
FinlAnd
Hej!

Åk med oss på en jordenruntresa! Under resan lär 
vi oss om målen för hållbar utveckling och om 
andra länder och deras kulturer.

ResaN BÖRjar
Bred ut dina vingar, vi flyger tillsammans över Atlanten till Colombia. 
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ColoMbia
Hola! 

Svar/Tips 
FinnEr Du HÄR!

ReflEktiOner
1. Till vad behöver du dagligen el?
2. Vad skulle du sakna mest om det inte fanns el?
3. Hur skulle du kunna spara el?

ResaN FortSÄTter
Nu följer en lång resa över havet till Sydafrika. Styr skeppet när 
du reser till följande kontroll. Du kan vrida på rodret och styra 
skeppet genom de stora vågorna.

Jag heter Gabrielle och bor i Colombia. Hemma hos 
oss har vi ingen el. För att få ljus då solen gått ner 
tänder vi stearinljus och lyktor. Till middag lagar
jag och min mamma arepas på vedspisen. Arepas
är fyllda bröd gjorda av majsmjöl.
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SydaFrikA

Svar/Tips 
FinnEr Du HÄR!

ReflEktiOner
1. Till vad behöver vi pengar?
2. Vad har du i dag varit tacksam eller glad över?

ResaN FortSÄTter
Åk med buss tvärs över Afrika mot Etiopien. Du kan låtsas 
köra och tuta under resan eller till exempel svänga och väja 
för vilda djur. 

Sanibonani! 
Jag heter Zanele och bor i Sydafrika med min 
mamma och mina två bröder. Jag är glad för i dag 
fick jag nya skor i stället för de trasiga! Tidigare 
hade vi inte pengar till nya skor, för min mamma 
var länge arbetslös. Mamma fick arbete i en butik 
och nu har vi mer pengar så vi kan köpa mat, kläder 
och andra nödvändiga saker.

3



TARINA
Dehna hunu! Nimeni on Mihret ja asun Etiopiassa. Opiskelen ensimmäisellä 
luokalla ja olen juuri oppinut lukemaan. Aion opiskella ahkerasti koulussa, koska 
haluan isona lääkäriksi, jotta voin auttaa ihmisiä. Paras ystäväni Nebiri ei pystynyt 
aloittamaan koulua kanssani, koska hänen perheellään ei ole varaa koulutarvikkei-
siin. Nebiriä harmittaa, ettei hän pääse kouluun ja opi lukemaan, mutta minä aion 
opettaa häntä. 

POHDITTAVAA
Miksi on tärkeää oppia lukemaan ja laskemaan?

MATKA JATKUU�Lennä lentokoneella Intiaan. Voit levittää kädet siiviksi ja juosta 
tai kävellä. Matkalla voi olla esimerkiksi ilmakuoppia tai ukkosta.

Kommentit:
Mihret (tyttö) koulupuvussa ja näyttää Nebirille (tyttö, tavalliset vaatteet) koulukir-
jaa (osoittaa kirjainta yms.). Lasten kasvot näkyvät kuvassa. 

EtioPieN

Svar/Tips 
FinnEr Du HÄR!

ResaN FortSÄTter
Res med flygplan till Indien. Sträck ut armarna som vingar och spring 
eller gå. På resan kan det exempelvis finnas luftgropar eller åska. 

Dehna hunu! 
Jag heter Mihret och bor i Etiopien. Jag går i första klass och har just lärt 
mig att läsa. Jag tänker studera flitigt i skolan för jag vill bli läkare som 
stor, så att jag kan hjälpa människor. Min bästa vän Nebiri kunde inte 
börja skolan med mig för hennes familj har inte råd med skolmaterial. 
Nebiri grämer sig över att hon inte  får gå i skola och lära sig läsa, men 
jag tänker lära henne.
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ReflEktiOner
1. Varför är det viktigt att lära sig läsa och räkna?
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Taustalla sokeriruokoja kasvamassa ja Ronitin isä leikkaamassa kasvia 
veitsellä. Ronit syö vieressä sokeriruokoa.
Tarinan henkilö, Ronit, on poika�

Namaste! 
Jag heter Ronit och bor i norra Indien. Min familj odlar 
sockerrör som socker tillverkas av. Vi säljer växterna 
vidare och sockret som tillverkas av dem exporteras 
runt världen. I år fick vi en god skörd eftersom det 
regnade tillräckligt. Vissa år har skörden blivit liten på 
grund av torkan. Sockerrör är mitt älsklingsgodis!

Svar/Tips 
FinnEr Du HÄR!
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ReflEktiOner
1. Tänk på varifrån maten som du ätit i dag har kommit.

Vad odlas i Finland och vad odlas utomlands?
2. Vilken mat kan du hitta i naturen i Finland?

ResaN FortSÄTter
Resan fortsätter från Indien till det bergiga Nepal. Vandra som 
en bergsklättrare över hindren.



nEpal
Namaste! 

Jag heter Devna och bor i Nepal. Vår skola har inte rinnande 
vatten, allt vatten för matlagning, handtvätt och toalett-
besök hämtas från en närliggande flod. Lyckligtvis blir det 
lättare att få tag i vatten nästa år, då vi får en vattenkran 
till vår skola.

Svar/Tips 
FinnEr Du HÄR!
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ReflEktiOner
1. Till vad använder vi vatten? Vad skulle vara svårt 

att göra om vi inte hade (rinnande) vatten?
2. Hur kan du spara vatten?

ResaN FortSÄTter
Åk med helikopter från Nepal till Bangladesh. Du kan sträcka 
ut armarna åt sidan och snurra runt.



VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!

BangLadeSh 
Assalamu aalaikum! 

Jag heter Asok och bor i Bangladesh. Jag föddes döv och jag 
talar teckenspråk. Jag går i en skola där det finns klasser för 
både hörande och döva barn. På rasterna leker vi alla till-
sammans. Det går att leka många lekar trots att vi inte har 
ett gemensamt språk. I skolan har vi lärt oss att alla 
människor, trots olikheter, är lika värda.
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ResaN FortSÄTter
Resan fortsätter med tåg till Thailand. Du kan låtsas vara ett 
tåg och pusta som ett ånglok. 

ReflEktiOner
1.  Lär er att teckna ”God morgon” på teckenspråk. 
2. Hurdana lekar kan vi leka så att alla kan vara med?  

Svar/Tips 
FinnEr Du HÄR!



VastAuksIa
/vInkkEjä 

löyDät täälTä!

ThaiLand  
Sawatdii!

Jag heter Somsak och bor i Thailand nära havet. Jag gillar att 
gå till stranden för där finns mycket att utforska såsom sköld-
paddor, snäckor och fåglar. Jag stör mig på att det numera finns 
så mycket skräp på stranden. Särskilt plastskräpet är skadligt 
för naturen och djuren. Jag och min syster hjälper naturen 
genom att plocka skräp på stranden.

Svar/Tips 
FinnEr Du HÄR!
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ReflEktiOner
1. Vad kan du själv göra för att skydda naturen och djuren?
2. Vet du vad som tillverkas av den återvunna plasten?

ResaN FortSÄTter
Vi återvänder till Finland. Du kan själv välja vilket 
färdmedel du vill använda för resan. 
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FinlAnd  
Det var en fin resa jorden runt! Vi är nu 
tillbaka i Finland och vi kan dra oss till minnes 
allt det som vi lärde oss under resan.

9

ReflEktiOner
1. Vad minns du särskilt bra från uppgiftsbanan?
2. Hur kan ni tillsammans i förskolan nå upp till målen 

för hållbar utveckling och ta hand om jordklotet?


