
NAVN:



Hugo, Rita og Dellekaj læser Julebogen og lærer Dino om
juletræ, julegave og julegrød - det er nemlig Dinos første jul.

Har du prævet at lære nogen noget, de ikke vidste i forvejen?

Tegn det bedste ved julen!



Hugo finder den magiske nissehue,
men da han og Rita vil prøve den, bliver de uvenner.

Dellekaj siger, magi kan være farligt. Har han ret?

Farv den største og den mindste frikadelle!



Hugo og Rita vil bruge den magiske nissehue
til at gøre Dinos første jul til den bedste jul nogensinde.

Det er rart at gøre sine venner glade. Hvad kan gøre din ven glad?

Tegn juletræ, julegave og julegrød i formerne!



Dr. Træls sidder alene på sit kontor og bygger en model
af Træls Tårnet, men Dino forstyrrer ham i arbejdet.

Hvorfor vil Dr. Træls ikke have besøg af Dino?

Find den byggeklods der passer i Træls Tårnet!



Imens Hugo, Rita og Dellekaj leder efter Dino overalt i Jesperhus,
sniger Dr. Træls sig omkring med skumle planer.

Hvorfor vil Dr. Træls spærre Dino inde i et bur?

Løs labyrinten! Hvem finder Dino?



Hugo, Rita og Dellekaj sniger sig ind i Træls Tårnet for at finde Dino, 
men da Dr. Træls opdager dem, bliver han vred.

Må man godt bruge andres ting uden at spørge om lov?

Find 5 forskelle!

KAMERA 2

KAMERA 1



Dr. Træls har fanget Dino i sit bur, men Dino synes, det er kedeligt at 
være spærret inde, så den driller Dr. Træls med den magiske nissehue.

Må man drille andre, hvis de ikke bliver kede af det?
Hvad ville du ønske, hvis du havde en magisk nissehue?

Tegn dit højeste ønske!



På vej ud for at finde det perfekte juletræ til Dinos første jul
holder Hugo og Rita en pause for at spise frikadeller. 

Hvordan deler man to frikadeller, der ikke er lige store?

Farv frikadellerne, så Hugo og Rita får lige meget!



Dellekaj beder piraterne Rødspætte og Romkugle om hjælp,
for han har nemlig aldrig prøvet at lave julegrød før.

Hvis noget er svært, kan det være en god idé at spørge om hjælp.

Flet et bedste venner-julevenner!

(du finder skabelonen på den næste side)





Hugo og Rita vil finde det perfekte juletræ til Dinos første jul,
men det er svært, når der er en hel skov at vælge imellem.

Nogle gange kan det være svært at vælge. Hvad kan man så gøre?

Tegn stjerne på det juletræ, der kun er ét af!



Rødspætte vil lave julegrød med stærk, rød chilipeber,
men Romkugle vil hellere putte de søde blåbær i julegrøden.

Selvom man er bedste venner, kan man godt være uenige.
Hvad kan man gøre for at blive enige?

Tegn streger mellem ord og billeder!

SØD

BLÅRØD

SUR

GRØN

STÆRK



Admiral Fjæsing følger efter Hugo og Rita ud i skoven
for at få fat på Hugos hoved til sin trofæ-væg.

Fjæsing vil rigtigt gerne have Hugos hoved. Hvis der er noget, man 
gerne vil, må man så gøre det, selvom det ikke er rart for andre?

Farv Hugos hoved!



Dr. Træls lover Zik og Zak en hel banan til deling,
hvis de vil stå vagt ved buret og sørge for, Dino ikke slipper ud.

Er det i orden at bruge lokkemad for at få andre til at gøre noget?

Spil “Fang Dino!”

⚀ Over æsken

⚁ Under æsken

⚂ Ved siden af æsken

⚃ Foran æsken

⚄ Bagved æsken

⚅ I æsken

Du skal bruge en terning og en tændstikæske for at spille. Klip Dino-figuren ud!
Slå med terningen og placer Dino! Den der fanger Dino i æsken har vundet spillet.

(du kan også spille med to terninger og selv finde på flere skøre ting, Dino skal lave)



Rødspætte skal ramme gryden med julegrød
med sine tre røde chilier, men det er langt at kaste.

Nogle gange tror man, man har gjort noget, så godt man kan,
men hvis man gør sig lidt mere umage, bliver det endnu bedre.

Kast så langt du kan!

Klip de tre chilier ud og krøl dem sammen!
Kast dem én efter én og se hvilken kommer længst!

