Juleløbet er lavet til et julearrangement. Løbet er lavet således at deltagerne kan tage posterne i deres eget
tempo. Løbet var ment som en lille konkurrence. Hvert hold der deltog i løbet skriv deres svar på posterne ned. hvis et
hold havde svaret mere end 5 poster. så kunne de være med i en lodtrækning om en præmie.

Løbet var lavet som et stjerneløb. Startposten bestod af et kort, så holdene kunne finde poster. Ved startposten kunne
holdene ligeledes tage et papir, hvor de kunne skrive deres svar på. blyanter og skriveunderlag. På startposten kunne
holdene ligeledes afleverer deres svar, hvis de ville deltage i konkurrencen. Her var reglen at holdet minimum skulle
svare på 5 af løbets poster.

Post 1 sporløb
Opgave: Følg nisserne og svar på spørgsmålet:
Forberedelse: Print selv de relevante pegenisser ud. På hver pegenisse skrives der et bogstav. Bogstaverne vil danne
løsningen på koden. Pegenisserne hænges op som et lille sporløb, hvor en nisse peger hen til den næste.
Spørgsmål der skal svares på:
Hvor og hvordan rejste julemanden på sommerferie. Og med hvem?
Materialer: Kravlenisser der peger(lamineres) små søm (træskosøm) Tusch som kan tegne på plast.

Post 2 Iagttagelses kims
Se jer godt om!
Opgave: Se hvor mange nissehuer/ gaver hænger der i bålhytten.
Forberedelse: Et antal gaver eller nissehuer af papir hænges op i et afgrænset område. Stedet kan være i et træ, et
bestemt rum i hytten eller i bålhuset.
Materialer: Gaver eller nissehuer. Snor. små søm.

Post 3 - Julesok
Opgave: Følekims.
I USA er det en tradition for børnene at hænge en julesok på kaminen. Mor og får giver så små kalendergaver som de
lægger i sokken til deres børn.
Mærk på sokkerne og gæt, hvilke små gaver der er lagt i sokkerne.
Materialer: Sokker. Små ting. Søm.

Post 4 Gæt en nisse. cluedo
Opgave Følg ledetrådene og find den rigtige Nisse
Forberedelse: Billeder af forskellige nisser. Ledetråde.
Materialer: Billeder af nisser. Ledetråde, så man med udelukkelsesmetoden kan rationalisere sig frem til den rigtige
nisse.

Post 5 Kalenderleg
Opgave: Kan du huske julekalenderne? Hvad hedder julekalenderne?
Hvad hedder julekalenderne? Der er nogle rigtige og forkerte titler at vælge imellem.
Forberedelse: Find billeder af julekalendere.
Materialer: nummererede billeder af julekalendere

Post 6 Julesangleg
Rundt om juletræet
Opgave: Der er rod i Mormors sanghæfte. Hun er kommet til at blande flere forskellige julesange sammen. Hvilke!
Forberedelse: Find nogle klassiske julesange. Bland sangenes vers sammen, så de danner en ny julesang med nye
vers.
Materialer: Mormors julesang. En julesang som er et mix af versene fra flere forskellige julesange.

Post 6
Rundt om juletræet
Sted A huset
Der er rod i Mormors sanghæfte.
Kender du den om

Tider skal komme

Barnet i en krybbe lå

Hid de flyver med paradisgrønt,

Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du

og tusinde smådyr!

Halleluja halleluja

Halleluja, – halleluja!

Og østens vise ofred der, – ofred der

Men rotterne de hopper, og de danser

Elsdyr og pelsdyr

Gennem de fagre

JUHU skreg musene og lo

hvorpå trommen hænger

Halleluja, – halleluja!

lønlig iblandt os de går, – lønlig iblandt os de går!

Spillemand, spil lystigt op

Vi vil så gerne ha’ lidt julegodter

prægtig er Guds himmel

bar´ der altså snart var jul.

en munter lyd af banjo-sang

Engle bringer til store og små

Halleluja, – halleluja!

Det kan Hanne ikke

Engle daler ned i skjul
lad den lille Signe blot
Skål for de røde næser
Halleluja, – halleluja!

Kan I finde ud af hvilke julesange der er blandet sammen.
Grøn

Søren banjomus

Gul

Et barn er født i Betlehem

Rød

Kender du den om Rudolph

Blå

Højt fra træets grønne top

Grå

Dejlig er jorden

Lilla

Glade jul, Dejlige jul

Orange

På loftet sidder nissen

Post 7 Jule trivia:
Opgave: Besvar spørgsmålene!
Forberedelse: Find relevante spørgsmål
Materialer: Papir med spørgsmål.
Eks: Juletrivia
1: Hvor mange skorstene har spejderhytten?
2: Hvad koster 3 kopper kaffe i cafeen?
3: Hvor mange penge kan der vindes i ”NØGLESPILLET”?
4: Hvad er hovedpræmien i tombolaen?
5: Hvad ligger der i pizzaovnen (udenfor køkkenvinduet)?
6: Hvad står der på skiltet ved toppen af trappen i værkstedet?

