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Språklåda - Små och stora djur
Art.nr. 7762-815-6

Serier med välkända sällskapsdjur (marsvin, katt, hund, undulat, guldfisk, åsna, kanin) eller
vilda djur (mus, mullvad, sparv, igelkott, snigel). Många av bilderna visar djur (svan, mask,
skalbagge, höna, häst, akvariefisk, ko, get), som inte direkt förekommer i handlingen, men kan
inkluderas i samtalen. Huvudpersonerna är olika varje gång och medför att två bildsekvenser
kan jämföras med varandra.
Innehåll:
15 bildhistorier i färg, med 3-6 kort, totalt
74 bildkort, 9 x 9 cm.
Korten från samma historia har samma
stora nummer på baksidan. Kortens inbördes ordning finns också numrerad där.

Användningsmöjligheter
• förskola
• grundskola
• grundsärskola
• specialundervisning
• svenska som andraspråk/sfi
• undervisning i främmande språk
Inlärningsmål
• att följa en berättelses förlopp och att
förstå den kronologiska ordningen
• att tänka logiskt
• att tänka ut och formulera hur en bertättelse kanske kan utveckla sig
• att uttrycka sig muntligt och skriftligt
• att utveckla ordförrådet

Användningsförslag
• hitta kortens rätta ordningsföljd
• återberätta händelseförloppet, muntligt
eller skriftligt
• hitta på en lämplig titel
• beskriv situationer och personer
• beskriva känslor hos de inblandade
• beskriv djurens beteende

• känn igen roliga eller förvånande poäng och
hitta på varianter
• dela in historierna i kategorier: historier med
sällskapsdjur, vilda djur – historier utomhus,
inomhus, i staden – historier som äger rum på
olika årstider
• jämför historien med egna erfarenheter
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Sekvenserna
1 Undulaten (6 bilder)
1.1 En pojke leker med sin undulat och stoppar in fingret
genom burgallret.
1.2 Han stoppar in handen genom den lilla dörren på
buren så att fågeln kan sitta på hans finger.
1.3 Plötsligt flyger undulaten iväg och försvinner genom
ett öppet fönster. Pojken blir förskräckt.
1.4 Pojkens föräldrar hjälper honom att leta efter undulaten ute i trädgården. Kan katten vara till någon hjälp?
1.5 Efter en stund ger de upp sökandet, besvikna och
ledsna.
1.6 De kommer tillbaka till vardagsrummet. Undulaten sitter ovanpå buren och kvittrar glatt. Alla är glada.

5 Färgmusen (6 bilder)
5.1 Familjen renoverar sin våning. Det börjar bli sent och
utomhus är det mörkt.
5.2 Nästa morgon, när ingen ännu klätt på sig, finner
familjen rosa fotspår på golvet i samma färg som den
nymålade väggen. Fotspåren börjar precis vid en
liten omkullvält färgpyts.
5.3 De följer spåret. Mamman har under tiden satt på sig
sina glasögon.
5.4 Spåren går över golvet och nedför källartrappan.
5.5 Vad kan dölja sig bakom bildäcken?
5.6 En mus försöker gömma sig. Den är helt rosa. Alla
tittar förvånat och roat.

2 Perserkatten (6 bilder)
2.1 En flicka har fått en perserkatt i julklapp.
2.2 De båda tycker mycket om att leka tillsammans.
2.3 Det ha blivit vår, det visar påskdekorationerna. Som
vanligt försöker flickan att leka med katten, men den
här gången fräser katten skjuter rygg och visar
klorna.
2.4 En annan dag är katten borta, korgen är tom. Flickan
är ledsen.
2.5 Flickan är förvånad över att höra några konstiga ljud
under skåpet.
2.6 Vilken överraskning! Där ligger katten med fyra små
kattungar.

6 Igelkotten
6.1 En gammal man gräver i trädgården med en spade.
6.2 Plötsligt blåser en vindpust bort hatten från hans
huvud. Hatten blir liggande bredvid en lövhög.
6.3 Mannen har blivit varm av arbetet och torkar sig i
pannan med en näsduk. När han tittar efter sin hatt,
är den försvunnen.
6.4 Han upptäcker hatten på andra sidan av trädgården
under ett träd. En höna springer förskräckt därifrån.
6.5 Mannen går förbryllad dit. Hur kunde hatten röra sig
så långt? När han tar upp hatten blir allt klart; en
igelkott har gömt sig under hatten och måste ha gått
runt i trädgården med den.

3 Hundvalpen (5 bilder)
3.1 En pojke ligger i sängen. Rummet är mörkt och han
hör ett konstigt ljud.
3.2 Plötsligt dyker ett ”spöke” upp. Det har ett vitt lakan
på sig under vilket två hemska ögon lyser och kryper
över golvet/mattan.
3.3 Pojken blir rädd drar upp täcket över öronen. ”Spöket”
drar i hans täcke.
3.4 Pojken skriker av rädsla. Till och med hans kanin ser
rädd ut.
3.5 Hans mamma kommer och lugnar honom. ”Spöket”
är inte farligt, det var valpen som trasslat in sig i ett
lakan. Alla är lättade och skrattar, hunden viftar på
svansen.

