VATTEN OCH AVLOPP

SKOLA 4–6
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Spela in en kort film (max 1 minut)
Skriva och spela in en låt (max 3 minuter)
Ta fram affischer med budskap och bilder
Skriva en tidningsartikel med budskap och bilder
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För att få fler att välja kranvatten framför flaskvatten vill vi
ta hjälp av mellanstadieklasserna i kommunen. Uppdraget
är att marknadsföra kranvatten. Tanken är att arbetet ska
kunna ske utifrån olika ämnesgrund och därför lämnar vi
fritt spelrum för fantasi och kreativitet. Det kan exempelvis
handla om att föra fram budskapet genom att:
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Hjälp oss marknadsföra vatten
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Sveriges kranvatten tillhör de bästa i världen. Vi behöver
bara vrida på kranen för att kunna dricka ett friskt, hälsosamt dricksvatten. Ändå blir det allt vanligare att dricka
flaskvatten. Trots att det går åt runt 300 gånger så mycket
energi och är 250 gånger dyrare än kranvatten.
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Sveriges kranvatten har toppkvalitet. Ändå envisas många
med att dricka vatten på flaska. Det vill Miva ändra på och
vi hoppas att mellanstadieeleverna i Örnsköldsviks kommun vill hjälpa oss.
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Hjälp oss att få fler att
dricka världens bästa vatten!
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Tävlingsregler
Tävlingsbidraget (max 5 bidrag/klass) ska vara Miva tillhanda senast 18 maj 2018. Större filer skickas gratis via en
filöverföringstjänst som t ex www.wetransfer.com eller per
post till Miva, Lars Westberg, Box 385, 891 28 Örnsköldsvik.
Mindre filer (max 10 Mb) skickas med e-post till tips@miva.se.
Vinnarna kommer att meddelas i samband med Mivas VAdag på Stora Torget i Örnsköldsvik den 26 maj 2018.

Priser
1:a pris Studiebesök på Bodums reningsverk för hela
klassen. Transport, fika, lunch och biobiljetter
för hela klassen ingår.
2:a pris Biobiljetter till hela klassen.
3:e pris Sportflaska till hela klassen.

Pedagogiskt material
För pedagogiskt material, tips och mer inspiration, se Mivas
webbplats miva.se/skola. Där finns bland annat Mivas illustrerade material om hur vatten produceras, distribueras och
renas. Vi kan även tipsa om branschorganisationen Svenskt
Vatten och deras skolsajt Vattenskolan.

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Växel: 0660-330 300
Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
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