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Beskrivelse
Tænk, hvis der ikke var flere træer tilbage om 100 år! Eller ikke
mere rent vand! Sådan vil det aldrig blive, hvis man sørger for at
udnytte resurserne bæredygtigt og fremstille bæredygtige
produkter.
Når noget er bæredygtigt, skader det hverken miljø, mennesker
eller samfund.
Lejrskole
Hvad har mad med kultur at gøre? Hvorfor fandt man på at putte
agurkeskiver i eddike i gamle dage? Og hvorfor kan man ikke bare
spise pizza og burgere hver dag?
I dette forløb kan du både lære om kendte madtraditioner og
om, hvad sund mad skal indeholde.
Temauge
Efterårsferie
For 150 år siden boede 85 % af alle mennesker i Danmark på
landet. I dag bor ca. 85 % i en by, og man regner med, at endnu
flere vil flytte til byen i de kommende år. Når du flytter
hjemmefra, vil du sikkert også vælge at bo i en by.
Derfor er det vigtigt at forstå sin by og vide, hvad vi kan gøre for
at en by er rar at bo i.
Om 80 år er vi sandsynligvis 11,5 mia. mennesker i verden. De
fleste vil bo i store byer. De skal alle have noget at spise, men der
er langt til de nærmeste marker, og mange steder er Jorden
ødelagt af fx tørke, misbrug eller forurening.
Temauge
Juleferie
Når man kigger på landene på et verdenskort, kan man se, at
nogle af dem passer sammen som brikker i et puslespil. Men
hvordan kan det egentlig være?
Engang var Jorden øde og livløs som de andre planeter i vores
solsystem, men for 3.800.000.000 år siden skete der noget. Livet
opstod! Siden har det udviklet sig fra bittesmå organismer til fx
svampe, blomster, dinosaurer og dig.
Showtime
Vinterferie
For 20.000 år siden lå isen som et tykt, tungt tæppe over
Danmark. Da isen smeltede væk, var landet forandret.
Tag med på en rejse tilbage i tiden og få svar på, hvordan
Danmarks landskab er formet af is og vand.
Velkommen til istidens landskaber.
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Regnskov og
klimaforandringer

Temauge
Påskeferie
Regnskoven er et vildt sted. Den er hjem for over halvdelen af
alle Jordens plante- og dyrearter. Men regnskoven er truet - og
det er et problem. Også for dig!
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