
Byrja Af hverju 
höldum við jólin 

hátíðleg?

Segðu spilafélaga 
þínum frá 

einhverri jólahefð 
sem er heima hjá 

þér.

 Hún Grýla var búin að 
baka 120 sörur, en 
Leppalúði náði að 

borða 31 köku áður en 
hún uppgötvaði það.  

Hvað voru þá margar 
Sörur eftir?

Hvað eru 
aðventukertin 
mörg og hvað 

heita þau?

Hvað nefnist 
fyrsti dagur 
nýs árs?

Grýla er í miklu 
jólaskapi. Þú mátt 

fara 2 reiti áfram 
en bara ef þú getur 
svarað spurningunni 

þar.

Hvaða jólasveinn 
er mjög hrifinn af 

kertum?

Hvað nefnist 
dagurinn sem 
kemur á eftir 

jóladegi?

Hvernig er hægt 
að forðast það 

að lenda í 
jólakettinum?

Klukkan hvað og á 
hvaða degi byrjar 

jólanótt?

Hvað byrjar 
aðventan 
mörgum 

sunnudögum 
fyrir jól?

Hvort er rétt 
eða rangt að 

segja “ég hlakka 
til”?

Æ, æ 
jólakötturinn er í 

fýlu. Farðu 
aftur á 

byrjunarreit.

Hvað eru 
íslensku 

jólasveinarnir 
margir?

Er bannað að 
spila jólalög í 
nóvember?

Hvað heitir 
dagurinn sem 

kemur á undan 
aðfangadegi?

ENDIR
Hvenær í 
desember 

kemur fyrsti 
jólasveinninn?

Hvað kallast 
hringlóttu 

kökurnar sem 
sumir skera 
mynstur í og 

steikja fyrir jólin?

Grýla á eitt dýr. 
Hvaða dýr er það 
og hvað kallast 
afkvæmi þess?
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Skiptu um stað á 
spilaborðinu við 
spilafélaga þinn. 

Skiptu um stað við 
spilafélaga þinn.

Sá elsti byrjar og svo koll af kolli. ef þú lendir á Reitunum þar sem eru 3 jólakúlur þá máttu fara 1 reit 
áfram, en bara ef þú getur svarað spurningunni þar. Góða skemmtun



Byrja Við erum að 
fagna fæðingu 

Jesú.
Mismunandi svör  89 sörur

Aðventukertin eru 
4 

Spádómskertið
Betlehemskertið

Hirðakertið
Englakertið

Nýársdagur

Grýla er í miklu 
jólaskapi. Þú mátt 

fara 2 reiti áfram 
en bara ef þú getur 
svarað spurningunni 

þar.

Kertasníkir Annar í jólum Með því að fá 
nýja flík fyrir jólin.

Á miðnætti á 
aðfangadagskvöld

Aðventan byrjar 
fjórum 

sunnudögum 
fyrir jól.

Rétt

Æ, æ 
jólakötturinn er í 

fýlu. Farðu 
aftur á 

byrjunarreit.

Þeir eru 13 Nei, það er 
ekki bannað Þorláksmessa

ENDIR 11. desember. Laufabrauð
Dýrið hennar 
Grýlu er köttur 
og afkvæmi katta 
eru kettlingar.
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Skiptu um stað á 
spilaborðinu við 
spilafélaga þinn. 

Skiptu um stað við 
spilafélaga þinn 

Sá elsti byrjar og svo koll af kolli. ef þú lendir á Reitunum þar sem eru 3 jólakúlur þá máttu fara 1 reit 
áfram, en bara ef þú getur svarað spurningunni þar..


