Foldekalender 2019 – Jul i hele verden
Beskrivelse af årets foldekalender
Jul i hele verden er en julekalender, som er overkommelig at gennemføre i klassen. Jul i hele verden
kan laves på alle klassetrin, idet du kan skalere op og ned for det faglige og kreative indhold, så det
passer til din klasse og deres niveau.
”En lille nisse rejste med ekstrapost fra land til land…”.
I årets julekalender skal julenissen på besøg i hele verden. Jul i hele verden er en julekalender for
hele klassen med såvel fagligt som socialt sigte. Eleverne skal arbejde med beskrivelser af forskellige
landes juletraditioner og i fællesskab få verdenskortet til at vågne i løbet af december.
Kalenderen i klassen
Jul i hele verden består af forskellige delelementer. Udgangspunktet er et stort og enkelt verdenskort,
som i løbet af december vågner lidt mere hver dag, når et nyt land er blevet præsenteret. Hver gang
julenissen har besøgt et land, kan landet på verdenskortet markeres i farver, der matcher landets flag.
Den dag landets foldebog åbnes og landet præsenteres, kan I sætte en knapnål fast på landet med en
snor ud til elevernes foldebog med beskrivelse af julen i det pågældende land. Verdenskortet og julenissen findes som downloads på gyldendal-uddannelse/juliheleverden
Nissen rejser nu over til dagens land, hvor den står, indtil den skal rejse videre til næste land.
I klassen skal der også være et juletræ – enten et rigtigt, lille juletræ i gran eller et udklippet i karton,
som hænger på en tavle. Hver gang julenissen har været på besøg i et nyt land, sender den et stykke
julepynt hjem til klassen fra det land, den er kommet til, så det kan pynte på det internationale juletræ.
Juletræet findes som download på gyldendal-uddannelse/juliheleverden
Kalenderens faglige indhold
Jul i hele verden kan angribes som et danskfagligt projekt, men andre fag kan også tænkes ind i
projektet. Både geografi og natur/teknologi indgår naturligt. Billedkunst er oplagt. Derudover kan
sprogfagene på mellemtrinnet også lave deres version af julekalenderen. I engelsk kan man vælge at
udvælge engelsktalende lande og skrive de informerende tekster på engelsk. Man kan også vælge at
lave kalenderen præcis som beskrevet under fremgangsmåde med de lande, som vi har udvalgt, men
så naturligvis skrive teksterne og lave fremlæggelserne på engelsk. Som download finder tysklæreren
et kort, som kun viser Tyskland, Østrig og Schweiz, og man kan så lægge samme princip som i den almindelig foldekalender ned over tysk-kalenderen – dvs. lade eleverne i grupper trække et land og lave
fold og julepynt – teksterne skal naturligvis skrives på tysk, og der vil være flere grupper, der arbejder
med samme land. Læs mere om fremgangsmåden længere nede på denne side. Til fransklæreren
har vi lavet et verdenskort og en liste udvalgte fransktalende lande, som vil give mening, idet de har
juletraditioner, som eleverne kan udforske og beskrive.

Eleverne skal arbejde med at skrive informerende tekster om juletraditionerne i de lande, som de to
og to arbejder med – på dansk, engelsk, tysk eller fransk. Hvert makkerpar skal desuden fremstille et
stykke julepynt fra det land, de arbejder med. Det kan enten være traditionel julepynt fra landet eller
et lille symbol fra landet dekoreret med glimmer, nissehue eller lignende.
Hvis du mangler inspiration til, hvordan du kan arbejde med informerende tekster, så kan du læse
mere her https://dansk3-6.gyldendal.dk/forloeb/fremstilling/faglig-skrivning/informerende-tekster
Der findes mange gode bøger, der kan bruges som udgangspunkt for informationssøgning om landene. Se inspirationslisten under downloads.
Fremgangsmåde
Eleverne arbejder to og to. Hvert makkerpar trækker et land, de skal arbejde med. Antallet af lande
passer med antallet af skoledage i december. Som download finder du et ark til udprint med lande,
som eleverne kan trække. Hvert makkerpar skal herefter fremstille informerende tekster om juletradi
tionerne i foldebøger – se foldevejledningen her på siden. De skal desuden fremstille et stykke julepynt fra det pågældende land, som sættes ind i foldebogen med hæftemasse eller en papirklips.
Udenpå hver foldebog skal der laves et flot tal til den dato, som du tildeler gruppen. I år er disse
datoer i spil 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20.
Du kan vælge, at lave datoer, der passer til skoledagene i december, eller du kan blot lade eleverne
trække tal fra 1-15 og åbne lågerne i rækkefølge.
Inden 1. december printes verdenskortet ud og hænges op på en tavle. Når du henter og printer et
download her fra siden vil det være i A4, men du kan vælge at forstørre til A3, før du printer, så du får
et stort flot verdenskort til din klasse. Verdenskortet består i så fald af fire store stykker A3 og får en
pæn størrelse i klassen. Elevernes foldebøger hænges op omkring verdenskortet som låger med tal
på. Hver dag åbnes en låge/foldebog. Du kan trække en snor fra foldebogen til landet, julenissen
flytter hen til landet med hæftemasse på bagsiden og eleverne fremlægger deres informationer om
juletraditionerne i det pågældende land. Herefter flytter eleverne julepynt fra foldebogen over på
klassens fælles juletræ.

Konkurrence
Alle kan være med på Jul i hele verden! Du kan vælge at lade din klasse lave hele forløbet, dele af
forløbet, og du kan vælge at lave om på forløbet, som du synes. Vores oplæg her på siden er blot et
forslag. Hvis din klasse har lyst, kan den deltage i konkurrencen om flotte præmier i form af materialer
til nye foldebøger til de tre flotteste foldekalendere.
Sådan deltager din klasse i konkurrencen
Den 18. december kl. 12.00 er fristen for at sende en besked til Gyldendal Grundskole på Facebook
med ét foto af jeres flotte verdenskort. Jeres verdenskort vil blive bedømt af Carina Kaltoft & Malene
Meyer (Foldebøger i undervisningen) ud fra dens visuelle ydre, og særegne præg.
Tag et foto af jeres verdenskort, gå ind på Gyldendal Grundskole på Facebook, vælg ’Send besked’,
vælg ét foto fra dit fotobibliotek og skriv i beskeden, hvilken skole og klasse det er, der har lavet netop
dette verdenskort.
Vinderklasserne vil blive fundet den 18. december, og når vinderne har fået direkte besked, annoncerer
vi de tre vinderklasser på Gyldendal Grundskoles Facebook-side og på Gyldendal Uddannelse på
Instagram.

SEND
BESKED

Foldet
Man kan vælge den foldebog, man ønsker til præsentation af landet. Dog vil skabsfoldet være et
oplagt valg. Når skabsfoldet åbnes, fungerer det som en lille planche, som præsenterer landet. Rundt
omkring verdenskortet vil alle skabsfoldebøgerne kunne hænge med numre på og se dekorative ud.
Se her, hvordan vi folder skabsfoldet og anvender det som kalenderlåge.

1 læg papiret
horisontalt

2 marker med et lille fold, hvor midten

af papiret er (man laver ikke en fold hele
vejen ned over papiret – man laver blot
en lille markering i toppen

3. fold papirets to sider ind til midten,
så du får et symmetrisk ’skab’

