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Disse ekstraoppgavene er hentet fra pakke 4 med ventearbeid (på
norsk og engelsk). Klikk på bildene for å lese mer om oppleggene.

• Les og tegn
Oppgavene går ut på å lese en kort tekst, og tegne til den. En viss del av tegningen er
allerede på plass, og elevene skal fullføre.
Det er viktig å merke seg at dersom de tegner uten å lese gjennom hele teksten først vil
det kunne føre til problemer. Noen av oppgavene har også instruksjoner om f.eks
hvilken farge noe ikke er. Et godt generelt råd er å ikke rase gjennom oppgaven.

Klikk på bildene for å se mer!

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:

Gratis

Nettside

Instagram

Facebook

Pinterest

Finn dette og mer i

BUTIKKEN MIN!

Grafiske lisenser!
Malimo-materiell bruker
grafikk og skrifttyper
kjøpt hos:

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.

E-post

Les komplett kjøpsog brukervilkår her.

Les og tegn!

Les teksten for å se hvordan
du skal fullføre tegningen!

Bilen står på bakken. Den står foran et hus. Huset
har minst to vinduer og en pipe. Mannen skal
reparere bilen. Han har en blå verktøykasse.
Ved siden av huset står et stort tre med røde
epler. To epler har ramlet ned på bakken. Solen
skinner på himmelen, men det er også minst tre
skyer der. To fugler flyver rundt. Mannen har et
kjæledyr som ligger under treet. Bak bilen står en
postkasse. Postkassen er ikke brun eller grå.
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Les og tegn!

Les teksten for å se hvordan
du skal fullføre tegningen!

Disse to fiskene er bestevenner, selv om de er veldig
ulike. Den ene fiske har mange forskjellige farger,
den andre er nesten helt grå. De bor ved et
korallrev, der de fleste fiskene har mange farger.
I dag er de to ute og svømmer mellom gress og
blomster som vokser under vann. Inne i gresset
gjemmer en krabbe seg. Bunnen er dekket av sand,
og fine skjell. En flaskepost med et brev inni ligger
også på bunnen. Lurer på hvem som har sendt den!
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Les og teikn!

Les teksten for å sjå korleis
du skal fullføre teikninga!

Bilen står på bakken. Den står framfor eit hus.
Huset har minst to vindauge og ei pipe. Mannen skal
reparere bilen. Han har ein blå verktøykasse.
Ved sida av huset står eit stort tre med raude
eple. To eple har ramla ned på bakken. Sola skin på
himmelen, men det er óg minst tre skyer der. To
fuglar flyg rundt. Mannen har eit kjæledyr som ligg
under treet. Bak bilen står ein postkasse. Postkassa
er ikkje brun eller grå.
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Les og teikn!

Les teksten for å sjå korleis
du skal fullføre teikninga!

Desse to fiskane er bestevener, sjølv om dei er
veldig ulike. Den eine fisken har mange ulike fargar,
den andre er nesten heilt grå. Dei bur ved eit
korallrev, der dei fleste fiskane har mange fargar.
I dag er dei to ute og svømmer mellom gras og
blomster som veks under vatn. Inne i graset
gøymer ein krabbe seg. Botnen er dekka av sand og
fine skjel. Ein flaskepost med eit brev inni ligg óg på
botn. Lurar på kven som har sendt den!
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Read and draw!

Read the text, understand
and complete the drawing!

The car is parked on the ground. It is parked in
front of a house. The house has at least two
windows and a chimney. The man is trying to fix the
car. He has a blue toolbox.
Next to the house there is a big tree with red
apples. Two apples have fallen to the ground. The
sun is shining in the sky, but there are at least
three clouds too. Two birds are out flying. The man
has a pet that is sleeping next to the tree.
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Read and draw!

Read the text, understand
and complete the drawing!

These two fish are best friends, even though they
are very different .One of them has many
different colors, and the other one is almost
entirely grey. They live in a coral reef, where most
fish have a lot of colors!
Today they are out swimming between grass and
flowers that grow under water. Inside the grass
there is a crab hiding. The bottom is covered with
sand and nice shells. Look, there is a message in a
bottle hidden in the sand!
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