SPILLENISSEN
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Her er en lille bog, du kan tegne og male i og komme i julestemning sammen med Spillenissen.
Det er bedst at bruge farveblyanter til at farvelægge bogen.
Vil du tegne mere, kan du finde bogen på teaterets hjemmeside, så du selv kan printe tegningerne ud.
God jul.
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Har du hørt om Spillenissen?
Han er ikke en helt almindelig nisse. Han går altid rundt
med sin guitar på ryggen, og hvis han ikke går, så sidder
han og spiller og synger de dejligste sange.
Egentlig skulle han have været Skibsnisse, men så blev
han søsyg. Og det dur jo ikke at være Skibsnisse, når
man bliver syg af at sejle. Så blev han Havenisse i stedet
for. Men det er et meget stillestående job og bliver nemt
kedeligt. Til alt held lærte fuglene i haven ham at synge.
For de fløjtede de skønneste melodier, og dem
lærte Spillenissen at spille på sin guitar.
Til sidst kunne han slet ikke lade være
med at spille og synge, og så kunne
han jo lige så godt være Spillenisse.

Som alle andre nisser har Spillenissen en hue.
Det er en hue, som hans mor har strikket til ham.
Hvis du tegner streger mellem tallene fra 1 til 18, så kan
du se, hvordan den ser ud.

På sine fødder har Spillenissen nogle sko
Det er Nissefar, der har lavet dem til ham. De er lavet af
træ, og derfor kalder man dem for træsko. Spillenissens
træsko er samme farve som nissehuen, og det er fordi,
nisser elsker farven rød.
Har du en rød farveblyant?

Hvad er din yndlingsret?
Nisser elsker risengrød med kanel og smørklat. De får
risengrøden i et stort fad, og så sidder hele nissefamilien
og spiser med hver sin træske.
Her kan du farvelægge det flotte fad og den dejlige grød.

Ude i skoven vokser de flotteste træer
Når det bliver december, så lister nissen ud i skoven med
sin økse for at fælde et grantræ. Træet bærer nissen hjem
til sin stue, hvor det bliver pyntet med julestads. Følg
tallene og prikkerne, så kan du tegne et flot juletræ til al
den fine pynt.

Når julen nærmer sig, hygger nisserne sig med at bage
kager.
Nissebørnene kan bedst lide pebernødder, men den gamle
nissefar elsker brunkager.
Når du har farvelagt alle kagerne, kan du tælle, hvor
mange der er.
Der er ____ pebernødder og _____brunkager.

Her er Spillenissens sang, som du kan lære at synge.
Spillenissen, det er mig
Kom så skal jeg vise dig
Lidt om jul og julesjov
Hvis jeg må få lov
Spillenissen, det er mig
Juleand og flæskesteg
Risengrød og julestads
Dejlig juleknas
At være nisse det er skønt
specielt når det er jul
Så kan vi atter komme frem
og ud af vores nisse-skjul
Spillenissen, det er mig
Lad mig nu fortælle dig
Lidt om jul og nissesjov
Hvis du gi’r mig lov
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