
  

 

Trin-for-trin 

Mimbo Jimbo siger godnat af Jakob Martin Strid (2018) 
 
Tema: Godnat 

Billedbogen Mimbo Jimbo siger godnat med temaet godnat er valgt, 

fordi børn kan genkende og er optaget af hverdagens rutiner. Litte-

raturen kan gennem både ord, billeder, leg og samtale hjælpe bør-

nene til at genkende og sætte ord på forberedelserne til det at blive 

puttet og sige godnat. 

Sprogligt fokus: Lydlig opmærksomhed, ordforråd, skriftsproglige kompetencer og narrative kompetencer. 

Det finder du i sprogstartsposen                    Ting og sager, du selv skal finde 

• Trin-for-trinmanualen til sprogstartsposen 

• Billedbog: Mimbo Jimbo siger godnat af    
Jakob Martin Strid 

• A3-kopi af billedbogen 

• Ark: Fokusord, billedbogssnak, sproglege 

• Konkreter: 5 tandbørster, 5 bamser, 5 dy-
ner, 5 små bøger 

• Sangen: Tandbørstesang  

• 6 billeder til temaet godnat til Story 
Sequenceren 

• Posen med læringsmaterialer 

• Godnatsange 

Sprogstartsmaterialerne må kun bruges under opsyn af en voksen. 

 

Ugens indhold  
 
Dag 1:  
Højtlæsning og fokusord for alle børn i gruppen, ca. fem børn. 
Tid: Ca. 20 minutter. 
 
Dag 2:  
Guidet læsning og billedbogssnak. Børnene deles i to eller tre grupper efter dit kendskab til børnene. 
Tid: To til tre gange ca. 20 minutter. 
 
Dag 3:  
Fælles oplæsning og sproglege. Børnene deles i to grupper efter dit kendskab til børnene. 
Tid: To gange ca. 20 minutter. 

  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj659mE9_XbAhWl0aYKHVEfD9cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bog-ide.dk/produkt/715708/jakob-martin-strid-mimbo-jimbo-siger-godnat-med-tandboerste-papbog/2328323&psig=AOvVaw0sb0FuttXR3QUMAi9BedFL&ust=1530260578802297


  

 

Dag 1 – Mimbo Jimbo siger godnat  

 Det finder du i sprogstartsposen                               Ting og sager, du selv skal finde 

• Trin-for-trinmanualen til sprogstartsposen 

• Billedbog: Mimbo Jimbo siger godnat af    
Jakob Martin Strid 

• A3-kopi af billedbogen 

• Ark med fokusord 

• Konkreter: 5 tandbørster, 5 bamser, 5 dy-
ner, 5 små bøger 

 

 
Det skal du gøre! 
 
Syng første vers af Sprogstartssangen. 
 
Vis billedbogen. Tal om forsiden og bagsiden, fortæl om forfatter og illustrator. Fortæl om bogens ryg. Hvad 
mon billedbogen handler om? Tal om billedbogens titel.  
 
Fortæl børnene, at i dag skal vi tale om at sige godnat og sove.   
 
Læs billedbogen to gange. Første gang med læseoplevelsen i fokus. Anden gang taler I om fokusord for hvert 
opslag. Brug billedbogens illustrationer til at understøtte fokusordene og konkreter fra sprogstartsposen til 
visualisering af billedbogen. Sæt en bevægelse på ordet, når det er muligt. Vis læseretningen og peg på bog-
staverne, mens du læser.  
 
Syng sidste vers af Sprogstartssangen. 
 
 

Læringsstigen 

Gør-det-sværere-strategi 
Forudsige: Hvad tror du, at der sker med tænderne, 
hvis man ikke børster dem? 
 
Generalisere: Hvilke dyr er med i bogen? Kender du 
andre dyr? 
 
Argumentere: Mimbo Jimbo læser om elefanter. 
Hvad kan du lide at høre bøger om? Hvorfor? 

Gør-det-nemmere-strategi 
Giv svaret: Det er aften. Mimbo Jimbo skal snart 
sove. Hvad skal Mimbo Jimbo snart? 
 
Hjælpes ad: Når man børster tænder, bruger man 
tandbørste og tandpasta. Skal vi hjælpes ad med at 
finde tandbørsten og tandpastaen i bogen? 
 
Begrænse valg: Børster Mimbo Jimbo tænder i køk-

kenet eller på badeværelset? 



  

 

Dag 2 – Mimbo Jimbo siger godnat 

 

Det finder du i sprogstartsposen                      Ting og sager, du selv skal finde 

• Trin-for-trinmanualen til sprogstartsposen 

• Billedbog: Mimbo Jimbo siger godnat af  
Jakob Martin Strid 

• A3-kopi af billedbogen 

• Ark med billedbogssnak 

• Konkreter: 5 tandbørster, 5 bamser, 5 dy-
ner, 5 små Mimbo Jimbo bøger 

• Godnatsange 
 

 

Det skal du gøre! 
 
