
The New Muzzy är namnet på den efterfrågade  
animerade serien för alla som håller på att lära sig 
engelska. Genom äventyren tillsammans med de 
olika karaktärerna går serien igenom vardagliga  
fraser, ord och situationer som hälsningsfraser, 
klockan och årstider. 

I tillhörande avsnitt tränas ord utifrån olika tematiska områden  
bl a trädgården, sport, musikinstrument, beskrivningar och  
känslouttryck. Serien finns i två nivåer med tre tillhörande  
delar av vocabulary builder till varje nivå. 

Filmfakta 
Strömmande, DVD, lärarhandledning 
Film för låg- och mellanstadiet.  
Alla program är från 6 år, ca 15 min/avsnitt.
I serien ingår: 
6 st program, Level 1 Story. 3 st delar av Level I  
- Vocabulary builder, som bygger upp ordförrådet. 
6 st program, Level 2 Story. 3 st delar av Level 2 
- Vocabulary builder, som bygger upp ordförrådet.

Lgr 11 
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna  
utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om 
områden och sammanhang där engelska används samt tilltro 
till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för  
skilda syften.
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LEVEL 1 
DVD 0980 THE NEW MUZZY Level I Story - program 1.  

I den här delen får vi träffa de olika karaktärerna i sagolandet Gondoland. Prinsessan Sylvia och 
trädgårdsmästare Bob blir kära till kungens, drottningens och den maktlystne Corvax stora förfäran. 
Corvax är nämligen också kär i prinsessan. Filmen tar upp: hur man presenterar sig, hälsningsfraser, 
ja och nej, egenskaper, fråga artigt, storlekar, frukt, jag har, jag tycker om, siffrorna 1-10, morgon, 
middag, kväll, vokaler m.m. 
 

DVD 0981 THE NEW MUZZY Level I Story - program 2 

Trädgårdsmästare Bob blir satt i fängelse pga sin förbjudna kärleksrelation med Sylvia. Där träffar 

han den gröna, stora, mjuka men snälla Muzzy som har landat i Gondoland i sitt rymdskepp. Bob och 

Muzzy berättar för varandra varför de blivit fängslade. Kommer de någonsin ut från fängelset? 

Filmen tar upp: alfabetet, talen 1-20, namn och ålder, jag tycker om, frukter, vad är, var är, vart 

kommer du ifrån, länder m.m. 

 
DVD 0982 THE NEW MUZZY Level I Story - program 3 
Corvax försöker med sina datorer skapa en Sylvia som älskar honom. Kloningen går fel och han får 
fram 6 st klonade Sylvia! Muzzy och Bob lyckas samtidigt fly från fängelset. Vart ska de ta vägen nu? 
Filmen tar upp: kroppsdelar, färger, kan/kan inte, uttrycka enkla behov, kommando, riktningar, 
positioner m.m. 
 
 
DVD 0983 THE NEW MUZZY Level I Story - program 4 
Muzzy och Bob tar sig till palatset och träffar Sylvia i trädgården. De gömmer sig i redskapsboden! 
Sylvia ska försöka hämta mat till dem. Lyckas de hålla sig undan? Filmen tar upp: kroppsdelar, 
positioner, klockan, sjukdomar, hur mår du, pågående form. 
 
DVD 0984 THE NEW MUZZY Level I Story - program 5 
Corvax försöker laga datorerna och förstöra Sylviakloningarna. Istället blir det ännu fler kloningar. 
Katastrofen är nära! Filmen tar upp: klockan, årstiderna, månaderna, veckodagarna, aktiviteter, 
sporter, lägen, huset, känslor, varför, mine and yours m.m. 
 
DVD 0985 THE NEW MUZZY Level I Story - program 6 
Kungen försöker stoppa datorerna men sugs in i dem! Corvax försöker fly! Ska kungen lyckas komma 
ut? Lyckas Corvax fly? Filmen tar upp: storlekar, färger, räkna, komparera, this-that m.m. 
 
 
DVD 0986 THE NEW MUZZY Level I - Vocabulary builder - del 1 
I den här filmen bygger man upp ordförrådet utifrån teman som djur, vid skolan, frukt och grönsaker, 
talen 1-10, talen 11-20 och yrken. 
 
DVD 0987 THE NEW MUZZY Level I - Vocabulary builder - del 2 
I den här filmen bygger man upp ordförrådet utifrån teman som kroppsdelar, trädgården, under 
dagen, sporter och positioner. 

DVD 0988 THE NEW MUZZY Level I - Vocabulary builder - del 3 
I den här filmen bygger man upp ordförrådet utifrån teman som hus och hem, musikinstrument, 
former och färger, leksaker och spel. 
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LEVEL 2 
DVD 0989 THE NEW MUZZY Level II Story - program 1 
Muzzy kommer tillbaks till Gondoland för en överraskningsfest tillägnad Amanda, Bobs och Sylvias 
nyfödda dotter. Corvax och hans nye onde vän Thimbo smider planer på att kidnappa Amanda! 
Filmen tar upp: klockan, ingredienser, his-hers, do-does, don´t-doesn´t, there is-there are m.m. 

DVD 0990 THE NEW MUZZY Level II Story - program 2 
Festen kan börja! Hundratals gäster är bjudna och Amanda ska visas upp. Mitt i uppvisandet 
försvinner Amanda! Hon är borta! Filmen tar upp: brittisk kultur i uppförande, pågående form m.m. 
 
DVD 0991 THE NEW MUZZY Level II Story - program 3 
Dagen efter festen har Amanda fortfarande inte hittats och oron är stor! Dessutom är Corvax och 
Thimbo också borta… Filmen tar upp: vägvisning, riktning, preteriumformer, nothing-anything m.m. 
 
DVD 0992 THE NEW MUZZY Level II Story - program 4 
Muzzy, Bob och Sylvia har tagit upp jakten på Corvax och Thimbo som har kidnappat lilla Amanda. 
Under jakten insjuknar Muzzy plötsligt. Filmen tar upp: hastighet och avstånd, vägvisning, 
komparera, futurumformer m.m. 
 
DVD 0993 THE NEW MUZZY Level II Story - program 5 
Corvax och Thimbo har nått fram till Corvax gömställe med lilla Amanda. Där håller de sig undan våra 
vänner. Muzzy har kvicknat till efter att ha slängt i sig ett gäng klockor. Ska de hitta lilla Amanda nu? 
Filmen tar upp: beskriva saker, avstånd, väderstreck, fordon, presens, komparera m.m. 
 
DVD 0994 THE NEW MUZZY Level II Story - program 6 
Muzzy och kungafilmen har nu tagit upp jakten efter Amanda tillsammans! Ska de hitta Amanda nu? 
Ska Corvax och Thimbo komma undan ännu en gång? Filmen tar upp: beskrivningar, känslor, 
räkneord, känslouttryck, futurumformer m.m. 
 
 
DVD 0995 THE NEW MUZZY Level II - Vocabulary builder - del 1 
I den här filmen bygger man upp ordförrådet utifrån teman som: mat och dryck, talen 21-30 samt 
kläder. 
 
DVD 0996 THE NEW MUZZY Level II - Vocabulary builder - del 2 
I den här filmen bygger man upp ordförrådet utifrån teman som: i staden, riktningar, fler tal, bilen, 
verktyg, människor och familjer,. 
 
 
DVD 0997 THE NEW MUZZY Level II - Vocabulary builder - del 3 
I den här filmen bygger man upp ordförrådet utifrån teman som stora tal, utomhus, djuraffären och 
fordon. 
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