Memory
Vi hoppas att Hässleholm Miljös material med Sopsamlarmonsternas Memory ska
inspirera till ett roligt och givande arbete i förskolan och skolan kring källsortering och
återvinning och att det i förlängningen kan bidra till ett arbete för en hållbar utveckling.
Materialet består av ett Memory med tillhörande brickor för olika fraktioner samt A4afischer med de olika sopsamlarmonsterna. Materialet riktar sig både till barn i förskolan
och till de yngre åldrarna i grundskolan.
Här beskrivs hur memorykorten kan användas för att få mer kunskap om källsortering och
återvinning.

Memoryspel – hur gör man?
Spelet går ut på att samla flest par med olika sopor. En person blandar korten och lägger
ut alla kort med Sopsamlarmonster-sidan upp på bordet eller golvet. Man turas om att
vända två kort och det gäller att samla på sig par med samma bild på korten. När det är
ens tur får man vända två valfria kort, ett i taget. Om det är olika bilder måste man vända
dem uppochner igen på samma ställe och sedan är det nästa spelares tur. Om det är
samma bild på korten får man behålla dem och sedan fortsätta med att vända två kort till.
Det gäller alltså att försöka komma ihåg vilka bilder som ligger på vilket ställe! Den som
har samlat ihop flest par när alla kort är slut har vunnit.

Lär er att sortera med hjälp av memorykorten
Med memorykorten följer tolv små brickor med olika fraktioner och tillhörande
sopsamlarmonster (som plastförpackningar, metall, pappersförpackningar osv). Efter att
barnen spelat klart memoryt kan ni lära barnen att sortera genom att para ihop rätt sopa
med rätt fraktionsbricka.
För varje fraktion finns även en tillhörande affisch på sopsamlarmonster, som finns för
nedladdning på www.mittavtryck.se. På affischerna finns bilder på sopsamlarmonster och
namn på fraktion. Ni kan göra samma sorteringsövning som ovan och istället ta hjälp av
affischerna och para ihop rätt sopa med rätt affisch.
Våra sopsamlarmonster ska på ett roligt sätt förmedla kunskap om de vanligaste
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fraktionerna, olika typer av avfall och hur detta sorteras. Läs mer på vår skolhemsida
www.mittavtryck.se.
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