
Tema Världsdelar 

Nordamerika 
 

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

jordglob. Var finns Nordamerika? Vilka länder finns här? Känner barnen igen 

några av länderna? Har någon av barnen besökt något av länderna?  

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

Från Alaska och Grönland i norr till Karibiska öar och Panama i söder. 

Nordamerikas natur är väldigt varierande och här är det lätt att hitta 

spännande saker att lära sig mer om. Inte bara naturen med Niagarafallen och 

Klippiga bergen inspirerar, tänk bara på alla cowboys, guldgrävare, indianer, 

rymdraketer, alligatorer och mycket, mycket mer! 

 

Djur 

Vilka djur finns i Nordamerika? Se om barnen kan komma på eller gissa sig till 

några. 

Tex Isbjörn, bisonoxe, grizzlybjörn, bäver, alligator, tukan, pilgiftsgroda 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 

https://sv.wikimini.org/wiki/B%C3%A4ver  

 

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, landmärke eller annat utmärkande som ni vill pyssla 

utifrån, tex: frihetsgudinnan, Maya-tempel, klippiga bergen, Niagarafallen osv.   

Frihetsgudinnan – Kort fakta:  Statyn var en present från Frankrike till USA för 

att fira att USA varit självständigt i 100 år.  

 

Pinterestlänk med olika tips på pyssel: 

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

 

Mat 

Välj en maträtt som är typisk för något land i Nordamerika. Tex hamburgare, 

tacos, pumpapaj, amerikanska pannkakor till frukost osv. Tillaga en eller flera 

typiskt nordamerikanska 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/amerikanska-pannkakor-713437/ 

https://www.arla.se/recept/amerikansk-pumpapaj/ 

 

Lek/aktivitet 

Måla små stenar med guldfärg. När de torkat, gräv ner dem i en behållare med 

sand och låt barnen ”vaska” efter guld med hjälp av silar.  

Gör en sensory box med tex bergslandskap (Klippiga bergen) Sätt ut passande 

djur och addera lite gubbar och låt barnen leka fritt. 

 

 

Sånger 

Krokodilen i bilen 

Björnen sover 

Jag är en cowboy med stövlar hatt och väst 
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UR Skola 

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

Här är två om New York till exempel: 

https://urskola.se/Produkter/196640-Doki-Upp-mot-skyn 

https://urskola.se/Produkter/197978-Doki-Uppe-pa-taket 

Hollywood: 

https://urskola.se/Produkter/198733-Doki-Monstermaskerad 

Kanada: 

https://urskola.se/Produkter/196626-Doki-Nere-vid-bukten 

https://urskola.se/Produkter/198735-Doki-Grava-guld 

Mexico: 

https://urskola.se/Produkter/197979-Doki-Leka-med-lera 
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