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Du ansöker om  
att få bli tomte  
i Korvatunturi. 

Vad berättar du  
under anställnings-
intervjun?

Hitta på 10 ord  
med förleden jul-!

Hitta på en julig fråga 
och ställ den till  
de andra spelarna.

Läkaren ordinerar  
dig en kur julfred. 

Vad lämnar du  
ogjort?

Pepparkakorna 
smakar bäst

a) som deg 
b) som hembakta  
c) med sockerglasyr 
d) som ögonmat.

Du får julklappar  
som du inte behöver. 

Vad gör du  
med dem?
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Om du var en tomte,  
hurudan skulle du 
vara?

Forstätt berättelsen: 
“Bakom fönsterrutan 
skymtade tomtens 
glatt överraskade 
ansikte...”

Skriv med fingret  
på ryggen till den  
som sitter bredvid dig. 

Välj ett ord med 
jultema och låt hen 
gissa vad du skriver!

Du blir fylld av 
julstämning. 

Hur märks det?

Läs tillsammans  
första versen i  
Nu tändas tusen 
juleljus.

Vilken julsång  
tröttnar du aldrig på 
(eller tror du i alla fall 
att du inte tröttnar 
på)?



TOMTESPELET (krävande)   |   © RyhmäRenki Kirsi Alastalo, Susanna Pietiläinen, på svenska Irina Johansson 2018   |   www.ryhmarenki.fi   

Skicka en 
julöverraskning till  
en känd lustigkurre. 

Vem är den lycklige 
och vad får hen?

Du är på väg på 
julmarknad. 

Vilket stånd styr du 
stegen till först?

Din vän önskar sig 
endast hemgjorda 
presenter. 

Vad slår du in  
i paketet?

Fortsätt meningen 
”Julen är som...”

Vid julmiddagen 
dignar bordet  
av delikatesser. 

Vad finns det mest  
av på din tallrik?

Du får i uppgift att 
dekorera julgranen, 
men du har inte ett 
enda julpynt. 

Vad hänger du  
i granen?
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I år får du fira jul 
utomlands. 

I vilket land  
vill du fira?

Du leder 
tomtegymnastik. 

Med vilken rörelse 
börjar du?

Har du ett favorit-
program på TV som 
hör till julen som till 
exempel utlysning av 
julfreden, Kalle Ankas 
jul eller någon julfilm?

Förutspå julens  
väder.

Du skriver brev  
till jultomten. 

På vilket sätt ser du  
till att brevet  
kommer fram?

Många väljer i jultider 
att donera pengar 
till en välgörenhets-
organisation. 

Vem skulle du starta 
en pengainsamling 
för?
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På hur många språk 
kan du önska god jul?

Den här julen ska du 
enbart ge gåvor som 
inte är materiella. 

Berätta vad du har 
hittat på!

Titta den du sitter 
bredvid i ögonen, 
ta tag om din näsa 
och önska hen god 
jul med jultomtens 
mörka stämma.

Hitta tillsammans  
på en ramsa där  
ni använder orden  
gåva, gran och knarr.

Du har lovat att  
pyssla en jultomte. 

En hurudan tomte 
tillverkar du?

Beskriv dina 
julförberedelser  
med tre ord.
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Dofter väcker  
känslor och minnen. 

Vilken doft förknippar 
du med julen?

Du får vikariera 
jultomten. 

Vad säger du när du 
kommer till barnen?

Julen framkallar 
många känslor. 

Vilka känslor väcker 
den hos dig?

Du får julgäster 
utomlands ifrån. 

Vad berättar du 
för dem om våra 
jultraditioner?

Du åker tidsmaskin  
till ett fint julminne.

Beskriv ditt minne.

Julskinka passar  
bäst till

a) på brödet 
b) till rosollen 
c) på någon annans 
    tallrik.


