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BerättelSen
När familjen Duva flyttat in i sitt nya hus sätter sig pappa och ruvar på lillebror, medan mamma gör 
plättar. Vinga får i uppdrag att cykla till affären och köpa sylt.

Med blåbärssylten på pakethållaren trampar Vinga hemåt igen ...men vart är nu ”hemma”? Alla hus 
ser likadana ut och Vinga vet inte riktigt vart hon ska. Men så känner hon doften av plättar... Vinga 
följer doften och hamnar vid ett hus med en hög och smal dörr. Där bor herr och fru Giraff. De 
lagar också plättar, men Vinga bor inte där.

Som tur är luktar det plättar från ett annat hus. Vinga går dit. I taket hänger en kristallkrona och i 
fönstret hänger gardiner av istappar. Det är inte heller Vingas hus - där bor istället en pingvin! En 
pingvin som ligger i fåtöljen framför TV:n och äter...plättar. Fel hus igen!

Plättlukten leder till ännu ett hus. Ett hus med många lås på dörren. Där bor två gamla nyckelpigor 
och deras luspudel. Inte familjen Duva.

Det börjar regna och det kurrar i Vingas mage. I nästa stökiga hus är det familjen Råtta som lagar 
plättar, och i huset efter det sitter familjen Bäver till bords i sitt översvämmade hus. Alla äter 
tydligen plättar. Men Vinga vill hem till mamma och hennes plättar.

I det sjunde huset är det mörkt och i taket hänger familjen Fladdermus. Och hu, de äter blodplättar! 
Vinga springer därifrån till nästa hus. Och vem bor där? Vinga tror knappast sina ögon när mamma 
öppnar dörren! Äntligen är hon hemma...och får äta sig proppmätt på plättar!
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filmenS teman
Alla äter visst plättar på torsdag. Men även om alla 
gör samma sak är alla väldigt olika. Och alla äter 
plättar på sitt eget vis. Vinga är en liten duvflicka - hur 
bor egentligen en sån? Vad är det att vara vilse och 
att känna sig ensam? Hur är det att längta hem? Vilka 
andra djur bor det i Vingas nya bostadsområde?

att vilJa hem
Vinga har gått vilse och vill hem. 

Har du gått vilse någon gång? Vad hände då? Vad ska 
man göra om man går vilse? 

Man behöver inte gå vilse för att få hemlängtan, det 
kan man få ibland ändå. Har du haft hemlängtan 
någon gång? 

Man kan längta efter många saker; mamma och pappa, 
kompisar, sin hund, sommaren - eller kanske efter att 
fylla år! Hur känns det när man längtar efter något? 
Längtar du efter något?

Hur såg et ut hemma hos Vinga? Hur ser det ut 
hemma hos dig?

vem Bor var?
Vinga går fel till sex olika hus innan hon hittar hem. 
Räkna gemensamt till sex…1, 2, 3...

Hjälp varandra att minnas vilka som bodde i de olika 
husen och rita eller markera med leksaker platserna 
och djuren som hon hamnade hos!

Hur såg familjen giraffs dörr ut? Vad var det som var 
speciellt med den?

Hur såg det ut hos pingvinen? Pingviner bor ju där det 
är kallt? Hur var det hos den här pingvinen?

På nästa hus fanns det många lås  – varför då? Vilka 
bodde där?
Har du sett en nyckelpiga nån gång? 

Utanför nästa hus är det stökigt och där inne är det 
fullt av...piiiip, ja just det – vilka bor där? 

Efter besöket hos råttorna hamnade Vinga hos en 
familj som 
gillade vatten. Kranarna stod på och rann och hela 
huset var översvämmat – vilka var det som bodde där?

Vinga får väldigt bråttom när hon hamnade hos nästa 
familj, där de åt blodplättar - vilka var det som bodde 
där?

...Sen, äntligen, så kom hon rätt! 
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förSlag på introduktion inför viSningen
Vinga är en liten duvflicka som precis har flyttat med sin familj till ett nytt hus. När hon har 
varit i affären och handlat så hittar hon inte hem igen. Vad ska hon göra? Tror du att hon 
hittar någon som kan hjälpa henne? Hon har många snälla och spännande grannar...ska vi 
titta efter vad de är för ena?
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vem har...?
Vilka av djuren har vingar?
Vilka av djuren kan flyga?
Vilka av djuren har prickar?
Vilka av djuren har svans?
Vilka av djuren är  fåglar?
Vilka av djuren är insekter? 
Vilka av djuren lägger ägg?

Vilket av djuren tycker du är sötast?

rim, ordlekar oCh andra lekar
Vinga kom tillslut RÄTT och då åt hon en RÄTT! 
“Rätt” kan alltså betyda olika saker; kan du använda 
ordet på olika sätt? 

– Fick du fel mat? 
– Nej jag fick rätt rätt!

Vinga ville inte ha plättar av någon annan, fast att 
hon var hungrig. Tillslut kom hon hem och fick äta sig 
mätt på rätt plätt! Orden rimmar! Kan du komma på 
fler rim? 

Många är långa, och svåra att fånga...
Många är stora som hus eller så...
men de flesta är små, mycket små, mycket små.

Om giraffen
Giraffen har låång hals, lååånga ben och tar låååånga 
steg. (Sträck på er och visa med hela kroppen!)

Om pingvinen
Pingvinen dyker från isens kant. 
Den kan inte flyga, men simmar galant!

Om nyckelpigan
En nyckelpiga jag har i handen
Den kryper sakta nu upp för armen
Och sen så flyger den snart sin kos
Och kanske landar den på din nos.

Och när den suttit där och vilat kroppen

så far den högt upp på huvudknoppen.
Och har du tur som man har ibland
den landar åter uti din hand.

(Melodi: ”En sockerbagare här bor 
i staden”)

Om man har en nyckelpiga i handen 
och sjunger för den så får man önska 
sig något när den flyger iväg! Men 
man får vara försiktig och ha tålamod, 
för nyckelpigor är så små. 

Om råttan
Kan du någon ramsa eller sång om råttor? Kanske har 
du hört:
Hund och katt och råtta
lekte tafatt i en grotta
Hunden såg upp, katten såg ner
och råttan såg ut som en åtta!

(av Lennart Helsing)

Om fladdermusen
En speciell sorts mus, vaknar klockan åtta
I ett speciellt sorts hus, en grotta
Har sovit dagen lång, upp och ner i taket
Piper en nattlig sång, och fladdrar vaket
Full fart under månens ljus, 
Vart ska du lilla fladdermus?

dJurläten
Hur låter djuren på riktigt? 
Härma djurens läten!

dJurCharader
Härma djurens kroppspråk och läten och låt de andra 
barnen gissa vilket djur du är! Är det svårt att gissa så 
kan de andra få ställa ja- och  nej-frågor, t ex: kan du 
flyga? Har du svans? Osv.


