Tema vår/påsk
Ämne: Våra årstider - högtider
Syfte/inlärningsmål
Inlärningsmål: - Att lära sig om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider
Film om alla fyra årstider
DVD 1211 Våra årstider (Vi lär oss om) Från 7 år, 14 min. 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)
DVD 0890 De fyra årstiderna Från 7år, 13 min. Lärarhandledning.
Från vinterns snö till vårens första blommor, årstidernas magiska förändringar har alltid
fascinerat barn. Här får eleverna se hur förändringarna av klimatet och vädret påverkar deras
liv. De får en förståelse för vädrets årstidsmönster, och hur detta påverkar planeten jorden
och människorna som lever där.
Film
DVD 1211 Våra årstider (Vi lär oss om) Från 7 år, 14 min. 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)
DVD 0648 Våren: Årets högtider och traditioner Från 6 år, 23 min. Lärarhandledning.
När på året infaller högtiderna och traditionerna i Sverige? Hur firar vi dem? Varför gör vi
som vi gör? Varifrån kommer Sveriges högtider och traditioner? Vad har Ramadan och

Pesach gemensamt med vårens högtider och traditioner? I samarbete med Nordiska museet
i Stockholm ger filmen på ett roligt och intressant sätt förklaringar på hur traditioner hänger
ihop med folktro och religion. Traditionerna är tydligt kopplade till almanackan. Barnens
funderingar i filmen inspirerar till tematiska studier om årets dagar och traditioner. Filmen kan
med fördel användas indelad i kapitel. Den här delen – VÅREN – handlar om tiden från
Fastlagen, över Påsken och fram till Första maj.
Inledning (00:00)
Fastlagen (01:33)
Fastan och Ramadan (02:28)
Våffeldagen (03:31)
Stilla veckan (04:37)
Skärtorsdag (05:24)
Långfredag (09:55)
Påskafton och Pesach (12:22)
Påskdagen (17:41)
Valborgsmässoafton (18:45)
Första Maj (20:19)
Tänkvärt (21.03)
Amanda längtar, finns på fler språk och om alla årstiderna.
Amanda längtar: Våren Upp till 5 år, 4 min.
DVD 0120 VÅREN ÄR HÄR Från 7 år, 13 min. Lärarhandledning.
Våren kommer olika i vårt avlånga land. Tussilagon blommar redan i södra Sverige när det i
norr fortfarande är fullt av snö. Vi får veta hur sälgen och blåsippan ordnat det för att kunna
blomma tidigt och varför gullvivan också kallas Sankte Pers nycklar. Madde förkultiverer
solrosor, äter våfflor och lurar pappa den första april. Solen värmer, myrorna vaknar till liv,
flyttfåglarna kommer tillbaka och nu blommar det som allra mest.
DVD 0746 Brunbjörnen Från 8 år, 11 min. Lärarhandledning.
Det brukar vara kring mitten av april som man kan se de första björnspåren som vittnar om
att björnen vaknat ur vintersömnen och lämnat idet. Det är nu när snön försvunnit som den
ger sig ut på vandring i björnlandet. I denna film följer vi livet i björnriket från att björnen
vaknar ur sitt ide på våren till att det är dags att lägga sig igen till hösten. Vi lär oss om hur
björnar ser ut, var de finns i Sverige och vad de äter under olika perioder av året. Filmen
bygger på fascinerande björnbilder av naturfilmaren Bo Kristiansson.
U104338-04 Amanda längtar: Våren Upptill 5 år, 4 min.
Det är vinter. Men Amanda längtar till våren med blommor och fåglar som kommer tillbaka.
Naturbilder från svensk natur i norr och söder.
U21127-01 Runt i naturen: Vingslag mars special Från 10 år, 14 min.
Det beror ju på var man bor hur många flyttfåglar som redan nu i slutet av mars har kommit
tillbaka från sina övervintringsställen. I södra Sverige är vårfåglarna redan här, i norr får man
vänta ett tag till. På Vingslags webbsidor får du veta mera. Inslag: Varför kommer fåglarna till
Norden varje vår? (NRK), Eilat - rastplats för flyttfåglar (YLE), Fågelporträtt: sädesärla (FST).
U21127-02 Runt i naturen: Vingslag april special Från 10 år, 14 min.
Den svenska inramningen utspelar sig vid trandansen vid Hornborgasjön i april 2001. Markus
Nyman och Simon Fällström spanar på tranor från ett gömsle under en dag. Inslagen i
programmet är: Hannarna kommer först - om parningsritualer i fågelvärlden och
fågelhannarnas kamp för att erövra ett revir. (UR) Fågeljakt på Malta - om illegal jakt på
rovfåglar (UR) Rekord - längsta flygningen på en måltid - kärrsnäppa(DR) Parningsritualer
(UR) Fågelporträtt: Svartvit flugsnappare (YLE) Livet vid en fågelsjö (YLE) Nordisk
samproduktion om flyttfåglar.
U21127-03 Runt i naturen: Vingslag maj special Från 10 år, 13 min.
Magasin om flyttfåglar. Vart flyttfåglarna tar vägen över vintern har människor här uppe i
Norden funderat på i alla tider och gissningarna har varit många och fantastiska. Det handlar
om vad man trodde om flyttfåglar förr. Dessutom får vi följa med till Ottenby fågelstation på

