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Det første julekort

Vidste du, at det var en museumsdirektør, der opfandt julekortet? Sir

Henry Cole var den første direktør for verdens største designmuseum i

London, Victoria and Albert. Han var en travl mand med en enorm

omgangskreds, og i 1843 havde han for travlt til at skrive sine sædvanlige

julebreve. Han bad derfor sin ven, kunstneren John Callcott Horsley, om

at designe et julekort i stedet. Der blev trykt 1000 kort, og de kort Sir

Henry Cole ikke selv brugte, blev solgt for en shilling stykket. 

Motivet på dette første julekort viser en engelsk familie til julefest og på

kortet står der "A Merry Christmas and a Happy New Year to you".

Selvom kortet er fint, blev det ikke umiddelbart en succes. Det var både

for dyrt for de fleste folk, at skulle give en shilling pr. kort, og så var

der mange, der ikke kunne lide kortets motiv. Mange synes, det var

upassende, at et kvindeligt familiemedlem giver en lille pige en slurk af et

rødvinsglas. 

Scan denne QR-kode for at se 

verdens første julekort:
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Det første julekort

Men julekort skulle snart blive meget populære – måske takket være

omtalen fra Sir Henry Coles udgave, men også takket være bedre og

billigere metoder til at trykke kort i farver. I Danmark skulle der gå

adskillige år, for julekortene blev almindeligt. Postvæsnet accepterede

ikke postkort før 1871 og indtil da, kunne man kun sende egentlige breve.

Vi skal yderligere ti år frem, til 1882, før de første danskproducerede

fortrykte julekort med julehilsner kom i handlen. 

Scan denne QR-kode for at se 

nogle af de første danske julekort:

Find på synonymer til disse ord fra teksten:

opfandt

travl

enorm

motiv

succes

dyrt

upassende

slurk
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I denne opgave skal du finde antonymer - altså to ord, der betyder det

modsatte af hinanden. Farv slikstokken i de farver, som de to antonymer har.

Antonymer
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god

dårlig

råbe

løbemange

få

glad

kold

varm

grim

stilhed

pæn

gå

hviske

grine

græde

larm

sur
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Historien, der blev fortalt i små digte illustreret med tegninger, der skulle

farvelægges, blev en stor succes. Montgomery Ward uddelte alene i

1939 i alt 2,4 millioner eksemplarer af hæftet. Hæftet blev første gang trykt

til almindeligt salg i 1947 og blev oversat til dansk omkring år

1950. 

Rudolf med den røde tud

Hvem navngav egentlig Rudolf med den røde tud? Navnene

på julemandens rensdyr tilskrives oftest Clement Clarke

Moore. Han var professor ved Columbia University i New

York, og han skrev digtet ’A Visit from St. Nicholas’ i

1823, hvor alle otte rensdyr optræder ved navn. 
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Scan QR-koden for 

oplæsning af digtet.

Rudolf bliver opfundet

Men det niende rensdyr er endnu mere populær end de

øvrige - nemlig Rudolf med den røde tud. Stormagasinet

Montgomery Ward i Chicago uddelte hvert år gratis

farvehæfter til kundernes børn. Men i 1939 var det

krisetid, og der skulle spares. Stormagasinet bad derfor en

af deres ansatte, Robert L. May, om at udforme årets

farvehæfte. Robert opfandt her rensdyret Rudolf, der på

grund af sin røde tud, bliver drillet af de andre rensdyr.

Faktisk hed rensdyret både Rollo og Reginald i

arbejdsprocessen, inden Rudolf blev valgt. 

Scan QR-koden at se

farvehæftet.



Rudolf med den røde tud

I 1948 blev historien om Rudolf til en sang. Robert L. Mays svoger, Johnny

Marks, skrev teksten og musikken til sangen ’Rudolph the Red-nosed

Reindeer’. Johnny Marks var sangskriver og radioproducent og er især kendt

for at have skrevet mange berømte julesange, eks. ’Rockin’ around the

Christmastree’. 
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Se et klip fra filmen

om Rudolf fra 1964.

Rudolf fik også sin egen tegnefilm. I 1947 lavede man en

kortfilm på ca. 10 minutters varighed, som blev vist i

biograferne ved juletid. Den mest kendte filmatisering af

Rudolf med den røde tud blev dog først lavet i 1964, da

Rudolf fik sin debut på tv. 