7 Den hungriga åsnan
7.1 En faster/moster/släkting kommer på besök. Hon har
en mycket fin hatt på sig.
7.2 Familjen sätter sig ner för att dricka kaffe och släktingen lägger hatten vid det öppna fönstret.
7.3 När de har druckit kaffe, reser sig alla och släktingen
sträcker sig efter hatten.
7.4 Hon ser förfärad att någon har ätit på den och slitit
sönder den.
7.5 Släktingen är ursinnig, men de andra kan inte låta bli
att skratta.
7.6 En åsna tittar förnöjt in genom fönstret. Några blommor från hatten hänger fortfarande kvar i mulen.

4 Hunden (6 bilder)
4.1 Två barn leker med sin hund vid floden och kastar en
pinne åt honom. Lite längre bort kastar andra barn
frisbee.
4.2 Hunden vill vara med och snappar åt sig frisbeen från
de lekande barnen.
4.3 Eftersom hunden inte får göra så, blir han kopplad.
Barnen som kastar frisbee kan fortsätta att leka, de
båda barnen med hunden får titta på.
4.4 En stund senare råkar frisbeen falla i vattnet och flyter
iväg. Svanen simmar förskräckt sin väg.
4.5 Barnen med hunden ger honom order att hämta
frisbeen. Han kommer stolt tillbaka med den.
4.6 Hunden blir hjälte och alla barn tackar honom.

8 Guldfisken (3 bilder)
8.1 En guldfisk simmar i sin skål i ett barns sovrum,
intensivt betraktad av en katt. En flicka sitter vid sitt
skrivbord.
8.2 Flickan förmanar katten att lämna fisken i fred.
8.3 För säkerhets skull ställer hon upp en bok mellan
skålen och katten när hon lämnar rummet. Vad ska
katten göra nu?
9 Snigeltävlingen (3 bilder)
9.1 Tre barn har upptäckt sniglar i sin trädgård.
9.2 Ett av barnen får en idé: ”Låt oss se vilken snigel
som kan krypa fortast!”
9.3 Barnen har byggt en kapplöpningsbana och ordnar
en tävling med sniglarna.
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10 Olyckan med sparven (5 bilder)
10.1 En kvinna beställer en kopp kaffe på en trädgårdsrestaurang. Hennes hund ligger bredvid henne.
10.2 Kyparen kommer med kaffet. Uppe i trädet kvittrar
sparvarna glatt.
10.3 Just när damen skall drick lite kaffe, faller någonting
ner från trädet i hennes kopp.
10.4 Hon tittar förargad upp. Kyparen ser vad som händer.
10.5 Han kommer med nytt kaffe till henne.” Med ett lock,
den här gången!” säger han med en blinkning.
11 Kaninmatningen (4 bilder)
11.1 Två flickor skulle vilja klappa kaninerna men de är
för långt borta.
11.2 Därför springer flickorna till nästa äng. Korna tittar
på dem på avstånd.
11.3 Flickorna plockar några maskrosor och några långa
grässtrån.
11.4 Lockade av flickornas erbjudande skuttar kaninerna
över till dem och låter sig gärna klappas.

14 Fjärilarna (4 bilder)
14.1 En flicka samlar larver och lägger dem försiktigt i en
glasburk.
14.2 För att de små djuren ska ha något att äta lägger
hon i några späda blad.
14.3 I garaget ställer flickan burken med larverna i ett litet
skåp.
14.4 Någon tid senare då blommorna på trädet utanför
redan blivit små äpplen, öppnar pappan det lilla
skåpet i garaget. Han vet inte att burken står där.
Larverna har förpuppat sig och färggranna fjärilar
flyger emot honom.
15 Ekorrarna (6 bilder)
15.1 Farmor/Mormor torkar av bordet.
15.2 Hon tar skräpet och trasan med sig till köket.
15.3 När hon kommer tillbaka med porslinet för att duka,
märker hon att bordet på nytt är fullt av nötskal.
15.4 Vem har gjort det där?
15.5 Hon ser sig omkring och upptäcker…
15.6 …två ekorrar i färd med att knäcka nötter.

12 Marsvinen (5 bilder)
12. 1 En liten pojke får välja ett marsvin i zooaffären.
12.2 Pojken och hans pappa går hem, pojken får bära
lådan med sitt nya husdjur.
12.3 Men hemma är marsvinet ledset. Det vill inte leka
utan sitter bara där. Pojken ser också olycklig ut.
12.4 Pojken går tillbaka till zooaffären.
12.5 Nu är marsvinet inte ensamt längre i buren och allt
är bra.
13 Mullvaden (4 bilder)
13.1 En familj sitter ute på landet och har picknick, i
bakgrunden kan man se ett skogsbryn och ett fält
med några getter.
13.2 Lite senare har pappan somnat, barnen leker/spelar
kort och mamman tittar på.
13.3 Då blir pappans sömn störd. ”Vad står på?”
13.4 En mullvad tittar glatt upp ur sitt hål.
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