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Billedkunst

Madkundskab
OPGAVE 14:

Turkana-folkets farver og mønstre
1.-2. KL

3.-5. KL

2-4 lektioner

Traditionelt bærer kvinderne hos Turkanafolket farverige perlekæder i mange lag.
Der er også masser af mønstre på smykker
og tøj. I denne opgave skal eleverne se på
billeder af Turkana-stammen og ud fra
dem lave deres egne mønstersamlinger.
I arbejder med farvecirklen, komplementærfarver og komplementærkontrast.

OPGAVE 11:

Billedkunst 1.-2. og 3.-5. klasse
omfang 2-4 lektioner
Billedkunst 1.-2. og 3.-5. klasse
omfang 2-4 lektioner

Lav en fakta-foldebog om Kenya

Skraldekunst

1.-2. KL

Uro med fisk i keramik

Uro’er med skyer og ﬁsk i keramik

De kreative opgaver bruger fænomener,
som eleverne møder i årets materiale:
Mønstre, fisk, skrald og nomadeliv. De er
differentieret, så både små og store kan
være med – og lagt an til at kunne bruges
tværfagligt. Opgave 12-14 er udarbejdet af
designer og underviser Hanne Rahal.

derSkraldekunst
både kan bruges som julepynt eller til
I Nairobi ligger det enorme slumområde, der hedder Kibera. Indbyggerne er
at hænge
i en
uro.
vælge
at
fattige om man op
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bordet. Derfor
er der mange
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med
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Eleverne skal gemme deres eget affald og bruge det til at producere egne værker.
Opgaven er differentieret så både de store og små elever kan være med.
Der er skabeloner i opgavearket.

OPGAVE 12:

I Nairobi ligger det enorme slumområde
Kibera. Indbyggerne er fattige, og man må
være opfindsom for at få mad på bordet.
Derfor er der mange iværksættere, som
f.eks. bruger gamle plastikflasker og
knogleaffald til at lave smykker af. Nu skal
eleverne gøre dem kunsten efter. De skal
gemme deres eget affald og bruge det til
at producere egne værker.

I Kenyas Turkana-region tvinger hyppigere perioder med tørke klanerne til at
opgive deres traditionelle nomadetilværelse, hvor man har levet af og med
husdyrene. I stedet slår mange sig ned ved Turkana-søens bred for at leve af at
ﬁske. Det er også det grundtema elevbogen ‘Den store plan handler om. I denne
opgave skal I lave ﬂotte keramikﬁsk, der både vil kunne bruges som julepynt eller
til at hænge op i en uro. I dette materiale er der skabeloner, så I kan vælge at
arbejde med keramik eller andre materialer.

Uro’er og julepynt i keramik
1.-2. KL

3.-5. KL

2-4 lektioner

I Kenyas Turkana-region tvinger hyppigere
tørker mange til at opgive deres traditionelle nomadetilværelse. I stedet slår de sig
ned ved Turkana-søens bred for at fiske.
Det er også grundtemaet i elevbogen. I
denne opgave skal I lave flotte keramikfisk,
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OPGAVE 13:

Flot skralde-kunst
1.-2. KL

3.-5. KL

2-4 lektioner

3.-5. KL

2-4 lektioner

Med foldebøger kan eleverne skabe et
fagligt og kreativt produkt, hvor de både
kommunikerer i ord og billeder, form og
rum. Opgavearket understøtter derfor
også fagmål for Dansk. Årets materiale
rummer mange spændende temaer, som
eleverne kan fordybe sig i og fortælle om i
deres foldebog – og lave et produkt, de er
stolte af. Niveauet kan nemt tilpasses, så
både store og små elever kan være med.

Gå i køkkenet med eleverne og lav enkle
og traditionelle småretter fra Kenya.

OPGAVE 18:

Nemme retter fra Kenya
1.-2. KL

3.-5. KL

fra 2 lektioner

Traditionel mad i Kenya er mangfoldig –
takket være de mange stammer og landskaber, men også de mange nationaliteter,
der har bosat sig her gennem historien.
Meget ofte består den daglige kost dog af
bønner, ris og en gang imellem kød, f.eks.
stegt kylling eller en gryderet af kød med
forskellige grøntsager. Her har vi samlet
nogle kødløse retter med ingredienser,
som er nemme at finde i danske butikker.
Det er typiske retter, som også kenyanske
børn kan lide.
• Irio (kartoffelmos med majs og ærter)
• Maharagwe (røde bønner med tomat- og
kokossovs)
• Masala pomfritter
• Chapati (fladt madbrød)
• Te med mælk (som de laver den i Kenya)
• Ugali (grød af majsmel)
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Leg og bevægelse

Dyk direkte ned
i Kenya-kortet

Eleverne skal have bevægelse i skoledagen. Her får du inspiration til forskellige
sjove aktiviteter med kobling til Kenya,
som du kan inddrage i undervisningen.

