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DAGENS ORD: 
Salme 

     Inkl. materialer:   
     1 ordplakat, 2 kopiark med salmemotiver til farvelægning 
 

STIKORD, fx: - Det er en slags sang  
- Det er noget, man kan høre i kirken 
- Den handler som regel om gud, engle eller Jesus 

KROP/BEVÆGELSE, fx: 
 

- Find på fagter til kendte julesalmer.  
- Det kan være svært at synge salmer. Prøv at synge en 

salme – og tal om, hvordan man trækker vejret og står 
med rank ryg.  

- Gå en tur i kirken og lyt til salmesang. 

RIM, REMSER  
og HISTORIER, fx: 
 

- Snak om, hvilken fortælling julesalmer handler om, 
dvs. Jesus’ fødsel. Læs evt. billedbøger om emnet. 

- Rim: Palme / kvalme  
- Lav sjove remser, fx: Jeg lå under en palme og sang 

en salme, men så fik jeg kvalme og tog en lur...  

SANGE, fx: 
 

- Syng et par vers af en af de kendte julesalmer  
(Dejlig er jorden, Julen har bragt, Et barn er født…)  

- Læg jer på måtter og lyt til en salme.  
(Snak bagefter om, hvordan det var – og hvordan 
salmer lyder anderledes end andre sange). 

KREATIVITET, fx: 
 

- Se om I kan finde på jeres egen salme. 
- Farvelæg en salme (medfølger). Tal om, hvad 

tegningen viser. Hvilke salmer kender vi det fra? 

BAG OM ORDET, fx: - Hvad er en salme? Hvorfor hører de julen til?   

ANDET SPROGLIGT, fx:  - Man synger en salme – og jeg sang en salme – og nu 
har jeg sunget en salme.  

- Man ”sjunger” nogle gange i salmer – hvad mon det 
betyder?  

- Hvorfor mon der er så mange svære ord i salmer?  

TALEMÅDER, fx:  
 

- Hver fugl synger med sit næb  
- Klagesang 
- At synge på sidste vers 

GÅDER, fx: - Hvad er er regnorms yndlingsmelodi? Dejlig er jorden! 
- Hvad laver urskovens aber, når det er vinter og jul i 

Danmark? De synger ”Jungle Bells, Jungle Bells”. 

Husk at justere aktiviteterne til børnenes alder og sproglige kompetencer! 
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Kopi-ark: Farvelæg en julesalme  
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