
 

 

 

 

Våren är startskottet för det ljusa halvåret och mångas favoritårstid! För oss startar våren i mars när 

flyttfåglarna kommer tillbaka och det spirar i rabatterna. Hur firar man våren i andra kulturer? I 

Högtider: Fira Ugado med Laasya! firas vårens återkomst med sång, musik och speciell mat. Laasya 

firar Ugadi i Stockholm och ska dansa den indiska dansen kathak inför en stor publik! 

I temabladet finns förslag på radioprogram och filmer om våren. Måns och Mari från vår till vinter 

finns på olika språk, det gör också Pinos trädgård, Pinos år och Amanda längtar. Pinos år och Amanda 

längtar finns också med syntolkning. Sök gärna efter mer material i Mediekatalogen SLI. På SMHIs 

hemsida finns bl a att läsa hur den meteorologiska våren definieras.  

 

Almanackan 

Amanda längtar : Våren 

Britta Bi och Hanna Humla : En jobbar inne - en gör grönsaker 

Brunbjörnen 

Djurkoll : Groddjur 

Djurljud : Rådjuren 

Djurungar i nöd - ekorrar, fladdermöss och igelkottar 

Eken 

Ett år med Linné : Lövsprickning 

Honungsfabriken : Pollen är gott 

Högtider : Fira Ugadi med Laasya! 

Igelkotten 

Insektoskop 3 

Insektoskop 4 

Jorden - klimat, växtlighet, årstider 

Kapten Balans och tidsmaskinen : Kalla kalsonger 

Majblomman, Valborg och Första Maj - Traditioner 1 

Micken i marken : Vår 

Måns och Mari från vår till vinter : Om våren, del 1 

Pinos dagbok : Pinos trädgård 

Pinos dagbok : Pinos år 

Pollinering och fotosyntes 

Runt i naturen : Paddan 

Sång i sikte : Majvisor 

Sångfåglar 

Varmt, kallt och mittemellan : Vår 

Vassviken sjuder av liv 

Vi lär oss om: Djurriket - Groddjuren 

Vi lär oss om: Frukter - pollinering, kärnfrukter, stenfrukter och bär 

Vi lär oss om: Våra årstider 

Temablad Våren 
 
 
 

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=0&currpage=1&sort=SORT_REL&search=m%C3%A5ns%20och%20mari&availonly=true
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=pinos%20trädgård
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=pinos%20år
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=0&sort=SORT_REL&search=Amanda%20längtar&availonly=false&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/var-1.1080
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/var-1.1080
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1503-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U104338-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103578-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1763-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101038-05
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L101715-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1731-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1827-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L100459-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103579-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L103214-05
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1745-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1712-%203
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1712-%204
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1804-%202
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102575-03
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1347-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L101079-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L102481-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103663-20
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103663-10
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1355-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U21127-08
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L102526-07
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1480-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103787-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1575-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-14
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-17
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-30


 

Våren är här 

Väderencyklopedin del 2 

Yellowstone - Vår och Sommar 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1359-%204
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1654-%202
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1772-%202

