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Opdag Tanzania
– introduktion med film, fakta og quiz

Introduktion: En del af hjemmesiden er en 
åben sektion, ”Opdag Tanzania”, der kan 
bruges af alle børn i Danmark, der vil vide 
mere om Børnenes U-landskalender og 
Tanzania. 
 Men den er også tilrettelagt, så den 
fungerer godt som en styret introduktion 

til eleverne, så de på en hurtig og sjov måde opnår baggrundsviden 
og får ”sat scenen” for et kortere eller længere fagforløb om Tanzania. 
Desuden rummer ”Opdag Tanzania” undersider med længere film fra DR 
til U-landskalenderen om Tanzania og med velkendte børneværter. Dem 
kan eleverne selv fortsætte med derhjemme, hvis de ikke bliver brugt i 
undervisningen. 

Opgaveark#01 

Fag/klassetrin: 
Dansk. 1.-4. klasse

Omfang: 2 lektioner

Målpar, læringsmål, 

tegn på læring: 

Se skema nedenfor

Formål: At give elever-

ne en forforståelse om 

Tanzania og lære dem, 

hvordan ulandskalender.

dk er opbygget.

INSPIRATION TIL LÆRINGSMÅL:  
Eleverne skal kunne formulere relevante spørgsmål om et andet land og finde svarene på en 

hjemmeside.

INSPIRATION TIL TEGN PÅ LÆRING:  

Eleverne kan finde relevante informationer, huske det væsentlige og bruge forskellige 

funktioner på en hjemmeside.

Fremstilling Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd 
og billede i nære og velkendte situationer

Forberedelse 1: 
Eleven kan formulere undrespørgsmål / Eleven har 
viden om enkle ideudviklingsmetoder

Læsning Eleven kan læse multimodale tekster med 
henblik på oplevelse og faglig viden

Finde tekst 1: 
Eleven kan navigere ud fra søgespørgsmål på alders-
svarende hjemmesider og på biblioteket / Eleven har 
viden om hjemmesiders struktur

KOMPETENCER OG MÅLPAR

DANSK EFTER 4. KLASSE

DANSK EFTER 2. KLASSE
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Sådan gør I

SÅDAN BRUGER I SIDEN OPDAG TANZANIA

Tryk på det store menupunkt foroven, ”Opdag Tanzania”. Nu kommer du ind på en side, der 

rummer en hel række forskellige elementer, som giver eleverne et indtryk af landet. 

Det er en lang og ”myldrende” side, som børnene kan scrolle nedad, og de kan selv trykke på 

de elementer, som fanger deres interesse. Men der er ingen links eller aktiviteter, der sender 

dem væk fra hjemmesiden. I finder bl.a.: 

•	 Tematiske	billedserier

•	 Infografik	med	fakta	om	Tanzania
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•	 Quizzer

•	 Små	faktabøger	med	korte	tekster	(til	de	lidt	større)

•	 Musikvideo	med	sangeren	Mzungu	Kichaa

•	 Film:	Dels	film,	der	er	produceret	af	Danida	og	SOS	Børnebyerne.	Dels	lidt	
længere	film	fra	DR	med	Sebastian	Klein	og	rejsebamsen	Sofus.

•	 Elevbogen	og	de	små	læselet-fabler	som	medlæsningsbøger	(med	lyd	og	
tekst).	

 
FORSLAG TIL OPGAVE 

•	 Vis	hjemmesiden	på	den	elektroniske	tavle,	og	giv	eleverne	en	kort	
introduktion.

•	 Del	klassen	ind	i	grupper	af	2-3	elever.	

•	 Bed	hver	gruppe	om	at	formulere	mindst	tre	undre-spørgsmål,	som	de	
gerne	vil	have	svar	på	om	Tanzania.	I	1.	og	2.	klasse	kan	I	sammen	lave	
en	idéudvikling	på	tavlen,	hvor	I	laver	en	bruttoliste	over	spørgsmål.	
Grupperne	kan	herefter	byde	ind	på,	hvilke	spørgsmål	de	vil	prøve	at	finde	
svarene	til.

•	 Eleverne	bruger	20-30	minutter	på	opgaven.	

•	 Bagefter	fortæller	eleverne	i	klassen,	hvad	de	har	fundet	ud	af,	og	hvor	på	
siden	de	fandt	oplysningerne.	

 
FORSLAG TIL SPØRGSMÅL 

Hvis eleverne har svært ved at finde på spørgsmål, kan du hjælpe  

dem lidt i gang:

•	 Hvor	mange	mennesker	bor	der	i	Tanzania?

•	 Hvor	meget	større	end	Danmark	er	Tanzania?	

•	 Hvad	er	en	masai?	

•	 Hvad	hedder	Tanzanias	største	by,	og	hvordan	ser	der	ud?	

•	 Er	der	bjerge	i	Tanzania,	og	hvad	hedder	det	højeste?

•	 Hvordan	ser	Tanzanias	flag	ud?	

•	 Hvad	hedder	det	sprog,	man	taler	i	Tanzania?

•	 Hvilke	vilde	dyr	lever	der	blandt	andet	i	Tanzania?	

•	 ...	og	du	kan	selv	supplere	med	flere.
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