Tema Världsdelar
Europa
Europa är den bra världsdel att börja temat med eftersom att det är här vi bor.
Vid första tematillfället:
Vi pratar om hur det är att bo i Europa.
Ta fram Barnens Bildatlas (eller en annan karta) och gärna en jordglob och titta.
Var på jordklotet ligger Europa och Sverige? Var bor vi? Vilka länder finns mer i
Europa? Vilka är våra grannländer? Har någon i gruppen varit i något av
länderna i Europa? Låt dem i så fall berätta om hur det var, vad de åt, hur det
såg ut, om de förstod språket som pratades osv.
Om ni har Barnens Bildatlas, turas om att öppna de spännande luckorna och läs
rolig fakta om olika platser i Europa.

Djur
Vilka djur finns i Europa? Se om barnen kan komma på några.
Tex älg, räv, varg, ren, brunbjörn, fiskmås, krabba. Välj ett eller flera som ni vill
lära er mer om.
Här är några länkar med kort fakta om olika djur:
http://www.123fakta.com/se/
https://bilderochfakta.se/djur
Och här är länkar till gratis målarbilder. Bara att skriva ut:
http://www.supercoloring.com/sv/malarbilder/daggdjur
http://www.coloringpages.se/djur/index-1
Barnkanalen har korta små program med djurfakta:
https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/djurfakta

På UR Skola finns en kort film om farliga djur i världen:
https://urskola.se/Produkter/202817-Lasa-med-Farliga-djur

Pysseltips
Välj en känd byggnad eller landmärke, tex:
Eiffeltornet – Kort fakta: 324m högt. Byggdes för en utställning och skulle sedan
rivas men fick stå kvar.
Big Ben – Kort fakta: 96 m hög. ”Big” betyder stor och ”Ben” kommer
antagligen från en boxare eller annars en polischef som fanns med när
klocktornet byggdes.
Pyssla med pasta (Eftersom pasta är typiskt italienskt).
Färga pasta och bygg saker med den. Klistra upp på en europakarta. Bild finns
på Pinterest länken.
Pinterestlänk med tips på olika pyssel:
https://www.pinterest.se/annasvalander/tema-europa/
Mat
Välj en maträtt som är typisk för något land i Europa. Tex Pasta Carbonara, Fish
and Chips, kanske uppmärksamma att det görs mycket choklad i Schweiz och
att man dricker mycket te i Storbritannien och ordna afternoon tea.
Tillaga en eller flera typiskt europeiska maträtter tillsammans med barnen.
Smaka och prata om maten. Smakar det bekant? Har de ätit detta förut? Är det
gott? Är det nyttigt eller onyttigt?
Recept:
https://www.ica.se/recept/kramig-carbonara-722780/
https://www.koket.se/marcus_samuelsson/varmratter/fisk_och_skaldjur/fish_
and_chips/

Lek/aktiviteter
Björnen sover
Leka brittisk tebjudning
Ge er ut i naturen och lek, titta, upptäck. Besök olika oråden så som skog, hav
och strand, stadsmiljö vilka alla finns runt om i Europa.

Sånger
Små grodorna
Björnen sover
Hoppe hoppe hare
Bäbä vita lamm
Ekorrn satt i granen
Imse vimse spindel
UR Skola
På UR Skola finns små filmer om olika saker världen över.
Här är en om varma källor på Island till exempel:
https://urskola.se/Produkter/196633-Doki-Figges-varmbad
I den här filmen åker de till Spanien:
https://urskola.se/Produkter/196636-Doki-Dokis-vattenledning
Och i den här till Schweiz och tillverkar ost:
https://urskola.se/Produkter/196637-Doki-Pressa-ost
Denna handlar om Paris:
https://urskola.se/Produkter/196638-Doki-Cykeltavlingen
Skottland:
https://urskola.se/Produkter/198734-Doki-Slott-och-monster
Moskva:
https://urskola.se/Produkter/197976-Doki-Doki-tittar-pa-balett