Her blev der lavet en stop-motion animationsfilm om Rudolf, der havde

premiere på den amerikanske tv-kanal NBC d. 6.december. Tv-filmen om

Rudolf med den røde tud er blevet en lige så stor tv-tradition ved juletid i

USA, som Disneys juleshow er det i Danmark. Den er blevet genudsendt hvert

år siden 1964. Filmen er også blevet vist flere gange på TV2 i Danmark.

Rudolf får sin egen sang og film



Fyld julemandens sæk!
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Hjælp julemanden med at få fyldt julegaverne i den rigtige gavesæk. 

Læs ordene på gaverne og skriv dem i den rigtige ordklassekasse.

NAVNEORD UDSAGNSORD
TILLÆGSORD

rensdyr synge
julegave

stor
spændende

rensdyr

smuk danser slikskål

gigantisk

nissehue
at lave

julekalender

slæde
kold

grim

gå

spiser
flæskesteg

sjov
ønske



Historien om Lucia

Historien bag Luciatraditionen fortæller, at Lucia var en ung kvinde, der levede i

300-tallet i byen Syrakus på Sicilien. I stedet for at tro på den romerske religion,

var Lucia kristen, og det var ikke helt ufarligt dengang. Romerne så nemlig

kristendommen som en fjende af Romerriget, og det var derfor forbudt at være

kristen. Blev man som kristen angivet til myndighederne, risikerede man at blive

tortureret og henrettet. 
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Hjalp de syge og fattige

Derfor søgte kristne tilflugt i byens katakomber, hvor de i skjul kunne leve som

kristne. Lucia ville hjælpe sine medmennesker, og sneg sig derfor ud i natten for at

dele mad ud til de fattige. For at kunne se i mørket, og for samtidig at have sine

hænder fri til at hjælpe, bar hun en krans med lys i på hovedet. Da Lucias egen mor

senere på mirakuløs vis blev rask efter at have været dødeligt syg, lovede Lucia at

vie sit liv til Kristus. Lucia afviste derfor at gifte sig med den mand, som hendes

familie, efter datidens skik, havde lovet hende væk til. 

Det faldt ikke i god jord hos den romerske bejler, som hævnede sig ved at angive

Lucia til myndighederne. Lucia blev arresteret, men hver gang Lucia skulle modtage

sin straf fra sin tro, blev hun ved guddommelig indgriben beskyttet. Kejseren sendte

eksempelvis Lucia til et bordel som straf, men da en oksekærre skulle køre hende til

bordellet, kunne okserne ikke flytte sig ud af stedet. 

Straffet for sin tro



Historien om Lucia

Bagefter forsøgte kejseren at brænde Lucia på bålet, men her

ville ilden ikke fænge. En anden legende fortæller, at heller

ikke olie ville brænde Lucia. Lucia henrettes til sidst, ved at

bødlen stak hende med sit sværd. Lucia dør den 13. december

år 304, som bliver datoen for fejringen af hende. Hun blev

straks set som martyr og kåret til helgen af den katolske kirke. 
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Kåret til helgen

Hør DRs-pigekor synge

Lucia.

Husker du? Farv feltet med det rigtige svar rødt.

I hvilken by boede

Lucia? 

Hvad var det forbudt at

være i Romerriget? 

Hvor søgte de kristne

tilflugt henne?

Hvorfor bar Lucia en

krans med lys på

hovedet?

Hvorfor blev Lucias

romerske bejler vred på

hende?

Hvad gjorde hendes

romerske bejler, da de

ikke skulle giftes?

Hvordan døde Lucia?

Hvilken dag hylder vi

Lucia?

Lucia boede i

Bethlehem.

Det var forbudt at

være kristen.

De søgte flugt i

staldene.

Lucia bar en krans,

fordi det så smart ud.

Lucia var forelsket i

en anden mand.

Han angav Lucia til

myndighederne.

Lucia blev hængt.

Vi hylder Lucia den

12. december

Lucia boede i

Syrakus.
Lucia boede i Rom.

Det var forbudt at

være syg.

Det var forbudt at

være glad.

De søgte flugt i

katakomber.

De søgte flugt i

huler.

Lucia bar en krans, for at

have sine hænder fri, og

for at kunne se i mørket. 

Lucia bar en krans, fordi

hendes lommelygte var

væk.

Lucia havde lavet en

forbrydelse og skulle i

fængsel.

Lucia viede sit liv til

Kristus.

Han slog Lucia.
Han låste Lucia inde i

et tårn.

Lucia blev stukket

med et sværd.

Lucia kom i fængsel,

hvor hun døde af sult.

Vi hylder Lucia 2.

søndag i advent.

