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Till läraren: 

För många av oss känns Afrika mycket avlägset, exotiskt och främmande – hem för vilda 

djur som bara finns på denna fascinerande kontinent. Men nu kan alla få närkontakt med 

Sydafrikas djur i en 45 minuter lång film i världens största filmformat från nWave Pictures, 

Wild Safari. 

Vi får sällskap av den sydafrikanska zoologen Liesl Eichenberger, från viltreservatet Sham-

wari, i jakten på Sydafrikas ”Big Five” – elefant, noshörning, buffel, leopard och lejon. För 

att hitta dessa skygga djur besöker vi några av Sydafrikas berömda nationalparker och 

viltreservat. Samtidigt kan vi utforska naturskönheten hos ett landskap som uppvisar den 

största mångfalden av ekosystem på den afrikanska kontinenten.

 

Det går att ändra och kopiera de copyrightskyddade arbetsbladen så att de passar elevernas 

behov. Låt gärna även andra lärare ta del av materialet.

Med vänliga hälsningar

Mark Katz 
distributionschef 
nWave Pictures Distribution

Lärarhandledning
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Programmets övergripande syften: 
•  Att levandegöra Sydafrikas storvilt i filmen Wild Safari, och att skapa en 

förståelse för de naturvårdande insatser som krävs för att skydda dem. 

•  Att stimulera elevernas intresse för djuren, deras naturliga miljö och för 
Sydafrikas geografi och unika natur. 

•  Att förbättra elevernas kunskaper i naturvetenskap, samhällskunskap, 
geografi, historia och att ge dem träning i att uttrycka sig. 

Studera de olika arbetsbladen. Där framgår syftet med varje övningsuppgift. 

Resumé av filmen 

Wild Safari erbjuder publiken ett hisnande safariäventyr utan att den ens behöver resa dit. 

Publiken sitter ”i förarsätet” bredvid zoologen Liesl Eichenberger när hon ger sig ut på jakt 

efter Sydafrikas ”Big Five” – elefant, noshörning, buffel, leopard och lejon. Under färden 

från östra Kapprovinsens frodiga grässlätter till Kalaharis karga öknar får publiken se hur 

djuren kämpar för sin överlevnad och hur arter som hotats av utrotning återhämtar sig. 

Filmens stora format skapar en närvarokänsla som gör det lättare att förstå varför man i 

Sydafrika ser det som en så viktig uppgift att skydda dessa märkliga och fascinerande djur. 

Lärarhandledning



5

Övning 1

På safari i Sydafrika!
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På safari i Sydafrika!

Syfte:  Att ge eleverna ökade kunskaper om Sydafrika och naturparkerna som presenteras  

i filmen Wild Safari.

Här bor djuren 
Eleverna får först studera den lilla kartan med Sydafrika och dess grannländer. Låt 
dem sen tillsammans försöka komma på namnet på så många andra afrikanska stater 
de kan. Vad tycker de skulle vara spännande med en sydafrikansk safari? Hur och var 
tror de att de skulle kunna få se exotiska djur som noshörningar och elefanter? Låt sen 
eleverna ta reda på var öknen och de tre naturparkerna de sett i filmen är belägna och 
markera det med respektive siffra på den större kartan.

Berätta om den fantastiska variationen i landskapstyper i 
Sydafrikas naturparker – den tempererade skogen i 
Addo-Shamwari (1); den tropiska regnskogen i 
Hluhluwe-Umfolozi (2), och de varierade terrängformerna i 
Krugerparken (3) med ekosystem som omfattar 
skog, savann och vattendrag. I filmen får vi också se 
Kalahari (4), en av världens största och torraste 
öknar med sina röda sanddyner och sin sparsamma 
vegetation. Berätta för eleverna att många av Sydafrikas 
mest kända djur lever på dessa platser eftersom här 
finns de ekosystem som djuren behöver för sin 
överlevnad. 

Låt eleverna definiera ordet ”miljö”. Fråga om de sett djurspår, kanske från fåglar eller 
ekorrar, i sina hemmiljöer. Uppmana dem att leta efter spår kring sina hem och hjälp 
dem att dra paralleller till hur viltguider i Sydafrika hittar lejon, leoparder och andra 
djur genom att följa deras spår ute i naturen.