1 2 3



Hugo og Rita vil give Dino den perfekte julegave
og lave Junglestien i Jesperhus om til Dinos Junglesti.

Næste år kan du besøge Dinos Junglesti i Jesperhus,
men indtil da kan du spille…

Dinos
Junglespil

Klip spillebrikkerne på næste side ud og lav din egen sti.
Hugo skal altid være det første felt, og Dino skal være det 

sidste - derudover kan du lave spillepladen præcis, som du vil. 

Pilene kan du selv farvelægge i flotte junglefarver,
og hvis du vil lave pladen endnu større,

kan du printe flere pile eller selv tegne nye felter. 



⇨ ⇨ ⇨ ⇨

⇨ ⇨ ⇨ ⇨

⇨ ⇨ ⇨ ⇨

Du tænker dig godt om.
Ryk 2 felter frem!

Du forstyrrer Dr. Træls.
Smut tilbage til start!

Du bygger en frikadelle-fælde.
Vent en omgang!

Dy finder et spor.
Ryk 2 felter frem!

Du træder i en lort.
Glid 2 felter tilbage!

START

Du har fundet Dino
og vundet spillet!

Du klatrer op i en lian.
Sving 2 felter frem!



Romkugle må bruge al sin kløgt til at regne ud, hvordan han får 
blåbærene ned i gryden med julegrød - uden at røre ved låget.

En svær opgave kan blive nemmere med de rette hjælpemidler.

Brug din kløgt!

Hvordan kan vennerne klare Romkugles opgave
med de hjælpemidler, de hver især har?

Hugo med 
høtyven

Dellekaj med 
golfkøllen

Fjæsing med 
fiskestangen

Rita med 
skateboardet



Hugo og Rita vil pakke Dinos julegave pænt ind,
men det er svært, for saksen er på mystisk vis forsvundet.

Det er intet bedre end at få en flot indpakket julegave
- det skulle da lige være en give en flot indpakket julegave.

Farv julegaven så flot du kan!



Rødspætte, Romkugle og Dellekaj er færdige med julegrøden,
men den smager ikke helt, som de havde forestillet sig.

Hvad gør man, hvis der er noget mad, man ikke kan lide?

Tæl chilier og blåbær!
Hvilke er der flest af?



Rødspætte og Romkugle bryder ind i Træls Tårnet
for at finde den hemmelige opskrift på julegrød.

Har du nogensinde prøvet at gemme noget et hemmeligt sted?

Løs gåden!
Klip de 9 figurer ud og placer dem i kasserne!

Der må ikke være to ens figurer i samme række.



Julen nærmer sig, og Hugo og Rita kommer hjem med julegave og 
juletræ - men samtidig opdager Dr. Træls, at nissehuen er magisk.

Hvad tror du, Dr. Træls vil bruge den magiske nissehue til?

Find vej for Dino!
Hvilket slips skal Dino spise for at komme hjem til Hugo og vennerne?

1

2

3



Dellekaj bliver meget overrasket, da Rødspætte og Romkugle fortæller, 
hvad den hemmelige ingrediens er i Mor Træls’ julegrød.

Lav Dellekajs klatkager!

Dellekajs klatkager
Til 4 personer

500 g risengrød
2 æg
2 spsk hvedemel
1 spsk sukker
1 tsk vaniljesukker
En sjat rød sodavand

Smør til stegning



Hugo, Rita og Dellekaj mødes ved Dellekajs hytte med juletræ, julegave 
og julegrød. Nu mangler de kun Dino, før julen er helt perfekt.

Har du prøvet at lede efter noget, som dukkede op af sig selv?

Leg “Dinos gemmeleg” med en god ven!
Klip Dino ud og gem den efter tur!



Dr. Træls vil gøre Dinos første jul til den værste jul nogensinde,
men da han smager Dellekajs julegrød bliver han pludselig i julehumør.

Dr. Træls husker tilbage på sin barndom, da han smager julegrøden. 
Hvilke livretter tror du, du vil huske, når du bliver voksen?

Tegn din livret!



Hugo og vennerne har hverken juletræ, julegave eller julegrød til Dinos 
første jul - og nu er Dino også blevet væk. Mon det bliver jul?

Juleaften synger og danser de fleste om juletræet.
Kender du julesangen ‘Jesperhus i december’?

Skriv et vers om Dino!
‘Jesperhus i december’ er skrevet før Dino kom til Jesperhus, og derfor er der ikke et vers om 

Dino. Vil du hjælpe med at skrive et vers, så Dino også kommer med i sangen?

Waaaarh!*

*) glædelig jul!




