
PLANETSKÖTAREN
Fattigdom kan kännas avlägset, som något som finns 
i andra länder. Det finns överallt. I Sverige finns det 
många barn som bor i familjer med dålig ekonomi. Det är 
viktigt att vi gör vad vi kan för att avskaffa fattigdom. Fler 
människor med bättre ekonomi innebär fler utbildade, mätta 
och glada människor. Fulla av möjligheter. Du kan hjälpa till 
genom att skänka sådant du inte använder och införa regler om 
att man ger bort egeng jorda saker eller upplevelser när det är 
dags för kalas. Då kan alla vara med.
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I SAMARBETE MED

UTMANINGEN:

Smarta presenter
Kom överens med dina kompisar 
att inte köpa nya saker i present 
till varandra det här året. Istället kan 
presenterna vara något ni tillverkat 
själva, något som är köpt på en 
loppis eller något kul att hitta på 
tillsammans.

Något att tillverka:

Leta efter på loppis:

Något att göra:

Badbomb
• ¾ dl bikarbonat
• ½ dl citronsyra
• ½ tsk matolja t.ex rapsolja eller olivolja
• Ett par muffinsformar

• Blanda alla ingredienser i en skål noga med en gaffel och 
mosa sönder klumpar. Det ska bli en grynig massa. 

• Häll massan i muffinsformar och tryck till ganska hårt 
med tex baksidan av en sked. Låt stå och torka i några 
dagar, allra bäst är det om den får torka en hel vecka.

• Receptet räcker till 1-2 muffinsformar av papper. Vill 
du göra många små badbomber kan du göra dem i 
ischokladformar.

• Leksaker
• Smycken
• Gosedjur
• Böcker
• Pysselgrejer

• Övernattning utomhus en varm sommardag.
• Picknick.
• Pulka-race.
• Ge bort en fikastund där du serverar något som 

du bakat.

Denna produkt har finansierats av biståndsmyndigheten Sida. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens/författarens.

Informationen i Planetskötaren utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Läs och lär dig mer på www.globalamalen.se 


