Det bästa med julen

- Evrim, vad är det bästa du vet med julen?
- Träffa jultomten och äta socker och faktiskt åka karuseller och
pyssla.
- Är det det som är det bästa med julen?
- Ja.
- Men du, kan inte du berätta lite…? Jag vet att du brukar öppna
någonting varje dag nu när det är december. Vad är det du brukar
öppna för någonting varje dag?
- Jag brukar öppna julkalender: pixikalender och glitterkalender, och
idag har vi pyntat julgranen. Och vi kollar på tevekalender och allt
det faktiskt ska vi göra... Snart börjar det komma julafton och då
ska vi… Då faktiskt ska vi…
- Ja, vad ska vi göra på julafton? Kommer du ihåg det?
- Göra mysiga saker. Kolla på teve, läsa bok…
- Vad mysigt det låter. Tycker du om julen?
- Ja, men jag vill… Jag kan inte vänta tills vi ska öppna alla
kalendrar och äta upp allt godis, ta bort allt julpynt.
- Längtar du tills att du ska få äta allt julgodis?
- Ja.
- Jag förstår det. Har du tjuvätit?
- Ja.
- Har du tjuvätit av glasyren på pepparkakshuset?

- Ja.
- Ja, jag vet.
- Ska vi säga hej då till dem som lyssnar nu då?
- Hej då!
- God jul!

- Sebastian, vad tycker du är det bästa med julen?
- Presenterna!
- Bara det?
- Ja.
- Inte julgranen och pepparkakorna?
- Jo.
- Det också?
- Ja.
- Och vad önskar du dig i julklapp?
- Minecraft Lego.
- Bara det? Du har ju skrivit flera saker i brevet till tomten.
- Pärlor och Plus Plus och…
- Teleskop!
- Just det, teleskop. Och vad var det mer?
- Jag tror det var bara det som stod i brevet till jultomten.
- Ja.
- Tror du att du kommer att få det? Har du varit snäll i år?
- Ja.

Nya ord
jultomte

pyssla

enkelt handarbete som att rita, klippa, måla etc.

julkalender

en kalender med 24 luckor som innehåller presenter
eller överraskningar

pixikalender

en julkalender med böcker

glitterkalender

en julkalender med glittriga bilder

julgran

tevekalender

en julkalender på teve (ett avsnitt varje dag i 24 dagar)

julafton

24 december (25 december = juldagen, 26 december
= annandag jul)

mysigt

trevligt

julpynt

juldekorationer

tjuväta

äta i smyg, när ingen ser

glasyr

dekoration av socker på kakor och bakverk

pepparkakshus

ett hus av pepparkakor

pärlor

små runda plastbitar som man kan göra armband,
halsband eller pärlplatta med

Plus Plus

klossar

teleskop

en kikare som man kan titta på stjärnor med

En sockerbagare
En sockerbagare här bor i staden,
han bakar kakor mest hela dagen.
Han bakar stora, han bakar små,
han bakar några med socker på.
Och i hans fönster hänger julgranssaker:
hästar, grisar och pepparkakor.
Och är du snäller så kan du få,
men är du stygger så får du gå!

Tomte-boogie
Det stod en tomtegubbe nere vid Strandhotell
Han hade raggarbil och han var jättesnäll
Han hade klappar i bagaget
Han hade flera i garaget
Tomteboogie
(rep 6 ggr)
Det skulle barnen ha, och det var jättebra
Han hade klappar i bagaget
GOD JUL!

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

