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VERDENS BØRN  
BØRNENES U-LANDSKALENDER - BANGLADESH 

 

 

  

 

  I uge 45-47 arbejder 
vi med forforståelse 
forud for LEAPS 
forløbet, samt med 
almindelig dansk og 
matematik 
undervisning. 
I uge 48-51 arbejder 
vi med produkter og 
selve forløbet til 
FREMVISNINGEN i 
uge 51. 

   

Forløbsbeskrivelse 
 
I dette forløb skal du med udgangspunkt i din egen hverdag på en spændende rejse til 
et andet land, som måske ikke helt ligner dit.  
 
Du skal først lære lidt om Danmark og hvordan det er at være barn her. 
 
Derefter skal vi se film, billeder og læse bøger om landet Bangladesh ud fra materialet 
Børnenes U-Landskalender 2019 
 
Derigennem vil vi lære en masse om hvordan det er at være barn der , du skal finde 
forskelle og ligheder på at være barn i Danmark og barn i Bangladesh og lære at 
fortælle om det til andre. 
 
Og så kommer vi også ind på nogle af FN´s Verdensmål. 

 Vi skal arbejde med 
kulturforskelle i 
Danmark og andre 
lande. F.eks ; 

 Sprog 
 Mad 
 Geografi 
 Klima 
 Dyreliv 
 Voksenliv 
 Børneliv 
 Skole 
 Fritid 
 Lege 

   

Engagerende spørgsmål 

HVEM ER JEG ? 
 
 
HVOR BOR JEG? 
HVAD SYNES JEG ER VIGTIGT I BØRNS LIV? 
 
 

Læringsmål for forløbet 
Du skal gennem ord, billeder og produkter kunne forklare forskelle og ligheder på 
børnelivet i Danmark og Bangladesh, samt fortælle om landets geografi, kultur og 
natur. 
 

 Du skal sammen med 
dine klassekammerater 

 
Fremstille et gademiljø fra 
DHAKA, hovedstaden i 
Bangladesh 

 
I skal lave mad, lege lege, 
lære om dyr, synge sange og 
høre musik, høre spændende 
historier og lave en masse 
flot udsmykning, alt sammen 
fra landet Bangladesh. 
 

 

 

 Forløbsnavn: 
VERDENS BØRN / 
BANGLADESH 

Lærere/pædagoger: 
 
POH MBC KNI MCH GOL 

 
 

 

 Årgang: 
 

0. Klasserne SPH 

Varighed: 
 
7 uger ( 45-51 ) 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 


