
 
 

         

Veiledning for læringsprogrammet 

Juletreskogen  1.-2. trinn 

Juletreskogen er et todelt 
program. 
 
1) Elevene lager julepynt 

sammen med formidler, 
ca. 45 min). 

2) Elever og lærer pynter ju-
letreet på egenhånd (ca. 
15 minutter). 

 
For- og etterarbeid 
Juletreskogen har ikke et  
for- og etterarbeid.  

 
Lærerens rolle på VilVite 
Formidler har ansvar for  
gjennomføring av av pro-
grammet, mens lærer har det 
overordnede ansvaret for  
elevene. Dette programmet 
krever også aktiv deltakelse 
og hjelp fra lærer når aktivit-
etene settes i gang og selve 
pyntingen av juletreet gjør 
klassen sammen med lærer. 
 

 
Enn så lenge ønsker  

vi på VilVite dere  
en riktig god førjulstid! 

 
 

Fagområde 
Kunst og håndverk  
og Matematikk 
 

• Relevant kompetansemål  
- lage og utforske geomet-
riske mønster, både med 
og uten digitale verktøy,  
og beskrive dem muntlig  
(matematikk) 

• - bygge med enkle  
geometriske grunnformer 
(kunst og håndverk) 

•  
 
Fokus  
Det er fokus på skaper-
glede og julestemning. 
 
 
Viktige begreper 
Sirkel, trekant, heksagon, 
3-dimensjonal, tannhjul, 
stjerne. 
 

Hva skjer på VilVite? 
Programmet fokuserer på  
matematisk kreativitet og  
skaperevne. 
 
Klassen får en plass inni  
juletreskogen og tildeles et eget 
tre som de skal få pynte.  
 
Formidler gir en introduksjon.  
Vi lar klassen får boltre seg i  
ferdige byggeelementer, med  
geometriske former, som speil, 
MDF eller akryl. Disse kan settes 
sammen til 3-dimensjonale kuler, 
snøkrystaller eller andre figurer.   
 
Noen får mekke seg et juletre av 
skruer, mutter og tannhjul eller 
regne seg frem til hvordan en 
kan veve stjernemønster med nål 
og tråd i en akrylplate.  
 
Dere kan også klippe, lime og 
brette papir og vi oppfordrer til å 
lage ny og spennende juletrepynt 
som ingen har sett før.  

Varighet: 60 min 
 
Materialkostnad: Ingen. 
 
Antall: Maks 30 elever. 

Ankomst VilVite: 
Ankomst VilVite senest  
15 minutter før programstart. 
 
Gi beskjed om dere blir  
forsinket på tlf. 55 59 45 46. 
 
Dersom dere kommer for sent 
kan programmet bli forkortet. 

 


