Bilder att jämföra hur olika saker ser ut i olika
länder
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix

Läroplan för förskolan
Förskolan ska spegla de värden och

Hur bor man i olika
länder?
Globalamalen.se

Barnets hemland/
intresse

rättigheter som uttrycks i FN:s
konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen). Utbildningen
ska därför utgå från vad som
bedöms vara barnets bästa, att barn
har rätt till delaktighet och

Skapa egen
serietidning, diplom
i appen Comic Life

Livets lotteri
https://www.livetslotteri.raddabarnen.se/
Skapa pass på
https://bighugelabs.com/

inflytande och att barnen ska få
kännedom om sina rättigheter.

VILKA
LÄNDER?

Google
Earth

Barns tankar om
världen 1
Youtube.se
Bilderbok: Alla barns rätt

Kännedom om olika
levnadsförhållanden och kulturer
kan bidra till att utveckla en
förmåga att förstå och leva sig in i

PÅ
Vik pappersflygplan och diskutera
vilka länder de ska flyga till
https://gloop.se/pappersflygplan

andra människors villkor och

UPPTÄCKTSFÄRD

utbildningen

Låt barnen laga
olika rätter

BARNKONVENTIONEN
LAG 2020

möjlighet att uppleva, gestalta och
kommunicera genom olika estetiska
uttrycksformer som bild, form,

MAT I
ANDRA
LÄNDER

LEKAR I
ANDRA
LÄNDER

Utbildningen ska ge barnen

Lektips:
https://www.bial.efs.nu

använda olika material och
tekniker, såväl digitala som andra.

·

Sång: Barnens lag
teckentolkas på
rafiki.se/film

Lektips:
https://rafiki.se/plus/lekar/

dans. Detta inbegriper att barnen

forma och skapa genom att

Saga/målarbok
på Rädda
Barnens
hemsida

Barnkonventionen låten på Youtub

Bjud in föräldrarna
att dela med sig av
sin kultur

drama, rörelse, sång, musik och

ska få möjlighet att konstruera,

Saga/målarbok
https://teskedsorden.se/barnens-planet/

I OLIKA LÄNDER

värderingar.

Lek ska ha en central plats i

Serietidning om
globala målen
på UNICEF
hemsida

GLOBALA
MÅLEN 10
MINSKAD
OJÄMLIKHET

Bilder på vad en familj äter i olika länder och vad det kostar
https://time.com/8515/what-the-world-eats-hungry-planet/

Bygg din egen
basketkorg/leksak.
Film: rafiki.se/film

Bli vattensmart
https://rafiki.se/tema-rent-vatten-och-sanitet/bli-vattensmart/

Bilder att jämföra hur toaletter och duschar ser ut
i olika länder
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix

Naturskyddsföreningen - skola. Tips
F-9

Kompisbandet
https://www.youtube.com/watchv=Oe2ovxYqm5

NTA:
TEMA VATTEN

Globala målen, mål 6. Se Snabba tips

Världsnaturfonden, uppgiftsbank.
Vatten

Experiment
vattenrening

GLOBALA
MÅLEN 6
RENT
VATTEN
OCH
SANITET

Länkar:

Naturens tjänster WF. Vattenrenaren
m.m.

https://www.hsr.se/exempelsamling/sok-exempel-forskolan

PÅ

SÅNGER OM
VATTEN

UPPTÄCKTSFÄRD I
OLIKA LÄNDER

Sara räddar världen
https://www.urskola.se

SAGOR

FILMER

Inspirationsfilm: vatten
https://www.youtube.com/watchtime_continue=79&v=QA9xM7kSCw8

Sagan om Karin och skräpet i havet.
https://www.hsr.se/sites/default/files/material_pdf/sagan_om_karin_och_skrapet.pdf