En sjov, digital oplevelse fra Folkekirkens Nødhjælp.

OPGAVEARK 10:

Her får I en sjov og helt ny måde at møde Kenya på. Folkekirkens Nødhjælp
har sat alle sejl til for at bidrage til årets U-landskalender med en underholdende og spil-agtig aktivitet, som kan give eleverne et legende pusterum i
deres forløb om Kenya.
På Kenyakortet.dk går I på opdagelse på et interaktivt 3D-kort over Kenya,
der minder om de ’spil-verdener’, de fleste børn kender. Kortet gemmer på
små film, fakta og quizzer, som I kan dykke ned i. I kan bruge Kenya-Kortet
på flere måder:
• I 1.-2. klasse kan I gennemgå det sammen på storskærmen. Så kan du
hjælpe med at læse teksterne og forstå spørgsmålene.
• I 3.-5. klasse kan eleverne slippes løs på egen hånd eller i små grupper.

Savanne-stratego
3.-5. KL		

2-3 lektioner

I Savanne-stratego skal eleverne ud og
bevæge sig og lege rovdyr, byttedyr og
tykhuder på savannen. Forinden har I talt
om fødekæder, fødenet og menneskers
indvirkning på verdens dyreliv. Med til
opgavearket følger en samling billedkort,
som eleverne skal bruge til at spille med.

OPGAVE 16:

Lege fra Kenya
1.-2. KL

3.-5. KL

1-2 lektioner

Her får I en hel række instruktioner til
enkle lege, som er populære blandt børn i
Kenya. Nogle af legene minder om ’danske’
lege – men med helt andre, kenyanske
detaljer. Nogle er helt anderledes. Mange
af legene kan I både lege ude og inde på
et sted med god plads. Et par af legen har
vi et filmklip eller foto på, så I kan få et
indtryk af, hvordan det foregår

OPGAVE 17:

Syng og leg med Wafande
og Lotte Kærså
1.-2. KL

3.-5. KL

1 lektion

Folkekirkens Nødhjælp har fået lavet
en sang til årets U-landskalender - der
både er gammel og ny: Lotte Kærsås
børne-klassiker ’Her bor jeg’ har været et
hit i musikundervisning og børnerytmik
i 40 år. Nu bliver den fortolket af den
populære sanger Wafande – og har fået
delvis ny tekst, bl.a. med ord på swahili. I

kan synge med i klassen – og sammen med
Lotte Kærså er der også lavet instruktion
til bevægelse. Er mest rettet til de mindste
klasser.

OPGAVE 25:

Leg og fortæl med Blixen
1.-2. KL		

1 lektion

I dette opgaveark indgår – foruden aktiviteter til Dansk – også en enkel safarileg,
som Karen Blixen selv opfandt og legede
med børn på Rungstedlund. Den kan leges
både inde og ude.

Sådan fungerer det
Inde på Kenya-Kortet giver en menu jer en række temaer at vælge mellem.
Til hvert tema hører der knapper inde på kortet, som rummer quizzer,
billeder, små film og fakta. Når I er færdige med et tema, vender I tilbage til
kortet og kan gå videre til næste tema.
Quizzerne handler ikke bare om rigtigt eller forkert. De handler om at
gætte. Resultatet viser, hvor tæt man kom på – og hvor tæt elever fra andre
skoler i Danmark kom på. Så kan I evt. tale videre om, hvorfor nogle af
spørgsmålene var sværere end andre.
Få besked: Der er også liveshows!
Kenya-Kortet giver også adgang til tre særlige oplevelser, klassen kan
deltage i via storskærmen:
Tre gange i november-december 2021 afholder Folkekirkens Nødhjælp et
liveshow beregnet på eleverne. De varer ca. 30 minutter hver og bliver sendt
direkte fra ARKEN Museum for Moderne Kunst. Værten er Anna Lin fra DR,
og i studiet kommer også spændende gæster, der fortæller om Kenya.
I deltager via Microsoft Teams.
Men husk at tilmelde dig nyhedsbrevet for
Kenya-Kortet fra Folkekirkens Nødhjælp.
Det kan du gøre inde på u-landskalender.dk i
lærer-universet. Så får du nemlig besked om
datoerne, tiderne – og hvad der skal ske.
www.kenyakortet.dk

