
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.

• du kan ikke dele, sende eller legge
ut materiellet på nettet.

• du kan ikke dele materiellet med
kollega uten ekstra lisens.

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


MANDALA - SAMARBEID

Det finnes en rekke fordeler med fargelegging –

det kan du lese mer om i dette innlegget. Det 

handler om både finmotorikk, trening av hjerne, 

redusere stress og mye mer. Mandala er en 

veldig fin aktivitet i så måte. Det er tegninger 

med litt mer detaljer, og gjerne gjentakende 

mønster. Man får et veldig fint resultat ut av en 

ganske enkel mal, samt rom for sin egen smak.

På Malimo.no samler vi nå et stort utvalg slike mandalas som kan skrives ut 

enkeltvis i A4-format, eller med vårt forhåndsoppdelte forslag for samarbeids-

fargelegging. Der får hvert barn sin del og farger etter eget ønske. Etterpå settes 

delene sammen til et stort, vegghengt bilde.

Illustrasjonsbilde med flott fargelegging!

Eksempel fra Mære skole. 

Samarbeidstegning.

Vi deler inn et forslag, men ved å laste ned enkeltbildet 

kan du selv skrive ut oppdelt plakat. Da er det viktig å 

åpne filen i Adobe Reader og ikke i nettleseren. Juster 

prosent-andelen og «skriv ut som pdf» og prøv deg frem 

til en inndeling du syns passer din gruppe.

Send oss en e-post på post@malimo.no med 

evt spørsmål eller ønskede design! 

https://malimo.no/fordeler-fargelegging/
mailto:post@malimo.no
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