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1. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

11 
Unterrichtsstunden 

(à 45 min)

Inddeling
i grupper 

Plenum

CL Struktur 
„Ekspertgruppe“

CL Struktur 
„Ekspertgruppe“

Plenum

1. Eleverne deles ind i ekspertgrupper på 3-4 elever. 
De skal have et dokument åbent eller et tomt ark hvor de 
sammen kan skrive en liste. De er “experter” fordi 
de skal bruge deres viden om transparente ord, 
gættestrategier osv. og de skal samarbejde og overveje/
diskutere betydning af en række tyske ord. 

2. Læreren giver eleverne overskriften ”Plastik” og læser 
højt og tydeligt 15 ord op (de første 15 fra Quizlet). 
Ordene kan læses op flere gange, men ordlisten skal 
ikke skrives på tavlen.
Der kan, hvis ønsket, suppleres op med sætninger som 
indeholder ordet som hjælp. 

3. Eleverne gætter i gruppen hvad ordet kan betyde 
og bliver enige om et ord, som skrives ned på listen. 
Eleverne må ikke slå ordene op. 

4. Efter 10 -15 min må eleverne lige se listen igennem 
en sidste gang, derefter besøger de forskellige grupper 
hinanden og sammenligner deres lister. 

5. I plenum bliver der ved hjælp af læreren kigget på den 
rigtige oversættelse. Ordene skrives nu på tavlen/
whitebord og de pågældende gættestrategier 
bliver italesat.

Ordforrådstilegnelse

Eleverne tilegner sig nyttige ord til 
emnet på en sjov, aktiv og legende 
måde, hvor samarbejde og 
gættestrategier vægtes højt. 

https://quizlet.com/de/625858356/plastik-fan-
tastic-flash-cards/

Tavle/Whiteboard

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

2. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

Pararbejde1. Læreren forbereder et ark med kort med de rester-
ende ord fra Quizlet (dansk og tysk på den samme side, 
de kan kopieres direkte fra Quizlets liste). Arkene bliver 
fordelt til de forskellige par. 

2. Kortspil: Kortene klippes af eleverne og fordeles lige 
mellem makkerne ligesom i et kortspil. A læser et tysk 
ord op, B gætter. Hvis B gætter rigtig, beholder B kortet 
og lægger det i en bunke som point. Hvis B ikke gætter 
rigtig, forbliver kortet hos A, så bytter de indtil alle kort er 
brugt (til sidst må ordbogen bruges hvis ingen kan gætte 
sig til det) Vundet har den, der har flest point. 

3. Hvis et par er hurtig færdig, kan de individuelt træne 
alle ord på Quizlet under “Learn” og så dyste under Play 
-> Match 

Ordforrådstilegnelse

Eleverne tilegner sig nyttige ord til 
emnet på en sjov, aktiv og legende 
måde, hvor samarbejde og 
gættestrategier vægtes højt. 

https://bromorrow.com/karteikarten-vorlage/ 

https://quizlet.com/de/625858356/plastik-fan-
tastic-flash-cards/

Saks 

https://quizlet.com/de/625858356/plastik-fan-
tastic-flash-cards/

Unterrichtsverlauf
(Deutsch in DK)

https://quizlet.com/de/625858356/plastik-fantastic-flash-cards/
https://bromorrow.com/karteikarten-vorlage/
https://quizlet.com/de/625858356/plastik-fantastic-flash-cards/
https://quizlet.com/de/625858356/plastik-fantastic-flash-cards/


Unterrichtsverlauf

1. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

3. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Gruppearbedje Gruppen arbejder med tekstforståelse 
og højtlæsning og tilegner sig viden 
om “Hvad er plastik?” ved en auten-
tisk tysk tekst om emnet. Med hjælp 
af de mange nye ord de har lært, 
tværfaglighed og tryghed i gruppen 
vil de komme godt igennem teksten. 
Emnet skulle meget gerne være 
bearbejdet på dansk i naturfag inden 
så genkendelses faktoren er høj.  

https://www.faz.net/aktuell/generation-
plastik/grundwissen-kunststoff-was-ist-plas-
tik-15757722.html

Ordbog

1. Læreren deler klassen i små grupper på 3-4 elever og 
henviser til teksten “Was ist Plastik?“

2. Tekstarbejde: Grupperne skal fokusere på at udtale 
de nye ord, der blev øvet inden, korrekt. Gruppen må 
gerne prøve at udtale svære ord sammen. Gruppen 
skal være støttende hele vejen igennem og hjælpe 
den, der læser op.