Uppföljande övningar 

Låt eleverna göra en resebroschyr eller affisch som visar vad safariturister i Sydafrika 
kan förvänta sig att få se. De kan börja med att beskriva de olika parkernas läge, 
klimat o.s.v. Man kan låta klassen arbeta i grupper som får ansvar för antingen en av 
parkerna eller Kalahariöknen.

Övning 1

1

2

3

4

Kapstaden

Lesotho

Johannesburg

Swaziland

Durban

Port Elisabeth

Sydafrika
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Övning 2

Närkontakt med  
”Big Five” 
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Närkontakt med ”Big Five” 

Syfte:  Att stimulera kritiskt tänkande genom att låta eleverna söka fakta kring och analy-

sera de berörda djurens vanor, utseende och karaktärsdrag så att de kan placera 

dem på rätt plats på kartan de arbetade med i Övning 1. Att väcka elevernas 

nyfikenhet att lära sig mer om ett valfritt djur. 

Del A. Vem är jag? 
Det här är en aktivitet som man kan göra innan eleverna får se filmen Wild Safari för 
att väcka deras intresse, eller så kan den göras efter visningen för att förstärka inlär-
ningen. Låt eleverna arbeta med leken Vem är jag? individuellt, i par eller i två lag. De 
ska söka information om djuren. Eleven/laget som först ger rätt svar har vunnit den 
omgången och får gå vidare till nästa fråga. Äldre elever tycker kanske att det är roligt 
att hitta på ytterligare frågor att ställa till klassen. 

Svaren: 

Djur  Naturmiljö
Elefant Öppna skogar, grässlätter, (Addo-Shamwari) 
Noshörning Glesa skogar, grässlätter, (Hluhluwe-Umfolozi)
Leopard  Skogar, berg, savann, (Kruger National Park) 
Buffel  Grässlätter, (Hluhluwe-Umfolozi) 
Lejon Öken, (Kalahariöknen)

Övning 2
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Del B. Mitt favoritdjur 
Dela in eleverna i fem grupper och låt varje grupp välja varsitt djur bland de ”Big Five”. 
Acceptabla svar markeras nedan med Y för yngre elever och Ä för de äldre. Börja med 
att fråga eleverna vad det är som gör att de tycker att just deras djur är så spännande. 
 

1. Beskrivning av djuret 

Y: Storlek, färg och utmärkande egenskaper, som t.ex. elefantens stora öron. 
Ä: När djuret jagar, vad det äter och hur det förökar sig.

2. Fotografier eller bilder 

Y: Hitta ett fotografi i en bok eller på Internet, eller rita en bild. 
Ä:  Hitta ett fotografi, helst ett som visar djuret i sin naturliga miljö.  

Är det ett djur som lever ensamt eller i en grupp? 

3. Naturmiljö och klimat 

Y:  Beskrivande ord (”frodig” miljö, ”torrt” klimat etc.)  
Hjälp eleverna att namnge rätt park. 

Ä:  Mer specificerade uppgifter om naturtypen (skog, öken eller grässlätt),  
och uppgifter om klimatet (regnmängd och temperatur).  

4. En eller två intressanta faktauppgifter 

Y/Ä: Låt eleverna ta fram svaren på frågor som de själva är intresserade av. 

Övning 2
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Kompletterande fakta om de ”Big Five”: 

•  Lejon – lever i flockar, som oftast består av fyra till tio honor (lejoninnor), deras 
ungar och två eller tre hanar. Det är honorna som jagar, oftast på natten så att de 
kan fånga stora byten. 

•  Noshörning – en bred rak överläpp visar att trubbnoshörningen betar gräs, den är 
större och inte lika aggressiv som spetsnoshörningen, som har en spetsig läpp 
eftersom den är bladbetare. 

•  Elefant – producerar cirka 150 kilo dynga varje dag. Det är dyngbaggens uppgift  
att rensa upp efter elefanterna. Dyngbaggen är mycket viktig för ekologin i Addo- 
Shamwari-regionen. 

•  Leopard – kan fånga och döda bytesdjur som är större än den själv är. Den är en natt- 
lig jägare som lever ensam. Den klättrar i träd och dit släpar den med sig sina byten 
(smådjur och mellanstora antiloper) så att inte andra rovdjur ska komma åt bytet.  

•  Buffel – ett av de mest oberäkneliga och farligaste djuren i Sydafrika. De vandrar i 
hjordar som kan bestå av några hundra till flera tusen individer. Gräs utgör deras 
främsta föda, men vid vissa tider på året äter de även andra växter.

