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Grønlandspost
til julemanden
Julemanden på Grønland synes ikke altid, der er så let at varetage sit job som
julemand i moderne tider. Meget har ændret sig; han frygter at al indlandsisen vil
smelte, at børnene helt vil holde op med at tro på ham (der er længere og længere
mellem han modtager post!) og så går der løse rygter om, at det skulle være
Coca-Cola, der har opfundet hele hans identitet. Det er lige ved at være nok, og
derfor er julemanden nu i kraftige overvejelser om at fraflytte sit værksted og
nyde sin alderdom på Nordpolen et sted.
Men verden er slet ikke klar til at miste julemanden. Vi har brug for ham! Derfor må
vi ved fælles hjælp minde julemanden om hvor fantastisk, forskelligt, smukt, vildt
og vigtigt et sted Grønland er. Ved fælles hjælp kan vi overbevise ham! Derfor skal
vi skrive julekort, der minder ham og os selv om alt det Grønland er.

Forløbsbeskrivelse
SLUT NOVEMBER
Lav en postkasse, som kan hænge på en tavle i klassen.
Gennemgå brevgenren i klassen.
Hvert barn trækker et emne relateret til Grønland.
Alle arbejder med at udforme et julekort til julemanden, hvori emnet foldes ud
og beskrives.
Julekortet skrives ind i en foldebog. Det kan enten være et traditionelt julekort
(køkkenlågebog), et kuvertfold, en popup, en formbog eller lignende.
Alle julekort dekoreres smukt. Dekorationerne skal passe til temaet.
Julekortene lægges i postkassen.
Læreren udregner, hvor mange breve der skal trækkes hver skoledag
i december for at alle når at blive trukket og hængt op inden juleferien.
Der opsættes en snor/tørresnor/wire i klassen, som brevene løbende kan
hænges op på.
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HVER DAG I DECEMBER:
Hver dag trækkes et eller flere breve fra postkassen. Julekortene læses op af
deres egne forfattere.
Når et julekort er blevet læst op, hænges det på snoren i klassen.
Snoren kan løbende dekoreres med udklippet julepynt, gran, lys og lignende,
hvis man har tid.
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MATERIALER I SKAL BRUGE:
Ét ark A3-karton i rød.
Én tom æske fra kopipapir.
Tørresnor.
Papir, karton, lim og evt. lir a la glimmer til julekortene
(bed eleverne medbringe rester hjemmefra).
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