
Hej, stora värld!
Bonjour le monde

Animation. 67 min.
Anne-Lise Koehler & Éric Serre.

Rek för förskola, åk 1-3

HEJ, STORA VÄRLD! bjuder in oss att 
utforska en fantastisk biotop. 
 
Till filmen finns rikligt med pedagogiskt 
material för olika undervisnings-
sammanhang och åldrar!

IMDb RATING

6.6 / 10

”ett animerat prakt-
verk, där vi bjuds in 
till en färgsprakande 
och fängslande värld 

full av rörelse”
GÖTEBORG FILM FESTIVAL

FILMHANDLEDNING

Frankrike 2019.    
ALLA TALAR SVENSKA!

TRAILER

”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 
för att veta mer om sig själva och naturen.”

Hej, stora värld! ger oss en mångfacetterad inblick i livets faser och årstidernas gång; vi dyker bokstavligen ner i floden och följer livet i 
och runt den. Genom att få följa ett antal nyfödda djurungar lär vi oss mycket om naturens villkor och sammanhang, på ett sätt som enga-
gerar och roar. Filmen ä r en utmärkt introduktion till ä mnet biologi, då den berör alla de punkter som beskriver det centrala innehållet i 
naturorienterande ämnen åk 1-3:

• Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på 
året.
• 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.

Ett centralt innehåll i samhällsorienterande ämnen å k 1-3 är ”Livsfrågor med betydelse för eleven”. Hej, stora värld! berör flera klassiska filo-
sofiska frågor, inte minst ”Vem är jag”. I vårt möte med olika djurungar och deras skiftande personligheter, får vi en engagerande gemensam 
upplevelse som kan ge stoff till samtal i klassen; om självet, och om att leva tillsammans med andraatt leva tillsammans med andra.

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

Fakta och funderingar 

utifrån filmen

Storlek: 15-20 cm, vikt 800-1000 g
Barndom: Den lilla sköldpaddan föds i ett ägg gömt under jorden. 
Hon har ofta 3-15 syskon bredvid sig. Ibland händer det att ungarna 
övervintrar i gropen eller till och med i skalet. Vid kläckningstiden har 
ungen en s.k. äggtand, som många andra kräldjur och fåglar har, för att 
kunna hacka sönder skalet.
 

Habitat: Dammsköldpaddan lever i fuktiga områden med lugnt vatten. 
Den finns på många olika ställen i världen. Förr levde arten mer norrut 
än vad de gör idag, bland annat i Sverige. I Danmark, till exempel, har 
man återutplanterat sköldpaddor men i Sverige påträffas bara exem-
plar som har rymt eller släppts ut av privatpersoner olagligt.
Beteende: Dammsköldpaddan älskar sol och klättrar gärna upp på träd-
stammar, stenar eller rötter för att solbada. På varma platser är sköld-
paddan aktiv hela året men där det är kallare kan den gräva ner sig i 
lera och gå i dvala över vintern.
Att veta: Arten jagar och äter i vatten och är därför beroende av lång-
samma vattenflöden. Födan är i huvudsak animalisk men de kan också 
äta vegetabilier. När de söker efter mat använder de framförallt sitt 
luktsinne.
Livslängd: 70 år 
Hej lilla sköldpadda: Dammsköldpaddor blir hanar eller honor beroende 
på vilken temperatur som äggen utsätts för – lägre temperatur skapar 
hanar och högre honor!
Hot: Dess antal minskar i Europa på grund av vattenföroreningar och 
vattenvägar.
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Storlek: 46-51 cm, vingspann 59-73 cm, vikt 600-1500 g
Barndom: När ungen kläcks tillbringar den sin första tid under sina 
föräldrars vingar och sen på deras ryggar. Ofta är de 3-6 syskon som 
föräldrarna hjälps åt att ta hand om.
 

Habitat: Skäggdoppingen bor gärna i vassrika sjöar och vegetationsrika
havsvikar i bräckt vatten. På hösten flyttar de ofta ner till Väst- och Syd- 
europa, men om förhållandena är lämpliga kan de stanna vid isfria 
kuster.
Beteende: Skäggdoppingen är en dykande fågel. Den dyker 4 till 6 
meter djupt och den kan stanna under vattnet i upp till tre minuter. Den 
livnär sig på småfiskar, grodor och vatteninsekter.
Att veta: Som alla doppingar är skäggdoppingen en god simmare och 
en snabb dykare. När den blir rädd fäller den in huvudplymerna och 
reagerar på fara genom att dyka, snarare än att flyga sin väg. Skägg-
doppingen äter fjädrar för att underlätta matsmältningen.
Livslängd: 20 år 
Hej lilla skäggdopping: Akta dig för gammelgäddan – den äter gärna 
små randiga skäggdoppingungar!
Hot: Inga särskilda hot, skäggdoppingen klassificeras som livskraftig. 
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