Uppföljande övningar

Låt elevgrupperna komplettera sina resebroschyrer eller affischer med bilder och 
beskrivningar av djuren som hör hemma i området de har skildrat.

Övning 2
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Övning 3

Du är parkguide! 
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Du är parkguide! 

Syfte:  Att hjälpa eleverna att på ett övergripande sätt förstå hur beroende djuren är av sin 

miljö för att kunna överleva. Att väcka elevernas intresse för att spåra djur och för 

det miljöarbete som ständigt pågår i Sydafrika. 

Var är djuren? 
Vill man ha en chans att upptäcka något av de vilda djuren i Sydafrika räcker det inte 
med att bara veta hur de ser ut, man måste också veta i vilken miljö de lever och hur 
de jagar. Låt eleverna i den här övningen fortsätta att arbeta i sina olika djurgrupper 
och utvidga informationssökningen från Övning 2. Påminn eleverna om djurspåren 
som fanns i deras närmiljö. Vad skulle vara mest spännande om de fick leda en safari 
för att få se just det djur de valt? 

Fotavtryck från de ”Big Five” 
(de är inte skalenliga) 

Yngre elever kan arbeta i sina djurgrupper, medan de äldre eleverna kan göra  
uppgiften individuellt. 

Övning 3

Lejon Elefant Leopard

Buffel Noshörning



13

Övning 1 – Förlaga för kopiering

På safari i Sydafrika!



Lesotho
Sydafrika

Namibia

Botswana

Zimbabwe

Moçambique
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På safari i Sydafrika!
Här bor djuren 

Välkommen till Sydafrika, här hittar man några av jordens mest 
fantastiska djur. Precis som zoologen 
Liesl Eichenberger i den spännande 
filmen Wild Safari ska du få följa med 
på en safari genom fyra av Sydafrikas 
naturreservat på jakt efter storviltet som 
ofta kallas för de ”Fem stora” eller 
”Big Five” – d.v.s. elefant, noshörning, 
leopard, buffel och lejon. Innan vi börjar resan, 
låt oss se var vi är någonstans. Kan du namnet 
på några andra länder i Afrika?

Övning 1 – Förlaga för kopiering



15

Övning 1 – Förlaga för kopiering

Numrera de olika områdena på kartan över Sydafrika här nedan i den ordning som vi ska 
besöka dem: 

1.  Börja i Addo-Shamwari-regionen i söder. Den här parken är varken för varm eller för 
kall och här regnar det då och då året om. Man har alla fyra årstiderna, och sommaren 
varar från november till mars och det är vinter från juli in i augusti. 

2.  Reser vi vidare mot nordost kommer vi in i ett hett och fuktigt tropiskt område. Vi 
närmar oss Hluhluwe-Umfolozi. Från bergen i norr till den öppna savannen i söder 
faller det hela 97 centimeter regn mellan september och april. Torrperioden sträcker 
sig från maj till augusti. 

3.  Fortsätt resan norrut till dess vi når den vidsträckta Kruger National Park, som 
omfattar 19 000 kvadratkilometer. Här kan man hitta allt – skogar, savanner och 
frodig vegetation som växer längs Krugerparkens sex floder. Den bästa tiden att 
resa hit är under vintermånaderna när det samlas djur kring de få vattenhålen. 

4.  Från Krugerparkens omväxlande terräng ger vi oss av åt sydväst mot Kalahariöknen, 
som är en av världens största och torraste öknar. Större delen av Kalahari ligger i 
Botswana, som gränsar till Sydafrika. Röda sanddyner dominerar med buskar och 
små träd utspridda i landskapet. Det faller regn på våren och på försommaren och 
temperaturen kan nå upp till 70 grader Celsius. 

Kapstaden

Lesotho

Johannesburg

Swaziland

Durban

Port Elisabeth

SydafrikaVegetationsområden: 

Tempererad regnskog 

Tropisk regnskog 

Skog och savann 

Öken
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Övning 2 – Förlaga för kopiering

Närkontakt med  
”Big Five” 
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Närkontakt med ”Big Five”
Del A. Vem är jag?

