
 
1) Du har fået et bed eller en krukke, hvor du vil 

dyrke krydderurter eller gulerødder i forskellige 
farver. Det er en god ide, fordi: 

 Det er skønt at se noget gro og en glæde at 
servere grøntsager af egen avl for familien. 
 

 Grønsagerne skal kun bæres ind fra haven. De varer du køber i 
supermarkedet bliver transporteret langt i en lastbil. Og tit bliver 
varer fra supermarkedet kørt hjem i en bil. 
 

 Familien sparer penge på de ting, I selv kan dyrke. 
 

 
2) I weekenden skal dit fodboldhold spille kamp. Jeres forældre har 

naturligvis arrangeret samkørsel, så I kan komme til kampen i kun tre 
biler. Det er en god ide fordi: 

 I sparer benzin, og dermed også CO2. 
 

 I kan lave fis og ballade på bagsædet. 
 

 Din mor og far skal ikke køre hver gang.  
 

 
3) Det er lørdag og vejret et ikke super godt. Du har dit tv kørende, mens du 

laver andre ting.  Det er en dårlig ide, fordi: 

 Dit TV udsender skadelige stråler, når det altid står tændt. 
 

 Dit TV bruger unødig strøm, og du kommer lettere til at kigge i 
"flimmerkassen" i stedet for at lege med dine venner. 
 

 Dit TV bliver hurtigere slidt. 
VEND  

 

 

Navn og klasse 
 



 
4) Du rydder op i dit tøj og finder en hel del pænt tøj, 

som du ikke længere bruger.  Hvad  gør du med det 
brugte tøj? 

 Jeg smider det i skraldespanden - hvor ellers? 
 

 Jeg får min mor til at hjælpe mig, så vi kan give det videre til genbrug. 
Der er helt sikkert nogen andre, som kan få gavn af det. 
 

 Jeg smider det ud af vinduet, for med tiden bliver det til jord i haven. 
 

 
5) Søndag formiddag er du med din far på Genbrugspladsen, og han er lige 

ved at smide det hele i containeren til "Småt brændbart". Men så stopper 
du ham og siger "nu er det nok"! Det gør du fordi: 

 Du vil vise ham at det meste kan genbruges, hvis I smider det i de 
rigtige containere. 
 

 Han har lovet dig en is, så hvorfor står I der!?! 
 

 Han skal bare smide sækkene på en parkeringsplads - det er meget 
nemmere. 

 

 

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. 
 