En elev læser to- tre sætninger op for gruppen, resten 
gætter hvad sætningerne kan betyde, dernæst bliver 
der oversat med hjælp af ordbogen. Gruppen må gerne 
sammen prøve at udtale svære ord, så alle skal bøvle 
med det. Oplæserollen skifter rundt i gruppen. Læren 
går rundt og hjælper med den korrekte udtale.

Virtuelles Treffen |  Zeit: 45 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

individuellt arbejde

CL-struktur 
“Fang en makker” 

Plenum
Individuelt arbejde

individuelt arbejde

1.  Læreren udleverer en “Steckbrief” template.
Eleverne skriver en ”Steckbrief” om sig selv.

2. Når alle er færdige bruger man CL Strukturen ”Fang 
en makker” og spørger hinanden om diverse fakta fra 
Steckbrief i klassen indtil læreren opfordrer til at skifte 
makkeren.

Stilladsering: De vigtigste spørgsmål kan skrives op på 
tavlen. 

3. Læreren præsenterer en padlet, hvor eleverne må 
uploade deres Steckbrief. Hvis der er ikke nok tid til det, 
er det lektie.

4. Eleverne fra den tyske partnerskole uploader deres 
”Steckbriefe” på samme padlet, men på dansk.
Eleverne læser deres ”Steckbriefe” og kommenterer 
(ting de har i fælles). 

Eleverne forbereder sig på det 
autentiske elevmøde med den tyske 
klasse og forbereder samtidigt et 
fælles Padlet. 

https://www.fragfinn.de/wp-content/up-
loads/2019/07/Steckbrief_FINN.pdf 

Tavle/Whiteboard

Padlet.com

https://www.fragfinn.de/wp-content/uploads/2019/07/Steckbrief_FINN.pdf
http://Padlet.com
https://www.faz.net/aktuell/generation-plastik/grundwissen-kunststoff-was-ist-plastik-15757722.html


Unterrichtsverlauf

5. Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

CL-struktur 
„Think-Pair-Share“

Pararbejde

Plenum

Individuelt 
arbejde

1. Læreren afspiller lydfilen 2 gange (hastighed kan ind-
stilles, vi brugte 1,25); eleverne lytter til lydfilen og fylder 
ordene ind i teksten. 

2. Når teksten er fuldendt sammenligner eleverne med 
deres sidemand og prøver at finde den rigtige løsning.
Til sidst får eleverne mulighed for at sammenligne med 
originalen (AM_2).

3. Afslutningsvis tales der i plenum om, hvad teksten 
handler om. 

4. Eleverne svarer på følgende spørgsmål skriftlig: 
”Was macht Annik von Slow German, um Müll, insbe-
sondere Plastik, zu vermeiden? Hvis der er ikke nok tid til 
det, er det lektie.

Målet er at kunne forstå autentisk 
tysk og at lytte efter specifik indhold.

https://slowgerman.com/2020/02/04/nachhal-
tigkeit-und-klimawandel-sg-202/ 
indtil 03:37  

AM 1_Lückentext_Nachhaltigkeit und Klima-
wandel;
AM_2_Lückentext_Nachhaltigkeit und Klima-
wandel_Lösung

Elevernes computer/papir

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

6. Unterrichtsstunde  |  Zeit: ca. 45 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Pararbejde 

Plenum

1. Læreren deler klassen ind i par og præsenterer 
eleverne for videoopgaven. 

2. Eleverne ser videoen og løser opgaverne i videoen. 

3. Klassesamtale/diskussion om, hvordan plasktik affald 
kan undgås. Sammenligning af eksempler i videoen og 
elevernes egne erfaringer i Danmark og andre lande.

At kunne forstå en autentisk 
reportage. Formålet er også at 
eleverne får øjne op for hverdagsliv 
og kultur i Tyskland.

Bevidstgørelse af egne vaner om plas-
tikforbrug og muligheder for at undgå 
eller mindske plastaffald.
Interkulturel læring.

https://apps.zum.de/apps/ein-leben-ohne-
plastik

https://slowgerman.com/2020/02/04/nachhaltigkeit-und-klimawandel-sg-202/ 
https://apps.zum.de/apps/ein-leben-ohne-plastik


Unterrichtsverlauf

7. - 8. Unterrichtsstunde  |  Zeit: ca. 90 min, aufgeteilt in 2 x 45 min.

