
 

 

 

I temabladet finns förslag länkade till mediekatalogen SLI. Här finns filmer om hur årstiden fungerar 
och vad som är typiskt. Serien Badsmart handlar om säkerhet vid vatten.  Emils sommarlov finns 
också med syntolkning och hörseltextning. Almanackan är korta beskrivningar av dagar vi firar. 
Programmen om Pino, Världens fest i Sverige, Amanda längtar, Varmt, kallt och mittemellan, Fel 
väder och Måns och Mari från vår till vinter finns på olika språk. Flera av programmen finns också 
med syntolkning. I Svenska med Mahmoud Bitar, som är en serie på enklare svenska, ska Simon 
övertyga Mahmoud att med rätt kläder finns det bara bra sommarväder! Nytt för den här sommaren 
är utbildningsklipp som är korta faktafilmer. Sök gärna efter mer material i mediekatalogen SLI. 
 
 

Almanackan 

Amanda längtar : Sommaren 

Badsmart : På båten 

Badsmart : Simma 

Badsmart : Under vatten 

Badsmart : Vid havet 

Barn och musik : Det låter sommarhärligt - radioprogram 

Bär i skogen - blåbär, hjortron, lingon 

Djurljud : Gräshopporna - radioserie 

Eken 

Emils sommarlov 

Ett år med Linné : Blomstertid – radioprogram 

Fel väder: Saftutflykt 

Fjärilar - lär dig mer om djur 

Jorden - klimat, växtlighet, årstider 

Kräftor och surströmming - Traditioner 2 

Linnea i Målarens trädgård - kortfilm 

Micken i marken : Sommar - radioprogram 

Moonrise Kingdom - spelfilm 

Måns och Mari från vår till vinter : Om sommaren, del 1 – radioserie i 2 delar 

Om solen och att sola 

Pinos dagbok : Pino på stranden 

Pinos dagbok : Pino på tivoli 

Pinos dagbok : Pino på upptäcktsfärd 

Pinos dagbok : Pino på utflykt 

Pinos dagbok : Pinos lekpark 

Pinos dagbok : Pinos sommar 

Pinos dagbok : Pinos år 

Sommaren är här 

Svenska högtider – Sommar – utbildningsklipp, 3 min 

Svenska med Mahmoud Bitar : Väder 

Temablad Sommar 
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Svenskt Lantbruk - om böndernas arbete 

Sång i sikte : Den blomstertid – radioprogram 

Sång i sikte : Du gamla, du fria – radioprogram 

Sång i sikte : Små grodorna – radioprogram 

Tofsmesens år : Sommar - radioprogram 

Varmt, kallt och mittemellan : Sommar 

Vattenvett 

Våra årstider: Sommar – utbildningsklipp, 3 min 

Våra årstider: Vad är årstider? – utbildningsklipp, 2 min 

Vi lär oss om: Livet på fjället 

Vi lär oss om: Våra årstider 

Världens fest - i Sverige : Min midsommar 

Yellowstone - Vår och Sommar 

Äpplen och äppelträd 
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