
Maj

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?  
– Därför har  
molnen olika färg 

Djurverket  
– Myra

Amanda längtar  
– Sommaren

Galonisarna 
– Vitsippa

https://urplay.se/program/225994-visste-du-darfor-har-molnen-olika-farg
https://urplay.se/program/209839-djurverket-myra
https://urplay.se/program/193738-amanda-langtar-sommaren
https://urplay.se/program/216840-galonisarna-vitsippa


Visste du?  
– Därför har  
molnen olika färg 
Biologi, 
Djur och natur, 
Fysik
2.33 min  

Djurverket  
– Myra
Biologi, 
Djur och natur
14 min 

Amanda längtar  
– Sommaren
Biologi, 
Djur och natur
4.30 min 

Galonisarna 
– Vitsippa
Biologi, 
Djur och natur, 
Miljö, 
Hållbar utveckling
14 min

Maj:
I maj börjar det nog kännas att sommaren snart står för dörren i både förskolan och 
skolan. Kommer dina barn och elever ihåg Amanda som längtade efter våren i februari? 
Nu kan ni möta henne igen när hon ser fram emot nästa årstid. Barnen kan också ta 
reda på varför molnen ändrar färg, lära sig mer om myror i Djurverket och förstå varför 
vitsippor är viktiga för bin. 

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.

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 maj. 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.

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.

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