Post 8 Løs julekoden.
Opgave: Rebus.
Forberedelse: Lav en rebus
Materialer: Papir med rebus.
Forskydningskode.
ABCDEFGHI J

K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

4 5 6 7 1 2 3 8 9 10 14 15 16 11 12 13 28 27 26 20 21 23 17 18 19 22 24 25

Svar:

Post 1

Ostefestival i Polen

Post 2
_____ Gaver

Post 3

Flaske. Ske. Rulle tape. Grydelåg. Bog.

Post 4

Nisse 5

Post 5

1 Jullerup Færgeby. 2 Nissebanden. 3 Pyrus alletiders jul. 4 Bamses julerejse. 5
Jul på Vesterbro. 6. Tinka og kongespillet. 7. Julefeber

Post 6

Grøn
Gul
Rød
Blå
Grå
Lilla
Orange

Post 7

1:
2:
3:
4:
5:
6
7:
8:

Post 8

Påskeharen

Søren banjomus
Et barn er født i Betlehem
Kender du den om Rudolph
Højt fra træets grønne top
Dejlig er jorden
Glade jul, Dejlige jul
På loftet sidder nissen

POST 1
Følg kravlenisserne
og lær hvor julemanden og hans kone
tog på sommerferie
og hvad de oplevede.
Skriv svaret ned!

POST 2
Hvor mange gaver hænger der i bålhuset?
Se godt efter og skriv svaret ned:

POST 3
I USA er det en tradition for børnene
at hænge en julesok på kaminen.
Mor og får giver så små kalendergaver
som de lægger i sokken til deres børn.
Mærk på sokkerne og gæt,
hvilke små ”gaver” der er lagt i sokkerne.
Husk at skrive svaret ned?

POST 4
Se på billedet af de mange nisser!
Brug ledetrådene og find frem til den rigtige nisse!
1: Jeg er i farver!
2 jeg skriver ikke ønskeseddel!
3: Jeg står op!
3: Jeg har ingen tvilling!
5: Jeg er ikke de ældste eller den yngste nisse!
6: Jeg er en dreng!
7: Ingen gaver!
HVEM ER JEG?
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POST 5
Hvad hedder julekalenderne?
Nævn mindst 5 ud af de 7 mulige.

Her er der lidt hjælp:
Pyruses nissebande. Bamse på vesterbro.
Alletiders Tinka. Julefeber i færgeby.
Julerejse til grønland. Julekongespillet

POST 6
Mormors Jule-medley
I har sikkert alle sunget omkring juletræet og tænkt: ”hold da op, hvor synger mormor falsk”
Nogle gange kommer man til at blande nogle af sangteksterne sammen.

Kan I se eller synge jer frem til. Hvilke julesange ”mormor” har blandet sammen?

Kender du den om
Barnet i en krybbe lå

Tider skal komme

Skillema-dinke-dinke-du, skillema-dinke-du

Hid de flyver med paradisgrønt,

Halleluja halleluja

og tusinde smådyr
Halleluja, – halleluja!

Og østens vise ofred der, – ofred der
Elsdyr og pelsdyr

Men rotterne de hopper, og de danser

JUHU skreg musene og lo

Gennem de fagre

Halleluja, – halleluja!

hvorpå trommen hænger

Spillemand, spil lystigt op

lønlig iblandt os de går, – lønlig iblandt os de
går!

prægtig er Guds himmel
en munter lyd af banjo-sang
Halleluja, – halleluja!

Vi vil så gerne ha’ lidt julegodter
bar´ der altså snart var jul.
Engle bringer til store og små

Engle daler ned i skjul
lad den lille Signe blot
Skål for de røde næser
Halleluja, – halleluja!

Det kan Hanne ikke

POST 7
JULETRIVIA:
Svar mindst 3 spørgsmål:

1: Hvor mange skorstene har spejderhytten?

2: Hvad koster 3 kopper kaffe i cafeen?

3: Hvor mange penge kan der vindes i ”NØGLESPILLET”?

4: Hvad hedder spejderhuset?

5: Hvad ligger der i pizzaovnen (udenfor køkkenvinduet)?

6: Hvad står der på skiltet ved toppen af trappen i værkstedet?

7: Hvor mange patruljerum er der i hytten?
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Løs julekoden
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(svaret på posten)
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KORT OVER POSTERNE:

Indsæt
Relevant
Kort

Pegenisser

(Ekstra lang arm. Til hvis nissen skal pege rundt om et hjørne)

