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Tak fordi du og din klasse vil være med i Genplant Planeten – og planter træer for et bedre
klima. I hæftet kan du og din klasse læse om klimaforandringer og om, hvorfor det at plante
træer, dyrke skov og bruge træ er én måde at komme klimaforandringerne i møde på – ud af
mange andre.

Træets kredsløb og klimaet
Vi planter træer
Vi dyrker træer
Vi fælder træer
Vi bruger træ
Træ som grøn energi

Hvert led kan bruges i arbejdet for et bedre klima. I hæftet finder du viden om hvert tema og
ideer til fem udeskoledage, hvor klassen undersøger træets kredsløb og arbejder praktisk
med klima ude i skoven og i træ- og energivirksomheder.

Om materialet

Hver klasse får tilsendt et hæfte, en plakat og du kan finde ideer til aktiviteter og undervisningsforløb på www.genplant-planeten.dk. Der er stof til ude-undervisning i naturfag, matematik og dansk for indskoling, mellemtrin og udskoling. Hæftet er skrevet i et sprog som
kan læses af elever fra 3. klasse og bruges hele vejen op til 9. klasse. Du kan kopiere viden
og relevante kopiark til din klasse fra hæftet eller hjemmesiden. Da de forskellige kopiark
kan bruges på flere niveauer, har vi valgt ikke at sætte klassetrin på kopiark – men beskrive
et kopiark som ”Let”, ”Middel” eller ”Svært”. Så kan du som lærer selv vurdere, hvordan de
bruges bedst i forhold til dine elever.

Deling og konkurrencer

I forbindelse med Genplant Planeten kampagnen kan klassen dele fotos af børn som planter
på #genplantplaneten, klimaideer på #klimaide, postkort til politikere på #klimpostkort og
breve fra fremtiden på #brevfrafremtiden. Se kopiark bagest i hæftet.

Bestil flere hæfter

Hæftet er gratis, og du kan bestille flere på info@skoven-i-skolen.dk. Vær opmærksom på,
at I selv skal betale for porto og pakning. Angiv derfor din skoles EAN-nummer ved bestilling.
Vi håber, I får glæde af hæftet og af Genplant Planeten!
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