Vilka djur lever i Sydafrika? Det finns många olika djur, men de flesta som reser dit på 
safari hoppas på att få se de fem stora – elefant, spetsnos- och trubbnoshörning, buffel,  
leopard och lejon. Läs ledtrådarna här nere så får du veta lite mer om var och en av 
dem. Försök sen att lista ut vilket djur som beskrivs och i vilken naturmiljö de bor.

Djur  Naturmiljö
Elefant Öppna skogar, grässlätter 
Noshörning Glesa skogar, grässlätter 
Leopard  Skogar, berg, savann 
Buffel  Grässlätter 
Lejon Öken

1.  De här djuren kan leva där det är riktigt hett och det klarar sig i flera veckor utan att dricka 
något. Djurets gula päls gör att det smälter in med sin omgivning. Eftersom det är så varmt 
har det här djuret en päls som är ljusare än andra medlemmars av den här arten. 

Vem är jag? 

Var lever jag?

2.  Det här djuret kan antingen ha en rak bred överläpp eller en som är spetsig. Det har 
nästan blivit utrotat på grund av jakt. Djuret ser och hör inte så bra, men det har ett 
mycket bra lukt- och smaksinne.

Vem är jag? 

Var lever jag? 

Övning 2 – Förlaga för kopiering
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Övning 2 – Förlaga för kopiering

3.  Det här djuret är jordens största landlevande djur. Det har också de största öronen. Genom 
att vifta med öronen kan djuret sänka sin kroppstemperatur med så mycket som 3 grader. 

Vem är jag? 

Var lever jag?

4.  Det här djuret jagar om natten och det kan vara mycket svårt för rovdjur och bytesdjur att 
få syn på det. En fläckig päls ger ett bra kamouflage i det höga gräset. Vi människor 
behöver ofta få flera ledtrådar om vi ska ha en chans att få se en glimt av detta eleganta 
djur.

Vem är jag? 

Var lever jag?

5.  Det här är ett av jordens ilsknaste djur. Det äter gräs och inte kött, men om det blir över-
rumplat kan det vara mycket oberäkneligt. Det här djuret har dödat fler jägare än något 
annat djur i Afrika, så det är bäst att hålla sig ur vägen för det. 

Vem är jag? 

Var lever jag?
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Del B. Mitt favoritdjur
Har du någon favorit bland Sydafrikas djur? Det finns mycket mer att lära om vart och ett av dem. 
Arbeta gemensamt i gruppen för att ta reda på några intressanta faktauppgifter om ett av de 
”Stora fem”. Följ punkterna här nedan för att sätta ihop en beskrivning av djuret du valt. Använd 
mer papper om det behövs. 

1.  Djurets namn och en kort beskrivning: 

2.  Hitta ett fotografi på djuret och klistra in det här eller på baksidan av papperet – eller rita själv en bild.

3. I vilken miljö lever ditt djur? Vad är det för klimat i området? 

4.  Vad vill du få veta om ditt djur? Till exempel, vet du hur mycket lejon sover? 

(Svar: mellan 16 och 20 timmar per dag!) Välj en fråga som du är nyfiken på och skriv svaret här: 

Övning 2 – Förlaga för kopiering
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Övning 3 – Förlaga för kopiering

Du är parkguide! 
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Du är parkguide!

I den nya filmen Wild Safari tar zoologen Liesl med oss på en resa genom fyra olika 

områden i Sydafrika. Hon och några spårare låter oss få se de ”Big Five”. Nu är det din tur 

att ta över. Föreställ dig att du är en parkguide som visar djuret du valt att studera för 

turister som är på safari. Du måste veta allt om ditt djur och också varför det är så viktigt 

för Sydafrika att bevara de vilda djuren. 

Var är djuren? 
Många tror att det räcker med att bara vara på plats så dyker djuren upp. Men så är 
det inte alls. För att hitta djuren måste man veta var de lever och vilka vanor de har. 
Spårare kan också hjälpa till. De spårar upp djuren med hjälp av deras fotavtryck och 
spillning. För att du inte ska göra dina turister besvikna får du studera vidare på det du 
påbörjade i Övning 2 så att du kan svara på följande frågor: 

1.  Vilket djur letar du efter? 

2.  Var lever djuret – på grässlätter, i skogar, berg, öknar, på savanner eller nära vattendrag? 

Var och en av dessa miljöer utgör ett ekosystem, ett komplicerat nätverk där allt 
levande och allt dött inom ett visst område är beroende av och påverkar varandra.
 

