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

Visa film i förskolan
Att se på film i förskolan är språkutvecklande och väcker barnens nyfikenhet och ökar lärandet. I mediekatalogen finns över
17000 titlar för alla årskurser. Vi har valt ut våra favoriter för just
förskolan. Allt material är kvalitetsgranskat, åldersanpassat,
reklamfritt och inköpt med rättigheter som gör att du får använda
filmerna för utbildning och kunskapsinhämtning i och utanför
skolan.
Tripp, Trapp, Träd

Doki

Pedagogiskt magasin för förskolan
med avsnitt om ca 15 minuter. Senaste
säsongen har tema uppfinningar.
Pedagogisk ambition: öka begreppsförståelse, verka språkstärkande, stimulera lusten att utforska, uppmuntra
delaktighet och samarbete, spegling,
identifikation, litteraturintroduktion. Det
finns avsnitt som
är teckenspråkstolkade.

En serie för upp
till 5 år, 11 min
långa avsnitt.

Till serien finns
en app för surfplattor som väcker
barnens nyfikenhet till
lärande lek!

Doki, Figge,
Gabi, Annabell,
Mundi och Otto är
ett gäng vänner med
helt olika personligheter. Vi följer deras
nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga
äventyr när de åker till olika platser runt
hela jorden. Varje äventyr börjar med en
fråga som de försöker besvara genom
att åka iväg på expedition.

Pinos dagbok

Språku

tveckl

Babblarna - första filmen

ing!

Babblarna bjuder på kortfilmer, musikvideor, språklek och medryckande
dans. Härlig och lustfylld musikalisk
underhållning och språkutveckling för
småttingar!
Rekommenderas från 1 år, men är allra
roligast när man är ungefär 2-4 år.
Till serien finns ett tidsschema så man
kan hitta specifika avsnitt.

LÄRANDE!

Serie med 5 minuters animerade filmer
baserade på Agneta Norelids, Eva Pils
och Kenneth Anderssons böcker för de
allra minsta. Följ med den lilla björnen
Pino och hans vänner Pinolina, Pingvinen och de andra ut på nya äventyr.
Pinofilmerna är översatta till ett stort
antal olika språk.

Amanda längtar
En serie med fyra avsnitt á 4 minuter,
ett för varje årstid. Lilla Amanda längtar
alltid till nästa årstid och hennes drömmar är alltid fulla av fina naturbilder,
blommor, bär och svamp. Det finns
alltid något att längta till även om det

kan vara rätt bra nu också, eller hur
Amanda! Naturdokumentära program
byggda av naturbilder från svensk natur
i norr och söder. Serien finns översatt till
ett flertal olika språk.

Äta löv och bajsa jord

!

LÄRANDE

En serie på tre avsnitt á 4 minuter
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.

Vims i rymden
En serie med fem
filmer á 4 minuter. 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?

Ett, två, tre... Tyra!
En serie med fem filmer á 4 minuter
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?

Fel väder

värdeg

rund!

En serie med fem filmer á 3 minuter
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!

Till serien finns en lärarhandledning.
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