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GENERELLE OPGAVER 
 

Har du styr på Bolivias børn? 
Tag en quiz om hvert af de børn, I kan møde i LæseRaketten. Eller tjek om I kan svare på 
spørgsmål om alle børn. Find quizzer her: https://heleverdeniskole.dk/til-
laereren/bolivia/laerervejledning-og-opgaver-2022/ 

 

Jeopardy-quiz om temaer fra Bolivia 
Når I har læst og arbejdet med hjemmesidens temaer, kan I quizze i klassen. Quizzen er 
rettet til mellemtrinnet og er baseret på indhold fra hjemmesidens fem temaer: Dyr i 
Bolivia, Folk og kultur, Skole i Bolivia, Hverdag og tro og Natur og klima. 

Download quizzen til din computer - den skal åbnes i PowerPoint. Du får formentlig en 
besked om, at filen indeholder "makroer". Det skal godkendes, ellers fungerer quizzen 
ikke. Quizzen er lavet i Windows, og det er muligt, at den ikke bliver vist rigtigt på en 
Apple-computer. Hent quiz og vejledning på hjemmesiden: https://heleverdeniskole.dk/til-
laereren/bolivia/laerervejledning-og-opgaver-2022/  

 

Lav fotohistorier 
På hjemmesiden findes en samling af billeder, som I frit kan benytte til jeres egne 
produktioner. Lad elever finde billeder af LæseRakettens børn og via en fotohistorie 
beskrive barnets liv.  

• Hvordan bor barnet 
• Hvordan ser barnets hverdag ud – beskriv hverdagen 
• Hvordan er skolen 

Find samlingen af billeder her: https://heleverdeniskole.dk/til-laereren/bolivia/foto-og-film-
til-fri-brug-2022/  

 

Lav video 
I SkoleTube er der oprettet en ressourcekanal med filmklip. Hent filmklip til det barn fra 
LæseRaketten, som eleverne ønsker at lave en film om. Lad eleverne læse om det barn, 
de skal lave en film om. Herefter skal de med egne ord beskrive barnet, dets hverdag og 
skolegang. Beskrivelsen kan bruges til speak i filmen.   

På hjemmesiden findes en video-vejledning, hvor du kan se, hvordan du tilmelder dig 
kanalen og får adgang til filmklippene: https://heleverdeniskole.dk/til-
laereren/bolivia/laeseraketten-i-skoletube-2022/  
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