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Individuelt 
arbejde

Pararbejde

Plenum

Gruppearbejde

Plenum

1. Læreren introducerer øvelsen ”Step inside the circle” 
og forklarer hvorfor vi skal se filmen.  (Vi skal lave samme 
øvelse med vores tyske partnerskole). Filmen ”Step in-
side the circle” vises.

2. Eleverne får følgende spørgsmål: : Hvad handler 
filmen om? Hvad kunne du se? Hvad oplevede du, da du 
så filmen? Hvad synes du om filmen? Skriv individuelt 10 
stikord til filmen på dansk mens/efter filmvisningen. 

3. Eleverne finder de tyske oversættelser til deres stikord 
og skriver fælles 5 sætninger om videoen. 

4. Opsamling og brainstorming i plenum: ”Hvis vi lavede 
en „Step inside the circle“ med vores tyske venner, 
hvordan ville vi gøre det? Hvilke spørgsmål kunne vi 
stille? Hvad skal vi passe på med? Hvad er fordelene med 
øvelsen „Step inside the circle“ og findes der ulemper? 
Hvordan kunne vi få emnet plastik, dansk og tysk som 
fremmedsprog og læring ind?”

5.  Opgavestilling: ”Find sammen i grupper på ca. 4 og 
skriv 10 spørgsmål (på tysk og dansk) i kunne forstille jer 
at bruge i en „Step inside the circle“ i vores projekt. Brug 
måske linket som inspiration.” 

Bonusspørgsmål: ”Hvordan ville i kalde „Step inside the 
circle“ på tysk og dansk?”

6. Opsamling i plenum. Spørgsmålene læses højt. Fælles 
udvalg af de finale spørgsmål, der skal bruges i mødet 
med den tyske partnerklasse. 

Målet er at forholde sig til øvelsen og 
vurdere, hvordan man kan bruge den 
med en anden klasse, som man aldrig 
har mødt, forstå autentisk engelsk og 
derfra kunne arbejde videre med det 
tyske sprog. 

Film ”Step inside the circle” 
https://www.youtube.com/watch?v=FVxjuT-
kWQiE

Elevernes computer/papir

Ordbog

Elevernes computer/papir

https://better-teams.com/activity-step-in-the-
circle/

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

https://www.youtube.com/watch?v=FVxjuTkWQiE
https://better-teams.com/activity-step-in-the-circle/


Unterrichtsverlauf

Fysisk møde i DK - 1. dag  |  Zeit: ca. 310 min.

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Gruppearbejde

Buskørsel til Vejle/DK 

1. Isbryderøvelser

2. Besøg på Økolariet i Vejle/Danmark samen med part-
nerskolen fra Tyskland:
- Grupper af 2 tyske og 2 danske elever inddeles.
- Økolariets undervisningsforkøb ”Plastik fantastik 2” 
gennemføres på egen hånd. De danske elever er værter, 
fører rundt og oversætter, hvis der er brug for det.

--- Pause og transport til lejeskole Fønsborg naturlejre i 
Danmark ---

3. Aktivitet ”Step into the circle” på tysk og dansk

4. Synge tyske og danske sange ved bål og 
spille brætspil

Fælles spisning og overnatning.

At lære hinanden at kende

Fælles arbejde med emnen; at lære 
hinanden at kende i små grupper

At lære hinanden at kende og (inter)
kulturel læring

At lære hinanden at kende og (inter)
kulturel læring

https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/
ud-med-sproget/ 

https://www.okolariet.dk/  

https://www.okolariet.dk/undervisning-og-lae-
ring/undervisningstilbud/grundskole/udså 
grukoling/plastik-fantastik-2 

http://www.foensborg.dk/wp/ 

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

Fysisk møde i DK - 2. dag  |  Zeit: ca. 265 min.

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

Gruppearbejde

Gruppearbejde

Plenum

Gruppearbejde

Plenum

Fælles buskørsel til partnerskolen i Tyskland. 

1. Rundvisning i skolen i grupper af 4 personer (2 tyske 
elever og 2 danske elever). De tyske elever er værter.

2. Brainstorming om følgende spørgsmål:
- Hvilke elementer ved et brætspil kan du godt lide? 
- Hvilke spil elsker du og hvorfor? 
- Hvilke plastik emner skal være med i spillet? 
- Hvordan skal spillet spilles? Mod hinanden, mod plastik, 
rollespil……? 
- Hvordan skal man kunne vinde spillet? 

