
TAKK! Det at du velger Malimo-materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen
med elevene betyr mye for meg! Min store lidenskap er å hjelpe flotte 
pedagoger med tips, inspirasjon og fiks ferdig materiell i en travel hverdag. 

... finn mer inspirasjon på nett:

Grafiske lisenser!

NB! Bruksvilkår!
• du kan kopiere og bruke materiellet

så mye du ønsker – for egen bruk i
ditt klasserom.

• du kan dele materiellet fritt med
kollega, men ikke legge det ut på
nettet. Del linken til malimo.no
heller enn å sende det direkte.

Les komplett kjøps-
og brukervilkår her.

Gratis Nettside Instagram Facebook Pinterest E-post

Finn dette og mer i
BUTIKKEN MIN!

Malimo-materiell bruker 
grafikk og skrifttyper 

kjøpt hos:

https://malimo.no/ressursbibliotek-for-medlemmer/
https://malimo.no/
https://malimo.no/kjops-og-brukervilkar/
https://malimo.no/butikk/
https://malimo.no/produktkategori/konkreter-oppbevaring-rekvisita/
https://malimo.no/serier/kortstokker
https://malimo.no/butikk/eventyr-samlepakke/
https://malimo.no/serier/leksi/
https://malimo.no/serier/oppgavekort
https://malimo.no/produktkategori/j2-matematikk/f-brok/
https://malimo.no/serier/sosialt_arbeid/
https://malimo.no/produktkategori/h-lesing-og-skriving/h-lesehefter/
https://malimo.no/butikk/multiplikasjonsplakater/
https://www.facebook.com/malimomaren/
https://www.instagram.com/malimomaren/
https://www.pinterest.com/malimomode/boards/
mailto:marenlm@malimo.no


Klikk på bildet for å 
finne det komplette 
opplegget med 32 

ulike figurer!

Kortene med 
skrivebestillinger 
er redigerbare! 

♥

https://malimo.no/butikk/valentinekort/


Valentine aktivitets-
pakke med norsk og 

matematikk.

Nivådelte opplegg

Leseteater

Parlesing

https://malimo.no/butikk/ukens-malimo-23/
https://malimo.no/butikk/valentine1-3/
https://malimo.no/butikk/leseteater6-valentine/
https://malimo.no/butikk/parlesing4-valentine/


Bruksforslag: 

Valentine mandala!

© Malimo.no

• Bruk dem akkurat slik de er. Skriv ut, fargelegg og bruk dem til 
dekorasjoner f.eks. Da kan man skjære vekk den nederste delen av 
arket, eventuel t kli ppe ut si rkelen.

• Skriv ut og instruer elevene til å lage oppgaver til hverandre. Det 
kan f.eks være slik at de skriver regnestykker. Bestem en farge for 
hver boks. Svaret kan ved siden av boksen og regnestykket på selve 
mandalaen, eller motsatt. Her kan man blande inn alle slags 
oppgaver. Ved boksen kan store bokstaver stå, og så skal man 
matche mot en liten bokstav på mandalaen.

• Skriv ut og før på oppgaver selv før du kopierer opp.
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