
  Drillenisserne
Denne bog tilhører:_________________________

Tegn dig selv som en nisse!
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Hvor er skoen?
Hjælp Anton og Gry med at finde deres sko.  

Tegn en streg igennem labyrinten.
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Tegn troldehulen.
Troldehulen
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Foderbræt 
Hvad ville du putte på et foderbræt? Tegn de ting du vil sætte 

på, som fuglene kan spise.
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På biblioteket 
Find 3 bøger og skriv et ord fra hver af dem  

på de 3 bøger nedeunder.
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GNAVPOTS HUE 
Åh nej! gnavpot har mistet sin nissehue. Nu ser hans hår helt 

tosset ud. Vil du hjælpe med at klippe ham?

1) Klip gnavpot ud 

2) Klip nu på de 
stiplede linjer så 
det ligner hår 

3) Nu kan du give 
gnavpot en fin 
frisure
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FARVET MÆLK 
HJÆLP NISSERNE MED AT FARVE MÆLKEN DE RIGTIGE FARVER. Se på tegningerne af børnene, under dem 

kan du se en kode. Find det glas der har samme kode og farv det samme farve som billedet.

Rød                     

Blå                      

Grøn                    

Her kan du øve dig på at skrive de 3 farver
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Salt i koppen 
Kan du hjælpe nisserne med at fylde salt i kaffekopperne.   
Sæt streg mellem kaffekoppen og salten med det samme tal.
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 Gaven 
Hjælp Fyr og Pil med at lave en flot nissehue til gnavpot.  

Pynt huen så flot du kan.  
Du må gerne tegne figurer eller ting på huen for at pynte den. 

Gave                    

Hue                      
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Her kan du øve dig på at skrive Gave og hue.



  Dyrene i skoven 
Fyr og pil ser mange dyr når de er med troldene i skoven. Kan du hjælpe 

dem med at tælle Dyrene? Skriv det rigtige antal i kasserne. 
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 Babytrold
Hvor tror du babytrold var henne? Tegn hvad du tror babytrold har lavet. 
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 Sne
Kan du tegne de to snefnug færdige? 
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 Juletræet
Farv det rigtige antal julekugler i de rigtige farver. 

Farv og pynt resten af Juletræet. 

3 x
2 x
2 x
4 x
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 Julekager
Nisserne har bagt bogstavs småkager.  

kan du matche kagerne med bogstaverne. 

A

K
B
G

E
N
S
Mia Lyhne 

IG: TEACH-N-FUN

Kapitel 14



  Se nisserne!
Har du nogensinde set en nisse?  

Tegn hvordan du tror en nisse ser ud.
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 Juleaften
Tegn det du glæder dig allemest til juleaften. 

Du må også gerne tegne det du ønsker dig. 
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 Min ønskeseddel
Her kan du tegne og skrive de ting du ønsker dig til jul 

Jeg ønsker mig 
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Vejledning.
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Dette materiale er lavet til bogen:  
Drillenisserne af Ry Kristensen 

Bogen henvender sig til de 4-6 årige. 

Opgaverne til bogen er lavet så man til hvert kapitel kan lave 
en lille opgave. Du kan med fordel printe opgaverne som en lille 

opgave bog. 

Opgaverne er lavet til førskole børn og børnehaveklassen. Der 
er små lette opgaver med bogstaver og tal, og tegne opgaver 

hvor barnet fx skal digte historier.  

Ønskesedlen er en lille ekstra opgave og kan evt printes ved 
siden af, så børnene kan tage den med hjem når de har lavet 

den.  

Opgaverne til bogen er lavet af  
Mia Lyhne (IG: teach-N-fun) 

Jeg håber i får en hyggelig jul med en masse gode 
læsestunder. 

GOD JUL!