Öland där 10-tusentals fåglar ringmärks varje år. Inslag: Om flygteknik (UR) Folktro om
flyttfåglar (NRK) Fågelporträtt: Ladusvala (DR) UR:s ramhistoria är inspelad på Ottenby
fågelstation på Öland i april 2001.
D 1091 Påskens hemligheter. Från 7år, 25 min.
I påskens hemligheter får vi följa med på en historisk tillbakablick i våra svenska påsk
traditioner. Här får vi svaret på varför vi tar in ris till påsk. När vi började pynta med fjädrar.
Om påskharen möjligen var ett tjuvmjölkande väsen som häxorna sände. Filmen producerat
för Svenskt kulturarv. Traditioner som tas upp är. Påskriset, påskägget, påskkärringen,
påskharen och påskgodiset.
U11223-06 Världens fest- i Sverige: Jesus, Diana och äggen Från 10 år, 14 min.
Strömmande/DVD. Programmet finns på flera olika språk.
Vi får följa nioåriga Diana och hennes familj när de firar påsk. Diana och hennes familj är
ortodoxt kristna och tillhör en av de syrianska församlingarna i Södertälje. Vi får följa dem
genom påskens olika dagar; från skärtorsdagens fottvätt till festandet på kyrkogården på
annandag påsk. Vi får se vad man gör och Diana hjälper oss att förstå varför.
D 1090 Judendomen Från 10 år, 15 min.
För en utomstående kan många judiska traditioner te sig lite märkliga men för judarna har
det ett mycket rikt symbolvärde. Påskmaten t.ex. representerar olika företeelser under
judarnas fångenskap i Egypten. Judendomen bygger på första delen av Bibeln, Gamla
Testamentet, där det finns regler som man fortfarande lever efter.
U100372-01 Den kristna koden: Martyrer Från 19 år, 50 min.
Varför spelar Jesus och de kristna martyrernas lidande en sådan viktig roll i den kristna
konsten? Programledaren Christy Kenneally söker efter svaret på frågan genom att besöka
Pampanga på Filipinerna där man varje påsk korsfäster människor för att de fysiskt ska få
uppleva Kristi lidande. Han reser också till Irland för att undersöka vem Sankt Valentin
egentligen var. Hur hänger ett katolskt helgon ihop med alla hjärtans dag? Genom att förstå
hur helgon framställs i konsten får vi ytterligare en nyckel till att lösa koden till lidandets
betydelse för kristendomen.
Sammanfattning om årets Svenska högtider
DVD 1357 Våra svenska högtider Från 9 år, 13 min. Lärarhandledning.
I Sverige firas många högtider under året. Vi ska gå igenom ett helt år och titta närmare på
några av de högtider och traditioner som vi firar!
Vi får lära oss att några av våra traditionella högtider i Sverige har sitt ursprung i
kristendomen – som påskveckan och julafton. Men vi får även lära oss om de högtider som
inte är kristna, till exempel midsommarafton och nationaldagen.
Varför firar vi påsk, varför firar vi Lucia och hur firar vi midsommarafton? Allt detta ska vi ta
reda på!
Kapitel:
- Inledning (00:00 – 02:23)
- Vår (02:24 – 06:54)
- Sommar (06:55 – 08:57)
- Höst (08:58 – 10:02)
- Vinter (10:03 – SLUT)

AV-centralen
Tornérplatsen 18
177 80 Järfälla
E-post: avc@jarfalla.se
Tel: 08-580 229 40