Syng første vers af Sprogstartssangen. 
 
Fortæl børnene, at i dag skal vi tale om at sige godnat og sove.   
 
Vis billedbogen. Tal om billedbogen. Spørg børnene om de kan huske, hvad billedbogen handler om. 
 
Læs billedbogen og inddrag børnene i genfortælling af billedbogen undervejs.  
 
Billedbogssnak. Brug billedbogens illustrationer samt konkreter fra sprogstartsposen til at understøtte 
samtalen. Spørgsmålene følger billedbogens opslag. 
 
Syng andet vers af Sprogstartssangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et lille tip 
 
Kender du appen Filmcentralen/For de yngste? Her kan du finde filmen Lili børster tænder. Filmen kan ses 

ved at benytte unilogin.  
  



  

 

Dag 3 – Mimbo Jimbo siger godnat 

 Det finder du i sprogstartsposen                   Ting og sager, du selv skal finde 

• Trin-for-trinmanualen til sprogstartsposen 

• Billedbog: Mimbo Jimbo siger godnat af    
Jakob Martin Strid 

• A3-kopi af billedbogen 

• Ark: Sproglege 

• Konkreter: 5 tandbørster, 5 bamser, 5 dy-
ner, 5 små bøger 

• Sangen: Tandbørstesang  

• 6 billeder til temaet godnat til Story 
Sequenceren 

• Kassen med læringsmaterialer 

• Godnatsange 

 
Det skal du gøre! 
 
Syng 1. vers af Sprogstartssangen. 
 
Fortæl børnene, at i dag skal vi tale om at sige godnat og sove.   
 
Vis billedbogen. Tal om billedbogen. Spørg børnene om de kan huske, hvad den handler om. 
 
Læs billedbogen. Inddrag børnene i genfortælling af billedbogen.  
 
Sproglege. Orienter dig i sproglegene og vælg mindst to sproglege, som passer til børnegruppen. Lav gerne 
flere, hvis I har lyst og ekstra tid. Forbered dig på forhånd på legen. Brug billedbogen som udgangspunkt for 
sproglegene, da de omhandler billedbogens tema. Legene giver børnene mulighed for at høre, se, gøre og 
røre ord i nye sammenhænge.  
 
Syng 2. vers af Sprogstartssangen. 

Litteraturforslag 
 
• Lene Fauerby: Mette skal sove (1999) 
• Christiane Hansen: Syv trætte, små kaniner 

(2017) 
• Eric Hill: Plet siger godnat (2014) 
• Andreas Bræstrup Kirstein: Poul er ikke træt 

(2012) 
 
 

 

 
• Jörg Mühle: Vil du nusse mit øre? (2018) 
• Birde Poulsen: Lille krokodille kan ikke sove 

(2017) 
• Susanne Strasser: Søvnig og lysvågen (2018) 
• Kim Fupz Aakeson: Lili børster tænder 

(2011/2014) 
• Film Lili børster tænder (2015) Appen Film-

centralen/For de yngste. 
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Fokusord til Mimbo Jimbo siger godnat 
Aften: Om aftenen bliver det mørkt. Hvad gør du om aftenen? Er der stjerner på himlen om aftenen eller om 

morgenen? Hvordan ser himlen ud, når det bliver aften? Månen, stjernerne, det er mørkt. 

At sove: Hvor sover du? Kan du lide at sove? Leg at I sover, luk øjne, læg jer ned, sig snorkelyde. 

At sige godnat: Mimbo Jimbo siger godnat til aberne. Kan I sige godnat? Hvem siger du godnat til? Siger du 

godnat, når du står op, eller når du skal sove i din seng? Hvad gør aberne, inden de skal sove? Hvilken farve 

har tandbørsten? 

At sove: Næsten alle elefanter sover. Mimbo Jimbo siger godnat til elefanten, som ikke sover. Kan du pege 

på elefanten, som er vågen? 

Dyne: Mumbo Jumbo har en rød dyne med hvide prikker. Er en dyne blød eller hård?  

At læse godnathistorie: Mimbo Jimbo læser godnathistorie. Kan du lide at få læst godnathistorie? Vis en bog, 

fortæl at godnathistorien kan læses i en bog. Hvad handler Mimbo Jimbos bog om? 

At børste tænder: Mimbo Jimbo børster tænder. Peg på dine tænder. Vis hvordan man børster tænder. Sæt 

ord på frem/tilbage/op/ned. Hvad børster du tænder med? Hvorfor børster du tænder? Mærk på tand-

børsten og smag på tandpastaen.  

