
Den lilla fågeln och
årstiderna

Animation. 18 min.
    Lena von Döhren.

Rek för förskola t.o.m åk 1

Den lilla fågeln och årstiderna tar oss med på ett 
spännande äventyr i naturens alla skiftningar. Under 
ett händelserikt år – vår, sommar, höst och vinter – 
upptäcker Den lilla fågeln både naturen, sina grannar 
och sig själv! 

Filmen består av fyra kortfilmer, en för varje årstid, 
som har flugit på festivaler världen över och prisats 
av såväl festivaljurys som barnpublik!

IMDb RATING

6.7 / 10

Natur, djur,
äventyr, insikter, 

skratt och fantastiska 
animationer! 

Den lilla fågeln
älskas av  
publiken!

FILMFUNDERINGAR

Tyskland 2012-2020.    
ALLA TALAR DJURSPRÅK!
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Film i skolan: log@smorgasbordpicturehouse.se
Ekonomi: ekonomi@smorgasbordpicturehouse.se

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

4 kortfilmer om 
Den lilla fågeln

!

Filmen har relevans inom förskolans verksamhet där förskolan 
enligt läroplanen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och 
samtala om dessa
• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera 
med andra i olika sammanhang och med skilda syften
• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp

Filmen berör också 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.

Filmen har tillhörande 
filmfunderingsmaterial!

www.filmfunderingar.se
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