3. Fælles opsamling og diskussion om spillet.

4. Udkast af brætspillet ”Plantastica”. Eleverne laver et 
første model af spilbræt og spilleregler. 

5. Præsentation af udkasts

----- Buskørsel tilbage til Danmark ----

At lære hinanden at kende og (inter)
kulturel læring

Idégenerering for brætspillet ”Plan-
tastica”

Første udkast af brætspillet

Whiteboard

Papir, saks, blyanter, farver osv.

Opslagstavler, bord

https://www.kulturakademi.de/dk/materialien/ud-med-sproget/ 
https://www.okolariet.dk/
https://www.okolariet.dk/undervisning-og-laering/undervisningstilbud/grundskole/udså grukoling/plastik-fantastik-2 
http://www.foensborg.dk/wp/


Unterrichtsverlauf

9. - 10. Unterrichtsstunde  |  Zeit: ca. 90 min, aufgeteilt in 2 x 45 min.

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 

Plenum

Individuelt 
arbejde og 
pararbejde
 

Plenum

Individuelt 
arbejde

Gruppearbejde

Gruppearbejde

1. Læreren præsenterer mål af  dagens arbejde. 

2. Teksten ”Neustadt - eine Lesegeschichte” læses indivi-
duelt og derefter skal eleverne svare på 
spørgsmål to og to.

3. Der gentages kort ved tavlen, hvordan hovedsætnin-
ger og bisætninger dannes med ”weil”. 

4. Eleverne løser følgende opgave individuelt: ”Möchtest 
du gerne leben wie ein Neustädter? Schreibe deine Be-
gründung auf.“

5. Begrundelser præsenteres og kommenteres i grupper 
af 4 elever.

6. Elever løser følgende opgave:
„Schreibt 10 Dinge auf, die ein Neustädter tun kann, 
damit der Plastikanteil im Berg verringert werden kann. 
Vielleicht findest du im Onlineshop auch ein paar gute 
Produkte.“

Eleverne går på opdagelse på en tysk hjemmeside for 
plastikfrie produkter. 

Eleverne skal læse og forstå teksten 
og tage kritisk stilling til hvad det gør 
med samfundet når alt er nyt. 

På online shoppen bliver eleverne 
præsenteret for en række produkter, 
der bliver beskrevet på tysk. Eleverne 
skal kunne navigere på siden for at 
finde de efter deres mening bedste 
produkter. Eleverne skal kunne 
begrunde deres valg ved at danne 
sætninger med ”weil”. 

AM 3_Lesetext Neustadt – eine Lesegeschichte
(Quelle: 
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/
Pools/Bildungsmaterialien/gs_abfall_arbeitsbla-
etter_schueler.pdf

Tavel

Elevernes computer

https://laguna-onlineshop.de/?awc=25536
_1641583370_814830f3464de4d0bb278b-
2fd272a31a

*Aktivität = Was machen die Schüler*innen (SuS)? Was macht die Lehrkraft?

11 Unterrichtsstunde  |  Zeit: 45 min

SozialformAktivität* Ziel Medien & Materialien 
Individuelt 
arbejde

Pararbejde

Plenum

Opsamling af besøget, hvad gik godt, hvad var sjovt, 
hvad kan gøres bedre/anderledes næste gang? Eleverne 
laver individuelt en kort skriftlig brainstorm.

Elever skriver en lille rapport om hvad de har oplevet i 
Danmark og Tyskland under projektet. 5 -10 sætninger 
om oplevelser i Danmark og 5-10 sætninger om turen til 
Tyskland. 

Hvis der er behov for det, kan quizlet med præpositioner 
gennemgås i par. Inden eleverne afleverer deres tekster 
skal de se efter, om de har: 

- styr på navneordene
- sat punktum/spørgsmålstegn og startet sætningerne 
  med stort bogstave
- bøjet udsagnsordet korrekt efter antal af personer 
- brugt præpositioner og kasus korrekt

Afslutning af forløbet og fælles brainstorm i klassen, 
hvordan kontakten til den tyske venskabsklasse kan 
opretholdes.

