Earth day
med Navet
I

morgon, 22 april, är det Earth day eller Jordens dag. Dagen
sätter fokus på planetens miljöproblem och har funnits sedan

1970. Årets fokusområde gäller den oönskade spridningen av
plast i våra omgivningar; allt ifrån nedskräpning av stränder

VISSTE DU ATT:

till pyttesmå mikropartiklar av plast som sprids t ex via vatten.
Vad kan vi göra för att tänka smart om plast? Läs mer på

•

earthday.org

•

Hur mycket plast använder vi?
Gör en lista på allt som du använder/rör vid som är gjort av plast från

•

det att du går upp ur sängen till dess att du kommer till skolan/jobbet/
etc. Jämför din lista med någon annan som gör samma sak.
Använde du mer eller mindre plast än du först trodde? Kan du använda
mindre plast?

Plast som ändrar form

•

Kläder vi tvättar som innehåller plast
släpper ifrån sig mikroskopiskt små
plastbitar som sprids vidare med
vattnet från tvättmaskinen. Porösa
material som fleece släpper ifrån sig mest.
I Stilla Havet har stora öar av sopor samlats
av havsströmmarna (det mesta är plast). Det
är svårt att veta exakt hur stora de är eftersom
de rör på sig, men storleken är minst som
delstaten Texas, kanske t o m som hela USA.
Tunna plastpåsar som förflyttar sig i havet kan
ses som mat av t ex havssköldpaddor. När de
äter upp påsarna riskerar de att dö.
Hygienprodukter som har slip-, peel- eller
scrubfunktion innehåller ofta små plastbitar.
Välj dem med salt, kokosnötsskal eller
liknande istället.

be en vuxen om hjälp med
det varma vattnet!

Det är inte konstigt att plast är ett så vanligt material i så många saker –
det finns väldigt många olika sorter och de är lätta att förändra. Kanske
kan du återanvända flaskan när den får en annan storlek?
Du behöver: 1,5 liters PET- flaska, hink, varmt vatten, spis eller
vattenkokare, tång att hålla flaskan med.

Små plastbitar från kläder
Du behöver: olika fleecematerial från tröjor, filtar, vantar,
halsdukar eller liknande, genomskinlig tejp, vitt papper,

1. Fyll hinken till hälften med varmt vatten.

förstoringsglas eller förstoringsapp i en smartphone.

2. Ta tag i flaskan med tången vid öppningen.

1. Tryck den klistriga sidan av en tejpbit mot olika
fleecetröjor/filtar etc. Sätt fast tejpen lika hårt på varje
material.
2. Klistra upp tejpbitarna på vitt papper.
3. Titta på dina tejpprover med förstoringsglas eller app.

3. Sänk ned den i det varma vattnet, men lämna gängorna (där korken
ska skruvas fast) ovanför vattenytan.

Hur mycket av dessa små plastbitar tror du släpper ifrån
fleecetyget när det tvättas i tvättmaskin?

4. Håll den nere i vattnet under ca 2 minuter.
5. Lyft upp och kyl av under rinnande vatten. Hur stor blev din flaska?
Kan du ändra ditt beteende vad gäller plast?

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

NÄSTA GÅNG HANDLAR DET OM VÅR FANTASTISKA HJÄRNA

