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Vejledning: Julespillet for børn 

Er et spil som børnene selv kan være med til at lave, hvilket er god fin motorisk  

træning for børnene. 

Spillet indeholder lærings materiale og kan spilles sammen med en voksen. 

Der skal være plads til at kunne bevæge sig. 

Spillet er for børn i børnehavealderen og indskolingen. 

Sortér evt. kortene efter sværhedsgrad og udvælg den bunke der passer til det givne 

barn, når der skal trækkes. 

Der er print som ikke er udfyldt, her kan du selv finde på andre sjove ting og måske  

har børnene selv nogle forslag. 

MATERIALER: 

1 Stk grønt eller rødt karton str. A2 

Sakse og lim 

Evt. Lamineringslommer (visitkort str.)  og laminerings maskine (til kortene) 

Evt. klistermærker med hjerter eller stjerner eller andet der vil pynte på pladen. 

Forberedelse: 

Klip alle spillepladens felter ud, husk at printe flere ark ud. 

Lim dem fast på spillepladen, evt. som vist på næste ark. 

Husk at lave forbindings streger mellem felterne. 

Felterne hvor man skal trække et kort - placeres ind imellem 

Kælkebakken er START feltet. Nissefar & Nissemor er SLUT feltet. 

Pynt evt pladen med klister mærker. 

Klip eller skær derefter alle spillekortene ud - fold dem på midten, således at teksten  

kommer på bagsiden og laminér dem. 

Sådan spiller I: 

Placér de valgte spillefigurer på START feltet. 

Slå på skift med en terning. 

Hvis spilleren lander på et sneboldfelt, går turen videre til den næste. 

Hvis spilleren lander på et snemandsfelt, trækkes et kort fra bunken og hvis opgaven løses-

bliver spilleren stående. Løses opgaven derimod ikke, rykker spilleren 2 felter tilbage. 

I kan vælge at blande de forskellige snemandskort eller dele dem op i bunker, så børnene 

selv kan vælge hvilken opgave de har lyst til at udføre. 

Rigtig god fornøjelse! 
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HUSKELISTE 

Til spillet skal du bruge: 

 

Forskellige små nisse figurer som spillebrikker 

En terning 

3 store/lange nissehuer (følepose) 

En papkasse & en tøjnisse 

Pebernødder og kagedåse 

 

Indhold til føle poser: 

 

 Noget - rundt, firkantet, blødt og hårdt. 

 En grankogle, duplo klods, bil & et dyr. 

 En ”lille bold”, en ”stor” bold, en lang fjer     

en kort fjer, en ”lille” gave, en ”stor” gave. 

 

Nu er I klar til at spille. 
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