VERDENS LANDE - EMNEUGE 1

Formål for emneugen
Eleverne arbejder alle dage på tværs af klasserne på forskellige hold.
I løbet af ugen vil holdene arbejde med ét land, hvor man bl. a. kan komme omkring kultur, kunst,
musik, mad, seværdigheder og meget andet. Om fredagen kan man gå på opdagelse i de fem
forskellige lande; Sverige, Tyrkiet, Brasilien, USA og Kina, hvor man også vil kunne modtage en
souvenir fra det pågældende land.
Målet for ugen er blandt andet:
- At udvikle fællesskab og knytte venskaber på tværs af klasser og alder
- Alle børn skal tilegne sig viden om det pågældende land
- De skal have mulighed for at engagere sig og fordybe sig i det land som holdet beskæftiger sig
med
- At elevens oplevelse af at kunne være meningsfuldt bidragende
- At elevens oplevelse af at være en anerkendt del af et socialt forpligtende fællesskab i skolen
- At eleven oplever at kunne udfordre og bruge sine intellektuelle styrker (talenter/intelligenser)
- At videreformidle fakta om landet i form af en udstilling - kun fantasien sætter
grænser.
- Der skal både være fælles undervisning og undervisning som er mere målrettet
ifht. indskoling/mellemtrin/udskoling.
- At eleven skal kunne søge og indhente viden om det pågældende land
- Stifte bekendtskab med andre kulturer

1

- Iagttage forskelle og ligheder i sprog fra forskellige kulturer
Ovenstående mål har vi valgt at sætte fokus på fordi:
Det kan forventes at virke befordrende på elevens udvikling, idet hver enkelt af
dem øger sandsynligheden for:
- at eleven får lyst til at lære mere
- at eleven udnytter sine læringspotentialer
- at eleven får lyst til at bidrage til den større sociale sammenhæng.

Inspiration til værkstederne
USA
-  Arbejde med immigration, da det er et af de lande i verden med flest etniske grupper.
- Geografi: placering, grænser både til lande og hav, areal, indbyggertal, flag (symbol af
stjerner), de 50 stater, føderalt distrikt Washington DC.
- Den amerikanske drøm
- Madvaner – meget forskelligt i forhold til, hvor man befinder sig i USA.
- Skolesystemet
- Ekstrem overvægt, ekstrem træning, generelt begrebet ekstremt.
- Sport: amerikanske fodbold, hockey, basket…
- Historie: Nationaldag: 4. juli (Uafhængighed, 1776), indianer, den amerikanske borgerkrig
Syd mod nord(slaveri). World trade center (terrorismens betydning for adgangen til USA).
- Traditioner, mærkedage, helligdage: Thanksgiving, Halloween, Valentines day, Martin
Luther King Day, President’s Day, Memorial Day, Labor Day, St. Patricks Day,
Uafhængighedsdag.
Tyrkiet
- Om kulturen/religionen (muslimsk land)
- Mad (krydrede og stærke retter) Evt. börek med kødfyld, tyrkiske piroger, linse suppe
(tyrkisk), lahmacun
Mærkedage;
- En gang om året: Ramadanen – en måned hvor muslimer faster mellem solopgang og
solnedgang. Ramadanen slutter med en kæmpe fest.
- 23. april (Childrens day festival),
- 19. maj: Mindes Atatürk, ungdom og sportsdag
- Tyrkisk folkedans (youtube videoer til inspiration)
- Tyrkiske sange (mester Jacob)
Sverige:
- Mad (Kødboller)
- Historie (Astrid Lingren) TIdligere del af Dk (historien bag det)
- Sproget
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- Seværdigheder
- Skærgården
- Småland
- Hven, Tycho Brahe museet
http://www.ventrafiken.se/index.php/se/pageartikel/se/10-infoboxar/14-tycho-brahe
Kina
- Den kinesiske mur og historien bag
- Den forbudte by
- Det kinesiske køkken http://www.kina-portal.dk/kultur/koekken.php
- Kinesisk malerkunst http://www.kina-portal.dk/kultur/malerkunst/
- Danmark - Kina; Kinas kultur har påvirket og inspireret dansk kultur gennem 400 år, og
længe før ordet globalisering blev opfundet, var kinesisk porcelæn, silke og te uundværlige
i danskernes hverdag, og helt frem til vore dage har Kina inspireret formgivningen af alt fra
haver til møbler. Det kinesiske er nærmest blevet en del af dansk identitet
http://www.kina-portal.dk/danmark-kina.php
- Kinesisk livsanskuelse; Den kinesiske livsanskuelse bygger på en forestilling om, at
mennesket er tæt forbundet med kosmos. Her hedder grundbegreberne 'Himlen', 'yin og
yang' og ikke mindst 'qi', som er en slags vital energi, der er helt central i den kinesiske
tanke, men samtidig vanskelig at sætte på begreb for en vesterlænding.
- Kinesisk nytår; http://www.kina-portal.dk/kultur/folkekultur/nytaar/nytaar-ind.php
Brasilien
- Karneval i Rio
- Madkultur; Brasilien er et enormt land, og derfor varierer madvanerne fra syd til nord, og
fra øst til vest. Hverdagsmaden er dog ofte ret ens. Den består af kød, ris, bønner og
”farofa”, som er en ret af ristet mel fra cassava-roden tilsat forskellige krydderier, og det
kan så steges med æg og indeholde kød og bacon. Farina spises som tilbehør til næsten
alting. Og så er det ikke usædvanligt at lægge en banan på tallerkenen, rå eller stegt.
”Feijoada” er en bønnegryde, som spises i hele landet. Den består af sorte bønner, pølser,
griseører og grisefødder.
- Musikkultur; samba, bossa nova, lambada
- Den afro-brasilianske kampsport eller kampkunst capoeira
- kriminalitet
- Brasiliansk kunst;
http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE2061794/brasilien-vil-skifte-image-fra-samba-til-ku
nst/ og
http://www.fyens.dk/assens/Gadeboern-og-boerne-kunst-fra-Brasilien/artikel/291161
- Fodbold
- Gadebørn
- Børnearbejdere;
http://vorbasse8b.mediekonkurrence.dk/category/bornearbejde-i-brasilien/

