VI RYDDER I SKOGEN
Her er et spill som har mye å by på. For det første lærer barn om ulike typer
søppel og hvordan det må ryddes vekk fra naturen. Samtidig trener de på
å gjenkjenne og sortere. Hukommelsen får også trening når de forsøker å
huske hvor de ulike kortene ligger. Og fordi alle er på samme lag, får dere
erfaring med å samarbeide.
Før dere spiller
• Legg ut spillebrettet og gjør dere kjent med skogen. På det blå feltet på siden skal
dere bevege dere fra sola til regnværet med den grønne spillebrikken. Målet med
spillet er å få ryddet vekk alt søppelet før det dere kommer til regnværet, for da
begynner det å regne.
• Bli kjent med de fire søppelkasse-kortene og hvordan søppelet skal fordeles i papir,
glass, plast og metall. Se også på søppel-kortene som følger med og snakk litt om
hva slags søppel det er.
• Se så på terningen. Fire av sidene viser søppel. Kommer en av disse sidene opp, skal
dere jakte på akkurat denne typen søppel. En side viser sol, og når den kommer opp,
kan dere gå et skritt mot solen. Får dere regnværssiden opp, må dere gå motsatt vei.
• Tren også på å plukke opp søppel med den grønne tangen.
Slik spiller dere
• Spre søppelkortene ut i skogen med baksiden opp.
Bland dem godt slik at dere ikke vet hva som ligger hvor.
• Sett den grønne brikken på solen.
• Bestem rekkefølgen på spillerne, og slå terningen etter tur. Når en søppelside peker
opp, kan spilleren som slo terningen, snu et kort. Hvis det er riktig type søppel,
legger de det på en søppelkasse og flytter et skritt mot solen. Er det feil type søppel,
snur de kortet igjen og flytter den grønne brikken ett skritt mot regnværet.
• Slik fortsetter dere spiller for spiller til skogen er tømt for søppel, eller dere har
kommet til regnværet.
• Hvis barna synes spillet er for vanskelig, kan dere spille med færre søppel-brikker
eller med brikker som vender oppover.
Tips
• Snakk gjerne om hvorfor vi sorterer søppel. Få frem at materialene søppelet er laget
av kan bli brukt på nytt.
• Spillet byr på mange muligheter til å øve på telling.
• Lag gjerne papir av gammelt avispapir. Det er et godt eksempel på at
materialer kan gjenvinnes.
• Se på hvordan dere sorterer søppel selv i hverdagen.
• Dra på tur og plukk søppel som dere sorterer.
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