Elevernes computer

https://quizlet.com/256946369/praepositioner-
flash-cards/

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Bildungsmaterialien/gs_abfall_arbeitsblaetter_schueler.pdf
https://laguna-onlineshop.de/?awc=25536_1641583370_814830f3464de4d0bb278b2fd272a31a
https://quizlet.com/256946369/praepositioner-flash-cards/


Linkliste
for et parallelt forløb om plast i fysik og biologi

Læringsmål

Kilder/undervisningsmateriale

Viden indenfor disse områder:
1. Fremstilling af plast 
 (almindelig plast, bioplast og bionedbrydelig plast)
2. Mikroplast
3. Plast der ender i naturen - herunder plastikøer i havet
4. Alternativer til plast?
5. Genbrug af plast

Besøg på Økolariet - undervisning om plast
https://www.okolariet.dk/skoletjeneste/undervisningstilbud/grundskole/udskoling/plastik-fantastik-2

Opgavehæfte med opgaver, som tyske og danske elever løser sammen i Økolariets udstilling
https://www.okolariet.dk/media/hfcj5yfa/02_plastikfantastik2_på-egen-hånd_uvhæfte_gennemsyn.pdf 

Lærervejledning til forløbet i Økolariet
https://www.okolariet.dk/media/sptbpnbf/04_plastik-fantastik2_lærervejl_light-forløb_gennemsyn.pdf

Materiale til arbejde på skolen
https://geografi.xplore.dk/9/6/5#element-65567 
(plast i havet) 

https://www.dr.dk/skole/plastik-og-forurening
(film om mikroplast og plastiksupper i havet) 

https://fysik-kemi.xplore.dk/9/6/8 
(genanvendelse) 

https://www.dr.dk/skole/fysik-og-kemi/udskoling/veje-ud-af-plastikforurening  
(film om fremstilling af bioplast)

https://plasticchange.dk/mission-mikroplastik/hvad-er-mikroplastik/#1 
(om mikroplast)

https://plasticchange.dk/brug-mindre-plastik/ 

https://affaldplus.dk/plast-og-genanvendelse 

https://www.packwise.dk/emballage-kategorier/ 
(om bæredygtig emballage)

https://www.teknologisk.dk/ydelser/baeredygtig-plast/bioplast-og-bionedbrydelig-plast/35702,2?cms.query=bioplast 

https://www.okolariet.dk/skoletjeneste/undervisningstilbud/grundskole/udskoling/plastik-fantastik-2
https://www.okolariet.dk/media/hfcj5yfa/02_plastikfantastik2_på-egen-hånd_uvhæfte_gennemsyn.pdf
https://www.okolariet.dk/media/sptbpnbf/04_plastik-fantastik2_lærervejl_light-forløb_gennemsyn.pdf
https://geografi.xplore.dk/9/6/5#element-65567 
https://www.dr.dk/skole/plastik-og-forurening
https://fysik-kemi.xplore.dk/9/6/8
https://www.dr.dk/skole/fysik-og-kemi/udskoling/veje-ud-af-plastikforurening
https://plasticchange.dk/mission-mikroplastik/hvad-er-mikroplastik/#1
https://plasticchange.dk/brug-mindre-plastik/ 
https://affaldplus.dk/plast-og-genanvendelse
https://www.packwise.dk/emballage-kategorier/
https://www.teknologisk.dk/ydelser/baeredygtig-plast/bioplast-og-bionedbrydelig-plast/35702,2?cms.query=bioplast 


Arbeits-
material
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Nachhaltigkeit und Klimawandel
Ich weiß, dass Slow German auf der ganzen Welt gehört wird. Das freut mich sehr. Du weißt 

sicher, dass der ______________________ fast nicht mehr aufzuhalten ist. Er wird das 

________________auf der Erde stark verändern. Und weil wir alle zusammen nun dafür sorgen 

müssen, dass unsere ________________ auch für unsere Kinder und Enkel bewohnbar bleibt, 

möchte ich heute über die Dinge sprechen, die jeder einzelne von uns tun kann. 

Was meinst du - hast du Lust, mitzumachen? Überdenke dein Leben und versuche eine Kleinig-

keit zu verbessern. Das reicht schon! 

Fangen wir an mit der ________________________. Bei uns sind die _____________________ 

immer sehr voll. Und ich bringe viel _____________________ zum Container. Wie kann ich das 

ändern? Ich versuche schon beim Einkauf darauf zu achten, wie Dinge ___________________

sind. Ich versuche, ________________________ zu vermeiden. Zum Beispiel kaufe ich 

festes Shampoo und Zahnputz-Tabletten. Beide sind in Papier verpackt. Ich kaufe Toma-

ten __________________ und nehme meine eigenen kleinen Netze mit, um sie zu trans-

portieren. Und ich kaufe Dinge im Laden, anstatt sie mir schicken zu lassen - so wird auch 

_______________________ und Transport-Energie gespart. Ganz wichtig: Nur so viel kaufen, 

wie wir auch brauchen. So landen nicht so viele Lebensmittel im ______________. Denn diese 

wurden mit viel Energie gezüchtet und transportiert, also sollen sie nicht im Müll landen. Ich 

habe übrigens immer eine kleine _____________________ dabei, wenn ich einkaufen gehe. So 

vermeide ich __________________ für den Transport. 