Vi hylder Lucia den

13. december



Drillenisserne
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æueljrt
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srdnrye
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ehisunse

jsrtene

gmskåea

vjgluaee

Nisserne har lavet løjer med alle bogstaverne, som nu er rodet helt

sammen. Hjælp julemanden med at få skrevet ordene rigtigt.



Farv den rigtige!
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lyserød rød grøn

lilla hvid gul

tillægsordnavneord i ental

udsagnsord i navneform

udsagnsord i datid

egennavnnavneord i flertal

tegnede
gave

hoppede

mandel
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Disneys juleshow

Over 1 million danskere sidder hvert år klar foran fjernsynet juleaftensdag kl. 16,

når der kommer Disneys Juleshow på DR1. Programmet hed oprindeligt 'From All of Us

to All of You', og blev lavet I 1958 som en juleudgave af et populært ugentligt tv-

program, som Walt Disney lavede til den amerikanske tv-kanal ABC. 'From All of Us

to All of You' blev vist første gang den 19. december 1958. Mens programmet kun

sjældent vises på amerikansk tv i dag, har det i alle de skandinaviske lande med

tiden udviklet sig til at være en vigtig juletradition for mange familier. 

skolelærerlife.dk

Tv fra Disneyland

Disney havde siden 1954 lavet et ugentligt tv-program, hvor Walt Disney viste

tegnefilm, tog seerne med bag kulisserne i hans studier og fulgte opbygningen af

forlystelsesparken Disneyland. Faktisk var det netop for at få penge til at bygge

Disneyland, at Walt Disney gik i gang med at lave programmet til ABC i 1954. 

'From All of Us to All of You' var en julehilsen til seerne. Den

oprindelige udgave af programmet begynder med, at Klokkeblomst

tænder lysene og pejsen i en dagligstue. Walt Disney bliver

derefter tryllet frem oven på pejsen i samme størrelse som Jesper

Fårekylling, og guider seerne igennem resten af programmet. 

Der blev vist to klassiske kortfilm. 'Santa’s Workshop' fra 1932.

Her fortælles historien om, hvor travlt der er i julemandens

værksted dagen før jul og 'Toy Tinkers' fra 1949, hvor Chip og

Chap kommer så meget op at toppes med Anders And, at det

ender med krig. 

En julegave fra Disney

Scan QR-koden og se

Toy Tinkers her.



Derudover blev der vist klip fra seks af datidens store Disney produktioner. Dengang

fandtes der hverken VHS eller DVD, så det var ganske unikt, at man fik mulighed for at

se glimt fra de populære film fra Disney på tv. Der blev vist Peter Pan, Bambi,

Pinocchio, Lady og Vagabonden, Askepot og Snehvide og De syv små dværge. Hele

udsendelsen slutter med, at Jesper Fårekylling sidder på kanten af en lysestage og

synger sangen 'When You Wish Upon A Star', der stammer fra Pinocchiofilmen. Imens

samles en række Disneyfigurer omkring ham. 

'From All of Us to All of You' blev genudsendt i sin oprindelige version den 25. december

1960, men ved genudsendelsen i 1963 besluttede Disney at tilføje et ekstra element til

programmet. Til sidst i udsendelsen præsenterede Jesper Fårekylling et klip fra Disneys

nyeste biograffilm. Det første klip var fra 'Sværdet i stenen'. For at gøre plads til det

nye tiltag blev Walt Disneys velkomst og tegnefilmen Santa’s Workshop klippet ud. 

Disneys juleshow
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'From All of Us to All of You' blev vist for første gang på dansk tv

den 23. december 1966 klokken 20. Programmet blev vist på engelsk

med danske undertekster. I de første mange år hed programmet ikke

Disneys Juleshow, med Disneyland. Det var først i 1987 programmet

blev omdøbt til Disneys Juleshow. Disneys Juleshow blev ikke altid

sendt den 24. december.  Sendetidspunktet skiftede fra år til år,

og i 1969, 1973, 1974 og 1978 var der slet ikke Disneys Juleshow på

dansk tv. Først i 1991 blev det en fast tradition, at juleshowet

skulle sendes hvert år juledag kl. 16. 'Santa’s Workshop' nåede

aldrig at blive en del af det danske juleshow. Til gengæld er

'Aristocats' blevet en del af det danske juleshow, selvom den ikke

var med i den oprindelige amerikanske udgave fra 1958. 

Juleshowet kommer til Danmark

Scan QR-koden og se

Santa's Workshop.



