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Billedkunst og Håndværk og design
De kreative opgaver tager alle
udgangspunkt i fænomener fra Etiopien: Mønstre, landskaber, dyreliv,
religion, historie og nomadeliv. De
fleste af opgaverne er differentieret,
så både de små og de store elever
kan være med.
Flere af opgaverne kan bruges
tværfagligt, f.eks. er opgaven ’Flotte
amhariske tal’ en opgave til både
billedkunst og matematik.
Opgaven ’Engleværksted’ er en
billedkunst-opgave, men knytter
også an til kristendomskundskab. Se
målene i de enkelte opgaveark.
1.-4. KL		

2-6 lektioner

OPG. 11: LAV EN ETIOPISK
DYREPLAKAT
I denne opgave skal I lave jeres egne
plakater. Der er mange spændende
dyr i Etiopien, nogle genkender
eleverne måske straks, mens andre
skal forklares. Hvilke af de otte dyr
kan eleverne genkende, og hvilke kan
man kun opleve i Etiopien?
Tag en snak om dyrene, før I går i
gang med opgaven.
Til slut kan I hænge plakaterne
op og holde en lille fernisering, hvor
hver elev fortæller om deres plakat.
2.-5. KL 		

3-6 lektioner

OPG. 12: LAV EN
LANDSKABSCOLLAGE
Etiopien er et land med meget
stor geografisk afveksling. Fra høje
bjerge til dybe dale og fra ørken til
søer og tropeskov. I denne opgave

arbejder eleverne sammen i små
grupper med tre typer af landskaber,
og de skal lave deres egne flotte
collager inspireret af de former og
farver, der findes i hhv. et bjerglandskab, et ørkenlandskab og et
vandlandskab.
1.-2. KL

3.-5. KL

2-4 lektioner

OPG. 13: LAV FOLDEBØGER
OM ETIOPIEN
Med foldebøger kan eleverne skabe
et fagligt og kreativt produkt, hvor
de både kommunikerer i ord og
billeder, form og rum. Opgavearket
rummer derfor også vejledende
mål for Dansk. Årets materiale om
Etiopien 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.
1.-3. KL		

2-3 lektioner

OPG. 14: FLOTTE
AMHARISKE TAL
Her skal eleverne arbejde med de
amhariske tal fra 1-10. Først lærer de
at tælle til 10 på amharisk. Dernæst
laver de en flot væg med tallene,
og endelig laver de i små grupper
simple regnestykker til hinanden.
Derfor er der også vejledende mål
for Matematik med i opgaven.

1.-3. KL 		

2-4 lektioner

OPG. 15: ENGLEVÆRKSTED
Den etiopiske kirkekunst er fuld af
engle. Men hvad er en engel egentlig,
og optræder der engle andre steder
end i Bibelen?
I denne opgave skal I både tale om
engle, og I skal lave et engleværksted, hvor eleverne prøver kræfter
med den etiopisk-ortodokse kirkes
enkle og helt særlige udtryksform.

1.-2. KL

3.-5. KL

2-3 lektioner

OPG. 16: BYG EN SIVBÅD I
MINI-FORMAT
Mange fiskere i den store Tana-sø
fisker hver dag fra papyrus-båden,
som hedder en ’tankwa’. Det har de
gjort siden oldtiden. I denne opgave
skal eleverne selv bygge en tankwa.
Lad eleverne selv designe bådene
i siv, strå, sugerør eller noget helt
fjerde.
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Leg og bevægelse

Madkundskab

Eleverne skal bevæge sig i løbet af
skoledagen. Her får du inspiration
til forskellige sjove aktiviteter med
kobling til Etiopien, som du kan
inddrage i undervisningen.
1.-2. KL

3.-5. KL

Gå i køkkenet med eleverne og lav
enkle og traditionelle småretter fra
Etiopien.
1.-2. KL

OPG. 5: SYNG OG DANS
MED OH LAND

1.-4. KL		

1-5 lektioner

OPG. 17: LAV CIRKUS SOM
BØRNENE I CIRKUS FEKAT
I Addis Ababa findes der en lille

fra 2 lektioner

OPG. 18: DELEMAD FRA
ETIOPIEN

1 lektion

Den populære sangerinde Oh Land
har lavet årets sang til U-landskalenderen sammen med den etiopiske
popsanger Zeritu Kebede. Sangen
hedder ’Vilde Piger, Vilde Drenge’.
I opgavearket får du sangens tekst
med en oversættelse af de etiopiske
ord, så I selv kan synge med.
Du får også en introduktion til
musikvideoens billedfortælling og
sangens budskaber – og hvordan
eleverne kan reflektere over det i
forhold til deres eget liv. Desuden
får du tips til at arbejde med børns
rettigheder i forhold til sangen.
Danser og tv-vært Sofie Østergaard har lavet dansen til musikvideoen. Opgavearket er suppleret
af en række videoklip, som ligger
i Filmbanken på hjemmesiden,
hvor Sofie Østergaard og nogle af
børnedanserne fra videoen viser
trinene, så eleverne kan danse med.
Hun giver også tips til, hvordan man
selv kan videreudvikle dansen.

3.-5. KL

Etiopisk mad er delemad, og
madpandekagen injera er helt uundværlig. Med fingrene river man stykker af injeraen og bruger det til at
samle retterne op med. Der er altså
ikke brug for bestik. Her i opgavearket får du to forskellige opskrifter på
injera og en række enkle opskrifter
på småretter.
Opskrifterne er inspireret af
’MAMA AFRIKA – en kogebog om
hverdagsmad i Afrika’. Den er skrevet af kokkene Nikolaj Kirk og Mikkel

Foto: www.thomasskou.com

cirkusskole for børn. Den kan I bruge
som inspiration til at sætte eleverne
i bevægelse. I dette opgaveark får
I ideer til en række cirkusnumre,
som kan ende med at blive til en hel
cirkusforestilling.
1.-4. KL		

Maarbjerg og indeholder opskrifter
fra en lang række afrikanske lande.
Bogen er fra FADL’s Forlag.
• Injera: Fermenteret madpandekage, den traditionelle opskrift og
den hurtige.
• Shiro: Tomat- og kikærtekompot.
• Firfir: Injera stuvet med krydret
tomatsovs.
• Kifto: Krydret hakket oksekød.
• Misir wat: Rød linsestuvning.

Kristendomskundskab

1-2 lektioner

OPG. 10: GÆT ET
ETIOPISK DYR
En sjov klasseaktivitet, hvor eleverne
skal mime etiopiske dyr, mens resten
af klassen skal gætte og byde ind
med deres viden. Opgavearket rum
mer billeder af 16 etiopiske dyr, som I
skal bruge til aktiviteten. Eleverne får
viden om dyreliv i Etiopien, samtidig
med at de bevæger sig.

Kristendomskundskab indgår i flere
af årets opgaver.
Du kan læse mere om opgaverne
under de øvrige fagmoduler og se
detaljerne i opgavearkene i Opgavebanken på hjemmesiden:
Opgaveark 15: Engleværksted. Se
mere under Billedkunst.
Opgaveark 21: Lav flotte fotohistorier. Under temaet ’Højlandets
hemmeligheder’ kan eleverne gå

på opdagelse i fakta og fotos om
Etiopiens gamle kristne kirke og lave
fotohistorie om det.
Opgaveark 25: Børnenes Egen
U-landskalender. Eleverne kan i et
af emnerne gå på opdagelse i fakta
og fotos om Etiopiens gamle kristne
kirke og have det med i deres kalender om Etiopien.
Se også faktabogen på hjemmesidens ’Opdag Etiopien’ om Pagtens
Ark.

