
 

I år er temaet 
genanvendelse 

Når du afleverer en tom dåse i pantautomaten 

i supermarkedet, bliver den smeltet om til nye 

dåser. Metallet fra dåsen kan også bruges til at 

lave en ny cykel, eller det kan blive en del af en 

mobiltelefon. Når materialer som metal bliver 

brugt igen på en ny måde, kaldes det genanven-

delse. Det er en god idé at genanvende! Vi belas-

ter nemlig kloden mindre. 

 

Tak, fordi du er en del af Returkampen og er med 

til at gøre en forskel!

Returkampen.dk

Man bliver som bekendt det, man lærer. Returkampen vil gerne lære næste generation, at cirkulær økonomi er noget, alle kan blive god til, hvis 
man øver sig. Derfor lægger vi op til aktiviteter, eksperimenter og leg i den fysiske verden, hvor børn og unge sammen med en skolelærer – eller 
på egen hånd – udforsker cirkulær økonomi i praksis.

Skan og kom ind på 
returkampen.dk

I år er temaet genanvendelse!

Når du f.eks. afleverer en tom dåse i en flaskeautomat, bliver metallet 
smeltet om til en ny dåse. På den måde kan metallet fra dåsen blive 
genanvendt om og om igen, så længe du panter den. Brugt metal som 
f.eks. en gammel stegepande kan også smeltes om og blive til en del 
af en ny cykel eller mobiltelefon. Når materialer bliver brugt igen på en 
ny måde eller smeltet om til det samme, er det genanvendelse. Det er 
godt at genanvende! Vi belaster nemlig Jorden mindre.

Tak, fordi du spiller med i Returkampen og er med til at gøre en 
forskel!

Med Returkampen kan du og din 
klasse finde på kreative idéer til, 
hvordan vi kan blive bedre til at 
passe på Jorden.

i Retur-
kampen

Vær med 
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