Exempel från Håll Sverige Rent

Oj, vad har hänt med Bamse?
Hur kan vara för djuren som går ”barfota” och inte kan skydda sig mot farligt skräp? I
denna berättelse får möta Zoe vars hund har råkat illa ut och skurit sig på några
glasbitar. Vilket sorts skräp är farligt egentligen? Vad kan vi göra åt det?
Många djur far illa av den nedskräpning
som vi människor orsakar. Fåglar,
däggdjur, fiskar och andra djur kan skära
sig, fastna i skräp eller dö till följd av att
de ätit skräp.
Det här kan kännas sorgligt och jobbigt att
tänka på och prata om men det positiva är
att vi alla kan göra något för att minska
riskerna för att de oskyldiga djuren
drabbas!
I den här berättelsen skär sig Bamse, Zoes
hund och skärsår är faktiskt en av de
vanligaste olyckshändelser hundar råkar
ut för.
Läs berättelsen och diskutera frågorna
tillsammans.

Oj, vad har hänt med Bamse?

Det här är Blixtpatrullen
I den här berättelsen får ni möta Zoe,
och Zoes hund Bamse. Zoe är en av medlemmarna i en hemlig barnklubb som
heter Blixtpatrullen. Tillsammans löser
barnen i Blixtpatrullen svåra problem och
hjälper både människor, djur och växter.
Eftersom alla barnen som är med i Blixtpatrullen är bra på olika saker är det
viktigt att alla är med och hjälper till. Då
kan de lösa nästan vilka svårigheter som
helst. Vännerna i Blixtpatrullen är ofta
ute i naturen där de bor och hittar på en
massa roligt.
Hela materialet
Blixtpatrullens äventyr
hittar ni på Håll Sverige
Rents webbplats!

Zoes hund Bamse har råkat riktigt illa
ut. Han har skurit sig på glasbitar från
en flaska som har hamnat på marken och
gått sönder. Det är inget djupt sår men det blöder och en glasbit sitter

fast i tassen. Men Zoe är snabbt framme och hjälper Bamse. Hon är väldigt bra på att ta
hand om olika djur som skadat sig eller råkat illa ut. Hon tar bort glasskärvan och lindar
Bamses tass med en bit tyg så det slutar blöda.
-Men vad ska jag göra med glasbitarna på marken undrar Zoe? De kan ju inte ligga kvar
men om jag tar upp dem kanske jag också skär mig?

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!

Diskussionsfrågor
•
•
•
•

Vilken sorts skräp tror ni kan vara farligt för djuren om det hamnar på marken?
Brukar ni se sånt skräp på marken?
Kan skräpet vara farligt för människor?
Vad ska man göra med saker som kan vara farliga att plocka upp?

Besök www.hsr.se/exempelsamling för fler inspirerande exempel!

