
Afsnit #8

På med festtøjet
TORSDAG DEN 10. DECEMBER

I Grønland fanger man mange sæler, og man bruger rub og stub af dyret. Skindet 

bliver for eksempel brugt til at lave den nationaldragt af, som indbyggerne i Grønland 

blandt andet bærer ved festlige begivenheder. 
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Hvor tror du, man kan se sæler?

Hvad tager du på, når du skal til fest?

Hvad bruger vi fra dyr? 

Hvad bruger vi fra dyr? 

Har du noget tøj derhjemme, der er lavet 
af dyr?

Hvilke traditioner har vi i Danmark for at 
tage særligt tøj på til specielle lejligheder?  
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til refleksion og diskussionSpørgsmål:

Lav din egen hat Grønland er ladet med …

Du skal bruge: Aviser/pap/papir og tusser. 

Brug Bilag 1 til at folde en hat med eleverne. 

Eleverne kan nu farvelægge deres hat, som de synes, 
den skal se ud. 

I skal brug en bold.

Hele klassen sætter sig i en rundkreds, og en 
begynder med at sige: “Grønland er ladet med…” 
efterfulgt af et bogstav.

Efterfølgende trilles/kastes bolden til en anden i 
rundkredsen, som så skal finde på et ord, der starter 
med det valgte bogstav. 

Man kan sende bolden videre med det samme bogstav 
eller begynde forfra med et nyt. 

Opgave

GrønlandPå even tyr i v ilde MED MILLE GORIPANDACLUB.DK



De mest almindelige sæler i Grønland er ringsælen, 
grønlandssælen og klapmydsen.

Grønlandssælens pels skifter farve flere gange i løbet af dens liv. 
Ungerne er næsten hvide, ungsælerne er grå-blå, mens de voksne 
sæler er sortbrogede. 

Grønlandssælens naturlige fjender er isbjørne og spækhuggere.

Grønlænderne bruger alle dele af dyret og udnytter derfor deres 
bytte til fulde.

Sælens kød og indvolde bliver spist, skindet laves til tøj eller andre 
brugbare ting. Det kan for eksempel være remme eller fór til både 
eller sko. 

Fakta

Verdensmål:

sælerne i Grønland

grønlandssælen unge

ringsælen

klapmydsen
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Bilag 1

Klassisk   
hatteskib
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Først folder du et stykke 
papir på midten

Fold de øverste hjørner 
ind mod midten

...så bliver der to trekanter, 
der er åbne forneden

Så har du lavet en hat!

Fold kanten op på 
begge sider


