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Polar Bear
Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. – 2. klasse

Til den voksne

Isbjørnen er i dag blevet et stærkt symbol på hele verdens 
klimaforandringer. Med afsæt i isbjørnens fængende univers 
giver dette undervisningsmateriale mulighed for at reflektere 
over forandring, fremtid og håb. 
Materialet giver også mulighed for at dykke længere ned i 
klimaforandringer som tema. 

Mange børn har hørt ordet klimaforandring og nogle 
bekymrer sig om fremtiden. Forestillingen Polar Bear 
sigter mod at vende bekymringerne om forandringerne 
til håb for fremtiden. Derfor har børnene i dette hæfte mulighed 
for at bidrage positivt og handlingsorienteret til forandring.

Vi har i dette undervisningsmateriale forsøgt at give 
opgaver, der henvender sig til barnets mange forskellige
intelligenser, herunder også den kropslige intelligens. 
Derudover giver opgaverne også mulighed for at højne og 
sænke læringsniveauet efter behov. 

Vi vil gerne give barnet en æstetisk læringsoplevelse, der 
kæder forestilling, undervisning og eventuel danseworkshop 
sammen, og som giver rum til at undre sig.

God fornøjelse!

Du skal bruge:

dine tanker

din krop

saks

tuscher
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Hvad er en Polar Bear ?
Og hvor bor den henne?

Her er nogle af de 
dyr som bor i Arktis.

Her er nogle af de dyr
 som bor i Antarktis.

Engelsk Dansk

Jorden.

Arktis.

område omkring
       nordpolen

område omkring sydpolen

Antarktis.

Hvid prik 
Danmark.

Polar Bear =_s__ø_n

Vidste du at i polar-
områderne er der helt 
mørkt hele døgnet 
rundt om vinteren og 
lyst hele døgnet rundt 
om sommeren?
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Fakta om isbjørnen og dig 

Isbjørnen

Isbjørnehan
Vægt: 240 – 800kg
Højde: op til 3,5 meter
Kan holde vejret i 72 sekunder
Har en flot og varm pels

Dit navn _________
Vægt: ________________ kg 
Højde: _______________ meter
Kan holde vejret i:____ sekunder
Har du nogen pels? ________

Tegn dig selv her

Vidste du, at isbjørnen kan klare -60 °C kulde.
Det er meget koldt !

Hvis det bliver mere end 10°C varme synes
isbjørnen, at det er for varmt.

Har vi isbjørne i Kongeriget Danmark?
svar nederst på siden

Svar: Ja – for der er isbjørne på Grønland, som hører med i det danske kongerige!
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Tilpasning
I forestillingen “flytter” isbjørnen til de varme lande !

Farvelæg isbjørnen, så den passer ind i junglen.
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Hvordan skulle isbjørnen se ud, hvis den skulle bo i junglen?
Tror du, at isbjørnen ville trives i junglen?  

Hvordan ville du se ud, hvis du boede på et 
islandskab i Arktis? 
Ville du trives der?

    Islandskab i Arktis



Skal vi lege isbjørn ?

Vrede lyde – vis kløer!

Svøm en tur i klasselokalet.

Løbe på alle fire.
Snuse efter mad.

Give et kram.

Prøv at sætte isbjørnebevægelserne 
i en rækkefølge, som du kan huske 
– nu har du din helt egen isbjørne-
dansekoreografi.

!
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Du kan farvelægge

Find fem fejl
Hvad hører ikke til på Arktis?

Hvorfor tror du, at isbjørnen 
har små ører og en lillebitte hale? 
Hvorfor er den hvid?
svar nederst på siden

?

Svar: Isbjørnens hvide farve gør, at den ikke ses så let i islandskabet. Det er smart, når den skal fange mad. Hvis den havde store ører og en lang hale, 
ville den fryse de steder. Små ører og den lille hale gør, at den ikke fryser.
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Isbjørnen finder føde
Isbjørnen spiser mest sæler. Hjælp isbjørnen 
gennem labyrinten og hen til dens mad.

Forsøg: Næste gang du er i svømme-
hallen, så prøv at balancere og gå på 
en stor tyk skumgummiplade. Prøv 
det samme med en tynd skumgummi-
plade. Hvor brugte du flest kræfter?

Isbjørnen har brug for tyk is tæt 
ved vandet. Hvorfor mon det?
svar nederst på siden

?

