
Tema Världsdelar  

Asien 
 

 

Börja med att titta på världskartan, i Bildatlasen eller annan karta eller 

jordglob. Var finns Asien? Vilka länder finns här? Känner barnen igen några av 

länderna? Har något av barnen besökt något land i Asien?  

Titta i Bildatlasen, turas om att öppna luckorna och läs rolig fakta.  

Asien stoltserar som bekant med Mont Everest – världens högsta berg. Här 

finns även kinesiska muren, tigrar, bambuskogar, tropiska ständer, enorma 

städer och mycket, mycket mer.  

 

 

Djur 

Vilka djur finns i Asien? Se om barnen kan komma på eller gissa sig till några. 

Tex: Panda, Orangutang, Tiger, Näsapa m.fl. 

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 
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Pysseltips 

Välj en känd byggnad eller landmärke som ni vill pyssla utifrån. 

Tex: Taj Mahal, Kinesiska Muren,   

Taj Mahal – Kort fakta: Minnesbyggnad över en mogulhärskares frus grav. 

Kinesiska muren – Kort fakta: Kallas Chángchéng på kinesiska och betyder den 

långa muren.  Bygges som försvarsmur.  

 

Pinterestlänk med tips på olika pyssel: 

https://www.pinterest.se/annasvalander/tema-asien/ 

 

Mat 

Välj en maträtt som är typisk för Asien. Tex chicken tikka masala med ris, 

nudelwook, sushi, friterad banan, lyckokakor. 

Tillaga en eller flera typiskt asiatiska 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? Prova att äta med pinnar! 

 

Recept: 

https://www.ica.se/recept/chicken-tikka-masala-714087/ 

https://www.ica.se/recept/kycklingwok-med-nudlar-719467/ 

https://receptfavoriter.se/recept/friterad-banan.html (OBS! Försiktig med den 

varma oljan om ni gör det tillsammans med barnen) 

 

Lek/aktivitet 

Sätt ihop en sensory box med tex bambuskog, pandor och tigrar och låt barnen 

leka fritt.  

Prova på origami med de lite större barnen.  

 

Sånger 

Ttttigern ssssmyger - http://www.vallingtrasket.se/sangskatten/Tttttiger.wav 

Tänk om jag hade en lite liten apa 

Fem små apor hoppade i sängen 
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UR Skola 

På UR Skola finns små filmer om olika saker världen över.  

Här är en om Indonesien till exempel: 

https://urskola.se/Produkter/196634-Doki-Tappra-riddar-Figge 

Peking: 

https://urskola.se/Produkter/196635-Doki-Pa-sidenvagen 

Mount Everest: 

https://urskola.se/Produkter/196632-Doki-Upp-for-varje-berg 

Jordanien: 

https://urskola.se/Produkter/196639-Doki-Okenupptackten 

Kina: 

https://urskola.se/Produkter/198737-Doki-Gott-nudligt-ar 
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