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Filmtips för
förskolan
Från AV-Media Kalmar län, ett resurscentrum
för film och digitalt lärande för dig som är
lärare eller elev i Kalmar län.
Filmerna hittar du via avmkl.se/mediekatalog

Visa film i förskolan
Utveckla förskolebarnens förståelse och språk med hjälp av
film och sagor med siffror, rim och ramsor!
I vår mediekatalog hittar du filmer för små på flera olika
språk. Här har vi valt ut våra favoriter just för förskolan. Allt
material är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt
och inköpt med rättigheter som gör att du och dina elever
får använda filmerna för utbildning och lärande.

Sagor och berättelser
Sagoland
Lärarhandledning finns
Fantasifullt och filosofiskt för de
minsta med de tre filmerna Månulvarna, Roboten och Valen och Sigrid
och Natten. Filmerna avhandlar
stora känslor och etiska dilemman
som sorg och försoning, att osjälviskt rädda djur och natur, utsätta sig
för vatten fast man är en robot och
att längta bort och kanske hitta hem
på kuppen.

Ur en kos dagbok
Tre barnfilmsklassiker: Ur en kos
dagbok, Kattresan och Sagan om
pannkakan.

Gordon och Paddy
En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste fånga tjuven.
Sorgligt nog är han den ende polisen i hela distriktet och tvingas stå
ensam i snön och vakta hålet där
nötterna stulits. Han som egent-

ligen är bäst på att lyssna, tänka
och stämpla. Om han bara hade
en assistent, en liten, snabb och
duktig polisassistent! Då skulle de
tillsammans kunna lösa fallet.

Tänk om
Lärarhandledning finns
En animerad film för den allra yngsta publiken. Följ med i berättelserna
om djurliv, busliv och om att få vara
nära. En kärleksförklaring till
relationen mellan liten och stor och
till lusten att ge sig ut på fantasifulla,
fantastiska äventyr. Baserad på
Lena Sjöbergs August-nominerade
barnbok. Berättare och sång: Nina
Persson

Språk, rim och ramsor

Småsagor Lyssna!

Lässugen

En serie med bilderböcker för öronen. En skådespelare läser texten så
som den står i boken och bilderna
målar vi med ljud och musik. Böckerna blir lekfulla, allvarliga, fantasifulla
ljudupplevelser. Musik och ljudeffekter är noggrant valda för att ge stöd
till barnens inre bildskapande. Man
kan lyssna med boken i knät eller
skapa sina egna bilder till uppläsningen.

Sexåriga Amanda är ensam hemma
och klarar det mesta på egen hand,
utom att läsa högt för sig själv. Med
en väldig kraft sugs en vuxen in och
landar med dunder och brak i
Amandas knallgula soffa. Lässtunden
kan börja! Med en kombination av
vuxna stjärnor och medryckande
berättelser ska föräldrar inspireras
till högläsning och upptäcka glädjen
i att läsa tillsammans med sina barn.

Barnens berättarklubb

Tripp trapp träd

Lyssna!

Pedagogiskt magasin för 3-5-åringar.
I trädet på torget bor ekollonen Tripp
och Trapp. Varje morgon ramlar Tripp
och Trapp ner från Träd och måste
försöka ta sig upp igen. Deras resa
blir ett äventyr där de ställs inför
utmaningar och får träffa oväntade
invånare som bor i Träd. Till serien
finns även en app för surfplattor
som väcker barnens nyfikenhet till
en lärande lek.

I Barnens berättarklubb har barn
mellan 4 och 6 år hittat på alldeles
egna sagor, utan att någon vuxen
lagt sig i. Inspirationen kommer
bland annat från folksagor, tv, serier,
lekar, drömmar och teckningar.
Sagorna, som är ljudlagda med
musik och ljudeffekter, framförs av
både skådespelare och barnen själva.
Metoden som används kallas sagotering och används för att utveckla
barns förmåga att använda språket.

