Julehjertebingo
Materialer:
To forskellige farver papir
Sakse
Blyanter
Bingospil, så der kan trækkes numre (alternativt kan tallene fra 1 – 90 skrives på små papirsedler)
Vejledning til at flette julehjerter:
Fold papiret så det ligger dobbelt.
Læg skabelonen på papiret, så bundlinjen flugter med folden på papiret.
Tegn skabelonen af
Klip efter linjerne
Fold julehjertet
Flet flig for flig, så de skiftevis går indeni og udenpå hinanden.
Når hjertet er flettet færdigt, har det 16 felter.
Vejledning til julehjertebingo:
Læreren stiller 16 spørgsmål, hvis svar hver giver et tal.
Tallene skrives i julehjertets firkantede felter. Det har ikke betydning, hvilken
rækkefølge spørgsmålene læses op i, eller hvilket felt svaret skrives i.
Men det er vigtigt at der ikke er to ens tal. Hvis man som svar på et spørgsmål får et tal, man allerede har,
lægger man 3 til.
Spørgsmål til julehjertebingo:
1. Antal dage til juleaften
2. Antal bogstaver i navnet ”Jesus” + antal bogstaver i hele dit navn
3. Antallet af pukler på de hellige tre kongers 3 kameler + antallet af vinger på en and + antallet af ben
på en giraf – antallet af ører på en ko. (10)
4. Antal vers i salmen ”Dejlig er den himmelblå” + antal bogstaver i dit fornavn
5. Antal ben på det æsel, Maria red på til Betlehem + dit lykketal (lykketallet skal være ml. 1 og 86)
6. Tallet på Jesu fødselsdato + Tallet på din fødselsdato
7. Antal vise mænd + din skostørrelse
8. Din højde i cm minus 100 + antal lys i en adventskrans
9. Datoen på ”luciadag” (13)
10. Antal gange der synges ”Halleluja” i ”Et barn er født i Betlehem”
11. Antallet af Jesu disciple + antallet af dine søskende
12. Antal kilometer fra Betlehem til Nazaret – 100 (58)
13. Tallet på Jesu fødselsmåned + tallet på din fødselsmåned
14. Antal gaver du ønsker dig til jul (skal være mellem 1 og 90)
15. Antal bogstaver i navnet på den kejser der befalede, at der skulle være folketælling i hele verden
(Augustus = 7) + antal knapper i det tøj du har på i dag.
16. Antal bogstaver i navnet på den by, hvor Jesus blev født + antal bogstaver i navnet på den vej, du
bor på.
Herefter spilles der bingo. Elevens julehjerte er deres bingoplade. Bestem på forhånd om der spilles med
gevinster. Hvis der spilles med gevinster på rækkerne, skal det også på forhånd besluttes, om rækkerne går
den ene eller anden vej.
God fornøjelse!

Skabelon til julehjerte