Nächster Punkt: Der _________________. Es macht Spaß, Dinge zu kaufen. Das ist für viele 

Menschen so. Wir denken oft nicht darüber nach. Frust in der Arbeit? ________________ 

gehen ist für manche Menschen die Lösung. Das sollte nicht so sein. Wir sollten überlegen, was 

wir kaufen. Ich habe begonnen, Dinge wieder zu ___________________, wenn sie kaputt sind. 

Früher habe ich sie weggeworfen. Ich ______________ mir auch Dinge - zum Beispiel die He-

ckenschere. Früher hätte ich meine eigene gekauft. Überlege dir vor dem Kauf, ob du die Dinge 

wirklich brauchst, und versuche, ________________zu kaufen. Ist es unbedingt nötig, alle zwei 

Jahre ein neues Handy zu haben? Nein. Das hat uns nur die ____________________ so gesagt.

https://slowgerman.com/2020/02/04/nachhaltigkeit-und-klimawandel-sg-202/
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Nachhaltigkeit und Klimawandel
Ich weiß, dass Slow German auf der ganzen Welt gehört wird. Das freut mich sehr. Du weißt 

sicher, dass der Klimawandel fast nicht mehr aufzuhalten ist. Er wird das Leben auf der Erde 

stark verändern. Und weil wir alle zusammen nun dafür sorgen müssen, dass unsere Erde auch 

für unsere Kinder und Enkel bewohnbar bleibt, möchte ich heute über die Dinge sprechen, die 

jeder einzelne von uns tun kann. 

Was meinst du - hast du Lust, mitzumachen? Überdenke dein Leben und versuche eine Kleinig-

keit zu verbessern. Das reicht schon! 

Fangen wir an mit der Müllvermeidung. Bei uns sind die Mülltonnen immer sehr voll. Und ich 

bringe viel Plastikmüll zum Container. Wie kann ich das ändern? Ich versuche schon beim Einkauf 

darauf zu achten, wie Dinge verpackt sind. Ich versuche, Plastikverpackungen zu vermeiden. Zum 

Beispiel kaufe ich festes Shampoo und Zahnputz-Tabletten. Beide sind in Papier verpackt. Ich kau-

fe Tomaten unverpackt und nehme meine eigenen kleinen Netze mit, um sie zu transportieren. 

Und ich kaufe Dinge im Laden, anstatt sie mir schicken zu lassen - so wird auch Verpackungsmüll 

und Transport-Energie gespart. Ganz wichtig: Nur so viel kaufen, wie wir auch brauchen. So landen 

nicht so viele Lebensmittel im Müll. Denn diese wurden mit viel Energie gezüchtet und transpor-

tiert, also sollen sie nicht im Müll landen. Ich habe übrigens immer eine kleine Stofftasche dabei, 

wenn ich einkaufen gehe. So vermeide ich Plastiktüten für den Transport. 

Nächster Punkt: Der Konsum. Es macht Spaß, Dinge zu kaufen. Das ist für viele Menschen so. 

Wir denken oft nicht darüber nach. Frust in der Arbeit? Shoppen gehen ist für manche Men-

schen die Lösung. Das sollte nicht so sein. Wir sollten überlegen, was wir kaufen. Ich habe 

begonnen, Dinge wieder zu reparieren, wenn sie kaputt sind. Früher habe ich sie weggeworfen. 

Ich teile mir auch Dinge - zum Beispiel die Heckenschere. Früher hätte ich meine eigene ge-

kauft. Überlege dir vor dem Kauf, ob du die Dinge wirklich brauchst, und versuche, weniger zu 

kaufen. Ist es unbedingt nötig, alle zwei Jahre ein neues Handy zu haben? Nein. Das hat uns nur 

die Werbung so gesagt.

https://slowgerman.com/2020/02/04/nachhaltigkeit-und-klimawandel-sg-202/
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Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2018) Abfall – Arbeitsheft für Schülerinnen und 
Schüler – Grundschule, Berlin, S. 5


