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VEJLEDNING

JORDENS DAG
Du har hørt om Mors dag. Du har nok også om Lærerens dag. Men har du
hørt om Jordens dag?

Hvad er Jordens dag?
Jordens dag er en mærkedag. En mærkedag er den dag, hvor vi fejrer
noget. Vi fejrer Jordens dag den 22. april.
Jordens dag blev fejret første gang i 1970 i USA. En mand ved navn Gaylord
Nelson opfandt Jordens dag. Han ønskede at fejre jorden og sætte fokus på
miljøproblemer. Et miljøproblem er et problem, som påvirker mennesker, dyr
og planter. Det kan være luftforurening fra biler, skibe og fly.
I dag er Jordens dag en mærkedag i mange lande. Vi fejrer Jordens dag ved
at sætte fokus på miljøproblemer. På Jordens dag minder vi hinanden om, at
vi skal passe på jorden og hinanden.
Hvordan kan du hjaelpe jorden?
Du kan hjælpe jorden ved at passe bedre på den. Det kan du gøre ved at
genbruge, reducere dit forbrug og sortere dit affald.
Når du genbruger, bruger du en ting flere gange. Hvis du fylder vand i din
drikkedunk, kan du bruge den igen.
Når du reducerer, gør du noget mindre. Hvis du slukker lyset, når du går ud af

et rum, bruger du mindre strøm.
Når du sorterer, deler du ting i grupper. Hvis du sorterer dit affald i plastik,
papir, metal og glas, kan det bruges til at lave nye ting.
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SPOT PÅ

JORDENS DAG
Du har hørt om Mors dag. Du har nok også hørt om Lærerens dag. Men har
du hørt om Jordens dag?

Hvad er Jordens dag?
Jordens dag er en mærkedag. En mærkedag er den dag, hvor vi fejrer
noget. Vi fejrer Jordens dag den 22. april.
Jordens dag blev fejret første gang i 1970 i USA. En mand ved navn Gaylord
Nelson opfandt Jordens dag. Han ønskede at fejre jorden og sætte fokus på
miljøproblemer. Et miljøproblem er et problem, som påvirker mennesker, dyr
og planter. Det kan være luftforurening fra biler, skibe og fly.
I dag er Jordens dag en mærkedag i mange lande. Vi fejrer Jordens dag ved
at sætte fokus på miljøproblemer. På Jordens dag minder vi hinanden om, at
vi skal passe på jorden og hinanden.
Hvordan kan du hjaelpe jorden?
Du kan hjælpe jorden ved at passe bedre på den. Det kan du gøre ved at
genbruge, reducere dit forbrug og sortere dit affald.
Når du genbruger, bruger du en ting flere gange. Hvis du fylder vand i din
drikkedunk, kan du bruge den igen.
Når du reducerer, gør du noget mindre. Hvis du slukker lyset, når du går ud af

et rum, bruger du mindre strøm.
Når du sorterer, deler du ting i grupper. Hvis du sorterer dit affald i plastik,
papir, metal og glas, kan det bruges til at lave nye ting.
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SPOT PÅ

JORDENS DAG
Du har sikkert hørt om Mors dag, og du har helt sikkert hørt om Lærerens dag.
Men har du hørt om Jordens dag?

Hvad er Jordens dag?
Jordens dag eller Earth Day, som det hedder på engelsk, er en mærkedag,
der fejres den 22. april hvert år over hele verden. En mærkedag er en dag,
hvor vi fejrer noget eller sætter fokus på noget.
Jordens dag blev fejret første gang i 1970 i USA. Det var en amerikansk
senator ved navn Gaylord Nelson, som opfandt Jordens dag. Han ønskede
at gøre amerikanerne opmærksomme på forskellige miljøproblemer. Disse
problemer er problemer, som påvirker mennesker, dyr og planter. Et
miljøproblem kan fx være luftforurening fra biler, skibe og fly.
I dag er Jordens dag en international mærkedag, der fejres i mange lande.
Formålet med Jordens dag er at sætte fokus på miljøproblemer. På Jordens
dag minder vi hinanden om, at vi skal passe på jorden og hinanden.
Hvordan kan du hjaelpe jorden?
Du kan hjælpe jorden ved at passe bedre på miljøet. Det kan du gøre ved at
genbruge ting, reducere dit forbrug og sortere dit affald.
Når du genbruger, bruger du en ting flere gange. Hvis du fylder vand i din
drikkedunk, kan du bruge den igen.
Når du reducere, gør du noget mindre. Hvis du slukker lyset, når du går ud af
et rum, reducerer du dit forbrug af strøm.
Når du sorterer, inddeler du ting i grupper. Hvis du sorterer dit affald i plastik,
papir, metal og glas, kan det genbruges til at lave nye ting.
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SPORGSMÅL TIL

JORDENS DAG
1) Hvad er Jordens dag?

2) Hvornår fejrer vi Jordens dag?

3) Hvor blev Jordens dag opfundet?
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SPORGSMÅL TIL

JORDENS DAG
1) Hvem opfandt Jordens dag?

2) Hvorfor fejrer vi Jordens dag?

3) Hvordan kan du hjaelpe jorden?
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EKSEMPLER PÅ SVAR - SPORGSMÅL TIL

JORDENS DAG
1) Hvad er Jordens dag?
Jordens dag er en international mærkedag.

2) Hvornår fejre vi Jordens dag?
Vi fejrer Jordens dag den 22. april hvert år.

3) Hvor blev Jordens dag opfundet?
Jordens dag blev opfundet i USA i 1970.
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EKSEMPLER PÅ SVAR - SPORGSMÅL TIL

JORDENS DAG
1) Hvem opfandt Jordens dag?
Det var en amerikansk senator ved navn Gaylord Nelson, som opfandt
Jordens dag.

2) Hvorfor fejre vi Jordens dag?
Vi fejrer Jordens dag for at sætte fokus på miljøproblemer, og for at minde
hinanden om, at vi skal passe på jorden og hinanden.

3) Hvordan kan du hjaelpe jorden?
Jeg kan hjælpe jorden ved at genbruge mine ting, reducere mit forbrug
og sortere mit affald.
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