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8 tips til sprogleg i julen 

Her kommer en række tips til, hvordan I kan lege med sproget i julemåneden.  
 

# 1 Læs julehistorier  
Tag på biblioteket og find gode bøger om jul. Der er masser – både 
klassikere (fx Peters Jul) og nye. Tal om jul nu og i gamle dag. I kan måske 
også finde en bog, der har historier til hver dag i december.  
  

# 2 Tag ud i naturen 
Selvom vi håber på snevejr og kælketure, så er det værd at tage udenfor i 
december, om det sner eller regner. Tag i skoven og saml ting til naturligt 
julepynt og dekorationer. Snak om alt det I ser, hører, dufter og oplever.    
 

 
# 3 
 

Syng julesange  
Julen er virkelig sangbøgernes højtid, så slå jer løs med tonerne og syng 
nye og gamle julesange. Snak om, hvad forskel der er på julesange og 
julesalmer. Sæt bevægelser på de sange, der inviterer til det.   
  

# 4 Find på sjove julerim/-remser  
Find ord, der rimer på jul – og på alle de ting, I oplever i december. Bare 
tænk på nisse, sne, hjerte, pakker, gaver. Måske kan I endda digte sjove 
sange og remser om det, I oplever.  Skriv jeres ord på ordkort.  
 

 
# 5 Gør snevejr til spillevejr 

Det er så hyggeligt at sidde inde i varmen, når kulden bider udenfor. Find 
sjove spil frem. Det styrker både humør, sprog og samspil. Måske kan I lave 
et pakkespil. Det er en god øvelse i at vente på tur, tælle og vinde/tabe. 
  

# 6 
 

1-2-3 B-A-G småkager 
Køb nogle bogstaver- og taludstikkere til småkager og kast jer ud i den store 
jule-kagebagning.  Hvis I vil styre fri af sukker, kan udstikkerne evt. bruges til 
sund konfekt eller modellervoks.     
  

# 7 
 

Lav bøger til julegaver 
Hæft to eller flere A4 ark sammen midt på og lav en bog. Lad børnene 
finde på en historie, tegne illustrationer, lave collager eller finde billeder, og 
lad børnene legeskrive ord. Tal om ting som titel, sidetal, forfatter, mm.   
 

 
# 8 Skriv julekort, ønskeliste, mm.  

Julen giver mange anledninger til at finde blyant, farver og papir frem. I kan 
tegne/legeskrive ønskelister, skrive julekort og sende dem og lave mærkater 
til julegaver.    

	


