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Aktivitet 2:

Gå på opdagelse i
UNESCOkassen
Nu skal I hoppe på hovedet i UNESCO kasserne og undersøge alle de indiske
hverdagsgenstande og religiøse genstande, der gemmer sig deri. I kan afslutte med at
udføre et hinduistisk puja-ritual med de religiøse genstande.

Opgave 1: Inddel genstandene i 6 emnegrupper
Del jer ind i 6 grupper og prøv at se, om I kan finde ud af hvilke genstande, der hører til de
forskellige emnegrupper:
Gruppe 1 finder alle religiøse genstande. Også religiøse plakater (2 stk.) og bøger (3 stk.).
Gruppe 2 finder al beklædning, der bruges til hverdag.
Gruppe 3 finder genstande og plakater (4 stk.) som har at gøre med leg og fritid.
Gruppe 4 finder ting der er forbundet med mad og nydelsesmidler.
Gruppe 5 finder pleje- og hygiejneprodukter.
Gruppe 6 finder smykker og pyntegenstande.
I skal bruge genstandsteksterne til at lede jer på rette vej, for de fortæller hvordan tingene
bliver brugt. De er i lånemappens afsnit 4. Alle genstande er forsynet med et nummer (for
eksempel IND.E.134), og det skal I bruge til at finde den genstandstekst, der hører til jeres
genstand. De står i numerisk rækkefølge i genstandslisten (men der er store spring mellem
numrene).

Opgave 2: Fortæl om genstandene
•
•
•

De 6 grupper lægger genstandene op på hver sit bord.
Hver gruppe udvælger mindst 4 genstande, som de sætter sig særlig grundigt ind i, ved
hjælp af førnævnte genstandstekster.
Hver gruppe fortæller på skift alle andre, hvordan genstandene bliver brugt.

Opgave 3: Læs om et hinduistisk puja-ritual
Om lidt skal I selv afholde et puja-ritual (i opgave 4). Puja er et hinduistisk tilbedelsesritual
som millioner af indere udfører dagligt hjemme ved deres husaltre eller i templerne. Man

Side 1 af 2

Lånermappen afsnit 7

tilbeder en bestemt gud og viser hengivenhed ved at ofre. Der findes også meget store
religiøse festivaler til ære for bestemte guder.
Som optakt skal I læse ’Sumit holder Ganesh-puja’. Den finder I i samlingsteksten, i
lånermappens afsnit 3. Den handler om en lille dreng, der holder puja for guden Ganesh –
det er ham med elefanthoved og barnekrop.

Opgave 4: Afhold dit eget puja-ritual
•

Find de genstande man skal bruge i et puja-ritual. I teksten ’Sumit holder Ganesh-puja’
kan I se hvilke genstande Sumit bruger. I UNESO kasserne findes de fleste af
genstandene. Der er også en plakat med Ganesh. I må dog selv tilføje søde sager,
kokos og friske blomster. Der findes også nogle andre puja-genstande i kasserne, end
dem Sumit nævner. Dem kan I evt. også bruge.

•

Fremgangsmåde: Afhold en puja på samme måde som Sumit gør det. Det fremgår af i
teksten om Sumit, hvordan man gør, så den skal I nærstudere. Brug også den
information, der er i genstandsteksterne til de religiøse genstande. Der får I detaljeret
viden om, hvordan de enkelte genstande skal bruges.
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