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Foldebog
Vejledning og 
kopiark



 
Foldebøger er populære i indskolingen. I Miltons Foldebog bygger vi på de            
kendte aktiviteter og fortællinger fra Miltons Univers. I bogen skal børnene           
arbejde kreativt med historierne når de farver, klipper, klistrer, leger, spille med            
mere. 
I lærervejledningen her finder du beskrivelser af hele forløbet samt bilag til print.             
Så kan legen begynde. 
 
Foldebogen indeholder: 

● Puslespil med Milton, Amanda og Conrad i hulen 
● Vendespil med billeder fra Miltons univers 
● Aktiviteten Mine ord 
● Aktiviteten Min bog 
● Aktiviteten Verdenskort med flag 
● Teaterdukker med Milton, Amanda og Conrad 
● Miltons bord og stole 
● Aktiviteten Mit vendespil 
● Aktiviteten Miltons bog  
● Lommespejl til Miltons taske 

 
Til Miltons Foldebogen skal man bruge:  

● Hvidt karton i A3  
● Kopier af bilagene her fra lærervejledningen 
● Limstift 
● Farver 
● Karton i flere farver 
● Gamle ugeblade  
● Papirklips 

 
Tip:  
Hvis I ikke kan finde karton i den rigtige farve, kan I bruge hvidt karton og selv                 
farve det med de ønskede farver farver. 
 
 
 
  

 



 

Bilag til print 
 
Bilag 1: Figurerne Milton, Amanda og Conrad  
Forberedelse:  
Print figurerne på hvidt karton - ét ark til hver elev 
 
Elevopgave: 

1. Farv Milton, Amanda og Conrad 
2. Figurerne bruges til genfortælling af historien og når eleverne selv skal           

finde på nye eventyr til Milton og vennerne i den fortryllede skov 
 
 
Bilag 2: Baggrund til navneskilt + navneskilt Milton, Amanda og Conrad 

Baggrunden findes her i en Let udgave, der er nem at klippe ud.  
(alternativt vælges bilag 3) 

Forberedelse:  
Print baggrund og navneskilte på karton eller papir i ønskede farver - ét ark til               
hver elev  
 
Bemærk:  
Navneskiltet fungerer som holder til figurerne Milton, Amanda og Conrad (bilag 1) 
Baggrund og navneskilt kan også klippes i farverigt papir eller blade. 
 
Elevopgave: 

1. Farv baggrunde og navneskilte 
2. Klip baggrunde og navneskilte ud 
3. Fold kanterne på navneskiltet 
4. Lim baggrunden ind i bogen 
5. Lim navneskiltet oven på baggrunden 

 
Bilag 3: Baggrund til navneskilt + navneskilt Milton, Amanda og Conrad 

Baggrunden findes her i en Svær udgave, der er nem at klippe ud.  
(alternativt vælges bilag 2) 
 

Forberedelse:  
Print baggrund og navneskilte på karton eller papir i ønskede farver - ét ark til               
hver elev  



 

 
Bemærk:  
Navneskiltet fungerer som holder til figurerne Milton, Amanda og Conrad (bilag 1) 
Baggrund og navneskilt kan også klippes i farverigt papir eller blade. 
 
Elevopgave: 

1. Farv baggrunde og navneskilte 
2. Klip baggrunde og navneskilte ud 
3. Fold kanterne på navneskiltet 
4. Lim baggrunden ind i bogen 
5. Lim navneskiltet oven på baggrunden 

 
Bilag 4: Træ + Milton + titel til forsiden 
 
Forberedelse:  
Print bilag 4 på hvidt karton  
 
Elevopgave: 

1. Farv træet, milton og bogens titel 
2. Klip det hele ud 
3. Lim halvdelen af træet fast på bogens ene forsideflap 

Lad den anden halvdel stikke ud over kanten 
4. Lim bogstaverne M-i-l på den ene forsideflap 
5. Lim bogstaverne t-o-n på den anden forsideflap 
6. Lim Milton på hvor du synes han skal være. 

 
Bemærk:  
Træet og titel kan også klippes i farverigt papir eller blade. 

