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Miniforløb: Kom helt tæt på Dhakas børn
PlanBørnefonden har lavet et flerfagligt mini-forløb,
der handler om børns levevilkår i Bangladeshs
hovedstad Dhaka. Gennem en række film-portrætter
med tre børn i Dhaka får dine elever et unikt indblik
i dagligdagen – og i nogle måder at vokse op på,
som er meget anderledes, end dem de kender fra
Danmark.
Hvordan er det at være barn i
verdens mest tætbefolkede by?
Hvordan er hverdagen for de
fattige piger og drenge Dhakas i
slum? Og findes der også børn i
Dhaka, som kommer fra mere
velstillede familier?
For at give dine elever svar på de
spørgsmål har PlanBørnefonden
produceret tre spændende portrætter af børn i Dhaka i film, tekst og
billeder.

I kommer helt tæt på de tre børns
hverdag: i boligen, i nærområdet og
i skolen. Det er nogle meget anderledes levevilkår, så I får masser af
indsigt og faglighed ved at arbejde
med de tre portrætter.
Forløbet understøtter målpar i
Dansk og N/T. Det tager udgangspunkt i de tre portrætter, men kan
nemt udvides ved at inddrage opgaver til Billedkunst eller sætte sjove
lege og aktiviteter i gang.

1.-2. KL

3.-5. KL

2-4 lektioner

 PG. 18: LÆR DHAKAS
O
BØRN AT KENDE
Opgavearket beskriver to overskuelige undervisningsforløb.
1.-2. klasse: I ser film og billedserier
sammen i klassen. Eleverne læser
også Dhaka-børnenes vennebøger
og laver en selv.

3. - 5. klasse: I taler om levevilkår i
Danmark og i Bangladesh. Derefter arbejder eleverne i grupper og
sammenligner de tre børn. Der er
mange temaer: Rig/fattig, dreng/
pige, Danmark/Bangladesh. I kan
perspektivere med, at også dansk
børn har forskellige vilkår.

Mød de tre børn fra Dhaka
Lav selv vennebøger

Minu bor i slummen Dhaka Match
Colony, hvor også ’Trækfuglen’
foregår. Hun har mistet sine forældre, men har sin storesøster og sin
bedstemor – og går i skole. Minu
viser os sin hverdag, og hvordan hun
leger og danser med vennerne.

Jummon bor i Bawniabhad, der også
er et slumkvarter. Han går ikke i skole.
Han arbejder mange timer dagligt på
en lille fabrik, der laver kogeplader.
Han viser os sit arbejde, men han
viser også, hvordan man flyver med
drage og spiller cricket.

Priyanka bor i den rigere bydel
Mohammadpur i en stor lejlighed.
Hun går i en dyr, international
privatskole, som hun bliver kørt til af
familiens privatchauffør. Lejligheden
ligger ret tæt slumområderne, så hun
kan se fattige børn på gaderne.

Minu, Jummon og Priyanka
har hver udfyldt en vennebog.
De svarer på spørgsmål som:
Hvad er din livret?
Hvem er dit idol?
Hvad kan du rigtig godt lide?
Hvad drømmer du om?
I opgavearket er der en tom
vennebog, dine elever skal
udfylde.

