Indianernavne
Indianerne har oftest flere navne. De har et officielt navn, ligesom
du har dit fornavn. Og ligesom du måske også har kælenavne, så
har indianerne også flere navne, som kun de nærmeste kender. Der
er altid en særlig forklaring eller en særlig historie bag en indianers
navne. Og navnet passer altid til indianerens personlighed.
		Navnet kan f.eks. fortælle om indianerens særlige egenskaber.
		 Hvad tror du indianeren Syngende Stemme er god til?
		Navnet kan også fortælle, hvilket dyr indianeren er knyttet til.		
		 Hvilket dyr tror du, at indianeren Sorte Bjørn altid vil føle sig
		 særligt knyttet til?
		Navnet kan også fortælle, at man ønsker at have de samme
		 egenskaber, som et dyr har. F.eks. vil indianeren Hvide Ugle
		 gerne være klog, ligesom uglen regnes for at være.
		Navnet kan også fortælle om en særlig hændelse, der er sket lige
		 omkring indianerbarnets fødsel. Hvordan tror du høvding Regn i
		Ansigtet har fået sit navn?

Indianere og dyrene
Du bor måske i en by her i Danmark, men indianerne bor midt
ude i naturen. De lever omgivet af bjerge og åbne landskaber,
og dyrene lever tæt omkring dem. Indianerne har et meget tæt
forhold til naturen og sørger for at passe rigtigt godt på den. For
dem er naturen levende og fuld af kræfter. Indianerne kan både
tale til naturen og få hjælp fra den. Hver indianer føler sig knyttet
til én dyreart gennem hele livet, og dette dyr har indianeren en helt
særlig kontakt til. Dyret kan hjælpe indianeren eller komme med
beskeder.
Indianerne ønsker ofte at kunne de ting, som deres beskytterdyr
er gode til. Ligesom mennesker er gode til forskellige ting, så er
dyrene også dygtige til forskellige ting, og de opfører sig forskelligt.
F.eks. er en mus lille og meget nysgerrig, mens en bison er stor og
god til passe på andre. Hvilket dyr passer til dig?
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Indianer for en dag

Har du læst teksterne på væggen om ”indianernavne” og ”indianerne
og dyrene”? Så ved du lidt om indianernes særlige forhold til dyrene,
og hvordan indianerne får deres navne. Nu skal du selv lave dit eget
indianernavn og udvælge dit særlige beskytterdyr.

Lav dit eget indianernavn

Du kan sammen med din mor og far prøve at lave dit eget indianernavn. Tænk på hvad du er god til, eller prøv om I kan huske noget
særligt der skete, da du blev født. Eller vil du hellere have et navn, der
fortæller hvordan du ligner et af dyrene?
I kan snakke om, hvad I synes, der passer bedst til dig, og så finde på
et godt indianernavn, der fortæller om dette. Husk at indianernavnet
skal passe til dig og din personlighed. I kan også kigge på listen
med indianernavne og vælge et derfra. Skriv dit indianernavn på din
folder,så du kan hedde det resten af dagen.

Vælg et beskytterdyr

Prøv at kigge rundt på de 6 dyr her i lokalet. De kan hver især nogle
forskellige ting, som du kan læse om på billederne. Er der et af dyrene, der kan nogle ting, du også er god til eller gerne vil være god til?
Hvilket dyr passer bedst til dig? Prøv at snakke med din mor eller far
om, hvilket dyr du ligner mest. I kan også selv finde et andet dyr, som
kan nogle andre ting. Hvordan ligner du dette dyr? Tegn dit beskytterdyr i folderen, så du har det med dig hele dagen.
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Pigenavne
Ahyoka (Cherokee): Hun bragte lykke
Ayasha (Cheyenne): Lille én
Ayita (Cherokee): Den første til at danse
Honovi (Hopi): Stærke hjort
Huyana (Miwok): Faldende regn
Kuckunniwi (Cheyenne): Lille ulv
Migisi (Cheyenne): Ørn
Ominotago (Cheyenne): Smukke stemme
Oota Dabun (Algonquin): Dagens stjerne
Pelipa (Zuni): Glad for heste
Ptaysanwee (Sioux): Hvide bison
Quahneah (Cheyenne): Morgendug
Sapata (Miwok): Dansende bjørn
Snana (Sioux): Rasler som små klokker
Yutu (Miwok): Jagende prærieulv
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Drengenavne
Apisi (Blackfoot): Prærieulv
Honiahaka (Cheyenne): Lille én
Howahkan (Sioux): Mystiske stemme
Iiniwa (Blackfoot): Bisonokse
Kiyaya (Yakima): Hylende ulv
Kohkahycumest (Cheyenne): Hvide antilope
Liwanu (Miwok): Knurrende bjørn
Mochni (Hopi): Talende fugl
Namid (Chippewa): Stjerne danser
Onacona (Cherokee): Hvide ugle
Otoahhastis (Cheyenne): Høje tyr
Peta (Black Foot): Gyldne ørn
Sakuruta (Pawnee): Opstående sol
Soyala (Hopi): Vintertid
Wahanassatta (Cheyenne): Han går med tæerne vendt udad

Bisonen
Bisonoksen har status som indianernes særlige hjælper. I gamle dage var det
fra bisonen, at indianerne fik mad, og de brugte bisonens skind til at lave
kapper af. Derfor ses bisonen som en beskytter. Bisonen er omsorgsfuld og
den er god til at beskytte sine unger.
Er du omsorgsfuld og hjælpsom?

Bjørnen
Bjørnen er et stærkt dyr. Men det er også et meget roligt dyr. Bjørnen ved,
at det er vigtigt at give sig selv pauser og god tid. Derfor går den i hi om
vinteren. Ellers lunter bjørnen roligt rundt, og den går tit og roder i jorden
med sine store labber.
Er du også rolig eller kan du også lide at finde ting?

Hermelinen
Hermelinen er god til at falde i med dens omgivelse. Den kan skabe sig om
og skifte farve. Om sommeren er den brun og om vinteren er den hvid med
sort halespids. Derfor er hermelinen også rigtig god til at skjule sig og den er
næsten umulig at fange.
Er du god til at gemme dig?

Musen
Musen er et lille, men vigtigt dyr. Musen færdes næsten usynligt på prærien
i græsset eller i gange under jorden. På den måde får den meget at vide om
alt det, der foregår på prærien, og den kan usynligt lytte til alting.
Er du også nysgerrig og god til at lytte?

Prærieulven
Prærieulven er et hurtigt dyr. Den er rigtig god til at gemme sig og meget
svær at fange. Derfor var der mange indianerkrigere, der havde prærieulven
som deres beskytterdyr. Men prærieulven kan også være en drillepind og
nogle gange være lidt klodset.
Er du en drillepind?

Ørnen
Ørnen har et meget skarpt syn. Når den flyver højt oppe på himlen, kan den
se langt og vidt omkring. På den måde har den overblik over alt, hvad der
sker nede på jorden.
Har du også overblik over tingene?

