
Tema Världsdelar 

Afrika 

 
Börja med att titta på världskartan, i bildatlasen eller annan karta eller jordglob. 

Gå rakt ner från Europa, där hittar vi spännande Afrika! 

Vilka länder finns här? Känner barnen igen några av ländernas namn? Kanske 

Madagaskar från Disney filmen med samma namn? 

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

Afrika är väldigt spännande eftersom det finns både öken, regnskog och många 

häftiga djur. Dessutom finns här ett av världens största vattenfall, 

Victoriafallen.  

 

 

Djur  

Vilka djur finns i Afrika? Se om barnen kan komma på några. 

Tex elefant, noshörning, giraff, lejon, flodhäst, zebra 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, ex: 

pyramiderna, Victoriafallen.  

Pyramiderna – Kort fakta: Begravningsplatser i det gamla Egypten. De största är 

byggda för faraoner (kungar).  

Mer fakta om pyramiderna: 

http://www.varldskulturmuseerna.se/barn/egypten/lasa/pyramiderna-

/?page=1 

Victoriafallen – Kort fakta: Kallas för Mosi-oa-Tunya av lokalbefolkningen och 

betyder den dundrande röken. 105 m högt och ca 1,6 km brett.  

 

Här vill jag även slå ett slag för ”sensory boxes”. Sinnes lådor. (Bilder på olika 

sensory boxes finns på Pinterestlänken).  

En sensory box är helt enkelt en låda av något slag där man bygger upp olika 

landskap eller likande som barnen sedan får leka med.  

Att göra en låda med ett ökenlandskap passar perfekt här! Eller kanske en med 

djungel/regnskog. Det behöver egentligen inte vara krångligare än att fylla en 

gammal kartong med sand och några ökendjur. Kanske addera några träd och 

vattenhål och göra det till en savann och sätta dit djur som hör till savannen.  

Beställer man hem Worldschoolers of Swedens temalåda tillhörande Afrika så 

finns där tex djur som passar in i temat som med fördel kan användas till en 

sensory box.  

 

Pinterestlänk med tips på olika pyssel: 

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

 

 

Mat 

Välj en maträtt som är typisk afrikansk. Tex Köttgryta som äts med injera-bröd 

istället för med bestick. Kanske en filodegssurra till efterrätt? Tillaga en eller 

flera typiskt afrikanska 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? 
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Recept:  

https://www.ica.se/recept/doro-wot-etiopisk-kycklinggryta-719501/ 

https://www.ica.se/recept/injera-etiopiskt-tunnbrod-719505/  

https://www.ica.se/recept/frasig-filodegssnurra-med-notter-och-frukt-716883/  

 

Sånger 

En noshörning kom fram och gav mig en puss. 

En elefant promenerade. 

Den cyklande elefanten. 

Vårat lejon ( https://www.youtube.com/watch?v=3lkbjW883N0 ) 

 

Lek/aktivitet: 

• Gör kikare av pappersrullar och ge er ut på safari. Antingen inomhus eller 

utomhus där du tidigare placerat ut olika afrikanska leksaksdjur på lite 

halvgömda platser.  

 

• Gör en playdoh deg och lägg samtidigt fram stenar, gröna blad, pinnar 

och djur. Låt barnen skapa ett öken eller djungellandskap med hjälp av 

detta och sedan leka fritt med det.  

 

• Gör olika ”sensory boxes”. Introducera dem för barnen och låt dem 

sedan leka fritt med dem. 

 

 

UR Skola 

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

Här är en om Saharas öken till exempel: 

https://urskola.se/Produkter/198736-Doki-Vattenvanda 

Och här är en om vanilj från Madagaskar: 

https://urskola.se/Produkter/196625-Doki-Hela-varldens-favoritsmak 

Eller denna som handlar om Egypten och livet i havet: 

https://urskola.se/Produkter/196629-Doki-Doki-i-djupet 

I denna åker de till Zimbabwe: 

https://urskola.se/Produkter/197980-Doki-Regnbagsjakten 
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