
Namn:_________________________________
Klass:__________________________________



Här har du fått ett julhäfte som är fyllt med massa
jul-kul. Här blandas olika ämnen som svenska, matte
och bild.  

•Ordpussel
•Gör ditt egna ordpussel
•Sprattelgubbe
•Matteproblem

•Färglägg julkulor
•Julkorsord
•Skriv klart sagan
•Sifferbilder
•Labyrint 

Här finner du:

Julhäftet innehåller sammanlagt 24
sidor, där 18 av sidorna innehåller
julmaterial. De andra sidorna är
beskrivningar och bildförstärkare av de
olika materialen.  

Julhäftet riktar sig till elever i åk 3
till åk 6. Materialet är framtaget av
Gullis lästips.  



Ordpussel, ordflätor och ordsök går ut på att man ska hitta
orden som gömmer sig bland alla bokstäver.

GLITTER

JULGRAN

JULMUST
KNÄCK

LUSSEBULLE

PEPPARKAKOR

SNÖ

STJÄRNA

GLÖGG
JULKLAPPAR

JULTOMTE

LUCIA

NÖTTER
PRESENTSNÖRE

SNÖFLINGA
TOMTE



Gör ditt egna ordpussel och låt en vän göra den.

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
_______________

_______________

_______________

_______________



Gör din egna sprattel jultomten. 
Se beskrivning på nästa papper.



Knyt fast en längre bit tråd vid tråden mellan armarna och sedan benen.
Låt denna längre tråd hänga ner så att man kan dra i den.

Fäst också en bit tråd igenom den svarta pricken i sprattelgubbens
huvud.

Fäst eventuellt en liten träkula i den långa tråden under gubben med
hjälp av en knut under och över kulan, för att ha något att hålla i.

Gör eventuellt en liten ögla av den långa tråden som är ovan gubben för
att kunna hänga upp den.

Håll i den översta tråden och dra i den understa så blir det liv i gubben.

Färglägg tomten. 
Klipp ut de olika delarna.
Klistra upp den utskrivna mallen på en bit tunn kartong.

Använd en stoppnål för att trä tråd igenom de små svarta
prickarna på armarna och benen.
Knyt fast tråden vid respektive arm och ben.Tråden får inte vara
för slapp.

Armar och ben ska ligga bakom kroppen.
Stick hål genom de stora svarta prickarna och kör igenom påsnitar
(jungfruben) och vik ut "vingarna" på baksidan.
Se till så att nitarna inte håller ihop pappersbitarna för hårt.

För att sätta ihop dem behöver du följande: 
Tunn kartong
 Påsnitar (änglavingar)
Tråd t ex virkgarn
Lim
Sax



När jultomten anlände till Marias hus var
han mycket hungrig. Maria hade lämnat
tomten en skål med 36 pepparkakor. Han
åt 4, lade 10 i fickan och gav två stycken
till tre av sina renar. Hur många
pepparkakor finns kvar i skålen nu?

Fråga: Svar:

Fråga: Svar:
Jultomten bad sina tomtenissar att slå in
några julklappar. Han vill ha 12 inslagna i
grönt papper och dubbelt så många
inslagna i rött papper. Hur många
julklappar packar tomtenissarna
sammanlagt?

Om varje present använder 2 meter
band, hur mycket band behöver älvorna?

När jultomten levererade julklapparna på
julafton åt han tre kakor i varje hus han
besökte. Om han gick till 126 hus den
första timmen, hur många kakor åt han?

Om han fortsatte denna hastighet i 24
timmar, hur många kakor åt han innan
han åkte hem?

Fråga: Svar:

Hjälp jultomten att lösa dessa matteproblem.



Skapa skönt lugn i julstöket!

Färglägg, klipp ut och häng upp i julgranen, i fönstret
eller på annan plats där det behövs lite extra pynt.

















Skriv klart sagan.

En "komma igång" saga är en kort berättelse som slutar
precis när det blir spännande. Det är då det är dax för dig
att hitta på resten. Vad händer sedan i berättelsen? Vad
händer med huvudkaraktären? Hur ska allt sluta? Det är du
som bestämmer.

En snöig vinternatt två veckor innan julafton
vaknade jultomten att tomtenissarna väcker
honom med ett fasligt oljud och ropar att
något fruktansvärt har hänt! Jultomten sätter
sig yrvaket upp i sängen med tomteluvan på
sne, sätter ner sina fötter i sina tofflor och går
med trötta steg mot dörren för att se vad som
står på. Utanför såg han till sin stora
förvåning...







Skapa en julbild.

Dra ett streck mellan de olika siffrorna för att se vad bilden
föreställer, färglägga sedan bilden när du är klar.



Dra ett streck mellan siffran 1 till 20, för att se vad bilden föreställer, färglägga sedan
bilden när du är klar.



Dra ett streck mellan siffran 1 till 24, för att se vad bilden föreställer, färglägga sedan
bilden när du är klar.



Dra ett streck mellan siffran 1 till 36, för att se vad bilden föreställer, färglägga sedan
bilden när du är klar.



Hjälp jultomten att hitta sin ren.  

Start

Mål



Hjälp jultomten att hitta sin ren.  

Start

Mål