 
 
Bilag 5: Verdenskort + sol + lommespejl 
 
Forberedelse:  
Print bilag 4 på hvidt karton  
 
Elevopgave: 

1. Klip alle dele ud 



 

2. Fold kanterne på verdenskortet 
3. Lim verdenskortet ind i bogen 
4. Fold kanten på solen og lim den på ved siden af verdenskortet 

 
Bilag 6: Danmarks flag + skabelon til valgfrit flag  
Forberedelse:  
Print bilag 6 på hvidt karton  
 
Elevopgave: 

1. Farv Danmarks flag 
2. Klik flaget ud 
3. Tegn det flag som de har i det land i har arbejdet med. 
4. Klik flaget ud 
5. Stik de to flag ned i lommen bag ved verdenskortet 
6. Tegn eventuelt flere flag som I kender 

 
Bilag 7: Kuvert + spilholder til spil + mærke til kuvert 
Forberedelse:  
Print bilag 7 på kraftigt papir eller karton i hvidt eller anden ønsket farve.  
Print 3 ark til hver elev, gerne i forskellige farver 
 
Elevopgave: 

1. Farv kuvert og spilholder, hvis de er hvide 
2. Skriv kuvertens indhold på mærket, så det passer med indholdet i kuverten 

(Puslespil, Vendespil, Mit vendespil) 
3. Klip alle dele ud langs kanterne 
4. Fold kanterne ind på kuverten 
5. Lim kuvertens bagside fast i bogen 
6. Fold kuvertens sider ind og luk dem sammen med mærket  

(Puslespil, Vendespil, Mit vendespil) 
7. Fold siderne og limsiderne på spilholderen  
8. Lim spilholderen sammen med lim på de to limflapper 
9. Læg puslespil eller vendespil i spilholderen og placer den i kuverten 

 
Bemærk:  
Kuvert og spilholder kan også klippes i farverigt papir eller blade. 
 



 

Bilag 8: Miltons taske + navneskilt til tasken 
Forberedelse:  
Print bilag 8 på rødt karton - ét ark til hver elev  
 
Elevopgave: 

1. Klip alle dele ud 
2. Fold taskens lukkeflap ned over taskens bagside 
3. Lim taskens bagside fast inde bogen 
4. Fold kanterne på taskens forside bagud 
5. Lim taskens forside fast på taskens bagside 
6. Lim miltons navn fast på taskens forside 

 
Bilag 9: Miltons bog 
  
Forberedelse:  
Print bilag 9 på kraftigt hvidt papir eller karton - ét ark til hver elev  
 
Elevopgave: 

1. Klip begge bogens sider ud 
2. Fold begge sider på midten 
3. Læg siderne sammen med Milton på bogens forside 
4. Lim eventuelt de to sider forsigtigt sammen med en tynd stribe lim eller             

bind en tynd snor omkring siderne 
 
Bemærk:  
I kan eventuelt lave flere sider til bogen. 
 
Bilag 10: Miltons bord + stol 
Forberedelse:  
Print bilag 10 på hvidt karton - ét ark til hver elev  
 
Elevopgave: 

1. Farv toppene til stole og borde som træstuppe med åreringe 
2. Klip toppene ud 
3. Farv bunden til stole og borde som træstammer med striber 
4. Klip dem ud 
5. Fold bunden til stole og borde i folderne 



 

6. Lim dem sammen på limfolden 
7. Lim toppen fast på stole og bord 
8. Lim bord og stole fast i bunden 

 
Bemærk:  
Kuvert og spilholder kan også klippes i farverigt papir eller blade. 
 
Bilag 11: Miltons græstæppe 2 x 
Forberedelse:  
Print bilag 11 på hvidt karton - ½ ark til hver elev 
 
Elevopgave: 

1. Farv Miltons tæppe 
2. Klip tæppet ud 
3. Lim tæppet ind i bogen 

 
Bilag 12: Puslespil 
Forberedelse:  
Print bilag 12 på hvidt karton - ét ark til hver elev  
 
Elevopgave: 

1. Klip brikkerne ud langs stregerne 
2. Se om du kan samle puslespillet 
3. Opbevar puslespillet i kuverten med mærket Puslespil 

 
Bilag 13: Vendespil + Mit vendespil 
Forberedelse:  
Print bilag 13 på hvidt karton - ét ark til hver elev  
 
Elevopgave: 

