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

Læseteater i klassen
Her finder du elevbogens tre læselet-eventyr af Kim Langer omskrevet til
læseteater: ’Abens hjerte’, ’Løvens aftensmad’ og ’Sjakalen’.
Læseteater er en sjov måde at få eleverne til at arbejde med læsning,
oplæsning og udtale. Man øver sig i at læse en tekst dramatisk op for et publikum,
f.eks. resten af klassen eller forældrene. I kan også bruge teksterne til at sætte et
rigtigt teaterstykke op med udklædning og kulisser.
De tre historier findes både i bogen ’Den store plan’ og som elektroniske bøger
på siden ’Opdag Kenya’ på hjemmesiden.
Inspiration til læringsmål
•

Eleverne ved, hvad et læseteater er, og at nogle genrer har en indbygget morale.

Inspiration til tegn på læring
•

Eleverne kan lægge stemme og krop til roller i et læseteater samt reflektere og samtale om fortællinger med en morale.

Kompetencer og målpar
Kompetenceområder

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensmål

Fortolkning

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer
gennem samtale om litteratur og andre æstetiske
tekster

Vurdering 1: Eleven kan tale om teksters temaer /
Eleven har viden om teksters typiske temaer

Fortolkning

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer
gennem samtale om litteratur og andre æstetiske
tekster

Vurdering 2: Eleven kan udtrykke egen opfattelse
af teksten / Eleven har viden om måder at begrunde
sin opfattelse på

Kommunikation

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på
sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Krop og drama 1: Eleven kan improvisere med
kropssprog og stemme / Eleven har viden om enkelt
kropssprog

Kommunikation

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på
sprog og relationer i nære hverdagssituationer

Krop og drama 2: Eleven kan deltage i rollelege og
rollespil / Eleven har viden om dramatiske roller

Dansk efter 2. klasse
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Sådan gør I:
1.

De tre små læselet-historier fra elevbogen er traditionelle fabler fra forskellige dele af Kenya, som
Kim Langer har genfortalt.

2. Læs først selv lige læseteater-versionerne her i opgavearket og vurdér, om de fungerer til din klasse.
3. Læs derefter historierne i elevbogen sammen i klassen. I kan evt. også høre dem som lydbog på hjemmesiden.
4. Fordel rollerne til eleverne.
5. Print et oplæsningsark ud til hver af eleverne/rollerne. Måske skal hver rolles replikker have en farve
med en overstregningspen, så det er nemmere for eleverne at orientere sig.
6. Læs op eller spil teater for de andre i klassen – eller for forældrene.
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Abens hjerte
Medvirkende:
•

Fortæller 1

•

Fortæller 2

•

Aben

•

Hajen

Fortæller 1: På stranden stod et stort træ med
skønne frugter. I træet boede en klog lille abe,
men ude i havet boede en haj.
Fortæller 2: En dag kastede aben en frugt i
vandet. Hajen sagde:
Hajen: Tusind tak, lille abe. I havet er der kun
fisk at spise, og jeg elsker frugt.
Fortæller 1: Aben og hajen blev venner. Hver
dag kastede aben frugt ud til hajen.
Fortæller 2: En dag sagde hajen:
Hajen: Vil du ikke gerne med hjem til mig? Så
kan du møde mine brødre og søstre.
Fortæller 1: Aben rystede på hovedet.
Aben: Nej tak. Jeg kan ikke svømme. Jeg vil
hellere blive her i mit træ.
Hajen: Nej, nej! Du skal ikke være bange! Du
kan sidde på min ryg, mens jeg svømmer.
Fortæller 2: Det var en meget varm dag. Aben
tænkte:
Aben: Måske er der køligere nede i vandet.
Fortæller 1: Og så hoppede aben alligevel ned
på hajens ryg.
Fortæller 2: De svømmede langt væk fra land.
Aben syntes, det var meget spændende. Den
kiggede på fiskene og på alle de andre ting i
havet. Men så sagde hajen:

Hajen: Der er noget, jeg må fortælle dig.
Hajernes konge er syg. Vores læge siger, at
kongen kun kan blive rask ved at æde et ægte
abehjerte. Jeg siger det, fordi du er min ven.
Fortæller 1: Den snu abe skyndte sig at lægge
en plan.
Aben: Jeg vil gerne give mit hjerte til din
konge, fordi du er min ven. Men jeg har ikke
taget mit hjerte med i dag. Det ligger hjemme
i træet. Vi aber tager det kun frem om natten.
Hvad vil din konge sige, når du kommer med
en abe uden hjerte? Han bliver sikkert vred på
dig!
Hajen: Kan vi svømme tilbage og hente det?
Aben: Ja. Svøm så hurtigt du kan, så din konge
ikke skal vente.
Fortæller 2: Da de kom til stranden, klatrede
aben op i træet. Den råbte:
Aben: Vent her, mens jeg henter mit hjerte.
Fortæller 1: Hajen ventede og ventede. Men
aben kom ikke tilbage.
Hajen: Abe, min ven, kommer du snart? Du
sagde, at dit hjerte var oppe i træet.
Fortæller 2: Aben stak hovedet frem og
sagde:
Aben: Jeg bærer mit hjerte i mit bryst, og det
har jeg altid gjort!
Fortæller 1: Og fra den dag kastede aben kun
rådne frugter ud til hajen.
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Løvens aftensmad

Fortæller 1: En dag blev det harens tur til at
være løvens aftensmad. Men haren blev ikke
ked af det. Tværtimod. Den grinede!

Medvirkende:

Haren: I skal ikke være bange! Løven æder
ikke mig!

•

Fortæller 1

•

Fortæller 2

•

Løven

•

Giraffen

•

Gazellen

•

Haren

•

Dyrekor

Fortæller 1: Midt inde i landet lå De Syv Bakker.
Det var et dejligt sted. Her var køligt vand at
drikke og saftigt grønt græs til alle.
Fortæller 2: Men der boede også en stor løve.
Og den dræbte mindst to eller tre dyr hver dag.
Fortæller 1: En dag gik dyrene sammen hen til
løven. Giraffen tog mod til sig og sagde:
Giraffen: Kære løve, du har ikke godt af at løbe
rundt og jage dagen lang.
Fortæller 2: Gazellen sagde:
Gazellen: Nej. Solen er alt for varm. Bliv du
liggende her i skyggen, så skal vi nok sende et
dyr til din aftensmad.
Løven: Okay. Men hvis I ikke gør det, så
kommer jeg og dræber jer alle sammen!
Alle dyrene i kor: Du må ikke dræbe os, kære
løve. Vi skal nok sende dig et dyr hver eneste
dag.
Fortæller 1: Hver aften trak dyrene lod om,
hvem der skulle være løvens aftensmad. Den
ene dag var det antilopen, der skulle spises. Og
den næste dag var det zebraen.
Fortæller 2: Men de andre dyr var stadig ikke
glade. De tænkte alle sammen:
Alle dyrene i kor: Åh nej, i morgen er det
sikkert min tur.

Fortæller 2: Haren tog hen til løven. Men først
gik den ned til floden og rullede sig i mudderet.
Fortæller 1: Løven blev vred.
Løven: Jeg vil ikke have sådan et snavset dyr
til aftensmad!
Haren: Kære løve. Jeg er ikke din aftensmad.
Jeg er kun en lille hare. Jeg havde en stor hare
til dig. Men på vej herhen kom der en anden
løve og tog den.
Løven: Er der en anden løve i De Syv Bakker?
Haren: Ja. Og den er større og stærkere end
dig!
Fortæller 1: Nu blev løven endnu mere vred.
Løven: Vis mig den løve!
Haren: Okay, så kom.
Fortæller 2: Haren tog løven med hen til en
dyb brønd. Haren så ned i brønden.
Haren: Se, der er den anden løve, og den er
sammen med haren.
Fortæller 1: Løven kiggede ned i brønden. Den
fik øje på sig selv og haren i vandet. Så sprang
den ned i brønden for at fange dem og kom
aldrig op igen!
Fortæller 2: Og lige siden den dag har dyrene
haft De Syv Bakker helt for sig selv.
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Sjakalen

Sjakalen: Må jeg lægge mit æg i den skål?

