
MIN JULEBOGMIN JULEBOG
Navn:



LAV DINE EGNE TIL OG FRA-KORT
Klip kortene ud, og tegn en fin juletegning på bagsiden. Brug en hulmaskine til hullerne. 

Der er nu ingen, der har julekort præcist magen til dine! 
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JULEEVANGELIET - KRYBBESPIL



MINE ØNSKER
Navn:

Jeg ønsker mig:



ØV DIG I HÅNDSKRIFT
Tegn først efter de første 3 linjer, for at øve bevægelser. 

Tegn derefter efter bogstaverne. Kan du læse hvad der står? 



PRIK-TIL-PRIK PINGVIN
Tegn fra tal til tal, for at færdiggøre pingvinen. Husk også at farvelægge den.



JULELABYRINT
Julemanden er blevet væk fra sin kane. Han bliver nødt til at finde den hurtigt, så han kan 

komme ud med gaver til hele verdens børn. 
Hjælp julemanden med at finde hen til Rudolf og kanen. 

Husk at farvelægge tegningen bagefter. 
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JULEKALENDER MED TEGNINGER
24 forskellige tegninger. Farvelæg en ny tegning hver dag i december. 

Du bestemmer helt selv rækkefølgen. 



JULESKABELONER TIL KLIPPEDAG
Klip skabelonerne ud og tegn efter dem på et stykke karton. Klip figurerne ud, og pynt eller 

mal dem. Kan bruges til at pynte på juletræet, i vinduet eller andet. 



JULESKABELONER TIL KLIPPEDAG
Klip skabelonerne ud og tegn efter dem på et stykke karton. Klip figurerne ud, og pynt eller 

mal dem. Kan bruges til at pynte på juletræet, i vinduet eller andet. 



JULESKABELONER TIL KLIPPEDAG
Klip skabelonerne ud og tegn efter dem på et stykke karton. Klip figurerne ud, og pynt eller 

mal dem. Kan bruges til at pynte på juletræet, i vinduet eller andet. 



SKABELON TIL JULEHJERTE
Klip hjerterne ud og brug dem som skabeloner til julehjerter af glanspapir, eller brug den 

på almindeligt hvidt papir, og tegn en fin tegning på det. 



SKABELON TIL KRÆMMERHUS
Klip skabelonen ud, tegn efter den på et stykke karton og klip den ud. Fold kræmmerhuset 

sammen, og lim flappen fast. Man kan også tegne direkte på skabelonen og folde den. 
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