
Tusen takk!
Vilkårene for bruken av denne ressursen er enkle:

• Du kan kopiere og distribuere ressursen elektronisk så mye du 
ønsker – for bruk i klasserommet ditt.

• Du kan legge ut ressursen på nettet, men da må du linke til 
meg (blogg eller TpT-link). 

• Du kan dele ressursen med kollega.  

Hvis du finner feil blir jeg takknemlig for å få beskjed! Da sender jeg
deg en oppdatert versjon. Du kan kontakte meg på
maren@malimomode.no

Tusen takk for at du støtter arbeidet mitt! Du kan følge meg 
for oppdateringer om nye opplegg og gratismateriell! Meld 
deg på nyhetsbrevet mitt, eller klikk på ikonene nedenfor!

Hjertelig hilsen,

Maren
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Finn meg på nett!

Nyhetsbrev – Blogg – Pinterest – Instagram – Facebook

mailto:maren@malimomode.no
http://eepurl.com/bLCikn
http://eepurl.com/bLCikn
http://blogg.malimomode.no/
http://www.pinterest.com/malimomode
http://www.instagram.com/malimomode
http://www.facebook.com/malimomodeNO
http://bit.ly/malimomode


Finn flere oppg!
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23 arbeidsark
21 sosiale aktiviteter. 

Klikk på bildet.

http://bit.ly/skolestartpakke
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16 – Stille rekkefølge
1. Læreren sier høyt en av rekkefølgene under.
2. Elevene må samarbeide om å få stilt seg i rekkefølge, uten å si ett eneste 

ord. De kan kun bruke mimikk og gestikulering.

Rekkefølger:
• Eldst til yngst – yngst til eldst
• Alfabetisk etter etternavn
• Alfabetisk etter fornavn
• Skostørrelse
• Håndstørrelse
• Bursdagsmåned
• Dagen de har bursdag
• Antall bokstaver i navnet deres (flest til minst, minst til flest)

Tilpassing:
• Bruk en timer og se hvor raske elevene klarer å være
• Del elevene inn i grupper og la dem konkurrere mot hverandre.

17 – Klapp, knips, pek
1. Elevene står i en sirkel.
2. Velg en elev som skal starte. Denne eleven skal si «klapp» mens han 

klapper, samtidig som han ser på en medelev. 
3. Eleven som mottok «klappet» (ble sett på), skal nå si «knips» mens han 

knipser, samtidig som han ser på en medelev.
4. Eleven som mottok «knipset» (ble sett på), skal nå si «pek» mens han 

peker på en medelev.
5. Dette fortsetter til alle elevene har hatt sin tur.
6. Hvis en elev glemmer å si ordet, lage lyden/bevegelsen, må de sette seg 

ned. Det samme gjelder hvis de glemmer å se på en annen elev, eller 
nøler veldig lenge før de gjør det de skal.

Tilpassing:
• Finn på tøyseord som kan brukes i stedet for klapp, knips eller pek. Dette vil gjøre leken enda 

vanskeligere. (For eksempel babbi, bobbi, bebbi – golli, gulli, galli osv)
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Familien min
Tegn familien din her!

Navnet mittSe på alle bokstavene.
Farg de som finnes i 

navnet ditt!
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Skolestart!
Her kan du fortelle litt om 

hvordan det er å være tilbake 

på skolen etter ferien! 

Navn: __________________

Ting jeg gleder meg til:

Ting jeg syns er vanskelig:
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Familien min
Teikn familien din her!

Namnet mitt
Sjå på alle 

bokstavane.
Farg dei som finst i 

namnet ditt!
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Skolestart!
Her kan du fortelje litt om 

korleis det er å vere tilbake på 

skolen etter sommarferien! 

Namn: __________________

Ting eg gler meg til:

Ting som er vanskeleg:



Meld deg på nyhetsbrevet og få 
undervisningsopplegget Monster-moro gratis, 
både på norsk og engelsk! Det inneholder 
oppgaver innen lese- og skriveopplæring, 
leseforståelse, skriving og matematikk.

Som mottaker av nyhetsbrevet får du 
oppdateringer om nye opplegg, gratisopplegg, 
tips og informasjon om salg!
Klikk på bildet for påmelding!
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Nyhetsbrev

Takk til…
I dette opplegget har jeg brukt grafikk og skrifttyper som jeg har kjøpt hos 
disse kunstnerne:

http://eepurl.com/bLCikn
http://bit.ly/malimomode
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