Disneys juleshow
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Selvom Disney-ledelsen ofte har forsøgt at få DR til at sende et andet af deres

juleprogrammer i stedet for de næsten 60 år gamle 'From All of Us to All of You'

program, så holder redaktøren, Jakob Stegelmann, fast i, at det er det gode gamle

juleshow, der skal sendes. Det er faktisk ikke kun i Danmark, at det er en tradition

at sende det gamle juleshow hvert år. Det er også en tradition i både Sverige, Norge

og Finland.

Krigsfilm bliver klippet ud

Husker du? Farv feltet med det rigtige svar rødt.

Hvad var Disneys

Juleshows oprindelige

navn? 

Hvorfor startede Disney

med at lave programmer

til ABC?

Hvornår blev programmet

vist for første gang?

Hvilke to tegnefilm var

med i den første

udsendelse?

Hvornår blev udsendelsen

vist på dansk tv første

gang?

Hvilke år blev der ikke

vist Disneys Juleshow i

Danmark?

Hvilke tegnefilm

erstattede Toy Tinkers?

Hvilke skandinaviske

lande ser også Disneys

Juleshow?

Det oprindelig navn

var Disneyland.

For at få penge til at

bygge Disneyland.

Programmet blev vist

første gang i 1955.

Pluto’s Christmastree

og Toy Tinkers

Det blev vist den 23.

december 1966.

I 1969, 1974, 1975 og

1978

Santa’s Workshop og

Aristocats

Sverige, Norge og

Finland

Det oprindelig navn

var From All of Us to

All of You

Det oprindelig navn

var Disneys Juleshow

For at gøre reklame

for Disney.

For at få flere til at

arbejde for Disney.

Programmet blev vist

første gang i 1958.

Programmet blev vist

første gang i 1960.

Donald’s Snowfight og

Santa’s Workshop

Santa’s Workshop og

Toy Tinkers

Det blev vist den 24.

december 1967.

Det blev vist den 23.

december 1968.

I 1969, 1973, 1974 og

1978

I 1968, 1974, 1975 og

1979

Aristocats og

Donald’s Snowfight

Pluto’s Christmastree og

Donald’s Snowfight

Island, Norge og

Sverige

Sverige, Finland og

Island



Farv julekuglerne
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Hjælp med at farve julekuglerne på juletræet. Læs ordet på kuglen og

farv kuglen i den farve, som ordklassen har.

Navneord: røde

Udsagnsord: gule

Tillægsord: blå

Egennavne: lilla
skorsten

Rudolf

artig

grine

snevejr

åbne

Bilka

varm

Bethlehem

gave

smiler

sjov

mandel

Sisse

hygger

fin

juletræ

smuk

sender

Kirsten

nisse



Adventskransen

Adventskransen stammer fra 1839, hvor den tyske teolog Johann Hinrich Wichern brugte

den i sit missionsarbejde. Hans adventskrans så dog noget anderledes ud end den

adventskrans, vi kender i dag. Dengang havde den mange flere lys, som varierede i både

farve og størrelse. Wichern havde fire store lys i adventskransen – et for hver søndag i

advent. Men han havde også små røde lys, som skulle symbolisere det antal hverdage,

der var fra første søndag i advent til juleaften. Til den første adventskrans anvendte

Wichern et kasseret vognhjul. Det var først i 1860, han beklædte den med gran. Farverne

var også meget vigtige for Wichern. Han mente, at de rigtige farver til en adventskrans

var rød og hvid. Rød som symbol på kærlighed og hvid som symbol på uskyld. Kirken

havde dog en anden opfattelse, og mente at farverne skulle være lilla, som er

adventsfarven i kirken. 
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I 1920 blev Sønderjylland igen forenet med Danmark, og dermed var

skikken med adventskransen kommet til landet. Efter adventskransen

var kommet til Danmark, gik der dog lidt tid, før det blev en dansk

tradition. Adventskransen fik først sit store gennembrud under anden

verdenskrig, hvor det at tænde lys blev et symbol på frihed og håb,

forstået både religiøst og politisk. Lysene var her hvide, og kransen

var stadig pyntet med røde og hvide bånd for at markere det

nationale tilhørsforhold. I 1946 var adventskransen så almindelig, at

den blev afbilledet på årets danske julefrimærke. I dag er

adventskransens udseende mere et spørgsmål om smag og design end

om et politisk budskab. Derfor finder man også adventskransen i alle

mulige udformninger, materialer og farver i dag. 

