
Lärarinformation
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2006/07

Baby-Tiere

FRÅN: år 6, vt, steg 1
SPRÅKNIVÅ: lätt
TV: 4 x 5 min
AV-NR: 41475/tv5-8
ARBETSBLAD/PROGRAMMANUS: www.ur.se/tyska
ELEVHÄFTET: sid 46-47

Vi har tidigare sänt fyra tv-program om vilda djurungar 
som snabbt blev elevfavoriter. Nu kommer fyra nya. 
Vi möter teddybjörnens förebild: koalan. Just den här 
björnen heter Ricky. Vi träffar också den busiga babia-
nen Puck, den snabba geparden Kikou och så Tom, den 
målmedvetna gnun. Söta program, enkel speaker och 
roliga arbetsblad!
Programmen är textade på tyska och bör kunna använ-
das från år 6 (vt) och uppåt.
Innehåll
Varje program är fem minuter långt och har följande rubrik:
Puck, der Pavian
Tom, das Gnu
Ricky, der Koala
Kikou, der Gepard

Syfte
Att ge nybörjarna i tyska roliga och lätta tv-program när man 
arbetar med temat djur.

Till programmet finns
• bilder på de fyra djuren och korta faktatexter – elevhäftet, 

sidan 46-47 
• faktatexter från elevhäftet med några felaktiga påståenden 

– arbetsblad
• glosor till programmen – arbetsblad
• till varje program en ”pysseluppgift” – arbetsblad
 
Så här kan ni arbeta med programmen
F Ö R E 
• Titta på bilderna. Vilka djur kommer programmen att handla 

om? Vad heter djuren på tyska?
• Läs introduktionen till det program ni ska titta på.
• Läs faktarutan om djuret. 
• Eleverna kan sedan testa sina kunskaper på ett arbetsblad. 

Låt dem kontrollera och rätta med hjälp av texten i häftet.
• Läs igenom glosorna. Ett alternativ: testa hur mycket de 

förstår av programmet utan att ha läst glosorna. 

E F T E R P R O G R A M M E N

• Arbeta med ”pysseluppgiften” till respektive program.

Förslag på uppgifter när ni sett alla fyra programmen – gärna 
också de fyra programmen från 2004/2005: 
• Gör en gemensam frågesport/tipspromenad i klassen: Alla tar 

hand om var sitt djur (eleverna kan arbeta enskilt eller parvis) 
och skriver två till tre frågor om djuret med tre svarsalternativ. 
Frågorna numreras och hängs upp i klassrummet. Alla får gå 
runt och svara på frågorna (enskilt eller parvis). Gå genom 
de rätta svaren efteråt.

• Gör charader med de olika djuren. En elev i taget gör en 
charad, medan de andra gissar. Kanske kan man göra en 
tävling av det? Ha då två lag. Kan det andra laget säga djurets 
namn på tyska får det poäng. Använd även andra djur som 
ni har arbetat med. 

• Varje elev får ett djur och ska förbereda och hålla ett mini-
föredrag om det djuret. Be dem också göra en liten affisch 
om djuret.

Tips
Läsåret 2004/2005 sände vi följande program i serien Baby-
Tiere:

Johnny, der Löwe     41475/tv1
Bob, der Elefant        41475/tv2
Lisa, die Giraffe        41475/tv3
Cindy, das Känguru   41475/tv4

C R E D I T S
Produktion: Marathon International, Paris
Manus för svensk bearbetning: Helga Wachholz
Pedagogisk rådgivare: Kirsi Terimaa
Projektansvarig: Kristina Blidberg

 


