14 Nomer-aktiviteter til
skoler & biblioteker
Hvad med en Nomerne-eftermiddag
på biblioteket eller et forløb i børnehaven, indskolingen eller SFO’en? Her
er 14 ideer til sjove Nomer-aktiviteter.
De fleste materialer kan hentes
GRATIS på min hjemmeside.
På side 4 kan du få ideer fra
andre kreative lærere, pædagoger,
og bibliotekarer, der selv har fundet
på nye Nomer-aktiviteter.
Rigtig god fornøjelse med Nomerne.

www.jankjaer.dk

TEGNING
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Farvelægningsark

Få gang i tuscherne. Der er 8 gratis farvelægningsark, der
kan hentes på www.jankjaer.dk under ‘GRATIS’.
Og de skal altså ikke absolut ligne figurerne i bøgerne, find
endelig selv på nye farver.
http://jankjaer.dk/nomer_gratis.pdf

Find på din egen nom
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Dette ark er en del af farvelægningsarkene, men denne
her er speciel, for her går det ud op at opfinde en helt ny
type nom. Jeg har allerede modtaget mange sjove nomer
fra børn rundt omkring i landet: Cirkus-nom, slik-nom,
dæmon-nom osv.
http://jankjaer.dk/nomer_gratis.pdf

Lær at tegne med kvadrater

Det er bestemt ikke så nemt, som det ser ud til. Du kan
hente arkene gratis, og se også filmen på YouTube, hvor
Jan Kjær forklarer, hvordan det fungerer.
Film: https://youtu.be/wO46IfU2wnA
Arkene: http://www.jankjaer.dk/kvadrater.pdf

Jan Kjærs ‘RUL-EN-NOM’

Brug dette ark til at tegne skøre nomer.
Der er over 1200 kombinationsmuligheder.
Send dem til mig, så jeg kan se de skøre nomer!!!
Arkene: http://jankjaer.dk/rulennom.pdf
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Tegn med perler

Der ligger 3 gratis perle-mønstre på hjemmesiden, som
kan downloades ... hvis man vil have endnu flere, kan
man købe “Nomerne i perler” til 179,- på Gucca.dk.
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Disse er mønstre opfundet af en læser.
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SPIL & MUSIK

Lav dit eget brætspil

Print de forskellige brætspilfelter, klip
dem ud og sæt dem sammen lige som
du har lyst. Skab en helt skør bane og
lav endda dine egne nye felter.
http://www.jankjaer.dk/boardgame.pdf
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Nomer-musik! Lav din helt egen
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På denne gratis online musikstudie kan du sætte 60
forskellige musikstykker sammen og lave dit helt eget
nomer-musik. Link:
http://jankjaer.dk/nomernesorkester/#
Eller hør Nomer-sangen, der er skrevet
af Tonny Rostrup her:
https://youtu.be/dWrr11PHkVA

Kortspil m. 32 kort

Lær at læse og regne med dette fantastiske GRATIS
kortspil. Teksten er lix 6. Man skal desuden bruge 6
terninger for at kunne spille. Så man lærer også basal
matematik. Se video, hvor Jan Kjær forklarer reglerne:
https://youtu.be/oaiHIVmL9wY
Hent kortene her:
http://www.jankjaer.dk/Nomernekortspil.pdf
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Billedlotteri

Billedlotteri med 6 plader og 54 brikker.
Print dem og klip løs ... og så er der billedlotteri!
Hent her: http://jankjaer.dk/billedlotteri.pdf
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3D-print din egen Nomerfigur

Download filen, så du kan 3D-printe din egen figur.
I filen er figuren 12 cm. høj. Filformater er .stl og .obj
Hent her: http://jankjaer.dk/Nomer3D.zip
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En læser har printet
og malet 3D-figuren.
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MAD & KAGER

Madopskrifter

Her er fire madopskrifter, der viser
hvordan du laver maden fra
“Manta og Skovpiraterne”. Her:
http://www.jankjaer.dk/manta_opskrifter.pdf
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Kagedekorationer
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Kagedekorationerne er 5 cm. i diameter. Perfekte til
muffins. Se YouTube-videoen, hvor Jan bager muffins:
https://www.youtube.com/watch?v=k6C0VINW_s0
Kagedekorationerne kan bestilles på:
https://www.kagedeko.dk/nomerne-af-jan-kjaer

Lagkage

Man kan opfinde sine egne lagkager
(til venstre), eller man kan bestille den
19. cm. store kagedekoration (til højre):
https://www.kagedeko.dk/nomerne-af-jan-kjaer
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Pizzaer, pizzaer, pizzaer!

Pizzaer lader til at være et stort hit blandt de forskellige
familier. Jeg har fået virkelig mange fede pizzabilleder i
tidens løb. Her er et lille udvalg til inspiration:
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Ideer fra børnehaven Engmarken
Her er et eksempel fra en børnehave, der virkelig har taget Nomerne til sig og opfundet deres helt
egne aktiviteter.
BØRNEHAVEN ENGMARKEN
v. leder Alice Clemmensen
Filmatisering af
“Nomernes hemmelige beskytter”
Engmarken lavede et 3 måneder langt
Nomerne-forløb, hvor de bla.a. filmatiserede
hele “Nomernes hemmelige beskytter”.
En 20 minutter lang film med 5-årige
skuespillere. Fantastisk!
Pigo-væddeløb
Engmarken opfandt også “Pigo-væddeløb”,
hvor børnene satte pigo-hoveder på løbecyklerne og løb om kap.
Nomersangen “Eh Oh” af Tonny Rostrup
En ekstra kreativ medarbejder på Engmarken
lavede simpelthen sin helt egen nomer-sang.
Nyd sangen og se klip fra filmen på:
https://youtu.be/dWrr11PHkVA
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