
Byrja
Hvað eru margir 
mánuðir í einu 

ári?  Hvað heita 
fyrsti og síðasti 
mánuðurinn?

Jólasveinar einn og átta 
ofan komu af f jöllunum 

Hvað kemur svo?

Hvað eru margir 
dagar í 

desember?

 Farðu 1 reit til baka.  Ef 
þú getur ekki svarað 

spurningunni þar þá ferð 
þú á byrjunarreit.

Hvað nefnist 
24. desember?

Bráðum koma blessuð jólin, 
börnin fara að hlakka til.

Hvað kemur svo?

Hvað er það sem 
tengist jólunum 
og hefst f jórum 
sunnudögum 

fyrir jól?

Hvað nefnist 
25. desember?

Leppalúði er í 
stuði. Þú mátt fara 
2 reiti áfram ef þú 

getur svarað 
spurningunni á 

þeim reit.

Jólasveinar ganga 
um gólf með 
gildan staf í 
hendi……....

Hvað kemur svo?

Hvort er orðið jól 
eintölu eða 
fleirtöluorð? 

Hvað kallast 
31. desember?

Hvað er 6. janúar 
kallaður?

Spilafélagi þinn er í 
svo miklu jólastuði að 
hann skiptir um stað 

við þig á 
spilaborðinu. En bara 

ef hann er kominn 
lengra en þú.

Snjókorn falla á 
allt og alla ……..

Hvað kemur svo?

 Hún Grýla var búin 
að baka 240 sörur, 

en Leppalúði náði að 
borða 54 sörur áður 
en hún uppgötvaði 
það.  Hvað voru þá 
margar Sörur eftir?

Hvað eru 
íslensku 

jólasveinarnir 
margir?

Hvað er það sem 
byrjar alltaf 1. 
janúar á hverju 

ári?

Endir
Spilafélagi þinn er í 

svo miklu jólastuði að 
hann skiptir um stað 

við þig á 
spilaborðinu. 

Ef þú ert með 54 
kökur og setur þær 
á 6 bökunarplötur. 
Hvað fara margar 

kökur á hverja 
plötu?

26. desember 
er dagur sem 

kallast?

Hvað eru 
aðventukertin 
mörg og hvað 

heita þau?

Hvað nefnist
 1. janúar?

Sá byrjar sem á flest systkini og svo koll af kolli. Ef þú lendir á hreindýrinu þá þarft þú að fara 7 reiti til baka.  
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Byrja

Það eru 12 
mánuðir í einu 

ári.  Fyrsti heitir 
janúar og sá 

síðasti 
desember.

Í fyrrakvöld þeir 
fóru að hátta, 
fundu hann Jón á 
Völlunum.

Það er 31 dagur 
í desember.

Farðu 1 reit til baka.  
Ef þú getur ekki 

svarað spurningunni 
þar þá ferð þú á 

byrjunarreit. 

Aðfangadagur
Allir fá þá 

eitthvað fallegt,
í það minnsta 
kerti og spil

Aðventan Jóladagur

Leppalúði er í 
stuði. Þú mátt fara 
2 reiti áfram ef þú 

getur svarað 
spurningunni á 

þeim reit.

Móðir þeirra 
sópar gólf 
og flengir þá 
með vendi.

Fleirtöluorð Gamlársdagur

Þrettándinn

Spilafélagi þinn er í 
svo miklu jólastuði 
að hann skitpir um 

stað við þig á 
spilaborðinu. En 
bara ef hann er 

kominn lengra en 
þú.

börnin leika og 
skemmta sér.
Nú er árstíð kærleika 
og friðar.
Komið er að 
jólastund.

Það voru 186 
sörur eftir. Þeir eru 13 Nýtt ár

Endir
Spilafélagi þinn er í 
svo miklu jólastuði 
að hann skiptir um 

stað við þig á 
spilaborðinu. 

9 kökur á 
hverja plötu. Annar í jólum

Aðventukertin eru 4 

Spádómskertið
Betlehemskertið

Hirðakertið
Englakertið

Nýársdagur

Sá byrjar sem á flest systkini og svo koll af kolli. Ef þú lendir á hreindýrinu þá þarft þú að fara 7 reiti til baka.  
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