
Lærervejledning til 

En vintersaga
Årets julekalender i Villeby foregår i vikingeti-
den. Tag med vikingebørnene Lilje og Ask på en 

kidnappet. Turen indeholder store prøvelser, nye 
venskaber og masser af sjove grin.

Historien om Lilje og Ask bliver ud over opgaver, 
der knytter sig til historien, suppleret med fakta 
om vikingetiden. Og selvfølgelig er julekalende-
ren igen i år fuld af musik.
 
Julekalenderen åbner 1. december og løber alle 
hverdage fra 1.-18. december. 
 
Den er bygget op som en fortælling med en 
episode hver dag og en rækker opgaver. Hver 
episode varer ca. 3-5 minutter, og man kan som 
lærer selv vælge, hvorvidt man vil arbejde med 
opgaverne.
Den henvender sig til elever i indskolingen, og 
der er gratis adgang for alle, også selvom I ikke 
abonnerer på Villeby.
 
Til hver episode er der en række opgaver. Man 
kan som lærer selv vælge, om man vil arbejde 
med opgaverne.

Følgende opgaver er forbundet med episoderne:

• ”Husker du?” er forståelsesopgaver til episoden. De 

eneste forståelsesopgaver, der ikke er lyd på. Det vil være 

en fordel, at man i klassen ser episoden og laver ”Husker 

du?”-opgaven sammen.

• ”Find og klik” er forståelsesopgaver til episoden.

• ”Puslespil” er puslespilsopgaver med billeder fra episo-

den.

• ”Hvad er Vikingetiden?” og ”Husker du vikingetiden?” er 

fakta- og forståelsesopgaver, der knytter an til vikingete-

maet i fortællingen om Lilje og hendes venner. 

Resten af opgaverne er julehyggeopgaver:

• Memory – Find de to ens billeder.

• Fup eller fakta – Hvad er fup, og hvad er fakta om julen? 

Drej hjulet, og bliv klogere.

• Træk og pynt – Dekorer juletræet.

• Julequiz – Bestem, hvor mange I spiller mod hinanden i 

denne julequiz.

• 

plus-regnestykkerne ud. Der er ti forskellige niveauer.

•  

minus-regnestykkerne ud. Der er ti forskellige niveauer.

• 

gange-regnestykkerne ud. Der er ti forskellige niveauer.

• 

regne divisions-regnestykkerne ud. Der er ti forskellige 

niveauer.


