

Hej alla barn. 

Nu är det full rulle i tomtelandet. Klapparna tillverkas både 
natt och dag. Och alla önskelistor läser vi NOGA!

Jag har hört att ni barn på denna förskola är jätteduktiga på att 
arbeta med matematik. Därför tänkte jag att vi ska ha lite 
roligt tillsammans med just matte under december månad. Ni 
kommer att få ett uppdrag av mig, någon nisse eller tomtemor 
varje dag fram till julafton. Hoppas ni kommer att tycka det är 
roligt. 

Idag öppnar vi lucka nummer ett på vår julkalender - den 
FÖRSTA luckan. 

Idag vill jag veta:
HUR MÅNGA POJKAR OCH FLICKOR NI ÄR PÅ 
VATTENTORNETS FÖRSKOLA?
Vilka är det flest av?
Vilka är det minst av?

Lycka till
/Tomtefar




Hej Barnen!

Idag öppnar vi lucka nummer 2 – den ANDRA luckan!

När man ska flyga en släde full med julklappar är det viktigt 
att veta hur höga husen är. Och hur höga träden är….Sånt lär 
man sig uppskatta genom att tidigt få lära sig mäta.

Idag vill jag att ni delar in er i par (eller tre och tre). Varje par 
(eller trio) ska få låna ett metersnöre av mig. Det ska ni sedan 
använda till att leta rätt på något som är lika långt som snöret – 
alltså en meter långt. Klarar ni det tro?

Lycka till

/Tomtefar




Hej Barnen

Idag öppnar vi lucka nummer 5 – den FEMTE luckan.

Tomtenissarna har alltid många kamrater att leka med. Oftast 
leker dom fem stycken tillsammans. Det tycker dom är lagom 
för att få till bra lekar. 

Idag ska ni också prova hitta FEM-KAMRATER. Ni ska göra 
grupper med fem i varje. Men frågan är: Om man har ett barn 
– hur många till behövs för att det ska bli fem. Och om man 
har två då?

Prova er fram. 
Lycka till

/Tomtemor

(instruktioner: Låt någon liten (som ännu inte räknar) börja. Fråga de större 
barnen hur många till som behövs för att det ska bli fem. Prova – gör gruppen. 
Ställ sen två (småttingar) i en ny grupp. Hur många behövs nu… osv)




Hej Barnen. Idag är det Lill-Nisse som skrivit brev. 

Idag öppnar vi lycka 6 – den SJÄTTE luckan. Idag ska vi gå 
till Klippans bro och läsa brevet… ni kan gå nu så får ni 
fortsätta läsa när ni är framme…

Jag undrar bara om ni kan tala om för mig:

HUR MÅNGA BARN behöver man för att räcka hela vägen 
från Klippanbron till Grottanbron? Ni måste hålla i varandra.
Räcker ni hela vägen?
Om inte? Kan ni göra på ett annat sätt?
Om ni räckte? Blev det barn över? Hur många då?

Lycka till
/Lill-Nisse




Hej Barnen.

Idag öppnar vi lucka nummer 7 – den SJUNDE luckan

När jag, Spik-Nisse, snickrar i tomteverkstaden är det 
jätteviktigt att veta vilka former träbitarna har.

KAN NI NÅGRA FORMER?

Dagens uppdrag är att med hjälp av era kroppar, tillsammans 
med era kompisar forma dessa former

Triangel
Kvadrat
Cirkel
Rektangel

Lycka till
/Spik-Nisse




Hej Barnen!
Idag öppnar vi lucka nummer 8 – den ÅTTONDE luckan.

Idag är det jag, Musik-Nisse, som skrivit ert uppdrag. Idag ska 
ni få röra på er. Och er fröken ska använda en trumma. Har 
hon inte hämtat någon är det bäst hon gör det NU!

När er fröken trummar på trumman ska ni röra er som hon 
trummar…. Sakta, fort, med stora rörelser, med små rörelser...

Och när hon slutar trumma ska ni stanna och sätta LIKA 
MÅNGA KROPPSDELAR I MARKEN SOM FRÖKEN 
SÄGER. 1-2-3 eller 4.

