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Förslag av Maria Haellquist hur du kan arbeta med julramsan ”Vad är det i paketet?”.

Julen kommer snart - det är ett faktum - och jag tänkte dela med mig av en liten lek med ramsa
som man kan göra på en samling innan jul. Barnen sitter i ringen och vi läser ramsan (se nästa
sida) och gör rörelserna tillsammans. Efter sista strofen "Är det nån som vet?" får de barn som
"vet" räcka upp handen och tala om för oss andra om det är ett stort, litet, långt eller kort paket.
Kanske väljer barnet "långt". Nu gäller det för de andra barnen att gissa vad det kan vara i det
långa paketet. Ett par skidor, en kvast, en pinne osv. Det är bara barnet som svarade "långt" som
vet vad som finns i paketet. När någon gissat rätt gör vi om ramsan och något annat barn "vet"
vad som finns i paketet. Med de största förskolebarnen kan man öka svårighetsgraden genom att
de får göra en pantomim av det som ligger i paketet innan kompisarna får gissa.
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Vad är det i paketet?
Maria Haellquist
1.

Det tassade en tomte
2.

3.

så tyst med ett paket.
4.

Han la det under granen,
5.

det är en hemlighet.
6.

7.

Är det stort eller litet?
8.

9.

Är det långt eller kort?
10.

Är det nån som vet?
1. Tassa med två fingrarna över den ena handen.
2. Håll ena fingret över läpparna.
3. Visa ett paket med händerna
4. Håll vänsterarmen (granens gren) framför dig och klappa med höger
hand under armen (grenen).
5. Håll båda händerna för ögonen.
6. Sträck ut båda armarna åt sidan så långt du kan.
7. Håll två pekfingrarna nära varandra.
8. Sträck ena armen långt upp i luften och den andra långt ner mot golvet.
9. Håll båda händerna nära varandra.
10. Slå ut med båda händerna i luften och se frågande ut.
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