
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


Været - barometer
Til dette prosjektet trenger dere:
• Farget papir eller kartong –

med farger du syns passer.
• Papptallerken
• Splittbinders
• Blyant (og evt viskelær)
• Saks og limstift
• Penn for å tegne på figurene

© Malimo.no

BRUKSANVISNING FOR LÆRER

• Steg 0: Skriv ut mal-ark (neste sider). Malene klippes ut på hvite ark, og 
legges på farget kartong. Spor rundt med blyant og klipp ut nøye. Bruk 
de fargene dere ønsker. Legg alle delene utover for å få oversikt.

• Steg 1: Klipp ut skyer i ulike farger ut i fra hvordan himmelen kan være. 
Lyse skyer for fint vær, og så mørkere skyere for dårlig vær. Legg skyene 
til side.

• Steg 2: Klipp ut deler til regnbye, sol, regn, lyn mm.

• Steg 3: Tegn snirkler på skyene hvis ønskelig. Dette gir en fin effekt.

• Steg 4 og 5: Monter delene til sol, regnbue osv. Dekorer hvis ønskelig. 
Lim skyene sammen med ulike værelementer. Tegn vind på en bit hvit 
papir slik vist på ferdig-bildet.

• Steg 6: Klipp ut pil med hjelp av malen. Fest denne midt på papptallerken 
ved hjelp av en splittbinders. Fest de ulike værelementene rundt som på 
en klokke.

• Tips! Kombiner gjerne med andre figurer fra andre mini-crafts knyttet til 
været.
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