
Lærervejledning til

Salamis juler
 

ejse
Årets Villeby julekalender bliver i år fortalt af Sofie Las-
sen-Kahlke og begynder, da Direktør Salami ikke får lov 
til at tage elefanten med ombord på flyveren hjem fra 
Istanbul, og der pludselig dukker en papegøje op bag 
elefantens øre. Det bliver starten på en rundrejse i 
Europa for at komme hjem til Villeby inden juleaften, og 
vores tre hovedpersoner kommer ud for mange prøvel-
ser, sjove oplevelser og gode grin inden det kan blive 
jul. 

Salamis julerejse foregår i Europa, og de tre venner kom-
mer blandt andet til Grækenland, Tyskland og Norge, 
inden de kommer hjem til Villeby. Ud over opgaver, der 
knytter sig an til historien om Salamis julerejse, kan I lære 
og lave opgaver om de tre lande og deres juletraditioner. 
Og selvfølgelig er julekalenderen igen i år fuld af musik.

Julekalenderen åbner mandag d. 3. december og der 
åbner en ny låge alle hverdage fra 3.-20. december. 
Den er bygget op som en fortælling med en episode 
hver dag og en række 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.

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.

• ”Klik i billedet” er forståelsesopgaver til episoden.
• ”Puslespil” er puslespilsopgaver med billeder fra episo-

den.

d. 5/12, d. 13/12 og d. 19/12 kommer de tre venner til hhv. 
Grækenland, Tyskland og Norge i historien. Under disse 
datoer finder I:

• ”Lær om (landet)” – en kort faktatekst om landet
• ”Husker du?” – forståelsesopgaver til faktateksten
• ”Kort” – opgave med landkort, der viser de tre lande og de

omgivende lande

• ”Juletraditioner” – kort faktatekst om, hvilke juletraditioner 
der findes i (landet)

• ”Puslespil” – puslespil med billeder fra landene
• ”Parlør” – en parlør hvor eleverne kan stifte bekendtskab 

og lytte til ord fra landene
• ”Juleparlør” – en parlør hvor eleverne kan stifte bekendt-

skab og lytte til juleord fra landene.

D. 7/12 ligger der faktatekster, der omhandler jul og 
advent. D. 13/12 ligger der en kort fakta-tekst om Lucia

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.

• Juleregn plus, minus, gange og division – Hjælp den 
flyvende nisse med at regne regnestykkerne ud. Der er ti 
forskellige niveauer til hver regneart.




