Barnvænar upplýsingar um COVID-19 og afþreyingarefni á
ýmsum tungumálum
Efni fyrir skóla og frístund
Íslenska
•
•
•
•
•

Barnvænt efni um COVID-19 (fyrir yngri bekki) .
Verkefnahefti Réttindaskóla UNICEF.
Kahoot leikur um réttindi barna á Íslensku.
Litabók - Réttindi barna í regnbogans litum (á mörgum tungumálum).
Þrautabók.

Enska
•
•
•

•

Þrír Kahoot leiki um réttindi barna á ensku.
Þrautabók - Bókin er einnig til á íslensku.
Verkefnahefti um réttindi barna
• Know your rights workbook.
• Know your rights poster.
• Know your rights teachers guidelines.
Tölvuleikurinn „Right runner.“
• Fyrir android
• Fyrir apple

Samfélagsfræði
•

•

Hægt er að ræða um ástandið sem COVID 19 hefur skapað hér á landi, sem og erlendis. Hægt
er að velta upp spurningunum:
o Hvernig hefur ástandið sem COVID 19 hefur valdið hér á landi áhrif á réttindi barna?
o Hvaða greinar Barnasáttmálans hefur ástandið áhrif á? Hvernig?
o Eru áhrifin eins á Íslandi og í öðrum löndum? Ef ekki er hægt að fara í gegn um
spurningarnar þrjár hér að ofan með annað land í huga.
Valdeflandi myndband fyrir börn gefið út af UNICEF á 30 ára afmæli Barnasáttmálans .

Fræðslumyndbönd
•
•

Betra að segja en að þegja. Fræðsla fyrir börn um ofbeldi.
Endurnýta, endurvinna, eyða minna. Fræðsla um ástæður loftslagsbreytinga,
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, réttindi barna og hvað við getum gert til að sporna
gegn frekari hlýnun jarðar.

•
•

Skólar og stríð. Fræðsla um hvað verður um skóla þegar stríð og hamfarir ganga yfir.
Halda börn áfram í námi?
Fræðslumynd um Sýrland. Fræðsla um áhrif stríðsins í Sýrlandi ásamt
fræðslu um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Efni um COVID-19, handþvott og réttindi barna á ýmsum tungumálum

Ýmis tungumál
• Einfalt og gott skýringarefni og vinnubók um COVID-19 fyrir börn á yngsta- og miðstigi.
Sama efni á íslensku.
• Foreldraráð á tímum COVID-19. Þýdd á um 50 tungumál (pólsk þýðing væntanleg)
https://www.covid19parenting.com/.
• Valdeflandi sögubók um COVID-19 fyrir börn á aldrinum 5-11 ára, þýdd á 15 tungumál.
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-andpsychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
Albanska
• Einfalt skýringarmyndband um COVID-19.
Danska
•

Útskýringarmyndband fyrir börn um handþvott.

Enska
•
•
•

Myndband um handþvott – útskýrt af barni.
Einfalt myndband um COVID-19.
Verkfærakista fyrir ungmenni á tímum COVID-19.

Filipseyska
• Myndband um handþvott.
Portúgalska:
• Fræðslusíða á portúgölsku um COVID-19 – meðal annars skýringamyndbönd .
• Myndband um hvernig hægt er að tala við börn um COVID-19.
Pólska:
•

Upplýsingamynd á pólsku um COVID-19.

Serbneska:
• Einfalt skýringarmyndband um COVID-19.
• Hvernig hægt er að tala við börn um COVID-19.
Sænska
•

Upplýsingar og ráð.

Taílenska
• Myndband fyrir börn og fullorðna um hvernig hægt er að verjast COVID-19.
Víetnamska
• Sex hlutir sem mikilvægt er að vita um COVID-19.