Hoppas ni får roligt!

Lycka till…

/Musik-Nisse




Hej Barnen
Idag öppnar vi lucka nummer 9 – den NIONDE luckan

När jag slå in julklappar måste jag först sortera dom noga… 
jag måste ha alla dockor i dockhyllan, bilarna i bilhyllan, 
böckerna i bokhyllan och så vidare.

Nu ska ni få sortera.

Jag vill att ni sorterar er själva efter hur gamla ni är:
Hur många är 1 år?
Hur många är 2 år?
Hur många är 3 år?
Hur många är 4 år?
Hur många är 5 år?
Vilken ålder fanns det flest barn av?
Vilken ålder fanns det minst antal av?

Lycka till

/Tomtefar




Hej barnen. 

Idag öppnar vi lucka 12 – den TOLFTE luckan.

I tomtelandet finns det tomtenissar i alla möjliga storlekar. 
Vissa är jätte, jätte små. Dom tomtarna jobbar med att smyga 
och kika om alla barnen sköter sig och är snälla under året. 
Vissa tomtar är stora och långa. Dom jobbar på lagret för att 
kunna nå upp till de allra högsta hyllorna. Och vissa tomtar är 
jättetjocka. Dom brukar mest hålla till inne i tomtemors kök 
och provsmaka all gröt. Vissa tomtar är mittemellanstora. 
Dom brukar hjälpa tomten med allt han behöver ha hjälp med 
– snickra, läsa önskelistor, slå in paket…

Nu vill jag veta om ni kan det där med stort och litet.

Dagens uppdrag blir att

HÄMTA NÅGOT STORT
HÄMTA NÅGOT LITET

(men glöm inte städa efter er!)

Lycka till

/Tomtefar




Hej barnen!
Idag öppnar vi lucka nummer 13 – den TRETTONDE luckan.

Idag är det LUCIADAGEN och då brukar de allra flesta 
kalasa på saffransbullar och pepparkakor.  Och Lussa för 
mammor och papporna.

Idag ska ni sortera. 

Jag vill veta hur många som tänker vara tomtenissar i 
luciatåget. Och hur många som ska vara Lucior, tärnor, 
stjärngossar och pepparkaksgubbar. 

Vilken Luciafigur är vanligast. Och vilken är ovanligast?

Lycka till
/Tomtefar




Hej barnen!

Idag öppnar vi lucka nummer 14 – den FJORTONDE luckan

Som tomte jobbar man ju mest på vintern. Den jobbigaste 
dagen är självaste julafton och på den dagen är det ofta riktigt 
riktigt kallt. 

Idag ska ni få låna en sak av mig. 

Varje barn ska få LÅNA en vante av mig. Sen ska ni leta rätt 
på det barn som har vanten som hör ihop med den vanten ni 
fick. Ni ska bilda PAR.

Lycka till

/Tomtefar




Hej barnen

Idag öppnar vi lucka nummer 15 – den FEMTONDE luckan

Igår bildade ni par av handskar. Idag ska ni också få titta på 
handskar. Men idag ska ni få titta på era egna handskar. Jag 
vill att ni sorterar er efter

HUR MÅNGA ÄR DET SOM HAR FINGERHANDSKAR?
HUR MÅNGA ÄR DET SOM HAR TUMHANDSKAR?
Vilka är det flest av?
Vilka är det minst av?

Kan ni även sortera er efter vilken färg era handskar har?
Vilken är den vanligaste färgen på era handskar?

Lycka till

/Tomtefar




Hej barnen
Idag öppnar vi lucka nummer 16 – den SEXTONDE luckan

När man ska jobba som tomte är det jätteviktigt att kunna 
räkna. Man måste ju veta hur många paket man ska ge till 
varje barn. Och så måste man kunna siffrorna för att veta till 
vilket hus man ska lämna vilka paket. 

Idag ska ni få räkna. Ni ska få räkna som att ni vore tärningar.
Hur många prickar är det högsta man kan få upp på en 
tärning?
Och hur många är det minsta?

Jag vill att ni ställer er i olika grupper.

