Julquiz
- hur mycket kan du om julen och julfirande?
Besvara frågorna nedan. Inga hjälpmedel tillåtna!
1. Vad Jesus mamma hette vet de flesta, men vad hette hans mormor?
_____________________________
2. När Jesus var född besöktes han av tre vise män. Vad hette de?
____________________, _________________ & __________________
3. Hur säger man “god jul” på följande språk? Det kan finnas flera alternativ, välj ett.
a. engelska:

______________________

b. tyska:

______________________

c. franska:

______________________

d. spanska:

______________________

4. Den klassiska julsången “O helga natt” har också ett namn efter sin skapare. Vad
heter den då? Ringa in rätt alternativ.
Emils julvisa
Adams julsång
Philips visa i juletid
5. Julskinkan har en given plats på många svenska julbord. Den som är vegetarian
väljer dock oftast något annat. En grönsak har blivit vanlig som alternativ. Vilken då?
Ringa in rätt alternativ.
morot
palsternacka
rotselleri
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6. En av de mest kända svenska texterna som läses till jul är en berättelse vid namn
Tomten. Den är skriven av en känd svensk författare som också skrivit Singoalla.
Vad heter författaren?
________________________________
7. I New York väljer många att under julen besöka en speciell plats som dekoreras med
en stor julgran. Vad heter platsen?
________________________________
8. I Tyskland och Nederländerna får barnen besök av en tomtelik figur redan 6:e
december. Vad heter han?
________________________________
9. Verktyget på bilden används för att tillverka en
klassisk svensk julkaka. Vad heter den?
____________________________

10. Visst tittar vi på Kalle Anka kl 15, men det finns ett annat program som många
svenskar också ser varje år. Det är Tage Danielssons tecknade berättelse om en
pojke som såg till att även de fattiga familjerna i Stockholm kunde få paket. Vad heter
pojken i filmen?
_____________________________

Lagnamn: _________________________________________

Poäng: __________________ / 13
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