
 

 

 

 

 

Vi är många som är intresserade av djur! Djuren står oss nära på ett naturligt sätt, vi har anpassat oss 

till varandra och delar ofta samma miljö. Vi är beroende av varandra men vårt sätt att leva är också 

ett hot mot djuren – kunskap gör oss mer medvetna. För att fördjupa sig finns ämnen som ekologi 

och naturvård i mediekatalogen SLI. I temabladet finns förslag om filmer och radioprogram. Här finns 

t ex djurens egenskaper, beteende, ovanliga och vanliga djur. Här finns djur som lever i skogen, i 

staden, på bondgården och i sjön. Här finns också en serie om djuren som är aktiva på natten! Tax 

och Tass är en serie med inriktning på evolution. Förslagen är länkade 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. 

 

Björn och Varg - Möt våra rovdjur 

Brunbjörnen 

Djur i Sverige: Myskoxen 

Djur på gården - kor, grisar, får, höns 

Djuren i Europa 

Djurkoll : Björnar 

Djurkoll : Bäver 

Djurkoll : Hjortdjur 

Djurkoll : Ugglor 

Djurljud : Grodorna – radioprogram 

Djurljud : Rådjuren - radioprogram 

Djurljud : Ugglorna - radioprogram 

Djurlåtar : Rådjur – radioprogram 

Ett djur tittar in : Ekorren 

Ett djur tittar in : Igelkotten 

Ett djur tittar in : Råttan 

Ett djur tittar in : Skatan 

Gäddan - ett rovdjur i vattnet 

Hunden - lär dig mer om djur 

Här kommer nattdjuren! : Fladdermöss och andra nattspecialister 

Här kommer nattdjuren! : Igelkottar och nattnäsor 

Här kommer nattdjuren! : Paddor och mystiska ljud 

Här kommer nattdjuren! : Vargar och morrhår 

Igelkotten 

Nära natur - Stadsduvan och bullmåsen : Björktrasten och ekorren 

Temablad Svenska djur 
 
 
 

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/prodinfo.php?db=37&article=V1684-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1763-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1821-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1799-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2120-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101038-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101038-06
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101038-12
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101038-11
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L101715-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L101715-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L101715-05
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=L104830-09
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102225-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102225-05
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102225-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102225-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V2121-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1633-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101635-03
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101635-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101635-05
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101635-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1745-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=U101695-03&db=37


 

Nära natur - Stadsduvan och bullmåsen : Gråsparvar och rådjur 

Nära natur - Stadsduvan och bullmåsen : Haren och kaninen 

Nära natur - Stadsduvan och bullmåsen : Igelkotten 

Så här lever jag: Grävlingen 

Så här lever jag: Vargen 

Tax och Tass : Fiskar och grodor 

Tax och Tass : Hundar och katter 

Tax och Tass : Reptiler och fåglar 

Tax och Tass : Små däggdjur 

Tax och Tass : Utan vanlig ryggrad 

Vargen - hatad, älskad, buggad 

Vi lär oss om: Livet i skogen 

Vi lär oss om: Livet i staden 

Vi lär oss om: Livet på bondgården 

Vi lär oss om: Livet vid sjön 

 

 

  
 

 

 

 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101695-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101695-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U101695-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1794-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1794-%202
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102034-03
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102034-01
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102034-02
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102034-04
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=U102034-05
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1567-%201
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-27
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-29
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-28
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=37&article=V1550-24

