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DAGENS ORD: 

Julepynt 
     Inkl. materialer:   
     1 ordplakat, 1 spil ”Pynt juletræet”, 1 idé (rystekugle) og 1 yoga-øvelse 
 

STIKORD, fx: - Man kan købe det eller lave det selv 
- Det har alle mulige farver … gerne med glimmer 
- Vi hænger det på juletræet (og andre steder) 

KROP/BEVÆGELSE, fx: 
 

- Lav julepynt (se kreativitet herunder) – at klippe og 
klistre styrker finmotorikken. 

- Lav en rystekugle (vejl. medfølger) og tag en 
stillestund, og I kan evt. lege, at I selv først bliver ”rystet 
rundt” og så falder langsomt til ro.  

- Lav yoga-øvelsen ”Julepynt/Saks” (medfølger) 

RIM/REMSER, fx: - Pynt: begyndt / tyndt 
- Pynte: skyndte / grynte 
- Lav små, sjove remser med rimordene herover 

HISTORIE, fx: - ”Pelle Haleløs fejrer jul” 
- ”Jul hos Peddersen” 

SANGE, fx: - ”Juletræet med sin pynt”   
- ”Kajs juleballade” (fra 2. december) 
- ”Trunte Luntes julesang” (fra 3. december) 

KREATIVITET, fx: 
 

- Lav kræmmerhuse af node-, avis-, glanspapir, mm  
- Lav hjerter, musetrapper, guirlander. 
- Lav julepynt af Hama-perler 
- Lav en rystekugle (se krop/bevægelse herover) 
- Spil spillet ”Pynt juletræet” (medfølger)  

BAG OM ORDET, fx: 
 

- Hvilken slags julepynt kender I?  
- Hvilken julepynt kan I bedst lide?  
- Hvornår pynter man også op? (påske, fødselsdag, mm.) 
- Vi pynter op med et stykke pynt 
- Pynt … kan også betyde odde eller spids  
- Andre ord for pynte: dekorere, udsmykke, sminke, 

smukkesere, mm. 

TALEMÅDER, fx:  - At være til pynt  
- Pyntesyg / pyntedukke 

GÅDER, fx: - Hvordan kommer mus op på loftet? Ad musetrappen 
- Hvilke lande er pyntet til jul hele året? Guir-lande 
- Hvilket hus kan man ikke bo i? Kræmmerhus 

Husk at justere aktiviteterne til børnenes alder og sproglige kompetencer! 
 



Julesprogkalender 2022  Ó  www.sprogogleg.dk 
Dagens ord - Julepynt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__. december 

Julepynt 

Illustration: Michael Domino 



Julesprogkalender 2022  Ó  www.sprogogleg.dk 
Dagens ord - Julepynt 

 

Spil: Pynt juletræet (vejledning) 
 
Mål: At være den første til at få pyntet juletræet ved at nå frem  
til stjernen og sætte den på med de rette slag. 
 
Antal spillere: 2-4 pr. spil 
 
Det skal I bruge: 
- Spilleplade (medfølger) 
- 2 terninger 
- 1 genstand pr. spiller, der kan fungere som spillebrik  

 (viskelæder, klods, blyantspidser eller lign. fx en lille nisse)  
 
Sådan spiller I: 
 

1. Hver spiller sætter sin selvvalgte spillebrik på spillepladen.  
 

2. Den yngste spiller kan starter. Eller I kan tælle til 10 mellem spillerne, så de hver siger 
et tal.  
Den, der skal sige 10, starter i spillet.  

 
3. Spillerne skiftes til at kaste terninger, sige antallet på hver terning højt og, hvis de kan, 

flytte deres brik efter følgende princip:  
 

- For at komme til KRÆMMERHUS – skal du slå en 2’er  
- For at komme til HJERTE – skal du slå en 3’er 
- For at komme til KUGLE – skal du slå en 4’er 
- For at komme til KLOKKER– skal du slå en 5’er 
- For at komme til LYS – skal du slå en 6’er 
- For at SÆTTE STJERNEN PÅ – skal du slå en kombination, der har  
  summen 7 eller derover (8, 9,10,11,12). 
- Hvis du slår en 1’er, skal du rykke et skridt tilbage 
- Hvis du slår to ens (2, 3, 4, 5), må du flytte ét felt frem, uanset hvor du 
står 
- Hvis du slår to 6’er må du flytte frem til LYS. 
- Hvis du slår to 1’ere, skal du flytte tilbage til start   

 
4. HUSK! Man skal slå antallet i den rigtige rækkefølge – så man skal slå en 2’er, før man 

kan flytte til KRÆMMERHUS, og så skal man forsøge at slå en 3’er og så videre.  
 

5. Den, der først sætter stjernen på, har vundet spillet. 
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 Spil: Pynt juletræet (spilleplade) 
 
  

Start 

1 tilbage 

Til start 

Til  

Til  Mindst 8       =   
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Aktivitet: Lav jeres egen rystekugle 
Julen er en smuk og dejlig, men også travl tid. Hvad med at lave jeres egen flotte ”rystekugle”, som 
samtidig er rigtig god til at skabe en lille stillestund. Når I har rystet glasset, kan I sidde/ligge lige så 
stille og se på, mens det smukke glimmer langsomt falder til ro mod bunden. 
 

Det skal I bruge: 
 

• Et tætlukkende glas, fx syltetøjsglas 
eller evt. en plastikflaske. 

• Varmt vand  
• Glycerin og/eller glimmerlim  
• Løst glimmer, ikke for småt/fint 
• Evt. frugtfarve 
• Evt. perler, pailetter eller  

små vandfaste julefigurer 

 
Sådan gør I:  
 

• Fyld omkring en fjerdedel af beholderen op med ret varmt vand.  
• Hæld glycerin og/eller glimmerlim i – ca. 2 spsk. pr. dl vand, der kan være i 

beholderen. 
• Rør godt rundt til, glycerin/lim er opløst 
• Fyld lidt mere varmt vand i  
• Hæld løs glimmer og evt. små perler i  
• Tilsæt lidt frugtfarve, hvis I vil have en anden farve end klar 
• Fyld op med mere varmt vand, indtil beholderen er næsten fuld.  

Der skal være lidt ”ryste-plads” 
• Sæt låg på (I kan evt. lime en julefigur fast på låget med vandfast lim) 
• Lad væsken køle helt af 
• Ryst forsigtigt og tag evt. tid på, hvor længe glimmeret er om at falde til ro. 

Hvis det tager for lang eller for kort tid, kan I justere med hhv. mere glycerin/lim 
(opløst i lidt varmt vand) eller mere vand 

• Forsegl beholderen med plastfilm, lim eller silikone, når blandingen er, som I 
ønsker. 
 

Rystekugle 
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  Yogaøvelse: Saksen 

 
Kilde: www.kroppenpaatoppen.dk – remse af Lotte Salling (gengivet med tilladelse) 