Bamse: Nu sover Mimbo Jimbo med sin bamse. Har du en bamse? Har din bamse et navn? Sover du med din 

bamse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 



  

 

Billedbogssnak til Mimbo Jimbo … – peg i bogen undervejs 

 

Se på bogens forside. Kan du finde bamsen? Kan du finde bogen? Kan du finde tandbørsten? Kan du 

finde tandpastaen? Kan du finde dynen? Hvem ligger under dynen? Hvad laver Mimbo Jimbo? 

Hvilket dyr er Mimbo Jimbo? Hvad lyser på himlen om aftenen? Peg på stjernerne. Det er aften. 

Hvad skal Mimbo Jimbo snart? Hedder det aften eller morgen, når man skal i seng og sove? 

Hvem siger Mimbo Jimbo godnat til? Hvor mange aber siger Mimbo Jimbo godnat til? Hvad har 

Mimbo Jimbo i hånden? Hvad skal aberne mon til? Hvad har abemor i hånden? Hvilken farve har 

tandbørsten? Hvilken farve har din tandbørste? Hvad har abeungen i hånden? Hvad bruger man en 

tandbørste til?  

Hvor mange elefanter siger Mimbo Jimbo godnat til? Hvem sover? Hvem er stadig vågen? Hvorfor 

sover elefanten ikke? 

Hvilket dyr er Mumbo Jumbo? Er han en elefant eller en flodhest? Hvad tror du Mumbo Jumbo skal 

bruge puden til? Hvem bor i det grønne hus med det røde tag? Hvilke farver har Mumbo Jumbos 

hus? 

Hvad ligger Mimbo Jimbo og laver på tæppet? Hvad kan I se på tæppet? Find en bil, find en bold, 

find en farveblyant, find en sok. Hvem læser en godnathistorie? Hvad læser Mimbo Jimbo en god-

nathistorie i? Læser Mimbo Jimbo godnathistorie om elefanter eller giraffer? 

Hvem husker at børste tænder? Hvad laver Mimbo Jimbo? Må jeg se jeres tænder - sig ihhhhhh. 

Hvad hedder den, Mimbo Jimbo børster tænder med? Hvad hedder det, han putter oven på tand-

børsten? Hvor børster Mimbo Jimbo tænder? I køkkenet eller på badeværelset? Vis mig, hvordan 

du børster tænder. Mimbo Jimbo børster tænder, inden han skal sove om aftenen. Skal man også 

børste tænder om morgenen? 

Hvor skal Mimbo Jimbo sove? Hvad ligger Mimbo Jimbo under? Hvem sover han med? 
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Sproglege til Mimbo Jimbo siger godnat 
 

 

Sproglege  

Godnat Bamse!: Børnene børster tænder på bamsen, læser den lille Mimbo Jimbo bog for bamsen, 

putter bamsen og synger en godnatsang. Fx: Lille Mimbo, Lille Mimbo fik en lille bamse. Melodi: Lille 

Lise. 

Findeleg: Læg konkreterne på gulvet. Tandbørsten, dynen, bamsen og bogen. Spørg børnene, om 

de kan finde fx tandbørsten: Sofie, kan du finde tandbørsten og give den til mig?  

Syng sangen: Tandbørstesangen. Børnene børster tænder på bamsen, mens I synger. 

 

Sproglege – med digitale læringsmaterialer 

Story Sequencer: Brug de 6 billedkort. Indtal på forhånd sætninger, der passer til de enkelte billeder. 

Lad børnene hjælpe med at sætte billederne ind de rigtige steder. Eller sæt på forhånd billeder i 

Story Sequenceren og lad børnene indtale lyd til billederne.  

Talende æsker: Læg tandbørsten i æsken og indtal på forhånd ordet Tandbørste: Spørg børnene, 

hvad de tror, der er i æsken og giv ledetråde, fx: Jeg har børster, og du bruger mig til at holde tæn-

derne rene. Hvem er jeg? Find selv på flere. Åbn derefter æsken og lyt: Er det mon det rigtige ord, 

der er indtalt på æsken? 

 

Endnu flere sproglege – inde & ude  

Besøg børnetandplejen eller lån et gebis fra tandplejen og børst gebisset sammen. Syng gerne Tand-

børstesangen imens.  

Kims leg. Gem konkreterne under et tæppe. Kan du huske, hvad der ligger under tæppet? Brug 2-3 

konkreter af gangen. Eller leg Kims Leg 2: Lad børnene se konkreterne under tæppet. Tag fx tand-

børsten væk og spørg: Kan I se hvilken ting, som er væk?  
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