
Vejledning til foldebogen  

 

Det skal du bruge:  

- Print et sæt ud til alle elever i klassen, så de får et hver 

- Find nok A3-papirer til hele klassen 

- Find limstifter og sakse frem til hele klassen 

Før eleverne kan gå i gang: 

- Alle eleverne får et A3-papir (valgfri farve) 

- Alle eleverne folder hver deres foldebog (se video) 

 

Lektionstid:  Afhængigt af klassetrin så er den anslåede lektionstid omkring 2 

lektioner.  

Fokus:  Denne aktivitet har fokus på at styrke børnene kendskab til det 

enkelte verdensmål. De kommer til at arbejde med en del fakta 

fra plakaterne til verdensmålet, så de aktivt arbejder med dem. 

Aktiviteten øver også finmotorikken gennem klip, klistre og 

farvelægningsdelen.  

Alderstrin:  Alle klassetrinene fra 0-3 klasse kan være med. Dog vil de store 

2 og 3 klasses elever være mere selvstændige. Du kan selv 

tilpasse materialet, så eleverne føler de kan være med.  

Aktivitet:  Vis vejledningsvideoen for hele klassen. Du kan med fordel lade 

dem alle sammen folde deres bog, mens det bliver vist på 

videoen. Så kan de se hvordan det gøres. Lav evt. selv en 

foldebog, som eleverne kan komme op og kigge på.  

Tidspress:  De elever som har svært ved at nå det hele kan undlade at lave 

sidste side med Milton, vennerne og træet (side 6). 

 

 

Nu kommer der en gennemgang af hele foldebogen side for 

side. Denne vejledning er et supplement til videoen og den 

foldebog, som du selv laver. 

 

 

Side 1:   

- Klip de to billeder ud af verdensmålet. 

- Lim dem på de to forsidestykker. 

- Klip Miltons navn ud. 

- Lim det ind nederst på bagsiden. 

 



Side 2: 

- Klip kanten til på A4-papiret væk, hvis det er for stort. 

- Lim A4 siden ind i midten af foldebogen. 

 

Side 3: 

- Klip verdensmålsheltegerninger og papiret med de 17 verdensmål ud. 

- Fold begge papirer sammen på midten. 

- Åbn foldebogen 

- Lim heltegerninger ind øverst på venstre forside (bunden af listen limes på), så papiret åbnes ud af 

foldebogen. 

- Lim de 17 verdensmål ind nederst på venstre forside (bunden med bikuberne limes på), så papiret 

åbnes ud af foldebogen. 

 

Side 4: 

- Klip alle delene ud til tasken. 

- Åbn foldebogen - fold og lim bagsiden af tasken ind øverst på højre forside. 

- Fold taskens forside ind, og kom lim på. Lim den på taskens bagside, så den passer. 

- Klip taskespændet ud, og lim den på taskens top. 

- Kom lim yderst på de to sider af navnet Milton, og lim det hen over spændet. Nu kan taske holdes 

lukket. 

 

Side 5: 

- Klip det hele ud. 

- Lim medaljen (rosetten) på papiret med verdensmålsheltegerninger (dette skal være lukket). 

- Lav et vendespil med cirklerne - tag 2 cirkler og skriv verdensmålstallet med samme farve på den 

hvide side (1 sæt). 

- Fortsæt med at lave sæt indtil du har 6 forskellige farvede sæt. Kom dem i din taske. 

OBS: De store elever kan evt. skrive ord eller tegne noget fra historien på cirklerne – bare de får 

lavet det i par. 

- Klip dit diplom ud – det skal limes ind nederst på højre forside. 

 

Side 6:  

- Klip træet og de 3 figurer ud. 

- Lim det hele ind på bagsiden, hvor du allerede har limet Miltons navn ind. 

- Farvelæg det hele. 

 

Dette tages på klassen: Alle elever skal gøre det 

- Find landet og sæt kryds på verdenskortet, hvor det ligger. 

- Skriv 3 ting som I har lært om landet. 

- Tegn landets flag, og farvelæg det. 

- Tegn 1 tegning som handler om verdensmålet på midtersiden. 

- Gennemgå verdensmålsheltegerninger med eleverne – få dem til at sætte kryds i de heltegerninger, 

som de har styr på. 

 


