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Toivota hyvää joulua 
kaikille sanomatta 
sanaakaan.

Ohjaat 
tonttujumppaa. 

Millä liikkeellä  
jumppa alkaa?

Mikä on sinulle 
joulun väri: 
punainen, vihreä, 
kulta vai hopea?

Pidätkö enemmän 
pehmeistä vai  
kovista paketeista?

Kumpi maistuu 
paremmalta, 
piparitaikina vai 
valmiit piparit?

Ajattele jouluista 
ruokalajia. 

Toiset yrittävät  
arvata, mitä ruokaa 
ajattelet.
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Haluatko, että aika 
menee jouluna 
nopeasti vai hitaasti?

Maistuuko sinulle 
lipeäkala vai ei?

Kummasta nautit 
enemmän, 
joulunvietosta vai 
jouluvalmisteluista?

Tee makea valinta. 

Otatko joulutorttuja, 
konvehtirasian vai 
luumukiisseliä?

Kumman valitset, 
muovikuusen vai 
luonnonkuusen?

Oletko käynyt 
Kauneimmat 
joululaulut 
-tilaisuudessa?
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Kumpi valaisee  
joulusi, elävä tuli  
vai sähkövalo?

Syötkö jouluna 
riisipuuroa?

Kumman valitset, 
suklaakalenterin  
vai kuvakalenterin?

Kuunteletko 
mieluummin  
iloisia vai hartaita 
joululauluja?

Nautitko enemmän 
joulukadun vai 
omakotialueen 
jouluvaloista?

Kumpaa joulujuomaa 
juot mieluummin, 
glögiä vai kotikaljaa?
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Muistelkaa, millä 
sanoilla joulurauhan 
julistus alkaa. 

Saa lausua ääneen.

Minkä joulukukan 
valitset: hyasintin, 
joulutähden vai 
amarylliksen?

Vietätkö joulun  
kotona vai kylässä?

Avaatko joululahjat 
heti vai myöhemmin?

Onko joulusauna 
sinulle tärkeä?

Esitä elekielellä, 
millaista säätä 
ennustat ensi  
jouluksi. 

Toiset arvaavat.
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Lähetätkö tutuille 
joulutervehdyksiä?

Oletko etsinyt 
piilotettuja paketteja 
ennen joulua?

Näytelkää tunnetta, 
jonka joulu teissä 
herättää juuri nyt.

Mikä on joulun 
paras laatikkoruoka: 
lanttulaatikko, 
perunalaatikko vai 
porkkanalaatikko?

Kuuluuko jouluusi 
hautausmaalla  
käynti?

Muistatko  
lemmikkejä tai muita 
eläimiä jouluisin?
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Kumman valitset 
joululeivontaan, 
kaupan valmis-
taikinan vai koti-
tekoisen taikinan?

Mitä arvelet, 
asuuko joulupukki 
Korvatunturilla vai 
pohjoisnavalla?

Haluatko viettää 
rauhallisen vai 
riehakkaan joulun?

Joulupukki kysyy:  
“Onko täällä kilttejä 
lapsia.” 

Mitä vastaat?

Piirrä ilmaan tai 
paperille jokin 
jouluinen esine. 

Toiset arvaavat.

Sanotaan,  
että jouluna saa 
yölläkin syödä. 

Maistuuko sinulle 
yöpala? 