Adventskransen kommer til Danmark

Inger Otzens har lavet

sangen ’Velkommen, du

grønne adentskrans’ om

netop adventskransen

og dens funktion. Find

sangen på Youtube ved

at scanne QR-koden. 



Jule-kryds
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LODRET:

1. Hvis man står under denne i december måned, skal man kysse.

2. Hvad har mange folk på som overdel i december måned?

4. Hvad skal mange mennesker ud og købe i løbet af december måned?

5. Hvad sætter mange folk op på deres hus i december måned?

6. Hvad skriver mange børn og sender ud til deres familie for at fortælle,

hvad de ønsker sig til jul?

8. Hvad sender mange rundt til deres familie og kære i juletiden?

12. Hvad kan man nogle gange bygge udenfor af noget, der er hvidt og koldt?

VANDRET:

3. Hvad har mange på hovedet i december, som tit er rødt og hvidt?

7. Hvad laves til jul af små papirsstrimler, som man sætter sammen?

8. Hvad hænger folk oftest på deres juletræ?

9. Hvad ligger gaverne under juleaften?

10. Hvad har mange børn i december med 24 låger?

11. Hvad kravler julemanden ned gennem, når han skal aflevere gaver?

13. Hvad hedder rensdyret med den røde tud?

14. Hvad flyver julemanden rundt i?



Lav nye ord
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jul-

Lav så mange ord du kan, som starter med jul. Eksempelvis jul-etræ.



Har julemanden altid haft rødt tøj på? Julemanden har ikke altid set ud,

som han gør i dag. For bare hundrede år siden optrådte han ofte i mørke

kåber, og blev i midten af 1800-tallet fremstillet som en lille,

elverlignende mand. Lige siden oldkirkelig tid har den blå farve

symboliseret håb. Derfor var julemanden tidligere ofte klædt i mørkeblå,

hvilket også er farven, som den russiske Bedstefar Frost foretrak. 

Julemanden var også tidligere klædt i rødt og hvidt,

som vi kender det i dag. Men dette blev især

standardiseret i 1931, da Coca-Cola lavede deres

første julereklame. Kampagnen skulle ændre

amerikanske forbrugers opfattelse af, at Coca Cola kun

var en drik til varme sommerdage. 

Julemandens tøj
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Tegneren Haddon Sundblom blev ansat til at fremstille Coca Colas

julemand, og han gjorde det så godt, at han ikke bare forvandlede Coca

Cola til en helårsdrik, men han dikterede også, hvordan den moderne

julemand skulle se ud. 

Følg de to QR-koder herunder for at se to

korte film. I den ene ser vi Haddon Sundblom

og hans arbejde for Coca Cola (på engelsk) og 

i den anden ses en Coca Colas julereklame fra 

2016 – Måske I har set den i fjernsynet? 



I denne opgave skal du finde synonymer - altså to ord, der betyder

næsten det samme. Farv hjertet i de farver, som de to synonymer har.

Synonymer
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hue

hat

pynt

udsmykningglad

henrykt

strømper

sokker

kold

kølig

pakke

gave

smuk

pæn

synge

skråle

spise

æde

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. 2.

3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.



Men kyssetraditionen, som vi kender den, opstod formentlig først i den

sene middelalder og var meget populær i det victorianske England, hvor

man på den måde kunne få lov til at kysse, når man stod under en

mistelten - selv i fuld offentlighed. Der er flere skikke forbundet med

misteltenen. I starten var det i Danmark kun på juleaften, man måtte

kysse, og hvis pigen ikke blev kysset, skulle hun ikke regne med at blive

gift det næste år. En anden skik var, at når en mand havde stjålet sig til

et kys under misteltenen, skulle han plukke et af dens bær og smide det

væk. Når misteltenen ikke havde flere bær, havde den mistet sin magiske

virkning. Heldigvis har traditionen udviklet sig, og i dag bliver der kysset

under misteltenen i hele december. 

Hvorfor kysser vi under misteltenen?

Et kys under misteltenen hører som bekendt julen til. Selvom det er en

tradition, vi har taget til os i Danmark, så er det hverken dansk eller en

moderne tradition. Nogle mener, at den har rødder tilbage til den nordiske

mytologi, andre til den keltiske overtro. Især i Frankrig og dele af Belgien

brugte præsterne planten som lægeplante og som et frugtbarhedssymbol,

der blev forbundet med uskyld og renhed. De mente også, at misteltenen

ville beskytte hjemmet mod onde ånder, og derfor pyntede de deres huse

eller hang den op i døråbningen, så den kunne holde ondskab og ulykke

væk.

skolelærerlife.dk

Kyssetraditionen
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grøn rød gul

lilla hvid brun

tillægsordnavneord i ental

udsagnsord i navneform

udsagnsord i datid

egennavnblå

Farv den rigtige!

