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1. Skriv overskrift (f.eks. Mov jåvlemoere) 

2. Forslag til oppgaver, etter nivå/tema: 

a. Veldig lett, passer for 1. klasse: Hva ligger under treet? Tegn! Snakk om hva 

tingene heter på samisk og skriv. 

b. Lett: Skriv hva som ligger under treet. Tegn! 

c. Middels: Elev 1 sier hva som skal ligge under elev 2 sitt tre, og omvendt. Skriv 

og tegn. I en større klasse kan de skrive det på en lapp og trekke. 

d. Middels: Elevene tegner hver 6 ting som ligger under treet. Så bytter de ark og 

en annen elev skriver hva de heter på samisk. OBS! Pass på at de ikke velger 

ting som er for vanskelig. Kan være lurt å begrense dette til ord man har jobbet 

med, eller at man bruker bildeordbok eller ordliste. 

e. Tema farger og former: Elev 1 beskriver hvordan pakkene ser ut (f.eks. “Pakke 

3 er blå og har rosa sløyfe. Den er større enn pakke 1 men mindre enn pakke 2. 

Den er rund.” Elev 2 tegner pakken. Til slutt gjetter de hva som kan være inni 

og skriver det ned. 

3. Pynt treet! Forslag til oppagver: 

a. Veldig lett- lett: Pynt fritt med hva du vil og fargelegg. (Snakk om fargene og 

pynten etterpå.) 

b. Middels: Læreren eller en annen elev kan fortelle hva (hvor) det skal pyntes 

med, f.eks. lys, bånd, julekuler, stjerne, osv. Det kan også gjøres sånn at en elev 

bestemmer, så tegner alle andre det. Den neste tingen bestemmer en annen elev.  

c. Tema farger og former: Gjør de samme oppgavene med fokus på farger og 

former. 

d. Vanskelig: Rollespill. Lat som om dere pynter treet (tegn pynten inn i bildet). 

Si hva du gjør, hva du leter etter, hvor ting skal være, hva den andre eleven skal 

gjøre, osv. Heng gjerne opp noen ting feil, slik at den andre må rette på og 

forklare en gang til! Passer til verbbøyning, imperativ, akkusativ, flertall, 

postposisjoner, adjektiv, osv. 

 

Tema fortellinger: Hvordan pynter Staaloe/Rovhtege/Tjuvrieh/Saajvh treene sine? Tegn og 

beskriv. Forklar hvorfor! Hva ville de lagt under trærne? 

Tema fortid/fremtid: Hvis samene hadde hadd juletrær for 500 år siden, hva ville de pyntet de 

med? Hva ville de lagt under treet? Tegn og beskriv. Forklar hvorfor! På Samme måte: Hvordan 

blir det 500 år i fremtida? 


