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DAGENS ORD: 

Rensdyr 
     Inkl. materialer:   
     - 1 ordplakat, Eventyret om Rudolf, 2 kopiark (et sæt gevirer, en labyrint)  
 

STIKORD, fx: - Det er et dyr med fire ben 
- Det har gevirer 
- Vi kender ét, der hedder Rudolf 

KROP/BEVÆGELSE, fx: - Leg at I er rensdyr. Hvordan bevæger de sig? … når 
de løber frit? … når de trækker julemandens kane? 

SANGE, fx: 
 

- ”Rudolf med den røde tud” 
- ”Bedste blev kørt over af et rensdyr” 

RIM, REMSER  
og HISTORIER, fx: 
 

- Fortæl historie om Rudolf og den røde tud, før I lytter 
til sangen (forslag medfølger) 

- Lån andre bøger om rensdyr eller Rudolf.  
- Læs ”Den grimme ælling”  

(sammenlign med historien om Rudolf) 

KREATIVITET, fx: - Klip gevirer ud (medfølger)  
- Hjælp Rudolf gennem labyrinten (medfølger) 

BAG OM ORDET, fx: 
 

- Historien om Rudolf minder lidt om Den grimme 
ælling. Snak om, hvordan vi alle er forskellige og er 
gode til noget forskelligt.    

- Gå på internettet/biblioteket og find ud af mere om 
rensdyr – hvor bor de? hvad spiser de?   

ANDET SPROGLIGT, fx:  - Rener, et rensdyr / flere rensdyr,  
- Snak om synonymer: næse / snude / tud / 

snydeskaft/… og grine/ le/ gnække / fnise / … 
- Snak om andre dyr, der har gevir … eller horn. 

TALEMÅDER, fx:  
 

- Have ”næse” for noget! 
- Stikke næsen for langt frem 
- Den, der ler sidst, ler bedst  

GÅDER, fx: - Hvad er forskellen på en ren og en beskidt elefant?  
Ca. 10.000 km. En ren lever i Finland og elefanten i 
Afrika eller Indien. 

Husk at justere aktiviteterne til børnenes alder og sproglige kompetencer! 
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Eventyret om rensdyret Rudolf 
Af Anne Lindhard 

 
For mange år siden gik julemanden en dag rundt i sin store hytte oppe i Grønland og holdt øje 
med, at alt var klar til juleaften. Han læste børns ønskelister og snakkede med nisserne, der hjalp 
ham med at pakke alle de mange gaver ind.  
 
Da han kom ud i stalden for at se til sine otte, smukke rensdyr, opdagede han pludselig, at der var 
blevet født en lille rensdyrkalv, der nu lå og puttede sig ved sin mor.  
 
”Ho ho ho … jamen dog,” brummede julemanden og bøjede sig ned for at kigge på den lille ny. 
”Du er da en sjov lille én … men du kommer vist aldrig til at trække min kane.” For det lille rensdyr 
lignede nemlig slet ikke de andre rensdyr. Den havde en næse så stor og rød som en klovnetud, 
slet ikke lille og sort som de andres. Julemanden strøg den nye kalv blidt over ryggen, rystede på 
hovedet og gik videre på sin rundtur.  
 
Rudolf voksede sig større og større – og hans næse blev rødere og rødere. Den blev så rød, at den 
nærmest lyste som en lampe. Alle de andre rensdyr drillede:  
 

”Rudolfs næse er så rød 
som en skålfuld jordbærgrød” 

 
Og så lo de og rystede med deres hoveder, så deres prægtige gevirer raslede.  
 
Hver juleaften måtte Rudolf se til, mens de andre rensdyr blev spændt for kanen og galopperede 
hen over himlen og ud i verden, så julemanden kunne dele alle sine gaver ud. Og Rudolf var så 
frygteligt misundelig, at han græd sig i søvn hvert eneste år.  
 
Så en julenat, hvor Rudolf endnu engang havde set julemandens kane suse af sted, trak en tæt og 
fugtig tåge sig sammen på himlen. Man kunne ikke se en hånd for sig. 
 
Pludselig hørte man Julemandens stemme runge fra tågen: 

 
”Nisseskæg og julesild! 
Jeg er ved at fare vild! 

Rudolf – jeg har brug for dig! 
Lad din næse lyse vej!” 

 
Rudolf blev ellevild af glæde, og han dansede rundt, mens nisserne spændte ham forrest for 
kanen. Han følte et brus af lykke, da han sammen med de andre rensdyr gungrede af sted ud i 
verden … og hans røde næste lyste hele vejen, så intet barn gik glip af sin julegave.  
 
Og siden den dag har Rudolf været det vigtigste rensdyr i Julemandens stald.  

Snip, snap rensdyrsnude … nu er det juleeventyr ude. 
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Kopi-ark: Tag rensdyret ved hornene 
Kopier og klip gevirerne ud (overvej at lime på kraftigt pap eller laminere). Sæt gevirerne fast på en 
hue med sikkerhedsnåle og leg, at I er stolte rensdyr.   
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Kopiark: Labyrint 
Hjælp Rudolf frem til julemanden! Og prøv at undgå snemændene.  

 
 


