
Tusen takk! ...alt jeg ber om er..
• at du kopierer og bruker

opplegget så mye du ønsker – for
din bruk i ditt klasserommet.

• at du deler opplegget fritt med
kollega, men ikke legger det ut på
nettet. Del linken til opplegget
heller enn å sende det direkte.

Det at du velger å bruke mitt 
materiell for å spare tid og ha det 
kjekt sammen med elevene betyr 
mye for meg! Min lidenskap er å 
hjelpe flotte lærere i en travel 
hverdag, og å motivere elevene 
deres. Samtidig gir dette meg 

muligheten til å holde tak over 
hodet og mat på bordet til familien 
min. Jeg er heldig! Takk skal du ha!

... finn meg på nett!

Nyhetsbrev Nettside Instagram Pinterest Facebook

Hjertelig hilsen,
♥Maren

Følg nyhets-
brevet for å 

ikke gå glipp av 
oppdateringer!

E-post

Takk til...
I dette opplegget har jeg 

brukt grafikk og skrifttyper 
kjøpt hos disse kunstnerne:

MÅNEDLIG TREKNING
Feedback & vinn!

Feedback er viktig for å holde ressursene oppdaterte, 
inspirerende og verdifulle! Legg igjen din tilbakemelding 
på et betalt opplegg for å få TpT Credits OG for å bli 

med i min månedlige 3 x  TpT gavekort-trekning! 
De tre vinnerene vil bli annonsert via en melding til 

følgere påTpT – så sørg for å klikke på den grønne 
følge-stjernen på siden!

https://app.convertkit.com/landing_pages/85222
https://www.pinterest.com/malimomode/
http://www.malimo.no
http://www.instagram.com/malimomode
mailto:maren@malimo.no
https://www.facebook.com/MalimoModeNO/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Rebeccab-Designs
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Kimberly-Geswein-Fonts


• Lys grønn = hele timer
• Mørk blå = halve timer

• Lys blå = kvart over
• Mørk grønn = kvart på 

START HVA ER KLOKKA?

© Malimo.no

Trill terning og flytt brikken din. Hvis du vet hva klokken 
er der du lander får du flytte dit. Lander du på en 

terning får du trille på nytt. Monstrene prøver å gjøre 
det vanskeligere med å skjule tall!

MÅL
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• Mørk grøn = kvart på 

START KVA ER KLOKKA?

© Malimo.no

Trill terning og flytt brikka di. Om du veit kva klokka er 
der du landar får du flytte dit. Landar du på ein

terning får du trille på nytt. Monstera prøver å gjere
det vanskelegare med å skjule tal!

MÅL



• Light green = full hour
• Dark blue = half hour

• Light blue = quarter past
• Dark green = quarter to

START WHAT IS THE TIME?

© Malimo.no

Roll the dice and move your pawn. If you know what time it 
is where you land, you may move there. If you land on a 

dice, you get another roll! The monsters are trying to make 
it harder for you and are covering some of the numbers! 

GOAL
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