Amanda längtar: Sommaren

TITTA

Det är vår ute men
Amanda längtar efter
sommaren. Naturbilder
visar vad som händer
under årstidsväxlingen i
svensk natur från norr till
söder. Ur tv-serien Amanda längtar.

Karl-Astrids vänner: Mätarlarven
Vinbärssnäckan KarlAstrid presenterar olika
arter som kanske finns i
er närmiljö. Var bor de?
Vad äter de? Hur ser deras
liv ut? I det här avsnittet
handlar det om
mätarlarven. Ur tv-serien
Karl-Astrids vänner.

Skrutts flora: Röda blommor
Skrutt har tagit bilder,
ritat och skrivit om blommor, och sorterat efter
färg. I det här avsnittet får
barnen titta närmare på
och lära sig mer om syrén,
rödklöver och midsommarblomster. Ur tv-serien
Skrutts flora.
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Tofsmesens år: Sommar

LYSSNA

Det är sommar och tofsmesungen har lämnat
boet och kan nu flyga på
sina vingar för att leta
efter insekter. Den lär sig
vad den kan äta och vilka
faror som lurar i skogen.
Ur radioserien Tofsmesens år.

Fel väder: Saftutflykt

TITTA

Kaninen Håkan och grodan Berit ska på sommarutflykt i s0len. Bra väder,
tycker Håkan. För soligt,
tycker Berit. Om olika
slags väder men också att
det går bra att tycka olika.
Ur tv-serien Fel väder.

Tripp, trapp, träd: Tratten
Radiomagasin med tema
uppfinningar. En tratt kan
vara väldigt användar på
sommaren, för både sand
och saft. Ur radioserien
Tripp, trapp, träd.
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Britta Bi och Hanna Humla

TITTA

Britta är ett arbetsbi och
Hanna är en humla. Programmet berättar vilken
nytta insekterna gör för
växter och hur det funkar
med nektar och pollen.
Ur tv-serien Britta Bi och
Hanna Humla.

Barr och Pinne: Hav och kretslopp
Barr och Pinne räddar
världen från skräp. Om
hur ens egna handlingar
kan påverka miljön och
varför en inte får slänga
glasspapper i vattnet. Ur
tv-serien Barr och Pinne
räddar världen.

Skrutts fågelbok: Stora fåglar
Vi lånar Skrutts fågelböcker med några av våra
vanligaste fåglar som
Skrutt sett nära förskolan.
I det här avsnittet
finns både måsar, duvor
och fasaner. Ur tv-serien
Skrutts fågelbok.
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Tiggy testar: Luktburkarna

TITTA

Med sommaren kommer
också fler dofter. Här ser
ni Tiggy och Beppes enkla
experiment som förklarar
hur doftsinnet fungerar
och som ni sedan kan
prova själva på förskolan.
Ur tv-serien Tiggy testar.

Ett djur tittar in: Igelkotten
En igelkott hälsar på
under förskolans trapp.
Hur lever den? Är den
farlig? Det tar samlaren
Skrutt reda på. Ur tvserien Ett djur tittar in.

Djurlåtar: Getingen
Låtar som handlar om
djur och deras egenskaper
kan ju också vara ett sätt
att komma ihåg vad en
lärt sig. Den här sången
handlar om getingen.
Ur radioserien Djurlåtar.
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Till dig som pedagog
Det här är ett urval tv- och radioprogram
från urskola.se för barn i förskolan. Programmen har på olika sätt att göra med årstiden
sommar och kan kopplas till flera punkter i
Lpfö98, som t ex:
”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar
sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö
och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.”
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband
i naturen, liksom sitt kunnande om växter och
djur.”
Radioprogrammen är även tänkta att utveckla
barnens förmåga att lyssna. Genom att använda QR-koder tränar barnen dessutom sin
förmåga att urskilja teknik i vardagen och får
utforska hur enkel teknik fungerar.
QR- koderna leder till en miljö där det inte
går att klicka sig vidare till något innehåll för
vuxna, och fungerar så länge respektive program finns tillgänligt på urskola.se.
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