Meka med ABC
Lärarhandledning finns
Väck förskolebarnets nyfikenhet
för hur alfabetets bokstäver låter!
Figuren Timpani bor i en gammal
fabrik. När hon hittar ett bo med
ägg så kläcks några av dem, och ut
kommer bokstäver. De ger sig ut på
alfabetsjakt för att ta reda på var
äggen kommer ifrån. Programmen
syftar till att väcka en nyfikenhet
för det ganska abstrakta begreppet
alfabet. Genom att bli medveten om

språkljuden så formas bokstäver som
blir till ord. Här är det viktiga inte hur
bokstäverna ser ut utan hur de låter.
Programmen är främst inriktade på
första men också sista bokstaven i
ett ord och på att ord har flera bokstäver. Vad händer om man tar bort
en bokstav?

Babblarna
Kortfilmer, musikvideor, språklek och
medryckande dans. Riktigt härlig och
lustfylld musikalisk underhållning
och språkutveckling för småttingar!
Filmen har ett varierat innehåll med
både animerat och filmat material.
Den innehåller självklart ett par av
favoriterna från Youtube som extra
bonus, men det allra mesta är helt
nytt! Filmen rekommenderas från 1
år, men är allra roligast när man är
ungefär 2-4 år.
Till serien finns ett tidsschema så att
man kan hitta specifika avsnitt.

Bästa bokstaven
Bokstävernas ljud är vägen in till
ordens värld. Här får varje bokstav
ett eget program där den får sola
sig i uppmärksamhet. Vi får höra hur
den låter, luktar och ser ut och varför
just den bokstaven är så fantastiskt
speciell. Den bästa bokstaven helt
enkelt! Med bokstavslekar och
Kenneth Anderssons illustrationer
är det ett roligt, lekfullt och kravlöst
sätt att närma sig skriftspråkets
magiska värld.

Pino
Det finns lärarhandledning och
arbetsblad med tecken för varje
avsnitt.
Animationer baserade på Agneta
Norelids, Eva Pils och Kenneth
Anderssons böcker om den lilla björnen
Pino. Förutom Pino får vi även träffa
hans vänner Pinolina, Pingvinen med
flera. Syftet är att utveckla barns och
yngre elevers intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier,
samt utveckla förmågan att använda
sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. I den här animerade
serien möter tittarna nallen Pino och
hans vänner i vardagsbestyr och på
äventyr. Språkinlärningen förstärks
genom att ord och begrepp visas
tydligt, och att barnen kan se och
leka programmen om och om igen.
Seriens filmer finns på ett flertal olika
språk.

Siffror och tal
Ett, två, tre...Tyra!
Vad händer om det plötsligt dyker
upp ett djur på förskolan? Ett djur
som behöver lite hjälp och sällskap
men som råkar vara väldigt stort.
Dinosaurien Tyra vill gå på förskolan
och leka med alla de andra barnen.
Men vem vet vilka matematiska
svårigheter och kaos som en
dinosaurie kan åstadkomma på
förskolan?

SO
Det här är jag!
Undrar du över hur barn runt om i
världen lever och bor? Här får du
möta flera barn från olika europeiska
länder som berättar om sin vardag
och sina intressen. Det här programmet
ger en inblick i hur barn från andra
länder lever och bor. Barn mellan 4
och 7 år berättar om sin vardag och
sina intressen.

Med på jobbet
Vad gör vuxna på jobbet? Femåringar
besöker arbetsplatser för att
undersöka olika jobb. Naomi får se
hur mjölkrobotar på en bondgård
fungerar medan Sigge får veta hur
mycket timmer en skogsmaskinförare
lyfter varje dag. Wilma lär sig varför
det är viktigt att desinficera tandläkarutrustning och Angelina besöker
återvinningsfabriken.

Katten, musen tiotusen
Lärarhandledning finns, på flera
språk
En busig mus vill leka med en katt
som mycket hellre vill sova. Musen
tänker på ett tal eller en form, men
katten verkar inte vilja gissa trots
alla ledtrådar han får. Musen berättar
sagor där talet eller formen på något
sätt har en framträdande roll.
I programmen ingår också
animationer och inslag där barn utför
olika tester och experiment som har
med matematik i vardagen att göra.

NO och experiment
Tiggy testar
Lärarhandledning finns
Tiggy är nyfiken på hur saker fungerar.
Varför flyter isbitar? Hur bildas en
regnbåge? Och varför bubblar läsken?
Tillsammans med Beppe utför hon
häpnadsväckande experiment. Tiggy
testar olika fenomen och upptäcker
att hon blir trött i näsan.

