Se på bildet.
• Hva ser du?

• Hva tror du filmen handler om?

Ordbank
Substantiver
norsk
Film
Hovedperson(er)
Handling
Skuespiller
Regissør

morsmål

norsk
Å mishandle
Å kjede seg
Å sladre
Å lyve/ljuge
Å klatre
Å falle
Å ri
Å sparke

okse
hund/ bikkje
gris
traktor
småbruk/gård
bensinstasjon
vedskjul
foss
tyv

Adjektiver
norsk
modig
pen
omsorgsfull
redd
flink
uoppmerksom
kjedelig
bratt
livsfarlig
sliten
rettferdig

Verb

morsmål

morsmål

1. Bøy substantivene i entall og
flertall, bestemt og ubestemt
form.
2. Skriv setninger med
substantiver og adjektiver.
Husk at adjektivet bøyes hvis
substantivet er i flertall eller
intetkjønn.
3. Skriv alle verbene i presens.
Bruk dem i setninger.

Les:

Venner for livet
Familiefilm /Drama 2005 1t 30min
ALDERSGRENSE 7 ÅR

Årets store norske familiefilm - vinner av Amanda for beste barne- og
ungdomsfilm 2005.
Petter er en bygutt, og gruer seg til en kjedelig sommerferie på landet. Ferien
viser seg å bli mye mer spennende enn han hadde forestilt seg. En dag Petter går
på tur i skogen finner han en hund som har blitt mishandlet, og Petter tar den
med hjem for å pleie den. Eieren vil ha hunden tilbake, men sammen med Nila
og oksen Samson, redder de hunden og oppdager samtidig noen tyver som har
stjålet biler. Plutselig har den dødskjedelige ferien utviklet seg til et dramatisk
og farlig eventyr - Petter får ikke tid til å savne vennene sine i byen, for i løpet
av noen korte sommeruker får han venner for livet. En hund, en okse og en jente
med navn Nila!

Skuespillere:
Ingar Helge , Thorbjørn Harr , Sunaina Jassal

Regissør:
Arne Lindtner

Land
:

Norge

Persongalleri:
Disse er med i filmen:
Petter
Moren til Petter, Turid
Faren til Petter, Harald
Lillesøstera til Petter, Lene
Nila
Hunden Leo
Oksen Samson
Kurt og Roger
Petter liker fotball og skateboard. Han er flink til å spille fotball.
Han må reise fra vennen sin denne sommeren og han kan ikke dra på fotballcup
som han har ønsket seg. De skal bo på et småbruk som ligger i ei lita bygd.
Han prøver å holde kontakt med vennen sin på mobil, men det er dårlig
dekning. Og Petter kjeder seg de første dagene, men så finner Petter en hund
som heter Leo.
Nila bor på asylmottak i bygda sammen med broren sin, Shan. Nila er flink med
dyr. Oksen, Samson er hennes venn. Hun snakker med oksen, det har hun lært i
Kashmir. Broren hennes er 16 år. Nila har vært 2,5 år i Norge.
Kurt eier bensinstasjonen.
Roger jobber på bensinstasjonen og eier Leo. Han er ikke snill med bikkja si.

Oppgaver underveis i filmen muntlig
Nila får penger av faren til Petter for å flytte oksen og hun vil ha penger for alt
hun gjør. Hva tenker du om det?
Hva tror du Petter tenker når han ser Nila ri på oksen?
Petter og faren reiser til bensinstasjonen. Hva skjer når de kommer dit?
Samtale om hendelsen.
Hva tror du skjer videre?

Oppgave etter filmen:
Muntlig
Gjennomgang av grammatikkoppgaver i fellesskap
Skriftlig
Skriv en beskrivelse av Petter eller Nila.
Bruk teksten om min bestevenn som mal.

