
 

 

Materialeliste til portrætter af børn fra forskellige lande 

 

Nedenstående portrætter er hentet fra Oxfam IBIS´ bøger LæseRaketten 2014-18. På 
hjemmesiden findes en pdf med selve historien, små film og ekstra billeder: 
 
Rhoda 8 år fra Sydsudan: https://heleverdeniskole.dk/rhoda/  
Theresa 8 år fra Guatemala: https://heleverdeniskole.dk/teresa/  
Teïdo 8 år fra Burkina Faso: https://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/teido/  
David 8 år fra Sierra Leone: https://heleverdeniskole.dk/david/  
Hamad 6 år fra Jordan: https://heleverdeniskole.dk/hamad/  

     

Mundu har udarbejdet et materiale, der hedder ”Sådan bor jeg” 
http://www.saadanborjeg.dk/. Man kan som lærer få et login og bruge dele af materialet. Vi 
har fundet frem til 6 børn, som er 8 - 9 år og dermed passer bedst til indskolingen. Dette 
materiale skal bruges online. På siden præsenteres seks temaer, og hvert tema har en lille 
ekstra tekst. Filmene findes i menupunktet: galleri. 
Hvis I vælger denne løsning, så kan elev-opgaven om at lave et portræt af sig selv passes ind 
i denne skabelon. 

Rui Yu 9 år fra Kina: http://www.saadanborjeg.dk/personprofiler/rui-yu-kina.aspx#  
Sergey 9 år fra Ukraine: http://www.saadanborjeg.dk/personprofiler/sergey-ukraine.aspx 
Shefaa 8 år fra Afghanistan:  
http://www.saadanborjeg.dk/personprofiler/shefaa-     afghanistan.aspx  
Arturo 9 år fra Mexico: http://www.saadanborjeg.dk/personprofiler/arturo-mexico.aspx  
Alinani 8 år fra Zambia: http://www.saadanborjeg.dk/personprofiler/alinani-zambia.aspx  
Gracia 9 år fra Filipinerne:  
http://www.saadanborjeg.dk/personprofiler/gracia-filippinerne.aspx  

 

Find ud af mere om landet: 

På www.heleverdeniskole.dk findes der mange informationer om de lande, som børnene 
kommer fra. Find materialet under de enkelte lande: 
https://heleverdeniskole.dk/landetemaer/  

I Mundus materiale www.saadanborjeg.dk findes informationer om landene på samme side, 
som børnene. Klik på landets navn til venstre på siden under: Basale fakta. 

 
 

 

JEG BOR I VERDEN    
www.unesco-asp.dk 
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Ideer til lege og bevægelse 

Rhoda 8 år fra Sydsudan: 
Lege mv.: https://heleverdeniskole.dk/leg-i-sydsudan/  
  
Theresa 8 år fra Guatemala:  
Lege mv.: https://heleverdeniskole.dk/motion-i-guatemala/  

 
Teïdo 8 år fra Burkina Faso:  
Lege mv.: https://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/legetoj-af-skrald/  
  
David 8 år fra Sierra Leone:  
Lege mv.: https://heleverdeniskole.dk/legoglegetoej/  
                   https://heleverdeniskole.dk/lande/david-leger/  
 
Hamad 6 år fra Jordan:  
Lege mv.: https://heleverdeniskole.dk/laeseraketten/leg-i-jordan/   
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