
Jag är världsmedborgare! 
Alla barn som värms av solen har samma rättigheter.

Lek dig till en bättre värld med     

PASS
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Jag heter:_____________________________________________Jag är___________år!

Jag bor i: _______________________________ som ligger på vår gemensamma jord 

och jag är världsmedborgare, hurra!

Jag tycker om att leka med: ________________________________________________

Det här passet tillhör:

Hej! Det är jag som är Retoyträdet! 
Rita en bild på dig själv här. 

Hur ser jag ut när du 
ritar mig?
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Psst…visste du att olja är gjort av flera 
miljoner år gamla växt och djurdelar?
På retoy.se kan du leka och lära mer!

Vad behöver träd för att må bra?
Rita ett streck från trädet till de bilder som visar vad trädet behöver.

Rita något i de tomma cirklarna som du tror att trädet behöver!

Vatten

Jord

Luft

Sol

Kärlek

.............................

.............................

.............................

Alla saker vi har omkring oss är skapade av 
material från naturen.

 När vi byter, lånar och skapar saker 
istället för att slänga och köpa nytt, 
hjälper vi naturen att hinna vila, växa 
och må bra. 

                och                                 skapas av 

                        och                     skapas ofta av       

                                                                                  
     
               
                        och                               skapas från 

träd

bomull

olja och
metaller           



6 7

Alla barn har samma rättigheter 
 
Precis som träd behöver olika saker för att överleva och må 
bra så behöver barn det också. Allt som ett barn behöver 
har de rätt till. Det kallas för rättigheter. 
I barnkonventionen har vuxna samlat alla rättigheter som 
barn har.

Exempel på rättigheter är att alla:

De vuxna ska se till att alla barn får samma rättigheter.

Rita gärna det du tycker om att leka med eller 
något du mår bra av att göra!

Alla barn har rätt till 
lek, vila och fritid.

 Barn är lika mycket värda
 Barn har rätt att leva och utvecklas
 Barn har rätt att leka och ha roligt
 Barn ska få säga vad de tycker och vuxna ska lyssna 
på dem
 Vuxna ska alltid tänka på vad som är bäst för barnet
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Ren luft

Bra mat

Förskola
Skola

Kärlek

.............................

............................. .............................

Lek

Bli lyssnade till

Doktor

Ta del av, och 
delta i, kultur

Ett hem

Vuxna

Vila

Rent vatten

.............................

.............................

Uppleva natur

Vad behöver barn för att må bra? Rita ett streck från barnen till de bilder som visar vad barn behöver. 
Rita något i de tomma cirklarna som du tycker att barn behöver!
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Vad tycker du är viktigt som du vill att vuxna
ska lyssna på? Rita det här!

Alla barn har rätt att berätta vad de 
känner och vuxna ska lyssna och bry 
sig om vad barn säger. Färglägg jordens barn

Alla barn i hela världen har precis samma rättigheter,
det gör oss alla till världsmedborgare.
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Alla saker vi har omkring oss är skapade av 
någon, och av material som kommer från naturen.

Hej! Vill ni veta var jag kommer ifrån?! 
Följ mitt äventyr i filmen på retoy.se 
och hjälp sedan till med uppdraget 

på nästa sida! 

Dra ett streck från tåget och nallen 
till det land som de kommer ifrån i 

världen. Dra sedan streck vidare till det 
naturmaterial som de är gjorda av.
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Precis som barnen i filmen så kan du också skapa 
nytt av trasiga leksaker och återvunnet material.

Rita din drömpark här och se vad du kan hitta hemma och 
ute i naturen att skapa med. 

Lek och lär mer på retoy.se
Har du ingen dator hemma så kan 
du låna en på biblioteket. 

Rita din drömvärld där alla barn och naturen har det bra!

För att alla barn ska kunna få sina 
rättigheter är det viktigt att vi tar 
hand om vår jord och varandra. 
Alla barn har rätt till en bra miljö!
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Vad är leksakerna gjorda av?
Dra ett streck mellan leksaken och det material som du tror att den är gjord av.

