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DAGENS ORD: 

Lucia 
     Inkl. materialer:   
     1 ordplakat, 2 kopi-ark (opskrift på Luciabrød, mandala) 
 

STIKORD, fx: - Man tager hvid kjole eller hvidt tøj på 
- Man bærer på lys og synger 
- Den forreste i optoget har lys i håret 

KROP/BEVÆGELSE, fx: 
 

- Måske har I allerede planlagt et Lucia-optog?  
Tal om, hvordan man skal gå – det er god øvelse i at 
gå i bestemt takt.  

- Gå på forskellige måder – gerne gakkede gangarter  

HISTORIER, fx: 
 

- Fortæl historien om Sankt Lucia 
- ”Luciadag” og ”Lucia” (begge pixi-bøger) 

SANGE, fx: 
 

- Syng Lucia-sangen   
- Syng Lucia-sangen og variér med de sjove vers som  

”nu er Lucia død, druknet i risengrød” 

KREATIVITET, fx: 
 

- Bag Luciabrød, form dem i snirkler og smag på dem 
(opskrift medfølger) 

- Tegn snirkler og kruseduller 
- Farvelæg mandala med snirkler (medfølger) 

BAG OM ORDET, fx: 
 

- I dag d. 13/12 er det Luciadag. 
Snak om traditionen (se QR-kode) 

- Hvad betyder ”Santa”? Snak om helgener 
… og Santa Claus, hvis nogen kender 
ham på engelsk.  

- Snak om de ting, vi forbinder med Luciadag, fx 
Luciaoptog, Luciabrud 

ORD og TALEMÅDER, 
fx:  

- Snak om ”at bære lyset frem” 
- Hvad betyder vennelag mon? 

GÅDE, fx:  - Hvem er glad for ild i håret? Lucia-bruden  

Husk at justere aktiviteterne til børnenes alder og sproglige kompetencer! 
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Luciaboller (12 stk.) 
Læs opskriften sammen med børnene – også selvom de ikke kan læse. På den måde lærer de, 
hvordan en opskrift fungerer. Snak om, hvordan man måler op – og evt. fordobler opskriften.  
 
 
Det skal I bruge: 
 

• 2 1/2 dl mælk 
• 25 g gær 
• 75 g smør 
• 0,25 g safran 
• 1/2 dl sukker 
• 1/4 tsk salt 
• 2 1/2 spsk lunkent vand 
• 2 æg (gem en smule til pensling)  
• 450 g hvedemel 
• rosiner til pynt 

 
Sådan gør I:  
 

• Smørret smeltes og blandes med den kolde mælk og safran.  
• I en anden skål røres gæren med lunkent vand og tilsættes sukker og salt.  

De to blandinger hældes sammen.  
• Tilsæt æg og rør godt.  
• Tilsæt mel lidt efter lidt og ælt til sidst dejen godt, den kan godt være ret 

klistret, men tilsæt ikke for meget ekstra mel, for så bliver bollerne tørre og 
kedelige.  

• Lad den hæve tildækket i 1 1/2 time.  
• Varm ovnen op til 260 grader og beklæd en bageplade med bagepapir.  
• Rul og form 12 luciaboller til luciafigurer. 
• Pensl med sammenpisket æg og pynt med rosiner. 
• Lad dejen efterhæve i 30 minutter og sæt dem så i den varme ovn.  
• Skru ovnen ned på 225 grader og bag den i omkring 15 minutter afhængig af 

størrelsen på brødene.  
• Når de er smukt gyldne, er de klar. 

 
Opskriften er fra valdemarsro.dk og kan også findes via QR-koden her: 
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Kopi-ark: Kopier og farvelæg mandalaens fine snirkler 
 