3.  På vilket sätt är djuret du letar efter beroende av levande och döda saker i sin miljö? Till 
exempel, hur ofta behöver djuret dricka? Kan det hitta vattenhål? Håller djurets livsmiljö på 
att förändras? Hur, i så fall? Hur påverkas djuret av det? 

Övning 3 – Förlaga för kopiering
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Övning 3 – Förlaga för kopiering

4.  Vad äter ditt djur? När jagar det?  

5.  Vilka spår lämnar ditt djur efter sig? I filmen Wild Safari får vi lära oss en del om djurspår. 
Vilket fotavtryck hör till vilket djur tror du? Skriv djurets namn under fotavtrycket. 

6.  Om man vill hitta ditt djur, vilken tid på året och dygnet tror du då är bäst? Varför? 
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Internetadresser för lärare 
”Big Five” 

www.botany.uwc.ac.za/Envfacts/facts/rhinos.htm 
www.szgdocent.org/cats/a-leopd.htm 
www.zoo.org.au/exhibits/lionsconservation.htm 

Kartor och historia 
www.library.northwestern.edu/africana/map/ (en karta över Afrika man kan klicka på) 
www.lonelyplanet.com/mapshells/africa/south_africa/south_africa.htm 
www.safari.co.za/africa_xhosa.html 
http://lala.essortment.com/kalaharibushmen_rgdl.htm 
www.gateway-africa.com/tribe/zulu_tribe.html 
www.places.co.za/html/kaya_lendaba.html 
www.eyesonafrica.net/south-african-safari/shamwari.htm 
(Khaya Lendaba) 
www-cs-students.stanford.edu/~cale/cs201/apartheid.hist.html 

Sydafrikas nationalparker och viltreservat 
www.game-reserve.com/south-africa_addo.html 
www.game-reserve.com/south-africa_hluhluwe-umfolozi.html 
www.kruger2canyons.com 

Naturvård och ekologi 
www.ngo.grida.no/soesa/nsoer/issues/land/ 
(effekter av befolkningstillväxten på ekosystemet) 
http://washingtontimes.com/upi-breaking/20040410-100745-3471r.htm 
(framgångar när det gäller bevarandeinsatser) 
www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/stories/ 
(bevara Kalaharis lejon) 

Internetadresser
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Internetadresser för elever 
”Big Five” 

http://funkymunky.co.za/animalfacts.html 
http://wildnetafrica.co.za/envirokids/ourbig5/index.html 
www.wildnetafrica.com/africa/africa.html 
www.nationalgeographic.com/okavango/matching/index.html 
(jämförelser av fotavtryck mellan olika besläktade djur) 

Kartor och historia 
www.library.northwestern.edu/africana/map/ (en karta över Afrika man kan klicka på) 
www.historyforkids.org/learn/africa/history/khoisan.htm 
www.madison.k12.wi.us/tnl/detectives/kids/KIDS-000927.html#4 
(skriven av elever för elever) 
http://pbskids.org/africa/myworld/ngaka.html 
(afrikanska barns anteckningar om hur det är att leva i Afrika) 

Sydafrikas nationalparker och viltreservat
www.game-reserve.com/south-africa_addo.html 
www.game-reserve.com/south-africa_hluhluwe-umfolozi.html 

Internetadresser
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nWave Pictures 

www.nwave.com 
Läs mer om Wild Safari och andra spännande produktioner från nWave Pictures. 

Lärarhandledningen till Wild Safari har tagits fram av Young Minds Inspired (YMI),  
New York, NY, för nWave Pictures Distribution 

chef/Joel Ehrlich  
utgivare/Roberta Nusim
författare/Marilyn Fenichel
redaktör/Jane E. Fieberts  
AD/Paul Fisher 

Faktagranskare 

Robert C. Bergstrom, konsult och författare av lärarhandledningar, Allison Park, PA
James Butler, pedagog (matematik, naturvetenskap, historia), Holy Family Middle 
School, Hillcrest Heights, MD 
Michelle Sale, pedagog och kursplanerare, Washingtonville Middle School,  
Washingtonville, NY

nWave Pictures Distribution 
Chef/Mark E. Katz
34 East Putnam Avenue, Suite 103, Greenwich, CT 06830
Tel: +1-203-661-5678 Fax: +1-203-661-5556
E-mail: nwavemk@attglobal.net

www.southafrica.net www.nwave.com 

Kontakt


