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Den mystiske kaffe
TIRSDAG DEN 15. DECEMBER

Mille er inviteret med til første skoledag, der er en af de vigtigste traditioner i 

Grønland. Og som med mange andre grønlandske traditioner er nationaldragt 

og kaffemik en fast del af begivenheden. 

ԅձՔԇձڂČĖ�ƉƉ^ ԉձՔԋձڂČĖ�ƉƉ^ڂ

Kan du huske, hvad du lavede på din 
første skoledag?

Hvad bruger du, der kommer fra naturen?

Hvad tror du, Mille tænkte, da hun spiste 
Mattak?

Hvordan var din første skoledag? 

Hvor stammer kaffen fra?

Hvilke typer landbrug driver vi i Danmark?
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til refleksion og diskussionSpørgsmål:

En tegning af første skoledag Første skoledag-leg 

Opgave

Tegn en tegning af det, du har lært i dag.

Tag den med hjem, og giv den til én fra din familie.

Du skal bruge: Papir og skriveredskaber.

Alle elever skriver noget om sig selv på et papir. Det 
må gerne være noget, de andre i klassen ikke ved 
Բɿձɟ˅͝ձڂʽɟʄڂ˅ǵ˱͝ڂˍȐڂ˅́ˍȻ̄ͮͮɟ̿ڂͽ˱Ɏɟ̿ڂΞǵ˱ɎԳձ

Du læser ét papir op af gangen. Og så skal klassen 
pege på den, de tror, der har skrevet sedlen. 

Bagefter træder personen frem. 
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Den første skoledag er en stor dag i Grønland, som traditionelt fejres 

med kaffemik. I Danmark har vi et stort udvalg af fairtrade kaffe. 

Fairtrade-mærket sikrer, at bønderne i nogle af de fattigste lande i 

verden får en fair pris for deres kaffebønner.

Kaffe stammer fra Etiopien. 

Sɟ˱ڂɿ̄̿ͮ͝ɟڂɿ́̿ͮȘˍˍʡ˱ʄڂ˪́ڂ˅ǵɿɿɟͮ͝ڂǵ˪˪ɟ̿ڂɿ̿ǵڂԆԊԋԅձڂ

ԎԅՔԏԅ̵́̿ڂɂɟ˱ͮڂǵɿڂΞɟ̿Ɏɟ˱͝ڂ˅ǵɿɿɟڂɎΰ̿˅ɟ͝ڂǵɿڂԇԋڂ˪ʡˍˍʡ́˱ɟ̿͝ڂ˪ȐȻ̄˱Ɏɟ ձ̿ڂ
Desværre lever mange af dem i fattigdom og bliver hårdt ramt af 
klimaforandringerne. 

Kaffe er på listen over de råvarer, som har størst risiko for, at 
menneske- og arbejdsrettighederne bliver brudt.

Fairtrade-mærket sikrer, at bønderne verden over får en fair pris for 
deres varer. 

ԐԊِڂǵɿڂɎǵ˱͝˅ɟ̿˱ɟڂ˅ɟ˱Ɏɟ̿ڂ�ǵʡ̿ͮ̿ǵɎɟՈ˪Ș̿˅ɟͮձ

Før en kaffeplante kan producere bær, skal den vokse i fire år. Derefter 
går der yderligere fem år, før planten er maksimalt effektiv. Der går altså 
lang tid, før en plante giver indtægt. 

Fakta

Verdensmål:

fairtrade/skolekultur 
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