HISTORIEN OM
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Møt Vasana og hennes gode venninne Tushani som bor
i Sri Lankas hovedstad Colombo, og bli med når
hundrevis av bittesmå skilpaddebarn skal ut i
havet og vokse seg store og sterke.
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OG SKILPADDEBARNA

s AKTIVITETSOPPLEGG FOR 1.- 4. KLASSE

BLl MED VASANA OG TUSHANl TlL SK
HISTORIEN OM

JEG HETER

VASANA

OG SKILPADDEBARNA
Vasana bor sammen med familien i et
slumområde i Sri Lankas hovedstad
Colombo. Vi følger Vasana og venninnen
Tushani i hverdagen og i det store årlige
elefantopptoget PERAHERA. Vi blir også
med på nye, spennende opplevelser der
havskilpadder har hovedrollen. Selv om
Vasanas verden er ulik norske barns, har
de likevel mye til felles: lek, vennskap,
forventning, opplevelser, gleder og sorger.
Gjennom Vasana blir vi kjent med en
annerledes, spennende kultur og får
innblikk i levekår som er forskjellige fra
våre. Målet er å skape nysgjerrighet,
toleranse og forståelse som fremmer
empati og fører til vennskap og solidaritet
framfor stakkarsliggjøring, håpløshet og
”synes-synd-på-følelsen”.

MAGE NAMA

TUSHANl

ELEFANTER ER VELDlG
STORE OG KANSKJE
LlTT SKUMLE...

Solidaritet i praksis
Ved å delta i Historien om Vasana
får norske barn mulighet til å vise
engasjement og solidaritet med
barn på en helt annen kant av verden.
Aktivitetsmateriellet er gratis,
men deltakerne forplikter seg til å
gjennomføre en innsamlingsaksjon.

Formålet
Overskuddet fra årets aksjon går blant
annet til å sette i stand lekeplasser for
mer enn 2000 barn i slummen.
Det skal bygges nye barnehager og
foreldre skal få opplæring i
barnerettigheter. I fjor ble det bygd et
leksesenter hvor barn kan gå etter skolen
for å få hjelp, spesielt blir barn som
hjelpes tilbake til skolebenken prioritert.
I tillegg vil tusenvis av barn og unge i
andre av FORUTs prosjekter
nyte godt av elevenes innsats.
Innsamlingsaksjonen gjøres slik:

Salg av FORUT-varer, basar
eller egen innsamlingsaksjon
Skolen mottar en pakke med
spennende basar- og salgsprodukter,
mange nye. Varene er produsert i land i
sør og selges til inntekt for FORUTs
prosjekter. Basarpakken består av 1000
lynlodd og 10 spennende gevinster fra
FORUT. Loddene selges for kr 3,-.
Elevene kan gjerne stille med egne,
kanskje selvlagde, gevinster i tillegg.
Det er også mulig å arrangere egen
innsamlingsaksjon.

GElRR OG Vl
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SYNGER OM SKlLPADDER,
ELEFANTER OG MYE MER.
lNSTRUMENTENE ER FRUKT
OG GRØNNSAKER!!!

...MEN DE BlTTESMÅ
SKlLPADDEBARNA
ER KJEMPESØTE!

KlLPADDEHJEMMET

VÆR SÅ GOD
NY CD MED GEIRR LYSTRUP
Etter sitt møte med Vasana i Colombo fabulerer Geirr
over sine inntrykk og har i samarbeid
med FORUT laget en CD proppfull
av varme, humoristiske viser
som danner en kulturell bro
mellom Norge og Sri Lanka.

DVD MED NY FILM
DVD med musikkvideo og film om Vasana, Tushani og
elefantfesten. Ny film om jentenes møte med skilpaddebarna som skal ut i havet og vokse seg store og sterke.
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TEKST:
GElRR LYSTRUP

OM

FORTELLER

FAKTA/VEIL

EDNING

FAKTA/
VEILEDNING

VASANA
FORTELLER

24 sider med bakgrunnsstoff,
skilpaddestoff og praktiske
tips til gjennomføring.

Fem rikt illustrerte fortellinger. Forslag til samtaleemner i faktaheftet.
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KORTSPILL
med motiv fra Sri Lanka oges til Ø
75
mm
der Vasana og
HIS
TOR
IEN
OM
Tushani bor.

JAKKEMERKER
til alle deltakende barn.

5 PLAKATER
med store fargebilder av
Vasana og Tushani.

BELØNNING: FLOTT FILTPLANSJE
LAG EGET
TUTTlFRUTTlBAND,
DA VEL!

Plansjen er ca. 50 x 70 cm, og det følger med mange fine
håndlagde stoff-figurer som festes på med borrelås.
Deles ut til skoler som selger varer, lodd eller på annen
måte samler inn mer enn kr 4 000,-. De som oppnår et
resultat på minst kr 6 000,- får en ekstra pakke med figurer.
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Geirr Lystrup møtte Vasana!
HISTORIEN OM

OG SKILPADDEBARNA

Dette hadde
elevene
stort utbytte av!
På Vasshaug skole har vi jobbet med
FORUTs barneaksjon på 3. trinn.
Det var artig og interessant,
og elevene var svært ivrige.
FORUT-opplegget passer fint inn i
læreplanen, og for elevene var det
spennende å bli kjent med en helt
annerledes kultur enn vår norske.
Stoffet var godt tilrettelagt
og lett å ta i bruk, og aktiviteten
var stor under gjennomføringen.
Vi anbefaler alle på småskoletrinnet å bli med på dette.

Samarbeidet med FORUT har gitt
meg mange gode opplevelser

Vasshaug skole, Salangen

Da FORUT spurte om jeg ville lage en CD til ”Historien om Vasana”,
var det ikke nei i min munn.
Etter turen til Sri Lanka og møtet med Vasana, fikk jeg enda større respekt
for det arbeidet FORUT utfører. Her hjemme i Norge skaper barneaksjonen
stort engasjement og ekte innlevelse.
Jeg anbefaler derfor alle skoler å delta i den nye aksjonen.

Elin Utheim
lærere

Geirr Lystrup
spellemannprisvinner

Berit Frostrud

FORUT sin barneaksjon skaper stort engasjement og aktivitet i mange skuler. Gjennom å få oppleve
jamnaldrande i Sør vert norske barn kjent med andre levesett og kulturar på ein positiv måte.
FORUT sine prosjekt for skulen gir kunnskap og utviklar empati og solidaritetskjensle. Eg tilrår alle
skuler å ta del i "Historien om Vasana". Opplegget kan vere ein fin måte å lære om andre menneske
på og gi barna ei god fellesoppleving i skulen.
Helga Hjetland, Utdanningsforbundet

FORUT

SOLIDARITETSAKSJON FOR UTVIKLING
FORUT er bistandsorganisasjonen til freds- og edruskapsorganisasjonene IOGT, Juvente og IOGTs juniorforbund.
FORUT støttes av NORAD og driver utviklingsarbeid i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone og Senegal.
FORUT driver også et omfattende informasjonsarbeid for å øke kunnskapene om global urettferdighet,
økonomisk og sosial undertrykking og ulike kulturers egenart.

Adr. PB 300, 2803 Gjøvik Tlf. 61 18 74 00 Faks 61 18 74 01 E-post forut@forut. no
For mer informasjon

www.forut.no
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