Sommar
Ämne: Våra årstider - högtider
Film
DVD 1211 Våra årstider (Vi lär oss om) Från 7 år, 14 min. Strömmande/DVD, lärarhandledning.
Varje år har fyra årstider: höst, vinter, vår och sommar! Men vad är en årstid egentligen? Varför blir
det olika årstider? Hur påverkar årstiderna oss människor, djur och växter? Det ska vi lära oss mer
om!
Kapitel:
Inledning:(00:00 - 01:03)
Vad är årstider? (01:04 - 02:59)
Höst (03:00 - 05:27)
Vinter (05:28 - 07:40)
Vår (07:41 - 09:50)
Sommar (09:51 - 12:40)
Sammanfattning (12:42 - slut)
U101298-07 Pinos dagbok: Pinos sommar Upp till 5 år, 4 min. Strömmande/DVD. Programmet
finns på flera olika språk.
Solen skiner. Pino flyger med drake, fiskar och leker med Pinolina.
DVD 1015 Mumintrollens äventyr – Sommar i Mumindalen Från 5 år, 28 min.
Sommar i Mumindalen I Mumindalen är det sommar och hett. Muminmamman låter barnen flytta till
grottan där det är svalare. Trollhatten ställer återigen till underligheter: det flödar hallonsaft i floden
och i Muminhuset växer det upp en djungel. Det kommer också gäster till dalen: Tofslan och
Vifslan, och den hemska Mårran.
Vill du ha en fysisk kopia finns detta program på DVD 1014
DVD 0689 Årets högtider-sommaren Från 6 år, 23 min. Strömmande/DVD, lärarhandledning.
Filmen förklarar årets högtider och traditioner i ett historiskt och mångkulturellt perspektiv. Med
utgångspunkt i högtidernas symboler, aktiviteter och mat visar filmen på ett enkelt, roligt och
intressant sätt när, hur och varför traditionerna i Sverige firas. Filmen ger också exempel på
beröringspunkter mellan olika traditioner i Sverige såsom Midsommar och Newroz samt
sambandet mellan Sveriges och romska nationaldagen. Nordiska museet bidrar med fördjupande
fakta om våra högtider och traditioner. Högtiderna är tydligt kopplade till almanackans dagar.
Filmen börjar med Kristi Himmelsfärds dag och sträcker sig över midsommar fram till
surströmmingspremiären i augusti.
Inledning (00.00)
Mors Dag (01.34)
Kristi Himmelsfärdsdag (02.30)
Pingst (03.29)
Sveriges Nationaldag och Romernas (04.43)

Midsommar och Newroz (08.32)
Kräftskiva (14.50)
Surströmmingsfest (18.17)
DVD 0121 Sommaren är här Från 7 år, 15 min. Strömmande/DVD, lärarhandledning.
I juni börjar sommaren för många. Då blommar liljekonvaljerna och i trädgårdslandet har det börjat
gro. Senare i samma månad firar vi midsommar och träffar släkt och vänner. Förr trodde man att
midsommarnatten var laddad med magi, att man kunde göra sig osynlig till exempel. Myggorna
kläcks, honungsbina samlar ivrigt nektar och blåbären är mogna. I augusti är det dags för kräftor
och nu kan det bli åskväder. Är det månne Tor som är ute och far på himlavalvet? I augusti börjar
också säd, frukt och grönsaker att bli klara. Snart är det inte långt till höst.
Badsmart Från 6 år, 14 min. Strömmande/DVD, lärarhandledning. Badsmart är en serie om 5
program från UR. Serien tar upp hur viktigt det är att kunna simma, livräddning, vara under vattnet,
båtvett & sjösäkerhet och isvett.
Ljud
L102481-03 Måns och Mari om sommaren del 1 Upp till 5 år, 11 min. Programmen finns på
flera olika språk.
Måns och Mari bor hos Matti i ett litet hus i utkanten av staden. Vi får följa dem på deras resa
genom årstidernas skiftningar och de högtider som händer under året. Nu är det sommar och
Måns och Mari får äntligen åka till Mattis stuga som ligger på en härlig ö långt ute i havet. Dit har
de längtat hela mörka vintern och hela långa våren. Tina Ahlin läser Kaj Beckmans böcker om
Måns och Mari.
L102481-04 Måns och Mari om sommaren del 2
Det är värmebölja och de badar och leker. Matti lär Mari att simma - snart kan hon alldeles själv.
L100965-02 Tofsmesens år: Sommar Upp till 5 år, 11 min.
Det är sommar i skogen och tofsmesungen har lämnat boet och kan nu flyga på sina vingar för att
leta efter insekter. Den lär sig vad den kan äta och vad det finns för faror som lurar i barrskogen.
Tuvalisa Rangström läser Bisse Falks berättelse. Del 2 av 5.
L100459-01 Ett år med Linné: Blomstertid Från 6 år, 11 min.
7 juni: Den ljuvaste Sommar är nu, då Äpple gårdarna stå snövita med tulpaner, Narcisser, Pioner
och skogarna upplyses av Granens nya skott. Mörten leker. Trollsländorna komma fram. Svanarna
flyga förbi. Fälten blomma gula av smörblomster. De här raderna finns med i Carl von Linnés
Blomsteralmanacka. Ulf Eklund gestaltar Linné som observerar naturen och antecknar i sin
almanacka. Barn från förskolan Äventyret i Växjö berättar om sommaren som årstid. Musik av
samtida kompositören Vivaldi; Årstiderna.
L102526-01 Sång i sikte: Den blomstertid Från 6 år, 11 min. Lärarhandledning.
Viggo som är nio år är ute på en jordenruntsegling med sin mamma och hennes gudmor Peggy.
Viggo blir lite ledsen när han tänker på att han lämnat alla klasskompisar och när de sjöng Den
blomstertid nu kommer på avslutningen. Varför sjunger man just den sången då? Och var kommer
den ifrån? Den allvetande Peggy berättar den roliga och spännande historien bakom sången.
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