
Yuku och fjällets 
blomma

Animation. 65 min.
    Arnaud Demuynck & Rémi Durin.

Rek för förskoleklass, åk 1-3

Den lilla musen Yuku vill att hennes 
döende mormor ska får vandra vidare i
evigt ljus. Då behövs en magisk blomma
som hon läst om i en av mormors alla
böcker. – Och ett stort mått mod att ta sig an äventyret 
att hitta blomman, som växer långt upp i fjället...
 
Till filmen finns rikligt med pedagogiskt material för 
olika åldrar och undervisningssammanhang!

IMDb RATING

7.4 / 10

”Snäll, 
färgglad och vacker 
film för alla barn”

UPPSALA NYA TIDNING

”En bildskön lovsång
till naturen”
DAGENS NYHETER

FILMHANDLEDNING

Frankrike 2022.    
ALLA TALAR SVENSKA!

TRAILER

Yuku och fjällets blomma svarar väl mot pedagogiskt innehåll i såväl förskoleklass som lågstadium åk 1-3, där undervisningen i de sam-
hällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll:

• Att leva tillsammans: Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med be ty delse för eleven, till exempel kamratskap, 
könsroller och döden.
• Att leva i närområdet: Några utmärkande drag i närområdets natur- och kulturlandskap. Spår av den senaste istiden.
• Att leva i världen: Namn och läge på världsdelarna och världshaven samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
• Att leva i världen: Berättelser i antik och nordisk mytologi samt i samisk religion.
• Att undersöka verkligheten: Jordgloben, analoga och digitala kartor samt storleksrelationer och väder streck.
• Att undersöka verkligheten: Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven.
• Att undersöka verkligheten: Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 

Filmen berör centrala delar av innehållet i naturorienterande ämnen för f1 och åk 1-3:

• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

w w w. s m o r g a s b o r d p i c t u r e h o u s e . s e / f i l m s

Film i skolan: log@smorgasbordpicturehouse.se
Ekonomi: ekonomi@smorgasbordpicturehouse.se

Press: press@smorgasbordpicturehouse.se
Biografbokning: Filmlagret / bokning@filmlagret.se

Yuku et la fleur 
de l’Himalaya

Filmens sånger

Till filmen finns också 
orienteringskontroller!

...och 
förstås; 
ett sång-
häfte!

filmfunderingar.se

https://a6ee543b-d30c-45c9-a117-1a27b69825a2.usrfiles.com/ugd/a6ee54_4323ebf5aafd4bd081a4f63288a64a9f.pdf
https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/yuku-och-fjallets-blomma.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GTOozH3BNds
https://www.filminstitutet.se/globalassets/2.-fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/filmhandledningar-pdfer/yuku-och-fjallets-blomma.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GTOozH3BNds
http://www.smorgasbordpicturehouse.se/films
mailto:log%40smorgasbordpicturehouse.se?subject=Filmfr%C3%A5ga
mailto:ekonomi%40smorgasbordpicturehouse.se?subject=
mailto:press%40smorgasbordpicturehouse.se?subject=Material%20/%20press
mailto:bokning%40filmlagret.se?subject=Boka%20film
https://www.dropbox.com/s/ydgkuyglf1eegka/YUKUS%20V%C3%84G.pdf?dl=0
https://www.smorgasbordpicturehouse.se/_files/ugd/a6ee54_8178f2e033284484a32596b0ac4084c8.pdfhttps://www.smorgasbordpicturehouse.se/_files/ugd/a6ee54_8178f2e033284484a32596b0ac4084c8.pdf
https://www.smorgasbordpicturehouse.se/_files/ugd/a6ee54_8178f2e033284484a32596b0ac4084c8.pdf
http://www.filmfunderingar.se
http://www.filmfunderingar.se

