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Var hamnar dina elever om de drar en lott
i Livets lotteri?

Livets lotteri är en sajt från Rädda Barnen där du med slumpens hjälp kan se
var i världen du skulle födas, om statistiken fick bestämma. Det mest troliga
är att du hamnar i en helt annan del av världen.

Rädda Barnen har precis tagit fram ett undervisningsmaterial som kan
användas för att använda Livets Lotteri i skolan. Det finns att ladda ner på
raddabarnen.se. Eleverna får kunskap om världens länder och insikt i vilka
förutsättningar och skillnader i livsvillkor som existerar för människorna som
bor där. Materialet uppmuntrar till diskussion och fördjupning i aktuella
världsfrågor. Materialet kan användas för elever i olika åldrar.

På bok och biblioteksmässan i Göteborg den 23- 26 september finns Rädda
Barnen på plats med Livets Lotteri. Du har möjlighet att ställa frågor, ta del
av undervisningsmaterialet och naturligtvis dra en egen lott i Livets lotteri.

Missa inte Rädda Barnens seminarier på Internationella Torget;

Fredag 24/9, kl. 15.00- 15.20, Stora scenen Grattis! Du har dragit en
vinstlott- du är född i Sverige! Sant? Hur skulle ditt liv se ut om du fick födas
på nytt? Harald Treutiger reder ut livets lotteri tillsammans med Olof Risberg,
Rädda Barnen.

Lördag 25/9 kl.13.00- 13.30, Lilla scenen. Haiti – Mission Impossible.
Planera för framtiden - mitt i kaos. Om katastrofarbetets villkor och
synpunkter. Medverkande Lotta Mockrich, Rädda Barnen.

Det här får du om du laddar ner undervisningsmaterialet:

http://raddabarnen.se/


- Lektionspass med övningar kring barns livsvillkor i olika länder

-  Frågeställningar och värderingsövningar kring Barnkonventionen

-  Uppgifter och frågeställningar kring bilder, filmer, kartor och faktatexter
från Rädda Barnen m.m

-  Sannolikhetsräkning i form av matematiska uppgifter

-  Länkar till FN:s konventioner om barnets rättigheter och de mänskliga

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. 
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. 

Save the Children fights for children’s rights. 
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.
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Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som
grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska
respekteras.

http://www.raddabarnen.se
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