
Jule-kort Rudolf
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Det var en mand, der hedder Henry, der op-
fandt jule-kortet.
Han havde meget travlt og havde mange
ven-ner. 
Han kendte en mand, der teg-ne-de et 
jule-kort for ham. 
De lavede 1000 jule-kort. 
De kort Henry ikke brugte, solgte han.
På kortet stod der 'god jul og godt nytår til
dig.'

Hvem op-fandt jule-kortet?
Hvor mange jule-kort blev der lavet?
Hvad stod der på jule-kortet? 

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

Kender du den om Rudolf?
En mand der hed Robert op-fandt 
rens-dyret Rudolf. 
Han tegnede Rudolf til en male-bog. 
Male-bogen blev delt ud til børn, der havde
en mor eller en far, der købte jule-gaver i en
særlig butik. 
Rudolf blev dril-let af de andre rens-dyr,
fordi hans tud var rød. 
Rudolf hed fak-tisk først Rollo. 
Der er lavet mange sange og film om 
rens-dyret Rudolf.

Hvem op-fandt Rudolf?
Hvad tegnede han Rudolf til?
Hvorfor blev Rudolf drillet?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.
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Små-kager Lucia
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I de-cem-ber er der mange, der bager små-
kager. 
Man kan bage mange slags små-kager. 
Man kan bage peber-nødder, brun-kager
eller klej-ner.
Der er også nogen, der laver kon-fekt.
Mange mødes og bager hjemme hos 
hinanden. 
Jule-små-kager dufter godt, og de smager
dejligt. 

Hvad er der mange, der bager i 

Hvilke små-kager er med i teks-ten?
Bager I små-kager hjemme hos jer?

Spørgsmål til teksten
1.

       de-cem-ber?
1.
2.

Den 13. de-cem-ber er det Lucia-dag.
På mange skoler er der Lucia-optog.
Der går elev-erne rundt og syn-ger Lucia-
sangen. 
De har alle et lys i hån-den.
Der er en, der er Lucia-brud. 
Lucia-bruden har en krans på sit hoved. 
Der er lys i kransen. 
Lucia har levet en-gang i år 300.
Hun er en hel-gen. 

Hvornår er det Lucia-dag?
Hvad har en Lucia-brud på sit hoved?
Hvornår levede Lucia?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.
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Jule-træ Jule-sange
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Der er mange, der har et jule-træ i deres
stue, når det er jule-aften. 
Engang var det kun noget de rige men-ne-
sker havde.
Træet pyn-tes med kug-ler, lys og en smuk
stjerne på toppen. 
Under træet ligger der jule-gaver. 
Man må åbne sine jule-gaver, når man har
sunget jule-sange og gået om jule-træet. 
Nogle fæl-der selv deres træ i en skov.

Hvem havde jule-træ i gamle dage?
Hvad kan man pyn-te juletræet med?
Hvornår må man åbne sine jule-gaver?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

Mange men-ne-sker synger rigtig meget,
når det er jul. 
Der er nemlig lavet mange gode jule-sange. 
Måske kender du sangen "Højt fra træets
grøn-ne top" eller "På lof-tet sid-der nis-sen
med sin jule-grød"?
Dem synger man tit, når det er jul. 
Man kan også høre jule-sange i radioen, når
man kører i sin bil. 
Man kan også komme til jule-kon-cert.
Her er der nogen, der op-træ-der.

Hvilke to sange har du læst om?
Hvor kan man høre jule-sange henne?
Har du været til en jule-koncert?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.
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Pakke-spil Jule-aften
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Til jul er der mange, der prøver at spille
pakke-spil.
Her skal alle tage gaver med, som skal 
lig-ge midt på bordet. 
Når spil-let går i gang, skal man slå en 6'er
med en ter-ning. 
Hvis man slår en 6'er, må man tage en
gave. 
Når alle gaver-ne er delt ud, må man
begynde at stjæ-le hin-andens gaver.

Hvad skal man slå med ter-ning-en, så
man må tage en gave?
Hvad må man, når alle gaverne er delt
ud?

Spørgsmål til teksten
1.

2.

Den 24. dec-em-ber er det jule-aften i
Danmark.
Mange er sammen med deres familie.
Nogle skal køre rigtig langt, før de er 
fremme. Andre skal holde jule-aften 
der-hjemme.
Nogle steder i ver-den, fej-rer man ikke jul
den 24. dec-em-ber. 
I USA og England får man først gaver den
25. december om mor-gen-en.

Hvonår er det jule-aften i Dan-mark?
Hvornår er det jule-aften i USA?
Hvem skal du være sammen med 

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

       jule-aften?
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Jule-manden Ris a la mande
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Jule-manden er en sød gammel mand, der
kommer med gaver, når det er jule-aften.
Jule-manden har langt hvidt skæg. Han går
i rødt tøj med hvide kan-ter, og han har en
nissehue på sit hoved. 
Jule-manden er glad og i godt humør. 
Når han gri-ner siger han 'ho ho ho'!
Jule-manden giver gaver til søde og artige
børn. 
Frække børn får et stykke kul i deres jule-
sok.

Hvad kommer jule-manden med?
Hvem giver jule-manden gaver til?
Hvad får frække børn?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

Der er mange, der spiser ris a la 
mande jule-aften. 
Det er en des-sert med ris, fløde, va-nil-je
sukker og en man-del. 
Man kan få kir-se-bær-sovs ovenpå.
I ris a la manden gemmes der en hel 
man-del.
Hvis man er hel-dig, finder man den i sin ris
a la mande. 
Så kan det være man får en 
man-del-gave.

Hvad er der i en ris a la mande?
Hvad kan man få ovenpå ris a la mande?
Hvad får man, hvis man finder en hel
man-del i sin ris a la mande?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.
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