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10. JUL

Nu är det jul! Kaninen Kalle och ekorren Ella dansar runt granen och sjunger: 
Morsgrisar är vi allihopa, 

allihopa, allihopa. 
Morsgrisar är vi allihopa, 

allihopa, jag med. 
Jag med och du med.
Jag med och du med.

God jul allihopa!
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Vinkkejä oppitunnin virittelyyn
• Vad finns det på bilden? Mitä jouluista löydät kuvasta? Etsitään kuvasta joulukuusi,  
 lahjapaketti ja muita jouluaiheisia asioita. Oppilaat voivat vuorollaan osoittaa kuvasta,  
 esim. älytaulun avulla.

esim. Var är julgranen? Finns det en tomte på bilden? Finns det presenter på bilden, var?

Opettaja auttaa tarvittaessa ja suomentaa tai esimerkiksi piirtää taululle etsittävän esi-
neen tai asian.

• Julen hemma hos dig
Mitkä asiat kuuluvat jouluun? Miltä näyttää ruotsalainen joulu ja jouluperinteet? Tutus-
tukaa yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin suomalaisen ja ruotsalaisen joulun välillä. Voitte 
tarkastella esimerkiksi ruokakulttuuria, koristeita tai traditioita. Kuunnelkaa esimerkiksi 
sekä suomalaisten että ruotsalaisten jouluperinteisiin kuuluvia joululauluja (Mors grisar, 
Hej tomtegubbar, Bjällerklang).

Leikit ja aktiviteetit
• Julpynt

Väritetään erilaisia jouluaiheisia värityskuvia(*). Kuvat voidaan leikata muotoon, laminoi-
da ja ripustaa narulla kuuseen. Kuvat voi myös liimata joulukorttiin. Ennen värittämistä 
voidaan kerrata värisanat ja miettiä, minkä väriseksi mitkäkin kuvat voidaan värittää. 
Apuna voidaan käyttää värikortteja(*) jotka löytyvät kappaleesta 4.

• Julpyssel: julhjärta(*)
Tehdään joulusydän ohjeiden mukaan. Valmis sydän voidaan ripustaa kuuseen.

• Laululeikit
Leikkikää perinteisiä ruotsalaista laululeikkejä: Räven raskar över isen (suom. Kettu juoksi 
yli järven), Prästens lilla kråka (suom. Tonttu lähti matkaan), I ett hus vid skogens slut (suom. 
Kas metsämökin ikkunassa)

Lauluja
• Mors grisar
• Räven raskar över isen
• Hej tomtegubbar
• Sankta Lucia
• Midnatt råder – tomtarnas julnatt
• Bjällerklang
• Prästens lilla kråka
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Kopioitava materiaali
• Väritettäviä jouluaiheisia kuvia
• Jouluaskartelu: joulusydän











1. Ta två papper i olika färger.  Använd bilderna ovan som modell och klipp enligt   
 mönstret. Obs! Pappren ska vara vikta vid det mörka sträcket.

2.  Klipp remsor i pappren enligt modellen.

3.  Fläta ihop remsorna så att du flätar varannan remsa i och varannan utanför pappret.
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jouluaatto
joulukalenteri
joululahja
joulupukki
joulutonttu
joulukuusi
joulukoristeet
joulupuuro
jouluperinne
adventti
kynttilä
tähti
lumiukko
poro
reki
pipari
piparkakkutalo
leipoa pipareita
syödä jouluruokaa

Hyvää joulua!
Hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta!
Hyvää joululomaa!
Hyvää lomaa! 

julafton
en julkalender
en julklapp
en julgubbe, en jultomte
en jultomte
en julgran
julpynt
julgröt
en jultradition
advent
ett ljus
en stjärna
en snögubbe
en ren
en släde
en pepparkaka
ett pepparkakshus
baka pepparkakor
äta julmat

God jul! 
God jul och gott nytt år! 

Ha ett bra jullov!
Ha en trevlig semester!

Liten ordlista


