Forslag til læringsaktiviteter for de eldste elevene:
1

Søk opplysninger om Rajshahi og Bangladesh. Lag et reisebrev fra en
tenkt reise til Rajshahi. Velg presentasjonsform.

2

Les om Medgift på 
www.rajshahi.no
eller andre steder. Hvordan kunne du
tenke deg å jobbe for å få slutt på medgift?

3

Les om Medgift på 
www.rajshahi.no
eller andre steder.
Lag et rollespill der dere belyser medgift. Disse rollene kan være med:
1: Jenta som er sendt ut av hjemmet til mannen, fordi foreldrene hennes
ikke klarte å betale hele medgiften.
2: En voksen som er 
formedgift.
3: En voksen som er 
mot 
medgift.
4: En jente som er 
mot 
medgift.
5: En gutt som er 
for 
medgift.
6: En politiker som har arbeidet med saken i mange år.

4

Søk opplysninger om Rajshahi og Bangladesh. Tenk deg at du blir
president i Bangladesh. Hva er de 3 viktigste sakene du ville tatt fatt i?
Velg presentasjonsform.

5

Søk opplysninger om kultur i Bangladesh. Lag en sammenlikning av
norsk og Bangladeshisk kultur. Om du vil kan du konsentrere deg om en
del av kulturen (f.eks. musikk) Velg presentasjonsform.

6

Kunstfrisen på Odderøya.
Finn ut hvem som har laget den, når kom den
til Kristiansand, hva bildene forteller.

7

Du har fått 100 000 Nkr for å starte en bedrift i Rajshahi. Hva vil du satse
på. Hvorfor har du valgt det? Hvordan vil du gå fram? Velg
presentasjonsform.
Finn ut mest mulig om klima og årstider. Lag en grafisk fremstilling av
temperatur og nedbør gjennom et år.
Finn oppskrift på en bengalsk middag. Finn ut hva den koster i Norge og i
Bangladesh. Regn ut næringsstoffer. Lag gjerne retten selv.
Lag en liste over typiske skikker fra Bangladesh og finn ut hva de betyr.
Hvilke av disse skikkene kunne du tenke deg å innføre i Norge? Hvilke
norske skikker kunne du tenke deg å innføre i Bangladesh? Begrunn
svarene dine. Velg presentasjonsform.
Finn 5 ideer til hvordan solenergi kan utnyttes best mulig på landsbygda.
Velg presentasjonsform.
Hvordan kunne du tenke deg å jobbe med å forbedre holdninger til
jenter/kvinner eller til handicappede i Bangladesh?
Hva bør vi i Norge lære av folk fra Bangladesh? Begrunn svaret ditt.

8
9
10

11
12
13

14

Lag et diagram som viser hva som er likt og hva som er ulikt mellom
Norge og Bangladesh.

