis lukker du for vandet, mens du 
sæber dig ind – men hvorfor er det en god ide? 

 Fordi jeg sparer vand og sæbe. 
 

 Fordi jeg sparer energi til det varme vand. 
 

 Fordi min far siger jeg skal gøre det – jeg ved ikke hvorfor. 
 

 
 

 
Læg quizzen i postkassen, 
når du er færdig 
 

Du må udfylde én quiz af 
hver farve.  
 
Det er 5 quizzer i alt mens 
Den Grønne Karavane er  
på besøg. 
 


