
TREET I ØRKENEN 
TEMA: Eventyr, overlevering, tradisjon 

 
 
 
Dette er historien som Jeguaká ga til Kolibri: 
 
Husk at indianerne er vant til å huske historier som blir fortalt. Det er en del av deres 
kultur. De er vant til å lage bilder av historiene - inni hode sitt.  
 
 Prøv å gjøre det samme når dere får høre denne historien opplest. 
 
 
Treet i ørkenen ... 
 
 
"Det var en gang midt i den tørre ørkenen, der levde det et gammelt tre. 
En dag kom en gutt forbi treet da han plutselig hørte treet rope: «Jeg dør av 
tørst, kan du vennligst hente meg litt vann slik at jeg kan få drikke og fortsette 
å leve?" 
Gutten ble forbauset og svarte til treet: «Ja, jeg vil gå til landsbyen min og 
bringe med meg litt vann tilbake til deg!". Så avgårde dro han til landsbyen og 
fylte vann i et lite spann som han planla å ta med tilbake til det tørste treet i 
ørkenen. 
 
Da gutten gikk den lange veien tilbake til treet i ørkenen, ble han selv mer og 
mer tørst og hver gang drakk han litt av vannet fra spannet, men da han 
endelig kom til treet, var det ikke mer vann igjen i spannet, så han hadde ikke 
mer å dele med treet.  Og treet ropte ut enda høyere: "Vær så snill, vennligst 
ta med vann til meg, jeg dør av tørst ..." 
Gutten lovet umiddelbart å gjøre det, og skyndte seg tilbake til landsbyen sin 
for å få litt mer vann, og denne gangen fylte han i en stor bøtte. Han passet på 
at han hadde nok vann for seg selv på turen fram og tilbake og i tillegg kunne 
komme frem til treet med rikelig med vann. Så etter å ha fylt bøtta med vann, 
gikk han tilbake gjennom ørkenen igjen, og følte seg glad for å ha med vann til 
det tørste treet. 
 
Men, akk, da han nådde tilbake til det ensomme treet, så gutten at treet ikke 
kunne snakke med ham lenger. Treet var dødt!  
Gutten så på sin bøtte med vann og bare gråt og gråt ..... " 
 
 
Samtalespørsmål: 

- Hva kan vi lære av eventyret “Treet i ørkenen”? 
- Hva tror du Jeguaká prøver å si oss gjennom eventyret? 



 
Formingsoppgave:  
Lag en eller flere tegninger eller malerier av de bildene du fikk i hodet ditt da du hørte 
denne historien. Presentere bildene for hverandre og se om dere kan sette dem opp slik at 
de danner en sammenhengende historie. 
 
Overlevering:  
Har du hørt eller lært noen historier, sanger eller danser av voksne i din familie?  
Det å lære historier, sanger eller danser fra noen som har levd lenge, kalles «overlevering». 
(Dette er overlevert uten at det er skrevet ned eller gjort opptak av). 
 
Klassen lager liste over sanger, danser og historier de har fått «overlevert».  
 
 
 


