PÅSK

Det här temabladet ger dig tips om vilket material som finns hos Mediecenter Värmland
som handlar om påsken!.
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OM MEDIECENTER VÄRMLAND
Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank!
Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning,
avgiftsfritt välja bland mer än 19.000 titlar.
Mediecenter Värmland tillhandahåller inköpt film, UR:s radio/tv-program, pussel & spel och robotar.
Hos oss kan du även beställa talböcker – vi har tillgång till mer än 100.000 böcker från Legimus.
Vi har även en bokutställning med böcker om digitalt lärande och om kodning och programmering.

HUR BESTÄLLER JAG?
Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sli.se/avkarlstad.
Där kan du söka material utan att vara registrerad/inloggad. Vill du strömma eller beställa material via
webben måste du skapa ett konto!
Annars kan du ringa oss på 054-701 10 60 eller skicka en e-post till mcv@regionvarmland.se
OBS! Dina elever kan också göra konto på sli och strömma själva! (elevinloggning)

Gör så här för att skapa konto:
Gå till www.sli.se/avkarlstad. Längst upp till höger klickar du på hänglåset och väljer ”skapa konto”.
Fyll i dina uppgifter. OBS – välj kommun/skola bland de förslag som kommer upp. Du kan inte skriva
in en egen. Finns inte din arbetsplats med i listan – kontakta oss!
Klicka på ”gör mig till medlem” när du fyllt i alla fält.
Du får nu en e-post med en länk som du ska följa. Där får du fylla i ytterligare några uppgifter samt
välja lösenord. När du sparat är din registrering klar!
Så fort vi godkänt din registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto.
Dina elever kan också göra egna konton på www.sli.se/avkarlstad och strömma programmen direkt i
sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..?
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FILMER:

Glad påsk
Om påsktraditioner och varför vi firar påsk. Om björkris, häxor, påskkärringar och eldar, men även om
kycklingar och ägg.
Produktionsår: 1991. Speltid: 14 min. Målgrupp: från 7 år. Utförande: DVD & strömmande.

Påskens hemligheter
En historisk tillbakablick i våra påsktraditioner. Påskriset, påskägget,
påskkärringen, påskharen och påskgodiset är de traditioner som tas upp.
Produktionsår: 2000. Speltid: 25 min. Målgrupp: från 8 år. Utförande: DVD &
strömmande.

Jesus - den första påsken
Skildrar Pontius Pilatus gripande av Jesus, korsfästelsen samt uppståndelsen.
Tecknad.
Produktionsår: 1998. Speltid: 10 min. Målgrupp: från 5 år. Utförande: DVD

Från ägg till kyckling
Låter oss följa hela utvecklingen; från befruktningen till utvecklingen i ägget, värpningen och slutligen
själva kläckningen. En fascinerande resa i närgångna bilder som berättar förloppet från ägg till
kyckling.
Produktionsår: 2001 Speltid: 10 min. Målgrupp: 6-12 år. Utförande: DVD.

Påskens traditioner
Varför vi firar påsk och varför vi pyntar med ris och fjädrar. Om varför vi äter
ägg och varför vi dessutom målar dom! Innehåller även Judisk påskmiddag
samt inblick i hur kristna syrianer och etiopier firar påsk.
Produktionsår: 2001. Speltid: 24 min. Målgrupp: från 10 år. Utförande:
DVD.

3

Årets högtider och traditioner: Våren
När på året infaller högtiderna och traditionerna i Sverige? Hur firar vi
dem? Varför gör vi som vi gör? Vad står symbolerna för? "Våren"
innehåller tiden från Fastlagen, över Påsken och fram till Första maj. 20
min Lämplig för: från 10 år. Best.nr. V8553. DVD/strömmande media.
Produktionsår: 2011 Speltid: 20 min. Målgrupp: från 10 år.
Utförande: DVD & strömmande.

Bibelns äventyr: Påsken
Speglar en biblisk händelse sedd ur tre nutida ungdomars ögon. För att få en allsidig tolkning har
producenten samarbetat med en protestantisk förkunnare, en katolsk präst och en judisk rabbin.
Produktionsår: 1990. Speltid: 30 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD.

Världens fest - i Sverige: Mika o Manne & uttåget ur Egypten
Syskonen Mika och Manne firar den judiska påsken, Pesach.
Produktionsår: 2002. Speltid: 15 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Världens fest - i Sverige: Jesus, Diana och äggen
Handlar om assyrisk/syriansk ortodox påsk. Diana, som är 9 år kommer ursprungligen från Turkiet. Vi
följer Diana och hennes familj genom påskens olika dagar; från skärtorsdagens fottvätt till festandet
på kyrkogården på annandag påsk. Vi får se vad man gör och Diana hjälper oss att förstå varför.
Programmet finns även på persiska, somaliska, turkiska, spanska, bosniska, arabiska, nord- &
sydkurdiska.
Produktionsår: 2002. Speltid: 15 min. Målgrupp: 10-12 år. Utförande: DVD & strömmande.

Gilla oss på Facebook!
Där berättar vi om nyheter och tipsar om aktuella filmer!
www.facebook.com/MediecenterVarmland
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Radioprogram:

Måns o Marie från vår till vinter: Om våren del 1
På våren är det påsk. Då får Måns och Mari gå till torget och välja
påskris. Och så klär de ut sig till häxor och delar ut påskkort till alla
de känner. Programmet finns även på sydsamiska, meänkieli,
romani chib/kaale, kurdiska, serbiska och somaliska.
Produktionsår: 2011. Speltid: 11 min. Målgrupp: förskolan. Utförande: CD & strömmande.

Högtider : Fira ortodox påsk med Belul!
Följ med Belul och hennes familj när de firar den ortodoxa påsken. Den ortodoxa påsken varar i flera
dagar under vilka man besöker kyrkan, sjunger, ber och äter god mat. Under påsken bryts fastan och
då får man äta kött, fisk och ägg igen. Men Belul tycker att det bästa med påsken är att vara
tillsammans med familjen och leta efter påskägg.
Produktionsår: 2016. Speltid: 11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande.

Högtider – Fira katolsk påsk med Judith
Judith och hennes familj kommer från Indien och
är katoliker. Här får du vara med när Judith
sjunger i kyrkan på påskdagsmässan. Judith
berättar om hur det är att ta nattvarden och om
hur man förbereder sig för påsken långt innan,
genom fastan. På långfredagen och
skärtorsdagen är alla sorgsna för att Jesus dog
på korset. Men på påskdagen sjunger kören och
firar att han återuppstod. Judith tycker om att sjunga i kören. Det känns i hjärtat när hon sjunger, för
hon tycker att Jesus är där då.
Produktionsår: 2018. Speltid: 11 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD & strömmande.

Påskkulan
Tre radioprogram där Ulla Danielsson berättar om påsken, om traditioner och
historia.
Produktionsår: 1998. Speltid: 3x15 min. Målgrupp: 6-9 år. Utförande: CD.
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