
Ørkenpigen
Opgaveark#11
Billedkunst, 1.-2. klasse
Omfang: 2-4 lektioner

Lav en etiopisk 
dyreplakat
Her skal I lave jeres egne dyreplakater. Der er mange spændende dyr 

i Etiopien, nogle genkender eleverne måske straks, mens andre har 

brug for at blive forklaret. 

Hvilke af de 8 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.

Denne opgave er udarbejdet af Matylda Rosenbæk og Monica Selassie, der sammen har 
skrevet bogen ’Etiopien – en børnebog om landet med de 13 måneder’, Forlaget Meloni 
og Etiopiens Børn 2019.

Inspiration til læringsmål

•	 Eleverne ved, at der findes endemiske (særlige for landet) og udrydningstruede dyr 
i Etiopien.

•	 Eleverne ved, at man kan lave et samlet billede ud af mange forskellige elementer.

Inspiration til tegn på læring

•	 Eleverne kan fortælle om endemiske og udrydningstruede dyr i Etiopien.

•	 Eleverne kan lave et plakat med etiopiske dyrearter og landskabselementer.

Kompetencer og målpar

Kompetenceområder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål

Billedkunst efter 3. klasse

Billedfremstilling Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og 
digitale billeder

Maleri og collage 3: Eleven kan fremstille en 
collage med et tematisk indhold  / Eleven har  
viden om materialers anvendelses- og ud-
tryksmuligheder

Billedanalyse Eleven kan samtale om egne og andres bille-
der

Billedkomposition 1+2: Eleven kan samtale 
om billeders opbygning og indhold / Eleven 
har viden om billedopbygning, enkle fagord og 
begreber

Billedkommunika-
tion

Eleven kommunikerer gennem billeder Udstilling 1: Eleven kan præsentere egne 
billeder på skolen / Eleven har viden om enkle 
præsentationsformer



Side 2#11
Introduktion
Nogle dyrearter er endemiske. Planter kan også være endemiske. Det betyder, at de 
kun findes ét sted i verden. Eksempler på endemiske dyrearter er kiwi-fuglen (New 
Zealand), komodovaranen (øen Komodo i Indonesien) og den store Galapagos-
skildpadde. 
 Etiopien har også flere endemiske dyrearter, fx gelada-bavianen og løven med den 
sorte manke. Løven menes dog at være tæt på uddød.
 Der lever også mange andre spændende dyr i Etiopien. Den plettede hyæne lever 
mange steder, mens de store savannedyr som elefanter, giraffer og zebraer kun lever i 
den sydlige del af landet.

Opgave: 
Lav din egen dyreplakat
Det skal I bruge:

•	 Print af vedlagte ark md savannelandskab, naturelementer og dyr (gerne i A3)

•	 Saks

•	 Lim

Sådan gør I:

1. Vis eleverne billeder af den samlede plakat her i opgavearket, så de har en forestilling 
om, hvad det er de skal lave.

2. Giv dem hver de tre printark.

3. Tal om de forskellige elementer: Hvad er det? Hvad kan de lide eller ikke lide og hvor-
for?

4. Naturelementer og dyr klippes ud, sørg for at klippe inden i det sorte omrids.

5. Elementerne placeres på savannebaggrunden, forskellige placeringer afprøves. Tal om, 
hvad der skal være bagerst og hvad der skal være forrest. Her kan eleverne vælge alle 
elementer, eller den kan nøjes med at udvælge et par stykker til deres plakat.

6. Elementerne limes på baggrunden.

7. Plakaten signeres.

8. Alle elevplakaterne hænges op.

9. Hver elev præsenterer sin plakat.



Side 3#11 Ørkenpigen
Ark til læreren

Billede af fire færdige plakater

Eksempler på opsætning af collage



Side 4Ørkenpigen
Elevark#11



Side 5Ørkenpigen
Elevark#11

Klip billederne ud 



Side 6Ørkenpigen
Elevark#11

Klip billederne ud 


