
Jólaspil Þú byrjar á upphafsreit og reynir að komast á leiðarenda. Þú þarft að leysa 
gáturnar á reitunum sem     þú lendir á. Ef þú lendir á jólatré þá kastar þú aftur. 

Hvenær á 
Jesú 

afmæli?

Hvaða 
jólasveinn 
kemur 

síðastur til 
byggða?

Hvað heitir 
dagurinn á 

eftir 
aðfangadegi?

Þú ferð 
aftur á 

upphafsreit

Þú ert að 
skreyta jólatré 
og færð 26 

jólakúlur. 14 kúlur 
brotna.. Hvað áttu 

margar kúlur 
eftir?

Hvaða orð 
rímar við jól? 

Kertasníkir á 20 
kerti. Hann 
skiptir þeim 
jafnt á milli 4 

álfa. Hvað fær 
hver álfur 
mörg kerti?

Hvað heitir 
dagurinn 
fyrir 

aðfangadag?

Stúfur þarf að 
gefa hverju 

barni 2 gjafir. 
Hvað gefur 
hann hann 7 

börnum margar 
gjafir samtals? 

Nefndu eitt 
jólalag. Getur 

þú sungið 
laglínuna?

Hvaða litir 
einkenna 

jólin?

Nefndu 4 
lýsingarorð 
sem tengjast 

jólunum.

Farðu þrjá 
reiti til baka

BYRJA

Hvað er 
grænt jafnt 
sumar sem 

vetur?

Hvaða dag 
opnum við 
yfirleitt 

jólapakkana?

Nefndu 4 
sagnorð sem 

tengjast 
jólunum. 

 Jólin snúast 
um kærleika. 
Þú skiptir við 
spilafélaga um 

stað á 
spilaborðinu.

Finndu 3 orð 
sem byrja á 

jól. 

Einn bangsi 
kostar 2000 

kr. Hvað 
kosta 4 
bangsar?

Nefndu 4 
nafnorð sem 

tengjast 
jólunum.

Hver 
þessara 
orða eru 
nafnorð?
Jólatré, 

opna, gleði. 

Klukkan er 
17:45. Hvað 
eru margar 
mínútur í að 

klukkan 
verði 18:00?

ENDIR

Nefndu 
samhljóðana í 

orðinu 
jóladagur

2-3 leikmenn
teningur
spilamenn

Gott er að plasta spilaborðið



Jólaspil LAUSNIR
Á 

aðfangadag

Kertasníkir Jóladagur
Þú ferð 
aftur á 

upphafsreit
12 T.d. sól, ól, 

kól, ból

5 kerti.Þorláksmessa14 gjafir 
Nefndu eitt 
jólalag. Getur 

þú sungið 
laglínuna?

Misjöfn svör. 
T.d. hvítur, 
rauður og 
grænn.

T.d. rauður, 
hvítur, 
gaman, 
glaður.

Farðu þrjá 
reiti til baka

BYRJA

Grenitré, 
jólatré.

Á 
aðfangadag.

T.d. gleðja, 
elda,, opna, 
hlæja, spila 

 Jólin snúast 
um kærleika. 
Þú skiptir við 
spilafélaga um 

stað á 
spilaborðinu.

T.d. jólaljós, 
jólapakki, 
jólatré, 

jólasveinn.. 

8000 þús

T.d. umhyggja
pakkar
jólaljós
jólatré

Jólatré og  
gleði. 

15 mínúturENDIR

ó-a-a-u

2-3 leikmenn
teningur
spilamenn

Gott er að plasta spilaborðið