Leksaker Material Natur

Sätt en ring runt de leksaker som är gjorda av bomull
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Sätt en ring runt de leksaker som är gjorda av plast

do
re

mi fa so la si do

Sätt en ring runt de leksaker som är gjorda av trä

do
re mi fa so la si do
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 Eftersom saker är skapade 
från naturen är det bra om vi 
använder våra saker om och 
om igen. Det kan vi t.ex. göra 
genom att byta saker med 
varandra, eller skapa nytt av 
gammalt.   

Lek och lär mer på retoy.se!

Det tokiga är att vissa vuxna tillverkar och 
slänger alldeles FÖR MÅNGA saker. Då 
går det åt massa natur, och fabriker, båtar 
och flyg släpper ut FÖR MYCKET koldioxid.

När vi tillverkar nya saker släpps det ut 
koldioxid i luften.
 
Koldioxid (CO2) är en växthusgas, och det 
betyder att den fångar upp solstrålarna 
som värmer jorden.  Det kallas för 
växthuseffekt.

Växthuseffekten behövs för att människor, 
djur och natur ska kunna leva på jorden.  

3. 
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Träd är jättebra för de tar 
hand om en del koldioxid och 
tillverkar syre som vi behöver 
för att andas.

När det blir för mycket koldioxid 
i luften klarar inte träden av att 
ta hand om allt och jorden blir 
för varm och mår dåligt. Då mår 
människor, djuren och naturen 
inte heller bra.

Kul för både barn och miljön!

  

Kul för både barn och miljön!

6. 

När vi byter, lånar och skapar istället 
för att slänga och köpa nytt hjälper 
vi till att spara massor av onödiga 
koldioxidutsläpp som gör jorden för 
varm.
 
På sida 30 kan du se vilken skillnad du 
gör om du byter 100 leksaker istället för 
att köpa nya!

Kul för både barn och miljön!

  

Kul för både barn och miljön!
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Uppfinn en leksak som sprider kärlek till både kompisar 
och naturen, ge den ett namn!

 När du och jag skapar nya leksaker av 
gamla, byter leksaker med varandra och tänker 
på att vara snälla mot oss själva, naturen och 
kompisar...då mår både vi och jorden bättre. 

Den heter : ___________________

Hur många leksaker har du hemma? Räkna!

Berätta för oss hur många leksaker 
du har och se hur bra det är för 
miljön om du återanvänder dem 
på retoy.se

TOTAL: ...........................

.....................

BOMULL

.....................

PLAST

.....................

TRÄ

+ +

=
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Se när du kan byta leksaker med oss 
nästa gång på retoy.se

Att byta leksaker är kul för både barn och miljön!
På nästa sida kan du börja samla stämplar för varje leksak du byter hos oss.

Så här går det till:

1. Checka in leksaker och få stämplar.

2. Lek dig fram till nya favoritleksaker.

3. Visa upp ditt pass, checka ut leksakerna 
och lägg dem i din ekologiska Retoyväska!

Lämna in leksaker du inte använder och få stämplar
För varje stämpel kan du välja en roligare leksak hos oss!

Hurra! Nu har du 

bytt 33 leksaker med 

Retoy!



28 29

Lämna in leksaker du inte använder och få stämplar
För varje stämpel kan du välja en roligare leksak hos oss!

Hurra! Nu har du 

bytt 69 leksaker med 

Retoy!
Hurra! Nu har du 

bytt 105 leksaker 

med Retoy!

Lämna in leksaker du inte använder och få stämplar
För varje stämpel kan du välja en roligare leksak hos oss!
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Hurra, du är en miljöhjälte!
Genom att byta 100 leksaker istället 
för att köpa nya hjälper du till att 
minska dåliga koldioxidutsläpp 
med 300 kg!

