
Tycker ni om att leka med
lera? I så fall kommer ni älska
att göra julgodis av marsipan!

Gör olika juliga figurer av den  
kanske en nisse?

,
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Visst är det mysigt med
levande ljus? Idag är det
första advent och dags att
tända det första ljuset i

adventsljusstaken! Kanske
ha ljusstaken på bordet

under frukosten?

Så vackert det är om
kvällarna nu med all

julbelysning i trädgårdar
och på balkonger! Kan
inte ni också sätta upp
några ljusslingor ute?

Med en vit filt eller annat vitt
tyg går det lätt att skapa ett fint
tomteland med porslingstomtar!
Kanske bygga några hus av

tomma mjölkpaket?

Är det inte dags att få upp
en julgran snart? Köp eller
plocka fram en gran så att
ni är redo när den ska kläs!
Testa julgransljusen också!

Jag är så sugen på pepparkakor,
är inte ni det? Idag borde ni
fixa en pepparkaksdeg! Köp en

färdig från ett lokalt bageri
eller gör en egen.

Vilka är era favoritformer
på lussebullar? Jag tycker

att prästens hår är rolig, som
en krullig gammal peruk!

Idag är en bra dag att baka
lussebullar till lucia.

Pepparkakor är såklart fina
som de är men de kan bli

ännu tjusigare med kristyr på!
Gör kristyr av florsocker och

dekorera era pepparkakor.

Vilken julmust är
godast? Köp några

olika sorter och
betygsätt dem, så att
ni får den godaste på

julafton!

Burr, vad det var kallt i natt!
Vet ni vad som är gott när
det är kallt? Varm choklad!

Kan ni inte göra varm
choklad idag? Med

vispgrädde, marshmallows
och annat gott i.

Att bygga pepparkakshus kan
vara det roligaste, och godaste,

jag vet. Som att dekorera
pepparkakor fast mycket större
och med godis! Ni borde bygga

ett pepparkakshus idag.

Det är så roligt att baka
pepparkakor! Vilka är era

favortitformer? Jag tycker mest
om stjärnor, de känns så
hoppfulla och glädjande.



Knäck kan vara det
segaste jag vet, men också

väldigt mumsigt!
Jag tycker att ni ska koka

knäck idag och lämna
gärna en bit eller två till

mig också!

I natt var jag ute på
promenad, har ni sett så
mycket lampor som lyser
överallt? Ni borde ta en
promenad ikväll och titta

på julbelysningen!

Vad önskar ni er i julklapp?
Skriv en önskelista så kan
jag skicka den till tomten.
Jag önskar mig en ny luva,

en med riktigt stor tofs!

Tycker ni om att julpyssla?
Det gör jag och helst

pysslar jag pynt till granen.
Det borde ni också testa!

Kanske en girlang av
popcorn?

I natt gjorde jag julkort och
skickade till alla mina

vänner. Kan inte ni också
göra julkort? Glöm inte att

göra ett till mig!

Har ni sett att olika butiker
pyntat sina skyltfönster inför
julen? Det är som små juliga
konstverk! Ni borde ta en tur

och titta på julskyltningen idag.

Tycker ni om att se
på film? Jag älskar
julfilmer! Ni borde
titta på en riktigt

mysig julfilm ikväll.

Vilka är era favoriträtter?
Jag, och alla nissar, älskar julgröt!
Kan ni inte koka gröt idag? Ni
glömmer väl inte att ställa ut en

skål till tomten?

Om det inte är snö ute,
eller även om det är det,

går det att göra egna
snöflingor av papper. Ni

borde testa att klippa några,
det är jättekul!

Har ni testat att göra
oobleck? Det är jättekul!

Blanda 2 dl potatismjöl eller
majsstärkelse med vatten.

Känn på det med händerna!
Är det hårt eller rinnande?

Tycker ni om att grilla?
Det är särskilt trevligt på
vintern! Jag tycker att ni

ska leta upp en fin grillplats
och grilla korv, eller kanske

skumtomtar?

Har ni skållat mandlar någon
gång? Det är ganska roligt,

först kokas de och sen trycker
ni ut dem ur skalet med ett

plopp! Värm lite glögg att testa
mandlarna i.
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Denna jul är det många
som inte kan träffa sina
nära och kära. Kan inte
ni skriva ett brev eller
rita en teckning till
någon ni saknar?

I natt klädde jag min
julgran, den blev så fin
med alla ljus, kulor och
glitter! Kan inte ni klä

er gran idag?

Jag skulle så gärna vilja se
hur ni ser ut när ni är

riktigt julfina! Kan ni inte
klä upp er riktigt juligt och
ta ett foto tillsammans?

Nu när det är så kallt
ute kan det vara svårt
för fåglarna att hitta
mat. Kan inte ni ge
dem lite mat idag?

Visste ni att jag är en hejare
på att sjunga julsånger? Om
ni vill bli lika bra som jag
borde ni öva! Sjung några
julsånger tillsammans idag.

Gamla leksaker kan bli nya
julklappar åt andra barn.

Rensa ut leksaker som inte
längre används och skänk bort
så att fler kan glädjas åt dem!

I natt tog jag ett mysigt julbad,
med bubblor, lugn julmusik och
tusen juleljus! Ni borde också
bada så att ni är riktigt renar,

jag menar rena, till julen.

I natt lussade jag hela natten,
hörde ni mig? Ni borde också

lussa för någon! Sätt på er
lusselinnet, ring upp någon via

video och lussa för dem.

Vad tycker ni är roligast
med snö? Bygga snögubbar
eller snölyktor? Åka pulka?

Jag älskar att göra
snöänglar! Idag är en bra

dag för snölekar.

Visst är det roligt att dansa
runt granen men jag tycker
egentligen mer om disco.
Sänk belysningen, höj

julmusiken och dansa loss på
juldisco här ikväll!

I natt såg jag en så fin
julkonsert på JulTube!
Ni borde också leta upp

någon julkonsert som sänds
digitalt och titta på den.

Tycker ni om julmusik?
Jag älskar allt med sväng
och bjällror! Kan ni sätta
ihop en spellista med era
favoritjulsånger så att jag

får höra dem?
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