
Trækfuglen
Opgaveark#12
Billedkunst, 1.-5. klasse
Omfang: 4-6 lektioner 
(der skal indregnes tid til at eleverne finder grene i naturen)

Flotte bogstavtræer
I denne opgave skal eleverne lave et bangladeshisk bogstavtræ.

Det er en tradition at lave for skolebørn i Bangladesh på landets 
store, nationale mærkedag, modersmålsdagen 21. februar. Nogle 
gange hænger de også bogstaver op i rigtige træer. 

På denne dag mindes man en gruppe unge studerende, der 
kæmpede for et selvstændigt sprog i Bangladesh. Sproget bengali og 
bogstaverne spiller derfor en stor rolle for folks identitet. Inspireret 
af Bangladesh har FN gjort 21. februar til international dag for 
modersmål.

Inspiration til læringsmål

•	 Eleverne skal kende til udseendet af bangla-alfabetet og vide, at man har en 
modersmålsdag i Bangladesh. 

•	 Eleverne skal kunne arbejde med et rumligt udtryk i forskellige materialer.

Inspiration til tegn på læring

•	 Eleverne kan arbejde med forskellige materialer og fremstille et bogstavtræ, som 
de gør i Bangladesh.

Kompetencer og målpar

Kompetenceområder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål

Billedkunst efter 2. klasse

Billedfremstilling Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og 
digitale billeder

Skulptur og arkitektur 1: 
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner / 
Eleven har viden om sammenføjningsteknikker

Billedkunst efter 5. klasse

Billedremstilling Eleven kan eksperimentere med og udtrykke 
sig i billeder med vægt på tematisering. 

Skulptur og arkitektur 3:
Eleven kan inddrage omgivelserne i billedfrem-
stilling / Eleven har viden om installationskunst



Side 2#12
Opgave: 
Flotte bogstavtræer

Det skal I bruge:

•	 Grene

•	 Grensaks

•	 Hvidt papir

•	 Sort Sprittusch

•	 Limstifter

•	 Udskrift af bangla-alfabetet

Sådan gør I
1. Hver elev skal finde sig en gren, som har nogle kraftige sidegrene, så den ligner et stili-

seret lille træ, og som de kan arbejde på til deres bogstavtræer. En frisk gren knækker 
ikke så nemt. Klip blade og små grene af.

2. Riv hvidt papir i lange tynde strimler, og snur det rundt om grenene. Brug små stykker 
malertape eller lim til at fastgøre papiret. Rul stramt. Det er en fordel at være to og to, 
så man kan hjælpe hinanden med at holde fast og rulle stramt. Dæk hele grenen/”træ-
et” med hvidt papir.

3. Skær/klip stykker af hvidt papir på ca. 4 x 10 cm. Fold på midten. Skriv/tegn 
bangla-bogstaver på begge sider af de små foldede sedler. Se de flotte bogstaver på 
bangla-alfabetet, der er vist på den sidste side af dette opgaveark. Evt. kan eleverne 
også skrive danske bogstaver eller små ord, der siger noget vigtigt for eleverne. 

4. Lim de små sedler på træerne.

5. Sæt træerne i flasker eller spande med sand.



Side 3#12



Trækfuglen
Elevark#12
Bangla-alfabet


