
Minibøker på 
bokmål, nynorsk 

og engelsk!
Klikk på bildene for 
å finne opplegget!

Nivådelte minibøker!
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...alt jeg ber om er..

Hjertelig hilsen,

♥ Maren
Klikk på 
bildet for 
mer om 

meg!

Grafiske lisenser
I dette opplegget har jeg brukt 
grafikk og skrifttyper kjøpt hos:

TUSEN TAKK!
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 
bidrar dette til levebrødet mitt. 

Jeg er heldig! 
Takk skal du ha!

Finn dette og mer i
BUTIKKEN MIN!

... finn meg på nett!

Nyhetsbrev Nettside Instagram

Pinterest Facebook E-post

• 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.
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Bokmål



Kinesisk nyttår!

© Malimo.no

Knekk koden! Finn ut hvilke farger som skjuler seg bak kodene. 
Hint: første bokstav. Hvilket bilde skjuler seg i mønsteret? 

3, 6:
4, 8:
1, 2:

5, 9:
7, 10:
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Knekk koden! Finn ut hvilke farger som skjuler seg bak kodene. 
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Kinesisk nyttår!
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Lag en kode som bestemmer hvilke farger som skal brukes!

4, 7, 8: 

1, 2, 5:

3, 6:

9, 10:



Nynorsk



Kinesisk nyttår!
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Knekk koden! Finn ut kva fargar som skjuler seg bak kodane. 
Hint: første bokstav. Kva bilete skjuler seg i mønsteret? 

3, 6:
4, 8:
1, 2:

5, 9:
7, 10:



Kinesisk nyttår!
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Knekk koden! Finn ut kva fargar som skjuler seg bak kodane. 
Hint: første bokstav. Kva bilete skjuler seg i mønsteret? 

3, 6:
2, 8:
4:
10:
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1:
5:



Kinesisk nyttår!
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Lag ein kode som bestemmer kva fargar som skal bli brukt!

4, 7, 8: 

1, 2, 5:

3, 6:

9, 10:



Fasit og 
løsningsforslag



Kinesisk nyttår!
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Knekk koden! Finn ut hvilke farger som skjuler seg bak kodene. 
Hint: første bokstav. Hvilket bilde skjuler seg i mønsteret? 

3, 6:
4, 8:
1, 2:

5, 9:
7, 10:yellow

blue

light red

red
brown



Kinesisk nyttår!
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Knekk koden! Finn ut hvilke farger som skjuler seg bak kodene. 
Hint: første bokstav. Hvilket bilde skjuler seg i mønsteret? 

3, 6:
2, 8:
4:
10:

7:
9:
1:
5:

white
red

green
yellow

black
brown
orange
blue



Kinesisk nyttår!
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Lag en kode som bestemmer hvilke farger som skal brukes!

4, 7, 8: 

1, 2, 5:

3, 6:

9, 10:
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