I FÖRSTA GRUPPEN SKA DET VARA 1 BARN
I ANDRA GRUPPEN SKA DET VARA 2 BARN
I TREDJE GRUPPEN SKA DET VARA 3 BARN
I FJÄRDE GRUPPEN SKA DET VARA 4 BARN
I FEMTE GRUPPEN SKA DET VARA 5 BARN
I SJÄTTE GRUPPEN SKA DET VARA 6 BARN

Hur långt räcker ni? Till vilken siffra kan ni bilda grupper utan 
att det tar slut barn?
Blir det några barn över? Hur många?

Lycka till

/Tomtefar




Hej barnen. 

Idag öppnar vi lucka nummer 19 – den NITTONDE luckan.

När man jobbar på tomtefars stora leksakslager måste man 
kunna hålla ordning. Och man måste kunna hitta det man 
söker. Det gäller att ha koll på orden…

Idag vill jag att ni gör ett långt led av alla GROTTANBARN 
och ett långt led av alla KLIPPANBARN. Sen tar ni och 
ställer en fröken

FÖRST I VARJE LED
SIST I VARJE LED
I MITTEN AV LEDET
PÅ SIDAN AV LEDET

Lycka till

/Tomte-Nisse




Hej barnen. Bara fyra dagar kvar till julafton. Längtar ni…??
Idag öppnar vi lucka nummer 20 – den TJUGONDE luckan

När jag ställer i ordning renarna som min stora släde på 
julafton brukar jag ställa dom i storleksordning. 
Längst fram får den som är minst stå och längst bak den som 
är störst. 

Nu vill jag att ni gör likadant.

GÖR ETT LED DÄR NI STÄLLER ER I 
STORLEKSORDNING. DEN KORTASTE FÖRST OCH 
DEN LÄNGSTA LÄNGST BAK. 
Ni får jämföra och mäta för att se att det blir rätt

Lycka till

/Tomtefar 




Hej barnen. 

Idag öppnar vi lucka nummer 21 – den TJUGOFÖRSTA 
luckan.

När smånissarna är så små att dom ännu är barn… innan dom 
börjat jobba i tomteverkstaden… händer det att dom gör en 
massa bus. Oftast snälla bus. Men även småtomtar gör dumma 
saker ibland. 

När ett tomtebarn gjort något riktigt dumt brukar tomtemor 
skicka dom att stå i hörnet en stund. Där får dom fundera över 
det dumma dom gjort och när dom blivit snälla, och bett om 
ursäkt, får dom komma och leka igen.

Idag ska ni också få leta HÖRN.

LETA RÄTT PÅ SÅ MÅNGA HÖRN NI KAN här ute på 
förskolegården.

Lycka till

/Tomtemor




Hej Barnen

Idag är det inte många dagar kvar till julafton. Hur många? 
Idag öppnar vi lucka nummer 22 – den TJUGOANDRA 
luckan

Tomtefar, tomtemor och tomtenissarna har ju röda luvor 
allihopa. Utom ibland. Då har vi grå… Men till jul har vi alltid 
röda mössor.

Idag undra jag om det finns några barn med RÖDA MÖSSOR 
på den här förskolan? HUR MÅNGA?
Finns det fler färger?
Hur många finns det av varje färg?

Lycka till

/Tomtemor




Hej barnen.

Det här är sista luckan som vi öppnar tillsammans på 
förskolan. Idag öppnar vi lucka nummer 23 – den 
TJUGOTREDJE luckan. I morgon är det julafton.

Det har varit jätteroligt att få se hur duktiga ni är på 
matematik. Jag är riktigt imponerad. Ett uppdrag till ska ni få 
innan ni får ta jullov. Idag ska ni får röra på er.

Den sista uppgiften ni får är att 

Leta reda på något ni kan krypa UNDER
Leta reda på något ni kan kliva ÖVER
Leta reda på något ni kan gå IGENOM
Sök rätt på något ni kan gå RUNT

Gå gärna tillsammans och låt alla prova.

Ha sen en lång och skön jul – vi ses i morgon

Bara jag hittar rätt siffra på era hus!

/Tomtefar




