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SCHLËSSELWIERDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No der grousser Vakanz muss de Mark nees an
d’Schoul. Fir datt seng kleng Schwëster Ruby
sech eleng doheem net ze vill langweile muss,
schenkt hien hir eng selwer gemaache Popp,
d’Raggie. D’Popp ka schwätzen, danzen a
sangen, a schnell ginn d’Ruby an d’Raggie
bescht Frëndinnen. Mee enges Daags
verschwënnt d’Raggie an de Mark an d’Ruby
maachen sech op eng abenteuerlech Sich fir
d’Popp zréckzebréngen.

Kandheet
Famill
Abenteuer
Spillsaach
Popp
Sträit tëschent Geschwëster
Grouss ginn
Estland
Verfilmung vun engem Buch

Film vun der Schauspillerin Eugénie Anselin op Lëtzebuergesch erzielt.
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Fir déi Klassen déi sech als éischt aschreiwen, proposéiere mir scho virum Festival
eng Aleedung an de Film an an d‘Thema Bildanalys.
Mat der Ënnerstëtzung vun der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse
Charlotte.

SCHOULVIRSTELLUNGEN
10/03 um 9:00 Auer – Cinémathèque (Schluss – 10:25 Auer)
12/03 um 9:00 Auer – Cinémathèque (Schluss – 10:25 Auer)

PEDAGOGESCH ASÄTZ
•

D’Bezéiung tëschent Geschwëster.

•

Den éischte Schouldag.

•

Léieren, sech eleng ze beschäftegen.

•

De Film RAGGIE ass d’Verfilmung vum Kannerbuch SIPSIK aus Estland. Dat Buch ass sou bekannt an
Estland, datt et kee Kand do gëtt wat dat Buch net doheem huet! Weess du wou Estland läit?
Auteur: Eno Raud – Illustrateur: Edgar Valter, 1962.

AKTIVITÉITEN
•

Wéi eng Indizie ginn et am Film, déi dir weisen, datt et sech hei em eng Adaptatioun vun engem Buch
handelt?
Beispill: Ganz am Ufank seet d’Raggie “Villäicht hues du d’Buch dozou gelies”. De Film
fänkt och mat engem Buch dat opgemaach gëtt un.
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•

D’Raggie ass eng Popp, mee hatt ka schwätzen. Iwwerlee dir eng Situatioun wou deng Popp oder däi Petzi
mat dir schwätzt: Wat géinge si dir erzielen oder soen?

•

Erënners du dech un däin éischte Schouldag? A wéi hues du deng Zäit do virdru verbruecht? Wéi eng
Spiller hues du (villäicht eleng) gespillt?

•

D’Ruby an d’Raggie maache wärend dem ganze Film Dommheeten zesummen. U wéi eng kanns de dech
erënneren? An wéi reagéieren dem Ruby seng Elteren a säi Bruder Mark?

•

D’Ruby an de Mark streide vill. Verstees du wisou d’Ruby rosen op de Mark ass a wisou de Mark rosen op
d’Ruby ass? Wéi fënns du hier Reaktiounen a wéi géings du reagéieren?

•

Wisou mengt d’Raggie, datt hatt Schold drun ass, datt d’Ruby an de Mark net méi matenee spillen?

•

Bastel däin eegent Raggie. Benotz dofir al Stoffstécker, Woll, Kartong, asw. Du kanns hatt entweder halen
oder hatt denger Schwëster / dengem Brudder schenken.
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