
 

  



NISSEN FRA GAMMELT AV 

 

I Norge har vi trodd på nissen i mange hundre år. 

Men ikke Santa Claus, helgenen fra Lilleasia.  

Nei den norske nissen er fjøsnissen. 

Han var en liten kar som passet fjøs og stall - om en 

var snill med ham!  

Han var kledd i busserull eller lusekofte, knebukser, tresko – 

 og selvfølgelig den røde, strikkede topplua. 

Det var viktig å sette ut grøt til nissen julaften,  

slik at han ikke ble sinna og gjorde rampestreker på gården.   

Han kunne også straffe deg om du ikke var snill med dyrene 

Men gaver kom han nok ikke med. 

 

  Lekse til tirsdag. 

Øveord: fjøsnissen 

Les fem ganger. En av 

gangene høyt for en annen. 

Gjør oppgavene på de neste 

sidene. 

 



 

  



  



JULENISSENE 

Januar tar julenissene ferie,  

De tar fri fra jobben i seks måneder. 

De er så slitne. 

De har besøkt tusenvis av barn. 

De har delt ut tusenvis av julepakker.. 

De har lest tusenvis av ønskelister. 

I januar sitter julenissene med føttene i varmt 

vann. 

De leser julehefter og julekort. De spiser 

julekaker ag jul grøt. De synger julesanger, 

De forteller gamle juleeventyr. De snakker 

med hverandre. 

Det har de ikke hatt tid til i jula. 

 

  

Lekse til onsdag. 

Øveord: julehefter og 

julekort 

Les fem ganger. En av 

gangene høyt for en 

annen. 

Gjør oppgavene på de 

neste sidene. 



 





  



I februar, mars og april 

sover alle julenissene. 

De sover både dag og natt. 

I juni våkner julenissene opp, 

De bader og klipper skjegget sitt, 

Juli reiser de på besøk til nissefamilien  

I august åpner de juleverkstedet, 

I september, oktober og november  

Lager de julegaver fra morgen til kveld 

I desember har ikke nissene tid til å 

sove. 

De spiser mye julegrøt 

For å bli kloke og sterke. 

Så pakker de julegaver til store og små 

barn. 

De pakker både dag og natt. 

Hvis nissene ikke sovner, 

får mange av oss besøk av dem på 

julaften. 

Lekse til torsdag. 

Øveord: skjegget 

Les fem ganger. En av 

gangene høyt for en annen. 

Gjør oppgavene på de neste 

sidene. 

 







 

  



Hva er julen for deg?  

Julen er noe nesten alle i Norge 

feirer.  

Alle feirer julen litt forskjellig. 

Her er noen som forteller hva de 

liker best med julen. 

• Jul er å se hva som har kommet i strømpa 

julemorgen 

• Jul er å gå i kirken julaften og lese 

juleevangeliet før middag 

• Jul er julegrøt med mandel og marsipangris i 

premie 

• Jul er å få gaver det ligger omtanke bak  

• Jul er ribbe med sprø svor og lukten av surkål.  

• Jul er å gå rundt juletreet og synge 

julesangene.   

• Jul er å samle hele familien - gamle og unge 

• Jul er å sove lenge om morgenen 

• Jul er å finne på ting sammen i 

juledagene 

• Jul er å ha tid og omtanke for 

hverandre 

• Jul er å bry seg om ...... 

Lekse til fredag. 

Øveord: forskjellig  

Les fem ganger. En av gangene 

høyt for en annen. 

Gjør oppgavene på de neste 

sidene. 

 



 



 

  



 


