
Klipp ut

Fjärilslarvens livscykel  

Klipp ut

Klipp ut cirkeln
klipp ut den vita delen
Gör ett hål i  mitten där den li l la runda ringen är
Sätt ner "jungfrubenet" i  mitten av cirkeln i  det l i l la hållet.

1.
2.
3.
4.

Fjärilslarvens livscykel ~
kunskapshjul
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Fjärilslarvens livscykel 
kunskapshjul ~ ram

Klipp ut cirkeln, för bättre stadga är ett tips att skriva ut
denna mall  i  l ite hårdare papper, men inget krav.
Gör ett hål i  mitten där den li l la runda ringen är
Placera denna bakom den färgglada cirkeln som är framsidan
Fortsätt att trä på "jungfrubenet" från mitten av cirkeln i  det
li l la hållet genom denna del också

1.

2.
3.
4.
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Klipp ut det färglagda bilderna, placera dem i rätt ordning i de
tomma rutorna, vissa din lärare så att du har gjort rätt,

därefter limmar du fast bilderna i rätt ordning.
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Här kommer du få två valmöjligheter att
välja mellan, antingen använder du dig av
de svartvita bilderna som ska färgläggas

och klippas ut eller de redan färdiga
färglagda bilderna som kräver lite mera

detaljerad utklippning.  

Se exempel 1 Se exempel 2
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Se exempel

Här nedan kan du välja två olika
beskrivningar till de fyra olika bilderna.

klipp ut de som tilltalar dig eller skriv direkt
vad de olika stegen i fjärilens livcykel heter

i rätt ordning. Se exempel nedan.

5

@gullislastips



Färglägg de fyra bilderna
Klipp ut de fyra svartvita bilderna 
Klistra fast bilderna i  rätt ordning i  de fyra
delarna i  ramen.
Börja i  den nedre rutan och klistra in
bilderna eftersom i vänstervarv.

1.
2.
3.

4.
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Klipp ut de fyra färglagda bilderna
Klistra fast bilderna i  rätt ordning i  de fyra
delarna i  ramarna.
Börja i  den nedre rutan och klistra in
bilderna eftersom i vänstervarv.

1.
2.

3.
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Fjärilslarvens livscykel  

Fjärilslarvens livscykel  

Så här ska fjärilslarvens
livscykel - kunskapshjul se ut på

ett ungefär när den är färdig.
Glöm inte att fäst hjulets alla

delar med ett "jungfruben".

Fjärilslarvens livscykel 
kunskapshjul färdigt resultat8
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Jag hoppas att du kommer att ha glädje av
detta material.

Materialet är tänkt att användas för privat
bruk eller i enskilda klassrumsuppsättning. 

Vänligen sprid inte vidare materialet utan
hänvisa istället till där du hämtade
materialet.

Det vore roligt om du taggade @gullislastips
ifall du gör inlägg kring mitt material i
sociala medier, så jag får se hur du jobbar
med det! 

Om du hittar några knasigheter i materialet
eller om du har någon input om förbättring,
så kontakt mig gärna på
gullislastips.skolmagi@gmail.com

Jag önskar dig en fin dag

www.gullislastips.se
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https://www.gullislastips.se/
https://www.facebook.com/gullislastips/
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https://www.instagram.com/gullislastips/
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https://www.youtube.com/channel/UCNDKfEljAFvfPtSh1iNjn-A
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https://vimeo.com/user54691076
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