1. Klip brikkerne til vendespillet med Milton ud 
2. Spil vendespillet med en ven 
3. Opbevar vendespillet i kuverten med mærket Vendespil 
4. Tegn selv et vendespil. Der skal være to ens brikker til hvert stik 
5. Klip brikkerne til dit vendepil ud 
6. Spil dit vendespil med en ven 
7. Opbevar dit vendespil i kuverten med mærket Dit vendespil 



 

 
Bilag 14: Milton ord 2 x 
Forberedelse:  
Print bilag 14 på hvidt karton - ½ ark til hver elev  
 
Elevopgave: 

1. Klip kortene med ord ud 
2. Se om du kan placere dem på de rigtige ting i hulen 
3. Opbevar ordene i lommen i Miltons seng (Bilag 15 + 16)  

 
Bilag 15: Miltons seng 
Forberedelse:  
Print bilag 15 på kraftigt hvidt papir -  ét ark til hver elev  
 
Elevopgave: 

1. Sengens to dele ud 
2. Lim sengens øverste del fast i bogen 
3. Fold flapperne på sengens nederste del bagud 
4. Lim sengens nederste del fast, så den øverste kant støder op til den             

øverste del af sengen. Kom kun lim på flapperne 
Sengens nederste del skal fungere som holder til dynen (Min bog) 
 

Bilag 16: Miltons hovedpude (Holder til mine ord) + dyne (Her er jeg bog) 
Forberedelse:  
Print bilag 16 på kraftigt papir - ét ark til hver elev  
 
Elevopgave: 

1. Farv hovedpuden (holder til mine ord) 
2. Klip hovedpuden ud 
3. Fold den og lim den sammen 
4. Hovedpuden fungerer som holder til mine ord (Bilag 14) 
5. Klip Miltons dyne ud (Min bog) 
6. Fold bogen 
7. Skriv navn med mere i bogen 
8. Tegn en tegning af dig selv i bogen 
9. Tegn en fin forside og bagside til bogen 
10. Opbevar bogen som dyne i Miltons seng 



Bilag 1: Figurerne Milton, Amanda og Conrad



FOLD

FO
LD

FO
LD

Navneskilt/ �gurholder

Bilag 2: Baggrund til navneskilt + navneskilt Milton, Amanda og Conrad

FOLD
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FOLD
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LD



Bilag 3: Baggrund til navneskilt + navneskilt Milton, Amanda og Conrad

FOLD
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LD

Navneskilt/ �gurholder

FOLD
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FOLD
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Bilag 4: Træ + Milton + titel til forsiden



FO
LD

FO
LD

FOLD

Fold

Bilag 5: Verdenskort + sol + lommespejl



Bilag 6: Danmarks �ag + skabelon til valgfrit �ag



FOLD

FO
LD

FO
LD

FOLD

FOLD

FO
LD

FO
LD

Spilholder

Kuvert       

Markat til kuvert       

Bilag 7: Kuvert + spilholder til spil + mærke til kuvert



FO
LD

FO
LD

FOLD

FOLD
Taskens bagside og lukke�ap

Navne til tasken       

Taskespænder

Taskens forside

Bilag 8:  Miltons taske + navneskilt til tasken



Fold

Bilag 9:  Miltons bog



Top til stole

Top til bord

Bord Stole

Bilag 10:  Miltons bord + stol

LIM

Bord og stole foldes
ved de stiplede linjer 



Bilag 11:  Miltons græstæppe 2 x



Bilag 12:  Puslespil



Bilag 12:  Vendespil + Mit vendespil



STOL TASKE SENG

BORD KASKET FLAG

KORT SOL SPEJL

STOL TASKE SENG

BORD KASKET FLAG

KORT SOL SPEJL

Bilag 14:  Milton ord 2 x



FO
LD

FO
LD

FO
LD

FOLD

På den stipled markering
sættes holder til puden

Bilag 15:  Miltons seng



FOLD

FO
LD

FO
LD

Mit Navn er:

Min alder er:

Min hårfarve er:

Min øjenfarve er:

Mine forældre hedder:

Min ynglingsfarve er:

Her er jeg

Holder til hovedpude

Fold

Miltons dyne og elevens bog

Bilag 16:  Miltons hovedpude (Holder til mine ord) + dyne (Her er jeg bog)

FOLD
FO

LD

FO
LD


