
Sombos Cambodia

Sombos Cambodia er titlen på et nyt globalt undervisningsmateriale til indskolingen fra MUNDU  
- center for global dannelse. Materialet tager udgangspunkt i en lille film om elefanten Sombo, 
hvis historie er tæt sammenvævet med Cambodias historie. 

I Sombos fodspor
I filmens animerede indledning bliver vi introduceret til elefanten Sombo, som voksede op som ar-
bejdselefant på landet i Cambodia. Under Pol Pot blev hun taget fra sin ejer, men mirakuløst fandt 
ejeren hende igen efter regimets fald. Siden drog de to til hovedstaden, hvor Sombo de næste 32 år 
forsørgede sin ejer ved at give rideture til turister. Sombo blev med tiden en attraktion i sig selv og 
en højtelsket maskot for byen. Men hun blev også slidt op og for nyligt pensioneret. Filmen tager 
eleverne med på rundrejse i Cambodia for at finde ud af, hvordan Sombo har det i dag. Undervejs 
møder vi forskellige mennesker og miljøer og får indblik i tilværelsen i Cambodia.

Film og ekstramateriale online
Den 12 minutter lange film ligger på www.somboscambodia.dk sammen med en masse spænden-
de ekstramateriale i form af flere små film, korte tekster, billedgallerier og multiple choice-opga-
ver. Det samlede materiale giver anledning til at udforske temaer som levevilkår, dyrevelfærd og 
bæredygtighed i børnehøjde. Alt materialet er gratis tilgængeligt.

Dansk speak
Alle film er med dansk speak, og alt tekst på websitet kan blive læst op. Eleverne kan således gå 
på opdagelse på egen hånd. Man kan også vælge at anlægge en bestemt vinkel på materialet. Læ-
rervejledningen kommer med forslag til forløb i dansk, kristendomskundskab og natur/teknologi.

Gæstelærerbesøg og genstandskuffert
Arbejdet med materialet kan suppleres med et gæstelærerbesøg af folkene bag eller lån af en 
kuffert med ting og sager, som vi har samlet på vores rejse rundt i Cambodia. 

Mere information
Se www.mundu.dk eller kontakt os på: 
mundu@mundu.dk / 8612 2078
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