
Trin-for-trin vejledning til ”Kreativ leg med historier”  
til skolen/forældre 

Litteratur: ”Nomerne - den magiske nom” af Jan Kjær. 
Intro: Læs historien ”Den magiske nom” af Jan Kjær. Menza keder sig og kommer til at drille de andre no-
mer. En gammel nom hiver fat i Menza og siger, at han har glemt noget ude i skoven. Hvad er det Menza har 
glemt? Måske kan I også komme til at glemme det samme som Menza, når I keder jer? 

Forløb: 
1. Læs historien højt for barnet/børnene – gerne hvor I snakker om ting i historien undervejs (find inspiration til 

dialogisk læsning i linket nedenfor). Der findes også en udgave af bogen, der er let at læse, så børn fra ca. 7 
år selv kan læse historien højt.  

2. Snak med børnene om bogen: Hvad er fantasi? Hvad er magi? Hvor finder Menza fantasien? Hvad kan Men-
za med sin fantasi? Hvad vil I gerne bygge/skabe med jeres fantasi?  

3. Byg ud af genbrugsmaterialer, mal eller tegn fantasi-monstre –  enten på egen hånd eller sammen to og to.  
Brug evt. billeder af fantasimonstre til inspiration. 

4. Benspænd - hvis der er flere børn med i legen: Byt monster med en anden person og kom med forslag til, 
hvad man kan lave på monsteret. Tegn eller skriv ideerne ned på et stykke papir. Byt tilbage igen og byg/
tegn/mal videre. 

5. Snak sammen: Er det sjovt? Har I fantasi? Har voksne fantasi? Hvad er fantasi mon? Hvorfor er det godt at 
have fantasi? Hvorfor er det vigtig for lige nøjagtig Menza at have en god fantasi? 

6. Fortæl om monstret til mor eller far eller for klassekammeraterne. Vis og fortæl om, hvordan monsteret ser 
ud og hvad det kan. Hvad siger de andre til det?

Hvis I synes det var sjovt, så kan I: 
• Skrive en historie om jeres monster.  
• Bygge/tegne/male videre på monstret eller ”rulle” et monster sammen med Jan Kjær. Find skabelonen 

her: http://www.jankjaer.dk/ruletmonster.pdf 
• Komme på besøg på biblioteket og lån flere Nomer-bøger. De er gode! 
• Tegne jeres egen nom:  http://www.jankjaer.dk/nomer_gratis.pdf 

Tid i alt: 
Ca. 1 time. Kan skaleres op eller ned ved behov.  

Forberedelse: 
Læs bogen ”Nomerne – den magiske nom”, indsaml genbrugsmaterialer, lim og maling. Afdæk borde og find 
materialer frem.  

Materialer: 
Bogen ”Nomerne - Den magiske nom” af Jan Kjær. Genbrugsmaterialer: fx toiletruller, mælkekartoner, pap-
æsker, knapper osv. Limpistoler, lim eller tape, affaldssæk/plastik til afdækning af bord, tuscher eller maling. 
Evt. billeder af monstre til inspiration (kan findes på Google). 

Inspiration til dialogisk læsning: 
https://lottesalling.dk/download/forskning.html  

 