Svar: Så den kan stå klar, holde øje med sælerne og være parat til at 
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Snebold
1. Hvad har du til fælles med isbjørnen? 
Tegn en tegning eller skriv det her: 

Jeg er _______________ , ___________________ 
og _____________________ ligesom isbjørnen

2. Om lidt skal du finde en makker og krølle dette papir til en snebold. 
I skal nemlig lege ’kaste i ishuler’! Det foregår sådan her:

Den ene makker laver en ishule med kroppen, den anden prøver at skyde 
snebolden ind igennem hulen. Byt rolle. 

Hvor mange forskellige slags ishuler kan I lave med kroppen?

3. Når din voksne siger til, kaster du din snebold. 

4. Nu må du tage en tilfældig snebold fra bunken (hvis det er din egen, så tag en ny). 

5. Åbn snebolden og se hvad der er tegnet eller skrevet!
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Du kan farvelægge

Forandring
Hvad betyder forandring?

Klima forandring
Hvad betyder klima forandring?

Til den voksne: 
Definitionen af begrebet “klima” er gennemsnittet af vejrmålinger et bestemt 
sted over en periode på mindst 30 år. Når gennemsnittet på det sted ændrer 
sig, har vi en klimaforandring. 

Barnet er blevet voksen

Isterningerne er smeltet til vand

Isen på Arktis når du er blevet voksen

Barn

Isterninger

Isen på arktis nu
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Vidste du, at hvis al is på Grønland 
smeltede ville havet stige ca. 7 meter

Isen smelter
Snak med en voksen

Hvorfor smelter isen? 
Lige nu forandrer klimaet sig, og det bliver varmere og varmere 
på jorden.

Hvad sker der med isen på Arktis, når det bliver varmere? 
Hvad betyder det for isbjørnen?
Hvad betyder det for dig, at det bliver varmere? 

Rundt om jorden ligger atmosfæren. 
Det er ligesom en skal, der ligger rundt 
om jorden, og holder den tilpas varm.

Hvis vi lukker for meget røg ud 
bliver atmosfæren tykkere, og så 

bliver det for varmt på jorden.
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Du kan farvelægge

Hvad kan jeg gøre?
Der er heldigvis masser du kan gøre, så isbjørnen kan blive boende 
på Arktis. Her er nogle ting, du kan gøre. Måske gør du det allerede?

Cykle, gå eller skate-
boarde til skole.

Skrue ned for varmen 
og tage en trøje på i 
stedet.

Bruge vedvarende 
energi.

Spise flere grøntsager 
og mindre kød.

Tage korte bade.

Huske at slukke for 
lyset.

Genbruge ting og kun 
købe det, du har brug 
for.

Snakke med dine venner, din familie og din lærer. 
Jo flere der hjælper, jo bedre! Du kan også skrive til
ministrene – de er der for at lytte til dig.
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Hvad betyder ordsproget?
Snak med en voksen

”Mange bække små gør en stor å”
”At sprede ringe i vandet”
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Håb
Hvad var det sidste, du håbede på? Gik det i opfyldelse? 

Hvor håber du på, at isbjørnen skal bo i fremtiden? 

Klip postkortet ud og tegn på bagsiden!

Isen på A
rktis sm

elter!
Jeg håber, at vi sam

m
en kan gøre rigtig 

m
eget for at hjæ

lpe isbjørnen m
ed at blive 

boende i A
rktis. 

D
erfor har jeg lavet en tegning til dig.

K
æ

rlig hilsen

_________________    
navn, klasse, skole

Sendes til:

Ida Auken Miljøministeriet

Børsgade 4

1215 København K

facebook/polarbearperformance.com

Tag med! 
Du kan tage dit postkort med, når du skal se forestillingen, 

så sender vi alle jeres postkort samlet.

Hvis du allerede har set forestillingen, kan du bede en

voksen hjælpe dig med at sende postkortet.
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Klip et isbjørnekys
1.Fold langs den stiplede linje.
2.Klip langs isbjørnens linje.
4. Fold papiret ud igen. Nu har du 2 isbjørne. 
3. Tegn den anden isbjørns snude, øre og øje.
4.Kys og tak for denne gang – vi ses i fremtiden!

1.Fold langs den stiplede linje.

2.Klip
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Polar Bear

Undervisningsmaterialet er udviklet af
Laura Navndrup og Katya R. D. Nielsen

Layout og Illustrationer af Stine Maria Aalykke
Forside af Anders Brasch Willumsen

Produktion af MYKA, My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen
www.myka.dk

Tak til:
Jette Price, Skoletjenesten og Gunnvør Weihe

Undervisningarmaterialet er støttet af:
Statens Kunstråds Scenekunstudvalg 
Københavns Kommune

-som et led i danseforestillingen Polar Bear
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