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Mimbo Jimbo laver kunst

SMTTE-model af årets bog
Sammenhæng
Hvert år vælger vi sammen med Labyrinten en bog som skal fungere som årets
bog i begge institutioner. Bogen skal inspirere til temaperioder og leg. I år er årets
bog "Nimbo Jimbo laver kunst".

Mål
Glæde og nysgerrighed ved at bruge mange former for farver. Kendskab til farver,
forskellige underlag og former for farver. Skabe glæde ved genkendelighed fx ved
at koble nogle af aktiviteterne til historien i bogen Fælles fokus på stuen, i huset og
sammen med Labyrinten.

Tiltag
•
•
•
•
•
•
•

Vi læser ofte bogen som dialogisk læsning.
Bogen står fremme på boghylden så børnene selv kan bede om den.
Tegner og maler på forskelligt papir og med mange forskellige slags farver maling, kridt, farveblyanter, tusser, fedtfarver.
Køre med legetøjsbiler i maling.
Vi benævner farverne og bruger primært de farver som relaterer til bogen.
Vi tegner figurerne fra bogen og har dem hængende på opslagstavlen
Vi tegner på Mumbo Jumbo ligesom de frække aber gør det i bogen og
hænger dem op på stuen.

Tegn
Børnene kan benævne flere farver og får skærpet deres opmærksomhed. De
genkender bogen og historien. De fordyber sig i leg med forskellige
materialer/farver

Evaluering
Børnene taler meget om dyrerne fra bogen som hænger på tavlen. Efter børnene
havde tegnet på Mumbo Jumbo sagde de “vi er de frække aber, vi har tegnet på
Mumbo Jumbo. Selv efter lang tid har børnene stadig fokus på den Mumbo
Jumbo, der har fået lov at blive hængende på stuen og når de ser Mimbo Jimbo
bogen lyser de op og vil gerne læse den igen og igen. De har også fået en større
interesse for at kigge på farver og spørge ind til farver. De store børn er blevet
rigtig gode til at genkende farver og de har haft skærpet opmærksomhed omkring
farver i andre kontekster. De elsker fx at synge se min kjole og tale om hvilke farver

deres tøj har. I en periode har vi haft bogen lidt væk og andre i brug. Vi vil se hvad
der sker når vi finder den frem igen. Kan børnene huske den og hvad har
indtryk/laget sig hos børnene.

