
Jullek för hela familjen
Instruktioner: 
Sitt framför brasan/ i soffan med hela familjen och avnjut 
denna mysiga jullek. 
Dela in i lag eller gör den var och en. 
Leken är indelad i tre delar: 

Julquiz - svara på frågorna genom att ringa in det rätta 
svaret 1P per rätt svar. 

Para ihop och rätt ordning - Para ihop eller sätt i rätt 
ordning 1P för varje rätt svar.  

Familjens jul - Lekledaren gör egna frågor om familjen 
som är samlad. Ex. vem äter alltid mest julmat osv. Har man 
svara lika som en annan i sällskapet så får man poäng så det 
gäller att tänka som resten. 

Festliga
Tips



Julquiz

 Vad betyder ordet advent? 
1. I väntan
X. Herrens ankomst 
2. Nedräkning 

Ungefär hur många aladdin choklad askar säljs i december i Sverige varje år? 
1. 1 miljon
X. 4 miljoner 
2. 6 miljoner 

Ungefär hur mycket julskinka äts det per person till jul i Sverige varje år? 
1. 400 gram
X. 750 gram
2. 1 kilo 

Vilken jullåt är den mest spelade i Sverige?
1. Tänd ett ljus 
X. Jul, jul strålande jul 
2.  Mer jul 

Hur många procent av läskförsäljningen står julmusten för i december? 
1. 50% 
X. 30% 
2. 70% 

Vilket år började Kalle Anka och hans vänner att sändas ca 15.00 på tv i Sverige?
1. 1970  
X. 1950
2. 1960 

Årets julklapp är något som funnits sedan 1988. Vad var den första “årets julklapp” någonsin?
1. CD-skivan
X. Bakmaskinen 
2. Videokameran

Det första jul glittret var gjort av äkta silver. Vilket land kommer den traditionen ifrån? 
1. Frankrike
X. Ryssland
2. Tyskland 

Festliga
Tips



Rätt julfilm med rätt år:
                               

Ensam hemma

Grinchen

Nu är det jul 
igen

Love actually

Polarexpressen

2004

1990

2000

2003

1994



Rätt jultext:
                               

Psalm som är sjungen 
från tid till tid

Hej mitt vinterland nu är 
jag här 

Jag drömmer om en jul 

hemma

Och över stad och land 
ikväll

Det strålar en stjärna 
förunderligt blid

Och vintern håll i dig

Eviga längtan av ljus 
och frid

i öster på himlen hon 
står

går julens glada bud

I alla fönster brinner ljus



Sätt julvärden i rätt ordning mellan 2013-2018
                               

1

 2

4

3

5

6

Erik Haag och Lotta Lundgren

Henrik Dorsin

Gina Dirawi

Petra Mede

Kattis Ahlström 

Sanna Nielsen



Sätt klippen i Kalle Anka och hans vänner i rätt 
ordning
                               

1

 2

4

3

5

6

Tjuren Ferdinand

Askungen

Jultomtens verkstad

Plutos gran

Musse Pigg på camping

Kalle Anka i djungeln



Familjens Jul

❆ Vem 

❆ Vem

❆ Vem

❆ Vem

❆ Vem

❆ Vem

❆ Vem

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Festliga
Tips



Förslag på frågor till familjens jul:

Vem äter alltid mest julmat? 
Vem blir alltid gladast över sina julklappar? 
Vem älskar julgodiset mest? 
Vem är det alltid som ska ha något “special” 
på julbordet? 
Vem somnar först ikväll? 
Vem tar disken efter maten? 
Vem kommer spilla något först? 
Vem tar längst tid på sig att öppna julklappar? 
Vem vill alltid att vi ska dansa runt granen? 
Vem gillar julmusik mest? 
Vem älskar Kalle Anka och hans vänner mest? 


