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Tips: 

Om ni lyssnar på 

en förskola 

kanske barnen kan 

få turas om

att läsa av 

QR-koderna?

Avsnitten 
är ca 

3-5 minuter 
långa

Avsnitten som klickbara länkar ifall ni inte har möjlighet att läsa QR-koder:

1 dec: Fisken som längtade till havet, del 1

2 dec: Radioapans sång om snöflingor

3 dec: Fisken som längtade till havet, del 2

4 dec: Radioapans sång om moln

5 dec: Fisken som längtade till havet, del 3

6 dec: Radioapans sång om flygväder

7 dec: Fisken som längtade till havet, del 4

8 dec: Radioapans sång om Vimse Grämse spindel

9 dec: Fisken som längtade till havet, del 5

10 dec: Radioapans räknesång om 10

11 dec: Fisken som längtade till havet, del 6

12 dec: Radioapans sång om månaderna

13 dec: Räven som hittade ett frö, del 1

14 dec: Radioapans sång Inget dåligt väder

15 dec: Räven som hittade ett frö, del 2

16 dec: Radioapans sång om 16 – en gissasång

17 dec: Räven som hittade ett frö, del 3

18 dec: Radioapans sång om Domherren

19 dec: Räven som hittade ett frö, del 4

20 dec: Radioapans sång Genom

21 dec: Räven som hittade ett frö, del 5

22 dec: Radioapans sång Halkigt

23 dec: Räven som hittade ett frö, del 6

24 dec: Radioapans sång om 24

Visst är det mysigt att lyssna tillsammans i december!
I Radioapans sagokalender får ni 24 avsnitt med nya berättelser 
och favoritsånger som passar för barn mellan ca 3-6 år.

Varannan dag är det saga och varannan dag en sång i kalendern. 
Först berättar Radioapan ”Sagan om fisken som längtade till havet” 
i sex delar — och sen ”Sagan om räven som hittade ett frö”. 

Sagokalendern kan användas som en rolig ingång till sagostund 
både hemma och i förskolor. Skriv ut bilden med Radioapan och 
snörutschkanan och sätt upp den hos er.

Varje QR-kod leder till ett nytt avsnitt på Barnradions hemsida. 
Läs av dagens kod med en mobiltelefon eller surfplatta så 
kommer ni direkt till lyssningen.

Hemligt välkomna att lyssna!
Sagokalendern finns kvar länge på Barnradions hemsida, 
så ni har gott om tid att lyssna klart, och lyssna igen :)

sverigesradio.se/radioapans-sagokalender
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