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Önska alla god jul 
utan att använda  
ord.

Du leder 
tomtegymnastik. 

Med vilken rörelse 
börjar du?

Vilken av följande  
är en julfärg för dig:  
röd, grön, guld  
eller silver?

Tycker du mera om 
mjuka eller hårda 
julklappar?

Vilket smakar bättre, 
pepparkaksdeg eller 
färdiga pepparkakor?

Tänk på  
en julmaträtt.

De andra ska försöka 
gissa vilken maträtt  
du tänker på!
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Vill du att tiden  
ska gå snabbt  
eller långsamt  
under julen?

Tycker du om  
lutfisk eller inte?

Vilket njuter du 
mera av, själva 
julfirandet eller 
julföreberedelserna?

Gör ett sött val. 

Väljer du en 
konfektask,  
julstjärnor eller 
plommonkräm?

Vilken väljer du,  
en plastgran  
eller en naturgran?

Har du besökt  
en De vackraste 
julsångerna 
-tillställning?
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Vilket lyser upp din  
jul, ett levande ljus 
eller ett elektriskt?

Äter du risgrynsgröt 
under julen?

Vilken väljer du,  
en choklad- eller  
en bildkalender?

Lyssnar du hellre till 
glada eller stillsamma 
julsånger?

Gillar du julljusen på 
en julgata eller dem 
på ett egnahemshus-
område bättre?

Vilken juldryck  
dricker du helst,  
glögg eller julmust?
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Försök minnas hur 
orden till utlysningen 
av julfred börjar. 

Du får säga dem  
högt!

Vilken julblomma 
väljer du: en hyacint, 
en julstjärna eller  
en amaryllis? 

Firar du jul hemma 
eller hos någon 
annan?

Öppnar du dina 
julklappar direkt  
eller lite senare?

Är julbastu viktigt  
för dig?

Visa enbart genom 
att använda gester 
hurdant julväder  
du förutspår!
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Skickar du julkort  
till dina vänner?

Har du letat efter 
gömda julklappar 
redan före julafton?

Dramatisera den 
känsla som julen 
väcker hos dig  
just nu.

Vilken är den bästa 
jullådan: kålrotslåda, 
potatislåda  
eller morotslåda?

Brukar du besöka 
gravgården under 
julhelgen?

Brukar du 
uppmärksamma  
ditt husdjur eller  
andra djur på julen?
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Vilken väljer du till 
julbaket, butikens 
färdiga deg eller  
en hemgjord deg?

Vad tror du,  
bor jultomten  
i Korvatunturi  
eller vid nordpolen?

Vill du helst fira  
en lugn eller  
en fartfylld jul?

Jultomten frågar: 
“Finns här några  
snälla barn?” 

Vad svarar du?

Rita ett julföremål på 
papper eller i luften.

Låt de andra gissa  
vad du ritar.

På julen får man äta 
också på natten! 

Smakar ett litet 
nattmål dig?