3

Praktisk info:
Pausestruktur er som normalt
Mødetider:
Mandag
Tirsdag - torsdag
Fredag

8.30 - 13.30
8.30 - 14.15
8.30 - 11.45

Program for fredag:
8.30-10.00: Klargøring af udstilling samt oprydning af værkstedet.
10.15-11.45: Udstilling
11.45-12.10: Frokost - evt. afrunding i egen klasse og evaluering

Udstilling fredag:
Lærerne/pædagogerne har ansvaret for, at alle elever fra holdet/værkstedet kommer
rundt og ser alle udstillinger og får deres souvenir. Dertil skal der blive nogle tilbage på
eget hold til at vise rundt på værkstedets egen udstilling.

Alle hold skal sørge for at have en souvenir til hver elev, der kommer og besøger
deres udstilling.
Tur: I skemaet kan man se hvilken dag holdet har tur-dag. Så vidt det er muligt skal I
forsøge at arrangere en tur, der passer til landet på værkstedet.

Økonomi: Hvert hold har 2.333 kr. til rådighed til hele ugen.
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Generel information til ugen:
Køkken/sal - formiddag: 8.30-11.15 (man styrer selv pauser)
Køkken/sal - eftermiddag: 11.30-14.15 (man styrer selv pauser)

Mandag
8.30 - 13.30

Tirsdag
8.30 - 14.15

Onsdag
8.30 - 14.15

Torsdag
8.30 - 14.15

Fredag
8.30 - 11.45
8.30-9.00:
klargøring
9.00-10.00:
1.halvdel af
holdet ude
resten inde
10.15-11.15
2.halvdel af
holdet ude
resten inde
11.15-11.45:
oprydning

Hold 1
USA
1. sal

Køkken
formiddag

Salen
formiddag

Tur

lokale

Udstilling

Hold 2
Kina
2. sal
(gangen + 4.
kl. og 5. kl.)

Bærbare
computere
1015-1330

Køkken
formiddag
Sløjd
Fysik

lokale
(Fysik hvis
muligt)

Tur

Udstilling

Hold 3
Brasilien 1
4. sal

lokale

Tur

Køkken
formiddag

Salen
formiddag

Udstilling

Hold 4
Brasilien 2
4. sal

lokale

Tur

Salen
formiddag

Køkken
formiddag

Udstilling

Hold 5
Sverige
3. sal

Køkken
eftermiddag

Salen
eftermiddag

Lokale
(Ønsker
køkken
eftermiddag)

Tur

Udstilling
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Hold 6
Tyrkiet
2. sal (3. kl.)

Mediatek
formiddag

Køkken
eftermiddag

Salen
eftermiddag

Mediatek
morgen 30
min.
Tur

Mediatek
eftermiddag
Lokale

Udstilling

Håber på en sjov, spændende og lærerig uge.
kh. Sidse, Nural og Anja
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