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Muminfamiljen letar skatter

Gå på skattjakt!

Muminfamiljen är ute och letar strandfynd.
Alla hittar de något de blir förtjusta i.
”Var och en gav sig av på egen hand för att söka
strandfynd och vrakgods. Det var mer spännande än nånting annat för man kunde hitta de
underligaste ting, och det var ofta ganska svårt
och farligt att rädda dem undan havet.”
Familjen finner ett korkbälte att flyta på, en
stövel utan klack och ett halvt öskar som går att
använda, bara man öser snabbt.
”O, vad man beundrade varandras fynd där på
stranden! Muminfamiljen hade plötsligt blivit
rik.”
Ur Trollkarlens hatt av Tove Jansson

Kan ett skräp också vara en skatt? En stövel utan
klack är skräp för någon och en skatt för någon
annan. Gå på skattjakt och leta efter fina skräpfynd!
Vad är det finaste
skräpet ni hittar?
Hittar ni något i
silver eller guld?
Finns det något
ni kan ta med
hem och göra
något kul av?
Muminfamiljen letade skatter på stranden.
Visst hittar vi många fina skatter på stranden men
ofta ligger där också mycket skräp. Visste du att
det mesta av skräpet som hamnar i havet och därefter sköljs upp på stranden från början kommer
från land?
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Susannas nya glasögon

Ta på skräpglasögonen!

Flickan Susanna är trött på allting som är tråkigt.
Allt ser likadant ut igår, idag och imorgon och det
tar aldrig slut.
”Hon vill inte se ett skvatt och minst av allt sin
katt. Hon lade glasögonen i gräset där hon satt
– och där försvann de i en blink, helt plötsligt
kom de bort! Istället låg där nya av en mycket
märklig sort.”
Plötsligt ser hela världen annorlunda ut genom
de nya glasögonen och Susanna går ut på en
magisk upptäcksfärd.
Ur Den farliga resan av Tove Jansson

Gör fina skräpglasögon i papp och se världen på
ett nytt sätt genom dem. Skräpglasögonen ger
er magiskt bra syn. Kan ni nu hitta skräp som ni
inte såg förut? Kanske skräp som
gömmer sig eller skräp som är
pyttesmå?
Ni kan också använda er supersyn
i leken ”Vad ska bort?”. Någon
av er tar skräp eller saker som
inte hör hemma i naturen och
hänger upp dem i ett träd
eller i en buske. Därefter får
den andra ta på sig glasögonen och spana riktigt noga för att
upptäcka alla saker som ska bort!
Glöm inte att lägga allt skräp i
soptunnan! Eller återvinn om det går!
Tagga gärna roliga glasögonbilder med #skräpglasögon
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Vad finns i
Mårrans kappsäck?

Gör en egen
hemlig kappsäck

Tofslan och Vifslan har tagit Mårrans kappsäck
och vägrar att ge den tillbaka. Ingen vet vad som
finns i kappsäcken. Men en dag när Mumin är
ledsen för att Snusmumriken har gett sig iväg
bestämmer sig Tofslan och Vifslan för att visa
honom innehållet...
”De ställde sig på var sin sida kappsäcken och
räknade allvarligt: Ettsla! Tvåsla! TRESLA!
Och så öppnade de locket med en smäll. Det
var det värsta, sa Mumintrollet. Hela det lilla
rummet fylldes av ett milt, rött ljus. Framför
honom låg en rubin, stor som ett panterhuvud,
glödande som solnedgången, levande som eld
och vattenglitter.”
Ur Trollkarlens hatt av Tove Jansson

Ni kan också ha hemligheter i en kappsäck. Ta med
en påse ut och stoppa ner sådant ni hittar i naturen.
En sten, lite bark, en kotte – eller kanske något som
inte alls hör till naturen.
Bara en av er får se vad som stoppas i påsen!
Därefter får någon annan stoppa ner handen och
utan att tjuvkika, gissa vad det är i påsen bara
genom att känna. När ni gissat får ni ta upp saken
och se om det var rätt! Är det
yngre barn som är med kan de
få kika på vad som stoppas ner i
påsen först.
En kappsäck eller påse är alltid
bra att ha med sig ut. I den kan
ni samla skräp tills ni kommer
till en återvinningsstation eller
soptunna!
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Muminpappan i naturen

Bara ligga i gräset

När Muminpappan var liten rymde han från
barnhemmet för små Mumintroll, för han längtade så efter äventyr. Första natten sov han själv
långt ute i djupa skogen.

Nu är våren här! Och med den alla dofter, ljud
och solens varma strålar. Gör som Muminpappan
och hitta ett torrt ställe i gräset och lägg er och
titta upp i det blå.

”När jag vaknade såg jag rätt upp i en ny, alldeles grön värld. Förklarligt nog blev jag mycket
förvånad, jag hade aldrig förr sett träd. De var
hisnande höga, raka som spjut bar de upp sitt
gröna tak. Lövverket gungade lätt och lysande
i solskenet och fåglarna störtade hit och dit,
skrikande av förtjusning.”

Ser ni några fåglar eller insekter? Eller blunda
och lyssna. Vad hör ni? Känner ni några lukter?

Ur Muminpappans memoarer av Tove Jansson

Tänk att vi i Sverige kan lägga oss i gräset nästan
var vi vill. Så ser det inte ut i alla länder
i världen. Här har vi vår unika allemansrätt. Men allemansrätten
innebär också att
inte störa och inte
förstöra. Vad tror
ni det innebär? Kan
det ha något med
skräp att göra?

Om nedskräpning

Plocka skräp i spel!

Nedskräpning skadar miljön. Den lokala miljön
blir ful och tråkig, kemiska ämnen sprids, djur
skadas och i förlängningen får det globala
konsekvenser med konstgjorda öar av plast som
driver runt i våra hav. Håll Sverige Rent tror att
när vi tar ansvar för vår närmiljö och förstår vår
egen roll, ökar sannolikheten att vi även utvecklar en hållbar livsstil.

Förutom att hålla rent i ert närområde kan ni
också hålla rent i ett kreativt kunskapsspel! Håll
Sverige Rent lanserar app-spelet Grow Life från
den svenska spelstudion Gro Play. I spelet bygger
barnen upp en egen färgglad och hållbar värld
där de kan plocka skräp, återvinna och skapa nya
saker. En unik funktion är att ni föräldrar kan
vara med och spela från en annan enhet och på så
sätt leka och lära tillsammans med barnen!
Läs mer om hur ni kommer i gång med spelet på
www.hsr.se/growlife

Vill du veta mer och stötta vårt arbete – besök www.hållsverigerent.se

