
 

 

Opgaver til Fortællinger og fabler  

Strømpedukker 
Lad eleverne lave deres egne strømpedukker med hjælp fra videoen: 
http://ulandskalender.ibis.dk/indhold/strømpedukker 

Brug strømpedukkerne som fortællere og lad eleverne, gruppevis, fremføre en af de tre 
fortællinger: 

- Fortællingen om de hellige aber 
- Den dumme antilope 
- Kuaku Ananse og visdomskrukken 

De kan alle hentes her: 
http://ulandskalender.ibis.dk/indhold/fortaellinger-og-fabler 

Ghanas dyr 
Lad eleverne læse om Ghanas dyreliv på  
http://ulandskalender.ibis.dk/indhold/dyreliv-i-ghana 

De kan også finde inspiration i Randers Regnskovs dyreleksikon: 
http://www.regnskoven.dk/laerbevar/viden/dyreleksikon/.  
 
Lad eleverne lave en kort præsentation af et dyr fra Ghana. I kan tage udgangspunkt i de 
syv F’er: form, farve, familie, formering, føde, findested og fjender.  
 
Hvad er en fabel?  
• En fabel er en kort historie  
• Den handler om dyr eller ting, der opfører sig som mennesker. Måske kan de tale,  
læse eller regne.  
• En fabel gør ofte grin med ting fra vores verden  
• Man kan altid lære noget af en fabel. Det kaldes en morale.  
   
Digt en fabel 
Lad eleverne digte en kort fabel om dyr med menneskelige egenskaber. De kan udvælge 
dyr til fablen fra deres præsentationer i opgaven ’Ghanas dyr’. 

Ordsprog 
Ordsprog kan beskrives som en fast sproglig vending, der kort sammenfatter en erfaring 
eller en leveregel ofte udtrykt i billedlig form. Oftest udtrykker ordsproget noget, som man 
kan lære noget af. Tal med eleverne om ordsprog. Lad eleverne komme med forslag til 
betydningen af de ghanesiske ordsprog fra denne side: 
http://ulandskalender.ibis.dk/indhold/ghanesiske-ordsprog 
  
I kan efterfølgende tale om:  

- Hvorfor kan ordsprog være svære at forstå?  
- Hvorfor er det især svært at forstå ordsprog fra andre lande? 
- Kender eleverne nogle danske ordsprog? 



 

 
Eksempler på ordsprog: 

- Han springer over hvor gærdet er lavest.  
- Blod er tykkere end vand.  
- Den man elsker, tugter man.  
- Først til mølle får først malet.  
- Hun får tingene serveret på et sølvfad.  
- Sælg ikke skindet, før bjørnen er skudt.  
- Tyv tror, hver mand stjæler. 
- Gammel kærlighed ruster ikke.  
- Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus.  
- Tomme tønder buldrer mest.  

 


