
 

 

 

Kære lærer 

Velkommen til IBIS`s julekalender 2014 

Dette undervisningsmateriale er udviklet i forbindelse med Børnenes U-landskalender 2012. I 2013 
reviderede vi materialet, så I fik mulighed for at følge med i, hvordan de nye satellitskoler i 
Nordghana bliver etableret. I 2014 har vi haft en medarbejder i Tachipe – landsbyen, som 
Charlotte Blay skrev om i bogen ”Elefantspor i rød jord” – han har lavet en film, som nu ligger 
under menupunktet Hjælp børn i Ghana.  

Få mere information om projektet i filmen her på siden og i dokumentet: ”Satellitskolerne i 
Nordghana.” 

Beskrivelse af materialet 

Materialet er bygget op, så det kan bruges på flere måder. Det kan tilpasses elever fra 0. – 
5.klasse. Vælg for eksempel: 

• En daglig aktivitet i december måned med dagens film, en kort samtale og dagens 
kalenderhistorie 

• Et større forløb, hvor baggrundsmaterialet ”Viden om Ghana” inddrages 

• Der er materiale i ”Juleværktøjskassen” til mange kreative aktiviteter – kan også bruges til 
en ”klippe-klistre-dag” – hvis den holdes sammen med forældre, kan filmen om projektet 
vises. 

Kalenderfilm: 

Kalenderen indeholder 15 små film, som er optaget i Nordghana i september måned 2012. De 
varer 2 – 3 minutter og er speaket af danske børn. Filmene handler om ghanesiske børn og har 
deres liv og tanker i centrum. På hjemmesiden er der adgang til en ny film hver skoledag i 
december. Som lærer har du adgang til filmene via dette link, så du har mulighed for at se dem på 
forhånd: http://vimeo.com/channels/401031/  - Der findes forslag til spørgsmål/samtale om filmene 
i dokumentet: ”Om kalenderfilmene.” 

Kortspil: 

Kortspillet er bygget op, så en gruppe af elever kan spille sammen. Spillet kan printes på karton. 
Kort og spilvejledning findes via opslaget ”Prøv dagens udfordring.” Eleverne skal i samarbejde 
løse nogle af de udfordringer, som børn i det nordlige Ghana har i deres hverdag. Hver skoledag i 
december udkommer et nyt kort til spillet. 

Kalenderhistorie: 

Hver skoledag i december kommer et kapitel i historien: ”Abernes magiske rejse.” Hele historien 
kan læses samlet under menupunktet TIL LÆREREN. 

Juleværktøjskassen: 

En kreativ værktøjskasse med 12 sjove og hyggelige aktiviteter. Hver aktivitet har en vejledning i 
form af billede, skabelon og/eller film. Aktiviteterne favner på en fin måde både julen og temaet om 
Ghana. 

http://vimeo.com/channels/401031/


 

 

 

 

Baggrundsmateriale: 

Under menupunktet ”Viden om Ghana” har vi samlet materiale om Ghana under otte forskellige 
temaer Temaerne er:   

 Rundt om Ghana  

 Børn i Ghana  

 Skoler i Ghana 

 Dyreliv i Ghana 

 Smag på Ghana,  

 Fortællinger og fabler 

 Traditioner og tro. 
 
Der findes opgaveforslag til hvert tema. 

Farv et dyr: 

Dyrene, som optræder på siden, kan printes og farvelægges. 

 

Samarbejdet med Danida og Danmarks Radio 

Børnenes U-landskalender 2012 er et samarbejde mellem Danida, Danmarks Radio/Ramasjang 
og IBIS. Alt materiale fra de tre parter handler om Ghana og kan bruges i sammenhæng. Det 
gælder materialet på denne hjemmeside, bogen ”Elefantsport i rød jord” og filmene ”Nørd på 
eventyr i Ghana,” som findes på DVD i lærervejledningen til ”Elefantspor i rød jord” eller på 
youtube. 

 

Vi håber, du får glæde af materialet.   

 

 


