
  

”Aktionskette” 

Weihnachten 

 
Af Kristin Westphael 



 

 

Du starter aktivitetskæden. 

Åbn døren og råb: 

„Frohe Weihnachten!“ 

 

 

 

Når nogen råber 

„Frohe Weihnachten!“, 

rejser du dig op og siger 

”Und guten Rutsch!“ 

 

 

Når nogen siger  

”Und guten Rutsch!“, 

kravler du under bordet og siger: 

„Wir schmücken den Weihnachts-

baum“. 

 

 

Når nogen siger „Wir schmücken 

den Weihnachtsbaum”, laver du fem 

armbøjninger, mens du siger 

”mit bunten Kugeln und Lametta“. 

 

 

Når nogen siger  

”mit bunten Kugeln und Lametta”, 

står du på ét ben og siger:  

„Jetzt zünden wir die Kerzen an“ 

 

 

 

Når nogen siger  

„Jetzt zünden wir die Kerzen an“, 

 rejser du dig op, laver stophånd og 

siger: „Warte mal, wir haben den 

Stern vergessen!“ 

 

 

Når nogen siger: 

„Warte mal, wir haben den Stern 

vergessen“, rejser du dig op og 

udbryder: 

„Hier ist er!“ 

 

 

Når nogen siger ”Hier ist er!” 

rejser du dig op, rækker begge arme 

i vejret og siger begejstret 

”Dann singen wir ein Weihnachts-

lied”. 

 

  



 

Når nogen siger ”Dann singen wir 

ein Weihnachtslied”, kravler du op 

på bordet og synger: 

„Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum“ 

 

 

 

Når nogen synger 

„Oh Tannenbaum, oh 

Tannenbaum“, 

rejser du dig op og siger højt: 

„Wer kommt denn da?“ 

 

 

Når nogen spørger „Wer kommt 

denn da?”stiller du dig op på din stol 

og siger med dyb stemme:  

„Hohoho, meine Lieben, hier ist der 

Weihnachtsmann“ 

 

 

Når nogen siger „Hohoho, meine 

Lieben, hier ist der Weihnachts-

mann“ giver du din lærer hånden og 

siger: „Hallo, Frau …….., sind Sie 

brav gewesen?“ 

 

 

Når nogen siger: 

„Hallo, Frau ………., sind Sie brav 

gewesen?“, peger du op i luften og 

siger: „Und da kommt das kleine 

Rentier” 

 

Når nogen peger og siger 

„Und da kommt das kleine Rentier“, 

banker du fire gange i bordet, 

mens du siger ”Und es heißt 

Rudolf”  

 

 

Når nogen siger ”Und es heißt 

Rudolf”, løber du hen til vinduet, 

åbner det og synger ud af vinduet: 

„Rudolf das kleine Rentier“ 

 

 

 

Når nogen synger  

„Rudolf das kleine Rentier“, 

rejser du dig op, lægger en finger på 

næsen og siger: 

„Rudolf mit der roten Nase” 

 

  



 

Når nogen siger: 

„Rudolf mit der roten Nase“, laver 

du 5 sprællemænd. Herefter siger 

du: „Vielleicht bringt es 

Geschenke?“ 

 

 

Når nogen siger: 

“Vielleicht bringt es Geschenke?“, 

løber du op til tavlen og spørger: 

„Haben wir Weihnachtsferien?“ 

 

 

Når nogen siger „Haben wir 

Weihnachtsferien?“, 

banker du fem gange i bordet, 

mens du siger  

”Nein, wir haben Deutsch” 

 

 

Når nogen siger ”Nein, wir haben 

Deutsch”, går du hen til 

din lærer og siger: 

„Deutsch ist klasse.“ 

 

 

Når nogen siger: „Deutsch ist 

klasse“, rejser du dig op og siger: 

„Ja, aber Weihnachtsferien sind 

auch toll“ 

 

 

 

Når nogen siger 

„Ja, aber Weihnachtsferien sind 

auch toll“, rejser du dig op og 

jubler: „Ja, logo ja“ 

 

 

Når nogen siger „Ja, logo ja“,  

lægger du dig ned på gulvet og 

holder dig på maven og spørger: 

„Was essen wir am Weihnachts-

abend? 

 

 

Når nogen spørger „Was essen wir 

am Weihnachtsabend?“, rejser du 

dig op, slikker dig om munden og 

siger: „Ente und Schweinebraten mit 

Kartoffeln, Rotkohl und braune 

Soße “ 

  



 

Når nogen siger 

„Ente und Schweinebraten mit 

Kartoffeln, Rotkohl und braune 

Soße“, løber du ud ad døren, mens 

du råber „lecker“ tre gange. 

 

 

 

 

Når nogen råber „lecker“ tre gange, 

rejser du dig op og siger: 

„Ich habe Hunger“ 

 

 

Når nogen siger: 

„Ich habe Hunger“, går du 

hen til vedkommende og siger: 

„Mahlzeit! Schöne Weihnachts-

ferien!“ 

 

 

Når nogen siger: 

„Mahlzeit! Schöne Weihnachts-

ferien“ klapper du i hænderne og 

siger med et smil: 

„Danke gleichfalls!“ 

 

 

  



Vejledning 

 

I min tyskundervisning bruger jeg aktiviteten 

"Aktionskette", som eleverne er meget begejstrede for. 

 

Aktiviteten går ud på, at eleverne hver får et kort (eller to 

hvis der er færre end 28 elever i klassen) og skal så udføre 

den ting, der står på kortet. Når læreren siger "fang an", 

skulle der gerne ske en kæde af sjove handlinger. 

 

Af erfaring ved jeg, at der er mange elever, der ønsker to 

kort - derfor kan jeg anbefale, at I laver det sidste 

aktivitetskort i det antal eksemplarer, som I er elever, så 

kæden slutter med, at alle elever udfører sidste aktivitet. 

 

Viel Spaß! 

  



Tak, fordi du hentede mit materiale.  

Håber du og dine elever får glæde af det. 
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