med visor av Birgitta Bäckström

NU VÄNTAR VI PÅ JULEN
Julspel med sånger och verser av Birgitta Bäckström
Barnkör med solister, allsång och uppläsare.
Uppläsaren:
Nu är vintern är här! Se hur flingorna faller!
På fönstret syns vackra snökristaller.
Mina skidor, min pulka, min bob - var är dom?
Jag ringer en kompis:- ”Skynda dej och kom!
Vi sticker till backen, nu ska det bli fart!
Ta varmaste mössan och vantar så klart!”
1. Nu kommer vintern till oss (ur Hej på dej skolan s.12)
(Vantar och mössor, halsdukar..)
Uppläsaren:
När mörkret sen faller är det vitt på marken.
Vi vandrar tillsammans igenom parken.
Kvällen är tyst och stilla och skön.
Vi ser hur våra skor lämnar spår i snön.
2. Den första snön (ur Här kommer jag s.10)
Uppläsaren:
I fönstren lyser stjärnor, så fint det ser ut!
Adventsstaken tas fram, precis som förut.
I skolan övas sånger till Lucia och till jul.
Jag skriver önskelista och det känns väldigt kul!
Snart doftar det i huset av pepparkaksbak
och mamma gör paket med nån hemlig sak,
som får ligga och vänta några dagar till.
Hoppas jag får den grejen jag vill!
3. Nu väntar vi på julen v.1o2 (ur Här kommer jag s.12)
Uppläsaren:
Vi talar i skolan om barnet som blev känt
och får lära oss om hur man firar advent.
Advent betyder ankomst - vem väntar vi på?
På juldagen vet vi, han har födelsedag då.
4. Vi tänder ett ljus v.1 o 4 (ur Solen lyser...s.8 Wessmans förlag)
(Ett ljus tänds under sången)
Uppläsaren:
Den trettonde december då är det tradition
att pojkar och flickor ska ta sig ton
och klä sig i strutar och glitter och ljus.
Sen kommer de till våra mörka hus.

5. Lucia visa (ur Kul att se dej s.14)
Uppläsaren:
Jag gillar att måla och nu har jag gjort
en massa små tomtar på roliga kort.
De korten ska skickas till några jag känner
och önska GOD JUL till släkt och vänner.
6. Nu väntar vi på julen v. 3 o 4
Uppläsaren:
En gran ska vi ha och den ska hängas full
av julgranssaker och en stjärna av gull
ska sitta i toppen. Jag tror den blir fin
med elektriska ljus - inte av stearin.
För ljus kan va´ farliga, det är ju känt,
så vi kollar noga alla ljus vi har tänt!
7. Kom med v 2 (ur Hej på dej skolan s.10)
Uppläsaren:
När dagarna går och julen är nära
då ser jag hur farfar har börjat att bära
små klappar och annat till säcken på vinden.
Han myser så gott och är rosig om kinden,
för farfar han älskar sin hemlighet att han ska va´ tomte tror han ingen vet!
Men jag kollar noga vad farfar gör
och ser till att ingen, ingen stör!
8. När pappa köper julgran v1-4 (ur Nu sätter vi igång s.12)
(Kan evt dramatiseras..)
Uppläsaren:
Vi väntar och väntar, men tiden är lång.
Nog känns det igen, det som sjungs i vår sång?
9. God Jul (Text Britt G Hallqvist) (ur Hej på dej...s.13)
Uppläsaren:
Så äntligen, äntligen är det dags!
Det bultar på dörren! Vi öppnar strax.
Det måste va´ tomten som kommer nu.
Men säg, var är farfar ---hm - det vet jag ju!
10.Tomtevisa (ur Kul att se dej s. 16)
(Luvor på...)

Uppläsaren:
Jag klämt på paketen och lätt är att fatta
vad det ligger i dom som är hårda och platta.
Men alla de mjuka, vem köpte dom?
Dom hårda tycker jag bättre om!
11. Mjuka paket (ur Här kommer jag s. 14)
(Pinnar eller klapp på kryssen)
Uppläsaren:
Och när vi sen har öppnat alla paket,
då kommer den stunden, den bästa jag vet
när farmor tar fram sin gamla bok
och läser så vackert, för hon är så klok.
Hon läser om barnet som föddes en gång
i Betlehems stall vid änglarnas sång.
-”Och det hände sig vid den tiden
att från kejsar Augustus utgick ett påbud
att alla skulle skattskrivas.......”
12. Änglar sjunger (ur Hänger du med? S 18)
Uppläsaren:
Tack för att ni lyssnat på våra sånger
och för att ni sjöng med oss några gånger.
Vi hoppas att lovet ska bli riktigt kul
och nu önskar vi alla en riktigt GOD JUL !
13.Julvisa från Puerto Rico v. 1 o 4 (Musik från Västindien)
(ur Solen lyser...s.6) (Tamburin i refrängen)
JULSPEL MED BIRGITTAS SÅNGER
Barnkör med solister och uppläsare. Några ALLSÅNGER som sjungs av alla barn.
Uppläsaren: Nu är vintern är här.....
1.Nu kommer vintern till oss (ur Hej på dej skolan s.12)
ALLSÅNG
(Vantar och mössor, halsdukar..)
Uppläsaren:När mörkret sen faller....
2.Den första snön (ur Här kommer jag s.10)
Uppläsaren: I fönstren lyser stjärnor.....
3.Nu väntar vi på julen v.1o2 (ur Här kommer jag s.12)
Uppläsaren: Vi talar i skolan om barnet...
4.Vi tänder ett ljus v.1 o 4 (ur Solen lyser...s.8) (Ett ljus tänds under sången)
Uppläsaren: Den trettonde december...
5.Luciavisa (ur Kul att se dej s.14)
Uppläsaren: Jag gillar att måla...
6.Nu väntar vi på julen v. 3 o 4
Uppläsaren: En gran ska vi ha...
7.Kom med v 2 (ur Hej på dej skolan s.10)
ALLSÅNG
Uppläsaren: När dagarna går.....
8.När pappa köper julgran v1-4 (ur Nu sätter vi igång s.12)
Uppläsaren: Vi väntar och väntar....
9.God Jul (Text Britt G Hallqvist) (ur Hej på dej...s.13)
ALLSÅNG

Uppläsaren: Så äntligen, äntligen....
10.Tomtevisa (ur Kul att se dej s. 16)
ALLSÅNG
Uppläsaren: Jag klämt på paketen....
11.Mjuka paket (ur Här kommer jag s. 14)
ALLSÅNG
Uppläsaren: Och när vi sen har öppnat......
12.Änglar sjunger (ur Hänger du med? S 18)
Uppläsaren: Tack för att ni lyssnat.....
13.Julvisa från Puerto Rico v. 1 o 4 (Musik från Västindien) (ur Solen lyser...s.6)
(Tamburin i refrängen)
ALLSÅNG i refr.
(Förslag : Alla barn på scenen, valfritt utklädda till tomtar, Lucia, stjärngossar etc eller
bara försedda med vantar och mössor att dra på. Låt vissa barn få solouppdrag
ensamma eller i liten grupp, alltefter önskemål och/eller klädsel)
Evt extranummer Gott Nytt År (ur Kul att se dej s. 17 )
Lycka till!
Birgitta Bäckström www.barnvisor.just.nu

