
IS
B

N
 9

78
-9

52
-7

49
0

-8
5-

3 

Da Mumbo Jumbo 
blev kæmpestor  
(Tá Mumbo Jumbo varð risastórur) 
Høvundur: Jakob Martin Strid (Danmark) 
Myndprýðari: Jakob Martin Strid 
Bókadeild Føroyar Lærarafelags, 2019 
Tilnevnd Barna- og 
ungdómsbókmentavirðisløn 
Norðurlandaráðsins 2019 

Søgugongd:  Djórini í Dalinum lítla skulu halda 
stóra veitslu. Mumbo Jumbo verður sendur út 
í skógin at heinta kantarellir til sósina, og tá 
hann kemur aftur, er hann vorðin risastórur. 
Saman við vinunum fer hann út á eina langa 
ferð fyri at gerast lítil aftur.  

Evni: Vinalag, dirvi, hugflog, samstarv, at 
hoyra til, náttúra, empati, djór, vandi  

Norðurlendski bókaslúkurin

Samtalur og virksemi: 
HYGG OG LES við teimum allaryngstu 

Hyggið at myndunum saman. Hvørji djór kenna tit? 
Hermið eftir Mumbo Jumbo og gangið sum um tit eru 
risastór. Hvussu gongur ein, um ein er evarska lítil? 

TEY YNGRU 

1. Hyggið at permuni. Hvørji djór síggja tit? Hvat hal-
da tit, bókin snýr seg um? 

2. Bókin eitur Tá Mumbo Jumbo varð risastórur. 
Hvussu halda tit, at tað hendi? 

3. Mumbo Jumbo er keddur um at vera risastórur. 
Hvussu halda tit, at hann kann gerast lítil aftur? 

4. Miðskeiðis í bókini finna djórini ein pakka av 
gummibommum. Hvussu halda tit, tað hevði verið 
at bitið í eitt risastórt gummibomm? Um tit høvdu 
kunna gjørt okkurt etandi risastórt, hvat skuldi tað 
so verið? 

5. Veljið eina mynd úr bókini, sum tykkum dámar og 
tosið um tað, tit síggja. 

MIÐLINGAR 

1. Mumbo Jumbo verður sendur í skógin eftir kanta-
rellum til sósina. Tekna ella skriva ymiskt á ein lista, 
sum ein kann finna í skóginum ella í haganum og 
tosið saman um, hvat ein kann eta, og hvat ein ikki 
skal eta. 

2. Ger ein lista og grundgev fyri tínum svarum uppá 
hesar spurningar:  
Hví hevði tú viljað verið stór/ur? 
Hví hevði tú viljað verið lítil? 
Hví vilt tú vera, sum tú ert?  

3. Hvat siga hini djórini í Dalinum lítla til, at Mumbo 
Jumbo er vorðin risastórur? Hvat hevði tú sagt, um 
ein av tínum vinum brádliga var risastórur?  

4. Baba Jaga spyr Mumbo Jumbo, hví hann ikki vil 
vera verandi stórur. Hví halda tit, at Mumbo Jumbo 
ikki vil vera stórur? 

5. Tosið saman um, hvat tað merkir at vera stór/ur. 
Er tað at vera stór/ur tað sama sum at vera djørv/
djarvur? Kann ein gráta, hóast ein er stór/ur? Hava 
tit nakrantíð verið so kedd, at tit bara vildu hava 
mammu ella babba? Halda tit, at Mumbo Jumbo er 
djarvur? 

6. Ímyndið tykkum at ferðast í eini luftballón. Hvussu 
stýrir ein eini luftballón? Hvagar høvdu tit farið? Hvat 
ella hvønn høvdu tit tikið við tykkum? 

7. Hvat halda tit um Baba Jaga? Hyggið nærri at 
húsinum hjá Baba Jaga. Hvat halda tit um tað? 
Hvørjum er húsið gjørt úr? Hava tit sæð eitt líknandi 
hús fyrr? 

TEY STØRRU BØRNINI 

1. Hvat halda tit um bókina? Var nakað, sum var 
torført at skilja? Síggja tit mynstur ella líkleikar við 
aðrar søgur? 

2. Hvussu langt er til Sibiria? Hyggið í heimskortið og 
finnið út av, hvussu tit koma hagar, og finnið myndir 



M Á L A M O L I :  

”Umskapan”

Förvandling

Hamskipti Muodonmuutos

Forvandling Umskapan Hápmemolsun

Forvandling Allanngorneq

svenskt danskt norskt íslendskt føroyskt grønlendskt  finskt norðursamiskt  

Frámerkið myndir av tykkara lesiupplivingum við #nordiskabokslukaren!

AÐRAR BÆKUR SEM GÆTI VERIÐ GAMAN AÐ LESA: 

Hittir tú eina bjørn eftir Malin Kivelä, Martin Glaz og Lindu Bondestam

På en trollsländas vingar eftir Ann-Christin Waller og Anni Wikberg 

Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet eftir Veera Salmi og Matti Pikkujämsä

í eini bók ella á netinum, sum vísa, hvussu tað sær út 
í Sibiria. 

3. Vinirnir kjakast um lutin til luftballónina. Eitur tað 
eitt GAJOL ella ein BANJO. Hvat er eitt GAJOL og 
ein BANJO?  

4. Søgan er ein heim-úti-heim søga. Kenna tit aðrar 
søgur, sum nýta hetta slagið av frásøgn? Tosið sam-
an, skrivið ein tekst ella gerið eitthvørt skapandi um 
gleðina við at ferðast og at koma heim aftur. Um at 
hava eitt heim og onkran at koma heim til. 

5. Ímyndið tykkum at tit eru vorðin risastór ella evar-

ska lítil. Skrivið ein tekst um, hvussu tað er.  

6. Dillan situr eftir við einum alt ov stórum blýants-
spískara og einum ov lítlum baðikari. Aftast í bókini 
finna tit fleiri lutir, sum vinirnar hava funnið uppá. 
Klára tit finna uppá fleiri? 

7. Í næstsíðsta brotið í bókini seta vinirnir orð á, 
hvussu teir hava upplivað túrin. Hvør hevði tú viljað 
verið, um tú skuldi valt ein leiklut til ein film? 

8. Ger tína egnu teknirøð við trimum myndum við 
evninum ‘umskapan’. 


