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DAGENS ORD:  

Jul (Kalender) 
      
   Inkl. materialer:   
   1 ordplakat, 1 sang (Kajs juleballade) 
 

STIKORD, fx: - Det er en højtid 
- Vi fejrer Jesus’ fødselsdag 
- Det er i en bestemt måned 

KROP/BEVÆGELSE, fx: - Syng/ leg ”Nu er det jul igen, nu er det jul igen,…” 

RIM OG BOGSTAVER, 
fx: 

- Sul / fugl / gul /…   
- Find navne og ord, der starter med J/j (sig lyden) 

REMSE, fx: - Lav små sjove vrøvleremser, fx  
”Nu skal vi holde jul og flyve som en fugl” 

SANGE, fx: 
 

- ”Det’ sørme, det’ sandt, december” 
- ”Nu er det jul igen, nu er det jul igen” 
- ”Kajs juleballade”, evt. kun 1. vers (medfølger) 

 og sangen kan bruges hele december 
- I kan også lytte til andre julesange – nye og gamle 

KREATIVITET, fx: - Lav musetrapper og guirlander 
- Lav jeres egen kalender 

BAG OM ORDET, fx: - Snak om, hvorfor vi fejrer jul 
- Snak om forskellige traditioner (Har vi alle de samme?) 

ANDET SPROGLIGT, fx:  - Kalender – tal om hvad en kalender er for noget, og 
om julekalendere.  

- Hjul vs. jul  
- Ord, der starter med (husk -e- ): -aften, -sang, -fest  
- Snak om december og de andre måneder 
- Tæl dage til jul 

SYNONYMER/ 
ANTONYMER:  

- Find evt. andre ord, vi forbinder med jul 
- Vinter / sommer, koldt / varmt  

TALEMÅDER, fx:  
 

- Julen står for døren 
- At bære julen ud 
- Julen er hjerternes fest 

GÅDER, fx:  - Hvad sker der, hvis du stjæler en kalender? 
Du får 12 måneder. 

- Hvad betyder det, når man siger, at julen står for 
døren? At det er svært at komme ind. 

 

Husk at justere aktiviteterne til børnenes alder og sproglige kompetencer! 
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Remse af Lotte Salling fra bogen ”Fra påskeæg til juleskæg” illustreret af Mette-Kirstine Bak og 
udgivet på Carlsen. (Gengivet med tilladelse fra forfatteren) 
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Kajs juleballade 
Kan synges på: I en kælder sort som kul 
Tekst: Anne Lindhard 
 
1 
Kaj er spændt og glæder sig 
Julen er det bedste 
Juleaften er på vej 
Nu skal alle feste 
Guf og gaver skal der til 
Kaj og Dukkelise vil 
Hjælpe mor med grøden 
Men får ris i nøden 
 
2 
Kaj er vild med risengrød 
Med kanel og sukker 
Lise hun får vand og brød 
Ingen grød til dukker 
Kaj vil have smørklat på 
Det må Lise også få 
Lise spiser smørret 
Men får grød i øret 
  
3 
Kaj er klar til juleleg 
Vil med Lise danse 
Mor hun laver flæskesteg 
Kaj kan ikke standse 
Vælter mor med fad og steg 
Bar’ hun ikke brænder sig 
Stegen taber sværdet 
Mor må trække vejret  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Kaj har fundet pakkerne 
Mor har gemt i skabet 
Neden under frakkerne 
Ænser ikke tabet 
Han har åbnet hver og én 
Dukkelise får et grin  
Mor får sine pakker 
Si’r søde Kaj og takker  
	
5 
Kaj vil pynte træet nu 
Godt med lys og kugler 
Kræmmerhuse af en dug  
Alle ting der juler 
Stjernen må han sætte op 
Den skal pynte træets top  
Træet pluds’li falder 
Ned med et rabalder 
	
6 
Nu er juleaften her 
Julemanden kommer 
Kaj kan ikke lade vær’ 
Fylder sne i lommer 
Julemanden får en bold 
Midt i skæg og nisseknold 
Julen er det bedste 
Mor og Kaj skal feste 


