
Januari 

Det här är en av sidorna i UR:s årskalender för 
förskolan och förskoleklass 2023. QR-koderna 
leder till program på UR Play som passar bra till 
den här årstiden. 

Visste du? – Varje 
snöflinga är unik

Uttern Sven  
– Vinter

Tripp, Trapp, träd 
– Vinterkyla

Djurverket  
– Ren

https://urplay.se/program/225993-visste-du-varje-snoflinga-ar-unik
https://urplay.se/program/209833-djurverket-ren
https://urplay.se/program/224464-uttern-sven-vinter
https://urplay.se/program/216165-tripp-trapp-trad-vinterkyla


Visste du? – Varje 
snöflinga är unik
Biologi, 
Djur och natur,  
Fysik
2.33 min
 

Uttern Sven  
– Vinter
Biologi, 
Djur och natur, 
Samhällskunskap,  
Individer och 
gemenskaper
5 min 

Tripp, Trapp, träd 
– Vinterkyla säsong 6

Biologi, 
Djur och natur, 
Svenska,  
Värdegrund
11 min 
 

Till dig som jobbar i  
förskolan och förskoleklass!  
Det här informationsbladet är en del av UR:s årskalender för förskolan och förskole- 
klass och hör ihop med det illustrerade kalenderbladet för januari. Där hittar du också 
QR-koder som leder till program för lite äldre barn i förskolan och förskoleklass på 
UR Play. Du kan antingen skriva ut bladet och låta barnen skanna QR-koderna med en 
mobil eller surfplatta, eller klicka direkt på QR-koderna på en skärm. Här nedan kan du 
läsa mer om våra programtips för den här månaden.

Januari:
I januari faller ofta snön och djur lämnar spår på olika sätt. Men den här månadens 
programtips kan du skapa lust att ta reda på vad som händer i naturen på vintern, 
varför ingen snöflinga är den andra lik och hur det kommer sig att renar tappar sina 
horn. Någon dag kanske barn och elever bara vill kura ihop sig och lyssna på en  
vintrig saga och en sång om att frysa. 

Mer om UR:s årskalender för förskolan och förskoleklass
Varje månad under år 2023 publicerar vi ett nytt blad med illustrationer och programtips som vi 
tycker passar till just den tiden på året. Ibland är programmen en del av en serie, ibland är det  
ett helt eget program – men alla tips går att se fristående om du vill.  

Vill du bli påmind varje månad om när ett nytt kalenderblad finns publicerat? Prenumerera på  
vårt nyhetsbrev för förskolan eller årskurs F-3 här: www.urplay.se/nyhetsbrev. Redan publicerade 
blad hittar du här: www.ur.se. QR-koderna fungerar så länge programmen finns publicerade  
på UR Play.

urplay.se

Pst! Du har väl inte missat Tripp, Trapp, Träd-appen? 
Här hittar du program för förskolan att titta och lyssna på i din undervisning, både 
nya serier och omtyckta klassiker. Appens lärarhandledning visar hur du hittar 
smarta funktioner och teman kopplade till Lpfö18.  Du hittar den där appar finns.

Djurverket  
– Ren
Biologi, 
Djur och natur
14 min

http://www.urplay.se/nyhetsbrev
http://www.ur.se