Medvirkende:

Fortæller 2: Om natten stod sjakalen op og
spiste ægget. Den lagde skallerne tilbage i
skålen. Næste morgen sagde den:

•

Fortæller 1

•

Fortæller 2

•

Sjakalen

•

Den gamle kone

•

Mand 1

•

Kvinden

•

Mand 2

Fortæller 1: Der var engang en sjakal, som fik
en torn i den ene pote.
Sjakalen: Av! Av! Hvad skal jeg dog gøre?
Fortæller 2: Så mødte sjakalen en gammel
kone.
Sjakalen: Kære bedstemor. Vil du ikke nok
hive splinten ud?
Fortæller 1: Den gamle kone trak splinten ud
og smed den væk.
Sjakalen: Tak, bedstemor.
Fortæller 2: Men så begyndte sjakalen at
græde.
Sjakalen: Åh nej, jeg skal bruge den torn.
Den gamle kone: Hvad skal du med en torn?
Fortæller 1: Den gamle kone fik ondt af
sjakalen.
Den gamle kone: Du må ikke græde. Her, du
må få et æg af mig i stedet for.
Fortæller 2: Sjakalen tog ægget og løb sin vej.
Den kom til et hus og bankede på.
Sjakalen: Må jeg sove her i nat? Det er sent, og
jeg fryser.
Mand 1: Kom du bare indenfor.
Fortæller 1: Sjakalen kom ind.

Mand 1: Ja, selvfølgelig må du det.

Sjakalen: Åh nej, din kat har spist mit æg.
Hvad skal jeg nu gøre?
Fortæller 1: Manden fik ondt af sjakalen og gav
den en høne i stedet for.
Fortæller 2: Sjakalen løb sin vej med hønen.
Den løb og løb. Næste aften kom den til et nyt
hus.
Sjakalen: Må jeg sove her i nat? Og må min
høne være ude i stalden sammen med din ged?
Kvinden: Det kan du tro. Kom bare indenfor.
Fortæller 1: Om natten stod sjakalen op og
spiste hønen. Næste morgen var der ingen
høne, kun fjer og ben.
Sjakalen (snøftende): Din ged har spist min
smukke høne!
Fortæller 2: Kvinden fik ondt af sjakalen.
Kvinden: Her, du må få et gedekid i stedet for.
Fortæller 1: Sjakalen takkede og løb sin vej
med kiddet. Den løb og løb. Næste aften
bankede den på døren til et nyt hus.
Sjakalen: Må jeg sove her i nat? Det er koldt,
og jeg er meget træt.
Mand 2: Kom indenfor. Dit gedekid kan sove
sammen med min søn.
Fortæller 1: Om natten spiste sjakalen kiddet.
Den lagde dets horn og knogler i drengens
seng. Næste morgen sagde den grædende:
Sjakalen: Åh nej, din søn har spist mit gedekid.
Fortæller 2: Manden fik ondt af sjakalen.
Mand 2: Du må få en stor ged i stedet for.

#03

Den store plan
Elevark
Sjakalen: Nej! Jeg vil ikke have en ged. Jeg vil
have din søn.
Mand 2: Okay, gå ud og vent foran huset.
Fortæller 1: Manden kom ud med en stor sæk
og sagde:
Mand 2: Her har du min søn. Han er i sækken.
Farvel med dig.
Fortæller 2: Sjakalen skyndte sig væk. Men
den kunne ikke løbe, fordi sækken var så tung.
Sjakalen: Det er en meget stor dreng. Eller
også har manden snydt mig og puttet sten i
sækken! Jeg må hellere åbne den og se efter.
Fortæller 1: Sjakalen åbnede sækken, og
straks sprang to store hunde ud. De åd
sjakalen med hud og hår.

