
 

 

 

 

Se det snöar! Så sjöng vi med självklarhet när vi var små, idag är vintern mer varierad. I skrivandets 

stund har det snöat på morgonen och slaskar på eftermiddagen. I temabladet finns förslag som på 

olika sätt handlar om årstiden, från förskola till vuxna. Förslagen är länkar till mediekatalogen SLI. Till 

många filmer finns handledning under dokument och länkar. Med klipp- och delningsverktyget kan 

du välja ut delar att jobba med! Sök gärna efter mer material i Mediekatalogen SLI. Här i temabladet 

finns material på olika språk, svenska som andraspråk, faktafilm, dokumentärer och kortfilmer – här 

finns också en tecknad filmklassiker med fin musik! 

   

Amanda längtar : Vintern – på flera språk 
Badsmart : Isen 
Barnlåtar : Då finns det snö – radioprogram 
Djur i Sverige: Myskoxen – ett djur som tycker om vinter! 
Doktor NO : På hal is 
Ett år med Linné : Vintertid – radioprogram 
Farbror Rimfrost - El Padre Frimas - spanskt tal 
Farbror Rimfrost - Le Père Frimas - franskt tal 
Farbror Rimfrost - svenskt tal – tecknad vintersaga! 
Farlig fritid : Snö, is & vatten – serie i två delar 
Fågelbordet om vintern 
Isvett 
Kör schyst! Gräva efter guld - om samarbete – att hjälpas åt när det snöat mycket! 
Måns och Mari från vår till vinter : Om vintern – radioserie i två delar på flera språk 
Naturkatastrofer - lättläst : Lavin 
Naturkatastrofer : Lavin 
Pinos dagbok : Pinos vinter – på flera språk och teckenspråk 
Pinos dagbok : Pinos år – på flera språk och syntolkad 
Prick och Fläck snöar in 
Skrutt följer spår – naturserie om vintern i fem delar 
Snögubben – tecknad filmklassiker med klassisk musik istället för tal. 
Svenska för alla : Vinter – vinterns ord och månader för att träna svenska 
Varmt, kallt och mittemellan : Vinter 
Vi lär oss om: Hur djuren klarar vintern 

Vi lär oss om: Livet på fjället 

Vi lär oss om: Våra årstider 

Vintern är här 

Yellowstone - Vinter – om djurlivet i världens äldsta nationalpark, i USA! 

 
 

 

Temablad Vinter 
 
 
 

http://avmedia.kronoberg.se/wp-content/uploads/2017/09/Klipp-o-delningsverktyget-manual.pdf
http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=0&currpage=1&sort=SORT_REL&search=Amanda%20l%C3%A4ngtar%20:%20Vintern&availonly=true&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103392-05
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L102625-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1821-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102025-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L100459-03
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2086-%203
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2086-%202
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2086-%201
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=Farlig%20fritid%20:%20Sn%C3%B6,%20is%20&%20vatten
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1129-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1311-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1639-%204
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=M%C3%A5ns%20och%20Mari%20fr%C3%A5n%20v%C3%A5r%20till%20vinter%20:%20Om%20vintern
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U51430-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U21440-04
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=Pinos%20dagbok%20:%20Pinos%20vinter
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=Pinos%20dagbok%20:%20Pinos%20%C3%A5r
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1696-%201
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=Skrutt%20f%C3%B6ljer%20sp%C3%A5r
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1865-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U300192-13
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U103787-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-21
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-26
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-30
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1359-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1772-%201

