Hverdag i Sierra Leone

OPGAVER til Hverdag i Sierra Leone
Mange af de temaer, som hører med til hverdagen i et land, findes i år under temaet ”Lyt, leg
og lær.” Her finder I tekster og opgaver om lege, mad og musik og dans.
Under dette tema tager vi fat på skoler, religion og landskaberne.
Opgaver: 0 – 3 klasse
Hvordan ser der ud i Sierra Leone?




Læs beskrivelsen og se de tre billedserier sammen med eleverne
Eleverne vælger en kategori – storby, landsby, kysten – derefter maler de et billede og
skriver en kort tekst til.
Billederne hænges op og udgør en præsentation af Sierra Leone.

I skole i Sierra Leone





Se filmen fra skolen i Dalakuru. Læs eventuelt nogle af artiklerne sammen med
eleverne.
Lav sierraleonsk skole
o Bed eleverne have bestemt tøj på (svarende til skoleuniform)
o Skriv en tekst på tavlen og gennemgå den som på filmen
o Bed eleverne rejse sig, når de svarer på spørgsmål
o Lad eleverne skrive teksten i et hæfte
Hvad synes eleverne om denne form for skole – hvorfor?

Venskaber på tværs af religion




På s. 42 i LæseRaketten er der et billede af Jesse og Hassana. De er bedste venner. Læs
historien højt i klassen. Tal derefter med klassen om:
o Hvad er det Jesse godt kan lide ved sin ven Hassana?
o Hvordan er en god ven? Lav en liste sammen med eleverne.
Jesse har et venskabsarmbånd – lav armbånd i klassen. Måske kan I bruge disse ideer:
http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/smykker-af-genbrug/
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Opgaver: 4 – 7 klasse
Hvordan ser der ud i Sierra Leone?




Eleverne forestiller sig, at de er på biltur gennem Sierra Leone.
Lad eleverne beskrive det, de ser og indtale det som en radioudsendelse. (Gode råd
kunne være at bruge lyde og mange tillægsord)
Lad eleverne forestille sig, at de er på rejse i Sierra Leone. Undervejs skriver de dagbog.
Lad dem skrive mindst tre dages dagbog.

I skole i Sierra Leone





Læs artiklerne på hjemmesiden om skolerne i Sierra Leone. Se også den lille film fra
skolen i landsbyen Dalakuru.
Lav sierraleonsk skole
o Bed eleverne have bestemt tøj på (svarende til skoleuniform)
o Skriv en tekst på tavlen og gennemgå den som på filmen
o Bed eleverne rejse sig, når de svarer på spørgsmål
o Lad eleverne skrive teksten i et hæfte
Hvad synes eleverne om denne form for skole – hvorfor?

Undervisning i sundhed
 I Sierra Leone har nogle klasser et fag, som hedder life-skills. Læs en artikel om faget
her: http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/undervisning-i-sundhed/
o Tal med eleverne om fagets indhold – har vi noget, der ligner i Danmark.
o Tal med eleverne om, hvilke udfordringer, de har i Sierra Leone, som vi ikke kender
i Danmark.
Om 10 år…



Læs artiklen ”Giv pigerne power” under temaet ”Piger og drenge i Sierra Leone.”
Skriv en historie eller et essay, om hvordan det ser ud for pigerne i Sierra Leone om 10
år.

Venskaber på tværs af religion




På s. 42 i LæseRaketten er der et billede af Jesse og Hassana. De er bedste venner. Læs
historien i klassen.
o Hvad er det Jesse godt kan li´ ved sin ven Hassana?
Hvordan er en god ven? Inddel eleverne i grupper og lad dem lave en liste. Find frem til
10 punkter i fællesskab.
Jesse har et venskabsarmbånd – lav armbånd i klassen. Måske kan I bruge disse ideer:
http://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/smykker-af-genbrug/
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Islam og kristendom
I Sierra Leone lever folk side om side, selvom de har forskellig religion. Det gælder både
venskaber og ægteskaber.
 Undersøg i klassen forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. Brug en
religionsbog eller denne artikel ”Troens træ”
http://viden.jp.dk/binaries/Troens%20trae_15071.pdf
 Print et stort verdenskort ud. Markér de steder i verden, hvor en konflikt har en
religiøs dimension.

Trinmål for kristendomskundskab
De ovenstående opgaver opfylder de følgende trinmål for Kristendomskundskab.

Trinmål efter 3. klasse
-

Samtale om, hvad kirke og kristendomer
Samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen
Give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter
verden forskelligt afhængig af deres kultur og religion

Trinmål efter 6. klasse
-

Beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres
tolkning af tilværelsen

-

Udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro
kan have for livsopfattelsen

