Faster Cools Julelege
Bygge hus til nissen
Juletiden er perfekt til kreative projekter hvor alle slags dimser og genbrug kommer i spil. En gammel
skotøjsæske, lidt papir fra en klippebog og kulørt tape og bliver hurtigt til et hyggeligt sted hvor nissen kan
bo i december. Måske har nissen brug for et kreativt værksted eller et lille bo med køjeseng?

Is kunst
Når frosten er kommet, ligger sommerens sandlegetøj og keder sig, men nu skal det tages frem! Alle
skabeloner fyldes med vand (evt. med farve eller glimmer i) og kommes i fryseren. I hver skabelon lægges
en lille løkke af snor eller gavebånd (hvad man nu har), løkken placeres sådan at den ligger halv i vandet
halvt ude af formen. Så skal de fryses til næste dag hvor isskulpturerne tages ud af formene og hænges op
på altanen, måske i brusekabinen, på ydersiden af et vindue eller et træ i haven.
Det er altid sjovt at pynte op og gøre livet til en fest.

Mus!
Det ideelle spil når man er lækkersulten…
”Mus” er sjovest når man er 3 eller flere spillere men to kan sagtens spille det! I skal bruge så mange
pebernødder I kan spise uden at blive flove og måske lidt til…
Pebernødderne fordeles på bordet. Den som har tur går uden for døren imens de andre spillere aftaler
hvilken bestemt pebernød der er ”musen” og kalder derefter på den som har tur. Nu kan den som har tur
begynde at tage pebernødder lige indtil vedkommende vælger ”musen”, så siger de andre spillere Mus! og
det er den næstes tur.

Nissetelefonen
Det er sjovt at lave nye skøre juletraditioner, det som gælder det ene år kan skiftes ud det næste…
”Nissetelefonen” går ganske enkelt ud på at have en daglig nissesamtale morgen eller aften alt efter hvad
der passer bedst til jeres rutiner.
Tag to rengjorte dåser, put noget beskyttende tape henover de skarpe dåsekanter og lav et hul i bunden på
dem begge med søm og hammer. Forbind dåserne med en snor på max. 10 m. Træk snoren igennem
hullerne og lav en knude for hver snore-ende så knuden ligger indeni dåserne. Tricket er at snoren skal
være spændt ud for at transmittere lyden, i det øjeblik snoren slappes går signalet ikke igennem.
Vælg en nissedukke, tegning eller andet. Den voksne lægger stemme til nissen, start evt. uden telefonen så
i har en hyggelig samtale nisse og barn imellem.
Selvom barnet er udmærket klar over at det er den voksne der giver nissen stemme vil fantasien om at det
er nissen der taler være så fascinerende herlig, at den kan danne grobund for mange sjove og julefilosofiske
samtaler hele vejen frem til d. 24 december.

Superflot og sjov julepynt med kogler
Børnehænder er små grankogle-magneter og de kan samles hele året. Gem koglerne til et par dage dage i
kreativitetens tegn.
Dag 1: Kogle-male-dag
Dag 2: Med kulørte bånd, perler, evt. dukkeøjne og en limpistol er i klar til at lave smukke, skæve og sjove
dekorationer til juletræet eller vindueskarmen.