Djurverket
Yankho är nyanställd på Djurverket.
Dessvärre kan han ingenting om
djur. När kunderna kommer med
sina djurfrågor smiter han iväg ut för
att försöka hitta svaren. Det blir en
spännande jakt där Yankho hamnar
hemma hos barn som bor på alla
möjliga ställen. Syftet är att utifrån
barns nyfikenhet på djur skapa lust
att ta reda på mer om djuren och
deras beteende. Djuräventyren ska
vara tillgängliga för alla, oavsett var
man bor. Spännande djur kan finnas
alldeles runt knuten eller kanske i
skrymslet under badkaret eller under
en sten i lekparken.

Så gör djur - Färger, former
och ljud
Lärarhandledning finns
Så gör djur är en spännande serie om
berguven Ulf, som funderar på
mystiska, konstiga och märkliga
saker i naturen. I det här avsnittet
försöker Ulf reda ut allt som har
med färger, former och ljud att göra.
Varför har fjärilen skyddsfärg? Varför
är trollsländans bakkropp lång? Och
varför sjunger fåglarna?

Vims i rymden
Lärarhandledning finns
Vimsa inte! Det är mammas ständiga
påminnelse till Pi, Ti och Ki. Men trots
att de ska hem och lägga sig vimsar
de genast i väg. De tittar på månen,
kollar rymdbilar på Mars och kör lite
vilse bland Saturnus fina ringar. Ja,
de lyckas faktiskt se nästan hela solsystemet innan det äntligen bär i väg
hem. Hem mot rätt måne vid rätt
planet och rätt stjärna. Det är den
måne där mamma och sängarna
väntar.

Äta löv och bajsa jord
Matjord är jätteviktigt. Men vad är
det för något? Hur blir det jord och
vilka är det som gör jobbet? Vi möter
daggmaskar och alla andra jorddjur
som är både städare och världens
bästa jordtillverkare. De äter löv och
gödsel, som blir jord. Men det är inte
alltid lätt att vara mask när ankor och
paddor bor i samma trädgård.

Djurlåtar

Lyssna!

Låtar som handlar om djur och deras
egenskaper.

Doktorerna
Lärarhandledning finns
I miniserien Doktorerna som består
av flera korta avsnitt, flyttar ett gäng
femåriga minidoktorer och en liten
ambulans in på sjukhuset. Minidoktorerna är fast beslutanatt bota precis
alla patienter. Sin ringa ålder till trots
är de anmärkningsvärt skickliga. Ben
lagas, stickor opereras ut, magar blir
magnetröntgade och ögon tränas
på de mest raffinerande sätt. Inget
fall är för svårt för Doktorerna! I varje
avsnitt får de dessutom hjälp av en
specialist.

Värdegrund
Ugglan och kompisproblemet
Hur är man en bra kompis? Världens
klokaste uggla har en mottagning där
han tar emot kunder som har
kompisproblem. Ugglan är väldigt
självgod och när han väl vaknat
kommer han alltid med en snabb
lösning. En lösning som visar sig vara
lite konstig, för att inte säga värdelös.
För att hitta svaret på problemet
måste kunden därför tänka efter och
själv finna lösningen. Kunderna har
alla olika yrken, som bagare, clown,
fotbollsspelare, tjuv, snickare, uppfinnare och konstnär. Ämnena som
tas upp är grupptryck, säga förlåt,
vara utanför, hålla vad man lovar,
inte skylla på andra, stå upp för sin
kompis och vikten av att inte avbryta
varandra. Det finns ett avsnitt som
inspiration för pedagoger om hur
man kan arbeta med serien.

Fel väder
Hur känns det att vara på utflykt i
regn, sol, vind, åska och snö? Det
får kaninen Håkan och grodan Berit
uppleva i de här programmen om
olika väderlekar för förskolebarn i
åldrarna 2-5 år. Om du är pedagog
går det även att använda programmen för att fånga upp hur det är att
tycka olika, och hur det kan bli bra
ändå. Håkan och Berit har nämligen
olika uppfattning om vad som är bra
väder när de ska på utflykt. Vilken tur
att vädret ändrar sig snabbt, för då
kan båda bli nöjda!
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