
Tema Världsdelar 

Oceanien 

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

jordglob. Var finns Oceanien? 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.  

Oceanien med jättestora Australien och massvis av små små öar som faktiskt 

sträcker sig ända bort till Hawaii. Många av de små öarna är vulkanöar.  

Stora barriärrevet, surfing, krokodiler och kängurur i massor. Torr vildmark i 

Australien och grönare än grönast på Nya Zeeland. Här finns kontraster i 

massor! 

 

Djur 

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

några. 

Tex: Känguru, krokodil, koala, hajar, flyghund, jättebläckfisk, kivifågel 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 

http://www.123fakta.com/se/
https://bilderochfakta.se/djur
http://www.supercoloring.com/sv/malarbilder/daggdjur
http://www.coloringpages.se/djur/index-1
https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/djurfakta
https://urskola.se/Produkter/202817-Lasa-med-Farliga-djur


Pysseltips 

Välj en känd byggnad, landmärke eller annat utmärkande som ni vill pyssla 

utifrån. Tex: Operahuset i Sidney, Ayers rock, Stora barriärrevet. 

Operahuset – Kort fakta:  Takt liknar segel och ligger i hamnen i staden Sydney i 

Australien. 

Ayers rock – Heter även Uluru. Är ett väldigt gammalt berg av sandsten. 

 

Pinterestlänk till tips på olika pyssel:  

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

 

 

Mat 

Välj en maträtt som är typisk för Oceanien. Tex grillat lamm, fisk och skaldjur. 

Pavlova som anses vara Australiens och Nya Zeelands nationalefterrätt och så 

frukten kiwi såklart. Vill man inte dra igång grillen tillsammans med barnen kan 

man alltid prova lammkorv istället för en hel köttbit. 

Tillaga en eller flera maträtter som är typiska för Oceanien 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.arla.se/recept/pavlova/ 

 

 

Lek/aktivitet 

Gör kängurufickor med snöre som kan knytas fast runt magen på barnet och lek 

kängurur.  

Krossa kex och fyll upp en bit i ett glas. Färga tex vanilj kesella så den blir blå 

som havet och lägg ovanpå. Alternativt lägg krossade kex i ena halvan av en 

skål och lägg den blå kesellan på andra halvan så att det ser ut som strand och 

hav. Smaska och njut av att äta ”sand och hav”.  

 

 

https://www.pinterest.se/annasvalander/tema-oceanien/
https://www.arla.se/recept/pavlova/


 

Sånger 

Krokodilen i bilen 

Pappa haj 

Om jag var en känguru ( https://www.youtube.com/watch?v=Bkir1X3HwaY ) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkir1X3HwaY