E
n
g
la

n
d

bagte

klippede

skrev

lyttede

hørte

hvid

grøn

fantastisk

glad

nuttet

orange
lille

ske

bil

kane

nissehue

vante

træ

julekortgavesækråbe

flette

grine

lave

arbejde

æde

vaske

lukke

bøgerne

gavebåndene

englene

slikstokkene

knivene



Lav nye ord
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sne-

Lav så mange ord du kan, som starter med sne. Eksempelvis sne-bold.



Glædelig jul

og 

godt nytår



Historien om Lucia
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Husker du? Farv feltet med det rigtige svar rødt.

I hvilken by boede

Lucia? 

Hvad var det forbudt at

være i Romerriget? 

Hvor søgte de kristne

tilflugt henne?

Hvorfor bar Lucia en

krans med lys på

hovedet?

Hvorfor blev Lucias

romerske bejler vred på

hende?

Hvad gjorde hendes

romerske bejler, da de

ikke skulle giftes?

Hvordan døde Lucia?

Hvilken dag hylder vi

Lucia?

Lucia boede i

Bethlehem.

Det var forbudt at

være kristen.

De søgte flugt i

staldene.

Lucia bar en krans,

fordi det så smart ud.

Lucia var forelsket i

en anden mand.

Han angav Lucia til

myndighederne.

Lucia blev hængt.

Vi hylder Lucia den

12. december

Lucia boede i

Syrakus.
Lucia boede i Rom.

Det var forbudt at

være syg.

Det var forbudt at

være glad.

De søgte flugt i

katakomber.

De søgte flugt i

huler.

Lucia bar en krans, for at

have sine hænder fri, og

for at kunne se i mørket. 

Lucia bar en krans, fordi

hendes lommelygte var

væk.

Lucia havde lavet en

forbrydelse og skulle i

fængsel.

Lucia viede sit liv til

Kristus.

Han slog Lucia.
Han låste Lucia inde i

et tårn.

Lucia blev stukket

med et sværd.

Lucia kom i fængsel,

hvor hun døde af sult.

Vi hylder Lucia 2.

søndag i advent.

Vi hylder Lucia den

13. december

SVARARK TIL LÆREREN



Disneys juleshow
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Husker du? Farv feltet med det rigtige svar rødt.

Hvad var Disneys

Juleshows oprindelige

navn? 

Hvorfor startede Disney

med at lave programmer

til ABC?

Hvornår blev programmet

vist for første gang?

Hvilke to tegnefilm var

med i den første

udsendelse?

Hvornår blev udsendelsen

vist på dansk tv første

gang?

Hvilke år blev der ikke

vist Disneys Juleshow i

Danmark?

Hvilke tegnefilm

erstattede Toy Tinkers?

Hvilke skandinaviske

lande ser også Disneys

Juleshow?

Det oprindelig navn

var Disneyland.

For at få penge til at

bygge Disneyland.

Programmet blev vist

første gang i 1955.

Pluto’s Christmastree

og Toy Tinkers

Det blev vist den 23.

december 1966.

I 1969, 1974, 1975 og

1978

Santa’s Workshop og

Aristocats

Sverige, Norge og

Finland

Det oprindelig navn

var From All of Us to

All of You.

Det oprindelig navn

var Disneys Juleshow.

For at gøre reklame

for Disney.

For at få flere til at

arbejde for Disney.

Programmet blev vist

første gang i 1958.

Programmet blev vist

første gang i 1960.

Donald’s Snowfight og

Santa’s Workshop

Santa’s Workshop og

Toy Tinkers

Det blev vist den 24.

december 1967.

Det blev vist den 23.

december 1968.

I 1969, 1973, 1974 og

1978

I 1968, 1974, 1975 og

1979

Aristocats og

Donald’s Snowfight

Pluto’s Christmastree og

Donald’s Snowfight

Island, Norge og

Sverige

Sverige, Finland og

Island

SVARARK TIL LÆREREN



Drillenisserne
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juletræ

klokke

rensdyr

lys

december

engel

snemand

nisse

nissehue

stjerne

småkage

julegave

Nisserne har lavet løjer med alle bogstaverne, som nu er rodet helt

sammen. Hjælp julemanden med at få skrevet ordene rigtigt.

SVARARK 

TIL LÆREREN


