Oppgaver og samtaler
om klær og bekledning.

Formål:
- Reflektere over hvordan vi mennesker bruker klær til å vise våre følelser,
hvem vi er og hva vi liker.

Referanse fra boka:
Når mammaen til Selma er glad, bruker hun
en hvit og svart hijab med røde hjerter på.
Når hun er lei seg, bruker hun hijaben med
muffins, fordi muffins er det beste hun vet.
Når hun skal på fest, bruker hun den lilla med
skinnende paljetter.

Samtale om klær og
følelser
Hva liker du å ha på deg når
du vil vise at du er glad?
Hva liker du å ha på deg når
du vil vise at du er lei deg?

Oppgave 1 (Alderstrinn 4- 6 år):
Selma og mammaen hennes er glad i å pynte seg. Kan dere hjelpe dem å
finne ut hvor på kroppen de ulike plaggene skal brukes?
Beskrivelse: Barna stor i ring. En voksen leser høyt de ulike plaggene som er listet opp
under. Barna skal peke på kroppsdelen plagget skal brukes til.
Kjole
Bukse
Jakke
Sokker
Støvletter
Hansker
Badebukse

Lue
Hatt
Ballerina sko
Skjørt
T skjorte
Turban
bokser

Hijab
Truse
Vest
Genser
Bluse
Snekkerbukse
Badedrakt / bikini

Fun facts:
Det bor 7 milliarder mennesker i verden. Vi er
alle forskjellige og dette kan vi utrykke med
klærne våre. Klærne våre kan fortelle hva vi liker,
hvor vi kommer fra, hvor vi bor eller hvilken
religion vi har. Klærne våre kan også påvirke
følelsene og humøret vårt, slik som hodeplagget
til mammaen til Selma gjør. I noen land i verden
er det strenge regler på hva en kan ha på seg. I
Norge har vi frihet til å bestemme selv.

Samtale om klær og
bekledning
Alderstrinn: 7 +

Hva slags klær liker du
best?
Hva slags farger liker
best du på klærne dine?
Hva forteller klærne du
bruker om deg?
Hjelpeord:
Sporty klær
Varme klær
Fargerike klær
Mørke klær
Lyse klær.

