Skan madvarerne

14.

Hvilken madvare belaster klimaet mindst?
A Ost
B Broccoli
C Ris

Se i skufferne

15.

Hvad kan man bruge plantefars til?
A Kun til grøntsags-frikadeller
B Ikke noget, det kan ikke spises
C Til alle retter i stedet for hakkekød

Verden varmer op

Spejlvæg

16.
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Hvor meget mad smides ud som madspild
på verdensplan?
A Ca. 1/3 af al mad
B Ca. halvdelen af al mad
C Næsten intet mad smides ud

Hvad er hovedårsagen til de klimaforandringer,
vi ser i dag?
A Vulkanudbrud
B Menneskers afbrænding af kul, olie og gas
C Plast i havet
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1. kighul ved indgangen 13.
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Verdenskortet

17.

Tryk på Grønland. Hvad sker der i Grønland,
når klimaet forandrer sig ?
A Indlandsisen smelter og skaber havstigninger
i hele verden
B Der kommer mere is i Grønland
C Isbjørnen får nemmere ved at fange fisk og
sæler

Lykkehjulet

18.

Hvad kan du ”vinde” ved at dreje med
lykkehjulet?
A En klimavenlig rejse til Canada
B Et års forbrug af slik
C En god idé til hvordan vi hjemme kan blive
mere klimavenlige

1.

Over for det store akvarium 2.

Hvorfor dyrker man muslinger i projektet
”Sund Vejle Fjord”?
A De renser vandet
B De sælges og spises
C De er smukke at se på,
når man bader i fjorden.

Udstilling “Et hav af plast” 3.

Hvorfor er plast i havet skidt?
A Fugle og havdyr kan sidde fast i løst plast
eller spise det og dø af det
B Det tiltrækker store flokke af brandmænd
C Det opløses hurtigt og bliver til CO2

Ved åen, skub slusen

4.

Hvorfor har menneskene lavet åløbene lige?
A Fordi det er flottere i naturen
B For at hjælpe fiskene i åen
C For at afvande omliggende områder

Kighuller i skovhytten

5.

Skærm på skovhytten

Film på væggen ved brønden

7.

Hvorfor er det så vigtigt at passe på
grundvandet?
A Ellers dør alle dyrene, der lever under jorden
B Vi bruger det samme vand igen og igen,
derfor bliver vi nødt til at passe på det
C Ellers holder det op med at regne på Jorden

Filmen i kloaksimulatoren

8.

Hvor ender vandet fra toilettet henne?
A På renseanlægget
B I naboens kloak
C På vandværket

Toilet og væg “Pas på kloak...” 9.

Hvad må komme i toilettet?
AKemikalier og neglelak
B Tis, lort og toiletpapir
C Hår og vatpinde

Kuglebanen

10.

Se på væggen, der hvor bolden ender, hvis
den puttes i metal: Hvad bliver der vist, at
metal fx kan genanvendes til?
A Blomsterkasser
B Løbehjul
C Bestik

11.

Hvordan skal batterier sorteres?
A Organisk affald – den grønne pose
B Restaffald – den sorte pose
C Farligt affald – den røde kasse
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Hvorfor har sommerfuglene det svært?
A Deres levesteder og føde forsvinder fra
		 naturen
B Mange mennesker fanger dem
C De kan ikke leve i Danmark, fordi det er for
		 koldt
6.

Minen og Genbrugsbyen

Skoven og Ådalen
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Hvilke dyr breder sig, når der er iltsvind?
A Rødspætter
B Krabber
C Torsk

Drikkevand og Kloak

Fjord, Hav og Plast i havet

Neden for trappe

Hvor lever der flest dyr?
A I en skov med mange ens træer
B I en skov med juletræer
C I en skov hvor der også er gamle døde træer

Sorteringsspillet

Den grønne væg ved trappen 12.

Hvilke typer affald tager længst tid om at
blive nedbrudt i naturen?
A Dåser
B Plast
C Glas