Det skulle behövas en skog stor 
som en basketplan för att ta hand 
om 300 kg utsläpp!*

Tack för att du hjälper träden och 
miljön att må bättre. Hoppas du 
haft roligt med alla leksaker du 
bytt!

*Mer om uträkningen på retoy.se

Färglägg Retoyträdet och barnen som byter leksaker!
 

Berätta gärna vad du tyckte om att pyssla 
i ditt Retoypass på retoy.se. Här kan du 
även leka, lära mer och se när du kan 
byta leksaker nästa gång!

Fortsätt att leka dig till en bättre värld 
genom att byta, låna och skapa 

leksaker med oss 
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Giftfritt 

Visste du att Retoy jobbar aktivt för att bidra till en mer giftfri 
vardag för alla barn? Vi sorterar bl.a. bort leksaker som kan 
innehålla farliga kemikalier under våra bytesaktiviteter och 
sprider Retoyväskor med giftfria leksaker.

Psst…Lek och läs mer på retoy.se 

 Hjälp barnen att räkna hur många leksaker 
de har på sida 25 och passa på att sortera bort  
leksaker med farliga kemikalier från barnens 
rum. Tips och riktlinjer får du på retoy.se 

återanvända 

Vi människor delar på en och 
samma jord, ändå förbrukar vi i 
Europa energi och resurser som 
om vi hade tre jordklot. Mycket på 
grund av att varor produceras, köps 
och slängs utan hänsyn till människor 
eller miljö. Vi vuxna behöver föregå med 
gott exempel. Barn gör ju som vi gör och 
inte som vi säger. 

 När vi återanvänder genom att till exempel byta 
leksaker hos Retoy, eller att köpa och sälja begagnat 
hos vår lekkompis Blocket, behöver inte lika många 
nya saker tillverkas. Det leder också till att 1.6 miljoner 
ton växthusgaser kan undvikas.

så att fler barn får uppleva hur 
kul det är att vara miljövänlig!

stöttar
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Barns rättigheter 

Alla barn i hela världen värms av samma sol och har 
också samma rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 
Barnkonventionen består av 54 artiklar, eller bestämmelser, 
om hur alla barn ska behandlas för att må bra. 
 
De fyra grundprinciperna är:

 alla barn har samma rättigheter och lika värde

 barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet

 alla barn har rätt att utvecklas

 alla barn har rätt att uttrycka sin mening och bli   
 lyssnade till.

Läs mer om barnkonventionen 
hos vår kompis på Unicef.se

Retoy fokuserar även extra på artikel 31: alla barns rätt till 
lek. Det är vi vuxna som möjliggör att världens alla barn får 
uppleva sina rättigheter. Därför måste vi vara medvetna om 
vad barn har rätt till, men framförallt behöver vi vuxna agera 
på ett sätt som förverkligar barnkonventionen i vår vardag.

Hej alla vuxna! 

Det här är ett pysselpass för barnen om miljö och 
deras rättigheter. Eftersom det är vuxna som möjliggör 
att barn får uppleva hur de kan vara med och skapa 
en värld där vi tar väl hand om varandra och naturen 
har vi även viktig information till er. Lek er igenom 
passet tillsammans med barnen och hjälp dem där det 
behövs. Ni hittar mer lek och lär på vår hemsida, och 
framförallt så hoppas vi att ni återanvänder mer och 
mer, och att vi ses på våra aktiviteter!

 Tack för att ni leker er till en bättre 
värld med oss! 

 Genom att byta, låna och skapa med Retoy får 
barnen uppleva hur kul det är att vara miljövänlig 
samtidigt som de lär sig mer om sina rättigheter. 
Vi vill att alla barn ska bli påminda om att de är 
världsmedborgare och att de kan leka sig till en 
bättre värld. 



Vuxna möjliggör
att världens alla barn får uppleva sina rättigheter.

Lek dig till en bättre värld med     

Find this 

in more 

languages on 

retoy.se.


