#11

Den store plan
Opgaveark
Dansk, 1.-5. klasse
Omfang: 2-4 lektioner

Lav en fakta-foldebog
om Kenya
Med foldebøger kan eleverne lave et fagligt og kreativt produkt, hvor de både kan
udtrykke sig i ord og billeder, form og rum.
Undervisningsmaterialet om Kenya rummer mange spændende temaer, som
giver eleverne mulighed for at fordybe sig og lave et produkt, de er stolte af.
Sværhedsgraden kan nemt tilpasses, så både de store og små elever fra 1.-5.
klassetrin kan være med.
Inspiration til læringsmål
•

Eleverne ved, hvordan man kan lave tematiserede og kreative foldebøger.

Inspiration til tegn på læring
•

Eleverne kan lave en foldebog om et kenyansk tema med tegninger, tekst og billeder.

Kompetencer og målpar
Kompetenceområder

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensmål

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede
i nære og velkendte situationer

Fremstilling 1: Eleven kan udarbejde enkle tekster
med billeder og skrift / Eleven har viden om sprogets opbygning i ord og sætninger og om sammenhæng mellem skrift og billede

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede
i velkendte faglige situationer

Fremstilling 1: Eleven kan udtrykke sig kreativt og
eksperimenterende / Eleven har viden om ordforråd og sproglige valgmuligheder

Dansk efter 2. klasse
Fremstilling

Dansk efter 4. klasse
Fremstilling

Billedkunst efter 3. klasse
Billedfremstilling

Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale
billeder

Skulptur og arkitektur 1: Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner / Eleven har viden om materialer og sammenføjningsteknikker til at skabe rumlige
konstruktioner
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Side 2

Baggrund til læreren
Forslag til temaer
Produktion af foldebøger er en både sjov og engagerende opgave for eleverne, og der er masser af
stof og temaer i årets undervisningsmateriale at tage fat på. Her er nogle ideer til temaer:
Foldebog om elevfortællingen ’Den store plan’. Hvis I læser historien i klassen, vil det være oplagt at
lave foldebøger, der bruger karakterer, farver, mønstre, tegninger og fotos fra historien.
Foldebog om Turkana-folket. Hvordan ser der ud i ørkenen og ved den store Turkana-sø? Hvordan
bor nomaderne? Hvilke dyr har de? Hvor er der vand? Hvad laver børnene?
Foldebog om Kenyas dyreliv. Hvilke dyr kan man opleve i Kenya? Rovdyr, planteædere, insekter,
krybdyr?
Foldebog om børnene i Kenya. Hvordan lever børnene i Kenya? I storbyen Nairobi, i slumområdet
Kibera og på landet?
I kan både finde inspiration i den trykte elevbog (eller i PDF-udgaven) og på hjemmesidens ’Opdag
Kenya’, hvor der både er film og billedserier. Endelig ligger de fleste billeder fra hele materialet til
download i billedbanken i læreruniverset.

Inspiration til andre måder at lave foldebogen
Se evt. denne flotte foldebog fra 2019, hvor Børnenes U-landskalender handlede om Bangladesh:
https://www.facebook.com/kisserw.winter/videos/10157779918072258
I Etiopiens-materialet fra 2020 ligger der også foldevejledninger til to andre bøger:
Find foldevejledningerne her:
https://2020.u-landskalender.dk/media/182220/opgaver-2020-13_godk.pdf
…eller gå bare selv ind i Opgavebanken for 2020 og find opgavearket om foldebøger her:
2020.u-landskalender.dk
Pop-op foldebog

Husbogen
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Side 3

Opgave:
Lav en fakta-foldebog om Kenya
Fakta-foldebogen kan se sådan ud:
Sammenfoldet

Udfoldet

Hver ”side” har en flap, der kan løftes

Der er også plads på bagsiden

Det skal I bruge:
•

A4- eller A3-ark, hvis I vil have lidt mere plads at arbejde på.

•

Skolesakse

•

Blokke med linjer

•

Limstifter

•

Farveblyanter og tuscher

… men kun fantasien sætter grænser: Brug også stofrester, bølgepap, klistermærker osv.
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Side 4

Foldevejledning:
1. Fold arket én gang på langs

2. Fold en gang på tværs

3. Fold en gang mere

4. Arket er nu foldet til en lille bog

5. Fold arket ud og klip efter de røde stiplede linjer.
Fold bogen sammen igen. Siderne har nu flapper som
kan løftes.

