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Forløb for 3-4 år 
 

Dette forløb er inspireret af et forløb udformet af 

LæseLeg, som bygger på bogen ”Mimbo Jimbo har 

det sjovt” af Jakob Martin Strid. Ligesom de andre 

forløb fungerer dette som inspiration til lignende 

forløb. 

1. gennemlæsning: introduktion til bogen 

Tal først om bogen, hvor du præsenterer bogens titel, 

forfatter og illustrator. Tal om bogens forside og 

bagside, og spørg børnene, hvem, de tror, 

hovedpersonen er. 

Læs bogen igennem uden afbrydelser. 

Tal derefter om bogens handling og de 10 gode ord. 

Stil gerne spørgsmål til børnene, og hør dem, om der 

var noget, de ikke forstod. Her inddrages samtalestrategierne under dialogen. 

10 gode ord:  

- Pakke 

- Hjul, rat, plader og dimser 

- Våd 

- Mudder 

- Kokosnødder 

- Parasol 

- Fisk 

- Æg 

- Spejlæg 

- Æblemost 

 

3 samtalestrategier: 

- Fortolke og udvide, hvad barnet siger 

- Forklare ord, barnet ikke kender i forvejen  

- Relatere til noget, barnet kender 

2. gennemlæsning: Samtalelæsning 

Denne gang skal bogen læses igennem med deltagelse fra børnene. Motiver børnene til at være med 

ved at stille åbne spørgsmål, når du læser bogen. Under læsningen har du fokus på at anvende de 3 

samtalestrategier. 

Bagefter skal I tale om de 10 gode ord, hvor det vil være godt at dramatisere, konkretisere eller 

visualisere dem. 

3. gennemlæsning: Fælleslæsning 

Til fælleslæsning skal I læse historien sammen. Hvis børnene kan, må de meget gerne fortælle 

historien selv med lidt hjælp fra dig.  

Snak om, hvorvidt I kunne lide bogen eller ej. Giv den evt. stjerner. 
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Denne gang skal I lave bogquiz og kreative aktiviteter, der relaterer sig til bogens handling. Her er 

nogle eksempler på spørgsmål til quizzen og kreative aktiviteter: 

Bogquiz: 

- Hvilket dyr er Frede, og hvilket dyr er Mimbo Jimbo? 

- Hvad er Mimbos efternavn? 

- Hvilken farve har Mumbo Jumbo? 

- Hvor mange hjul har en bil? 

- Hvem kan huske, hvilke maskine Mimbo Jimbo laver efter bilen? 

- Hvad bytter Mimbo Jimbo kokosnødderne til? 

- Hvem kan huske, hvem der bliver forskrækket, da Mimbo Jimbo prøver sin flyvemaskine? 

- Hvilken maskine bygger Mimbo Jimbo tredje gang? 

- Hvordan er vejret, når man bruger en parasol, og hvordan er vejret, når man bruger en 

paraply? 

- Mimbo Jimbo er god til at bytte med ting – har du nogensinde prøver at bytte? 

Kreative aktiviteter: 

- Leg butiksleg. Hvad skal der sælges i butikken? Hvem skal have butikken? Skal der være 

flere butikker? Hvem skal have kunder? osv. Find evt. inspiration til legen i 

Aktivitetskataloget, hvor Butik er aktivitet 22. Her kan man finde inspiration til at arbejde 

med bestemte målord og udvikle legen til bestemte grupper. Aktivitetskataloget kan findes 

på www.handleplanforsprogogskriftsprog.com under Viden og Værktøjer. 

- Lav et spejlæg, ét til hvert barn. Kig godt på dem og tegn et. Der kan leges ”komme gæster”, 

hvor der dækkes bord, laves spejlæg, drikkes æblemost og spise kokosnød. 

- Leg Vandleg, som kan findes beskrevet i Aktivitetskataloget som aktivitet 55. Legen går ud 

på, at man skal fylde en balje med vand og tale om forskellen på våd og tør, mens man leger 

med vandet. Aktivitetskataloget kan findes på www.handleplanforsprogogskriftsprog.com 

under Viden og Værktøjer. 

http://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com/
http://www.handleplanforsprogogskriftsprog.com/

