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Berättelsen
Rymden är befolkad av märkliga varelser. På Mars bor marskatter i pyramider! De flyger på 
mattor, jagar svans, dricker cider och sover länge om morgnarna. Men en dag störs friden, när 
det landar en rymdfarkost som släpper ut en robotbil. Den ska fotografera planeten, och skicka 
bilderna till forskare här på jorden. Men katterna tror att det är en leksaksbil, och när den 
aldrig leker utan bara gräver, väsnas och verkar ha väldigt tråkigt, vill katterna försöka hjälpa 
den. De tar med sin nyfunna vän på en resa genom den iskalla rymden till den närmaste plane-
ten; Tellus – vår egen jord. Och i Egyptens öken, bland pyramider och sfinxer, hittar de till slut 
en plats där leksaksbilen verkar trivas. Katterna kan resa hem till Mars igen.

Men bilderna som robotbilen börjar skicka till forskarna gör dem väldigt förbryllade, och det 
är bara vi som förstår varför!
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fÖrslag På introduktion
Långt ute i rymden där inga människor har varit, på 
den röda planeten Mars, bor det ingen. Eller vänta litet 
… det gör det visst; i alla fall i den här filmen! 

filmens teman
Universum är obegripligt stort. Nu börjar forskarna 
förstå att vi inte kan vara ensamma i detta oändliga 
universum. Det öppnar dörren för fantasin. Är det 
skrämmande aliens, eller änglar därute? Eller rentav 
flygande katter? I denna korta men händelserika film
får vi bekanta oss med invånarna på planeten Mars, 
och se vad som händer när de får oväntat besök. 
Nykomlingen är svår att förstå sig på, och ganska 
besvärlig, men till slut hittar man en lösning som gör 
alla nöjda.
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fantasi som vägen till fakta
Det här är en film som först kan verka som en fest-
ligt animerad bagatell, men som kan inspirera och ge 
ingångar till många roliga och intressanta samtal. Sagor 
och fantastiska berättelser kan ofta väcka längtan efter 
att få veta mer.  
 
Hur ser det ut i rymden? Vad arbetar en forskare med? 
Finns det pyramider på riktigt? Hur ser det ut i öknen?

 
få sYn På stJärnhimlen
Också små barn har ett förhållande till himlen ovanför 
sig, men kan behöva hjälp med att få syn på stjärnorna 
och månen (och kanske de planeter vi ibland kan se 
med blotta ögat). I böcker och på nätet kan vi se fina 
bilder på planeter och stjärnor på närmare håll. När 
vintern kommit och solen går ner tidigt: gå ut och 
titta på stjärnor, kanske som hemläxa en stjärnklar 
kväll. Hitta Karlavagnen, Orions bälte och Cassiopeja! 
Fantisera fram egna varelser och berättelser om dem 
som kanske bor därute!

stenar är mer sPännande än man 
tror!
Den lilla leksaksbilen tyckte om att gräva efter sten och 
sortera dem. Låt barnen leta stenar och sortera dem efter 
färg, form, tyngd … Titta i stenböcker! Det finns både 
granit, gnejs och smaragder! Visa barnen ädelstenar och 
halvädelstenar i era egna smycken. Måla stenar i lysande 
färger och gör en egen ”skatt” av låtsas-ädelstenar. Toppa
med litet glitter!

 
Öken och PYramiderna
Hur ser det ut i Egyptens öknar, där den lilla bilen till 
slut kunde trivas? Hur ser pyramiderna och Sfinxen ut 
”på riktigt”? Utan att gå in på för mycket detaljer kan 
man väcka en nyfikenhet på ett annorlunda landskap, 
och en spännande, mångtusenårig historia. Titta på 
olika landskap; snövidder, stäpper, skogar, öar… Tänk 
er att ni kan resa med en flygande matta, precis som 
rymdkatterna, och välja olika platser på jorden. Var 
skulle ni vilja stanna? Vad skulle ni göra där? Hur ser 
Sverige ut från rymden? Staden ni bor i?
”Res” med Google Earth!
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