Tema Världsdelar
Sydamerika
Börja med att titta på världskartan, i Bildatlasen eller annan karta eller
jordglob. Var finns Sydamerika? Vilka länder finns här? Känner barnen igen
några av länderna? Har något av barnen besökt något land i Sydamerika?
Titta i Bildatlasen, turas om att öppna luckorna och läs rolig fakta.
Sydamerika är så mycket regnskog! Massor av spännande djur, floder, frukter,
samba, karnevaler och mycket mycket mer!

Djur
Vilka djur finns i Sydamerika? Se om barnen kan komma på eller gissa sig till
några.
Tex Anakonda, lama, jaguar, papegoja, flamingo, Galapagossköldpadda, piraya
m.fl.
Välj ett eller flera djur 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, landmärke eller annat utmärkande som ni vill pyssla
utifrån. Tex: Kristusstatyn i Rio De Janeiro, Machu Picchu.
Kristusstatyn – Kort fakta: 38 meter hög och finns på berget Corcovado.
Machu Picchu – Kort fakta: Ruinstad i Peru från Inkafolket.
Pinterestlänk med tips på olika pyssel:
https://www.pinterest.se/annasvalander/tema-sydamerika/

Mat
Välj en maträtt som är typisk för något land i Sydamerika. Tex: Empanada –
liknar piroger. Pressa egen apelsinjuice. Beijos de Côco com Chocolate –
Brasilianska chokladdoppade bollar. Färska tropiska frukter.
Tillaga en eller flera typiskt sydamerikanska 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:
http://www.tasteline.com/recept/empanadas-de-pino-chilenskakottfarspiroger/
https://www.ica.se/recept/chokladdoppade-kokosbollar-beijos-de-coco-comchocolate-404564/

Lek/aktivitet
Gör en biosfär! Ett slutet ekosystem i stor glasburk.
Här finns en beskrivning på hur man gör: https://www.ekocentrum.se/sa-gordu-din-egen-biosfar-ett-kretslopp-i-en-glasflaska/
Skaffa eller gå och titta på en köttätande växt. För er som har närhet till
Göteborg är regnskogen på Universeum toppen till denna världsdelen.
Gör kikare och djungel-safari-hattar och ge er ut och spana efter olika
regnskogsdjur (som du tidigare placerat ut på lite halvgömda platser).

Gör en sesorybox med regnskog eller bygg en regnskog i andra typer av lådor
(se pinterestlänken för idéer).

Sånger
Min piraya Maja (Electric banana band)
Dinkel dunkeli doja heter en grön papegoja - http://www.vallingtrasket.se/sangskatten/dinkelidunkelidoja.wav
Lyssna på Samba musik

UR Skola
På UR Skola finns små filmer om olika saker världen över.
Här är en som handlar om den brasilianska regnskogen och till exempel:
https://urskola.se/Produkter/196631-Doki-Tanja-granser
New Mexico:
https://urskola.se/Produkter/196628-Doki-Upp-och-ner

