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Opdag Nepal 
– introduktion med film, fakta og quiz

En del af hjemmesiden er en åben sektion, 
”Opdag Nepal”, der kan bruges af alle børn 
i Danmark, der vil vide mere om Børnenes 
U-landskalender og Nepal. 
  Men den er også tilrettelagt, så den 
fungerer godt som en styret introduktion til 
eleverne, der på en hurtig og sjov måde gi-
ver dem baggrundsviden og får ”sat scenen” 
for et forløb om Nepal og ”Det tredje øje”. 
Desuden rummer den en længere film fra 
DR, som eleverne selv kan fortsætte med 
derhjemme, hvis I ikke bruger dem i under-
visningen.

SÅDAN BRUGER I SIDEN
Tryk på det store menupunkt foroven, ”Op-
dag Nepal”. Nu kommer du ind på en side, 
der rummer en hel række forskellige elemen-
ter, 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 akti-
viteter, der sender dem væk fra hjemmesi-
den. I finder bl.a.:

FAKTA OM LANDET
• Tematiske billedserier.

• Quiz.

• Små ”fakta-bøger” med korte tekster.

• Musikvideo fra Nepal med rapperen Per Vers.

• Film: Dels film, der er produceret af Danida og CARE Danmark. Dels lidt længere film 
fra DR (Sofus-film til de mindre børn). 

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

• Et ”interaktivt ur”, hvor eleverne kan sammenligne et døgn for et dansk barn og et 
nepalesisk.

En god måde at give eleverne en forforståelse om landet på er at lade dem gå på opdagelse 
på siden på egen hånd. 
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Med de mindste elever kan I gå hjemmesiden igennem sammen. De større elever kan du 
give til opgave at finde oplysninger. Så bliver denne frie ”opdagelsesrejse” også en  
researchtur. 

Siden rummer også links foroven til andre undersider, som I kan reservere til selvstændige 
opgaver eller til at se på sammen i klassen: ”Venner”, der er en vennebog, hvor eleverne 
lærer fire nepalesiske børn nærmere at kende gennem tekst, film og billeder (se Opgaveark 
18). Og ”Ultra” med en række lange film om Nepal fra DR Ultra; de ligger også i lærernes 
filmbank.

FORSLAG TIL OPGAVE 
1. Vis hjemmesiden på den elektroniske tavle, og giv eleverne en kort introduktion.

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

3. Giv hver gruppe et ark papir med tre spørgsmål, de skal finde svar på.

4. Eleverne bruger 20 minutter på opgaven.

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

FORSLAG TIL SPØRGSMÅL 
• Hvor mange mennesker bor der i Nepal? 

• Hvor mange gange større end Danmark er Nepal? 

• Hvad er en yeti?

• Hvad hedder Nepals hovedstad og hvordan ser der ud?

• Hvad betyder det nepalesiske ord ”namaste”?

• Hvordan ser Nepals flag ud?

• Nævn en verdensrekord fra Nepal

• Hvilke vilde dyr lever der blandt andet i Nepal? 

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


