BETTAN & GOLIAT - två lamm på äventyr

7

korta filmer för mindre barn och
föräldrar.
Bettan och Goliat är två lammungar
som åker på sommarlov. De åker till
en ö och där träffar de naturen och
nya kompisar. De träffar fåglar som
hoppar från höga berg och som
gillar att trängas, fåglar som bråkar
och som poppar upp som popcorn,
harar med långa öron och fåglar
med röda ben, lillebror Mås och
baby Svan. Det blir många äventyr
för två små lamm som heter Bettan
och Goliat.
1 Huller om buller i hagen
Lammungarna Bettan och Goliat bor i en
hage tillsammans med många andra får
och lamm. Det händer inte så mycket i
lammhagen. Mest sover de, idisslar och
myser med varandra. Ibland skuttar de en
stund. Plötsligt kommer den röda lastbilen
och då blir det spännande.
2 Kan lamm åka båt ?
Lammungarna Bettan och Goliat åker på
sommarlov. Det är lite oroligt för de små
lammen har aldrig varit utanför lammhagen förut. De åker lastbil till havet. Sedan
åker de rallybåt. Kan lamm åka båt?
Och havet är stort och inte vet lammungarna vart de är på väg. Vilket äventyr!
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3 Välkommen till fågelön!
Lammungarna Bettan och Goliat, alla
mammor och lammkompisar åker rallybåt.
Det är spännande och lite nervöst. Kanske
är de lite sjösjuka? De åker till en ö som
heter Stora Karlsö. Ön kallas också fågelön
för att det finns så mycket fåglar där.
Fåglarna trivs på ön för där finns mycket
natur och inga bilar. Vilken häftig ö!
4 Fåglar kan vara jobbiga
Bettan och Goliat träffar fåglar som bråkar.
De träffar fåglar som käkar fisk och fåglar
som fiskar. Och fåglar som är som snabba
flygplan. Äta fisk när det finns så mycket
grönt gräs att käka? Och varför bråkar
de där fåglarna så mycket? Gillar de inte
lamm eller? Det är inte alltid lätt att förstå
sig på fåglar...
5 Lamm simmar helst inte
Ibland promenerar Bettan och Goliat och
alla kompisarna till havet. De badar helst
inte. Pälsen blir så tung och krånglig av
bad och mycket vatten. Vid havet möter
de Lillebror Mås och Rödbenan, några
barn och såna fåglar som badar hela
tiden.
6 Farligheter på fågelberget
På sin promenad runt ön har Bettan och
Goliat och alla de andra lammen kommit
fram till Fågelberget. Fågelberget är högt
och farligt. Lammen måste gå försiktigt. På
Fågelberget bor det trängselfåglar. De ser
nästan ut som pingviner men heter sillgrisslor.. Det är lite nervöst bland sillgrisslorna för
deras ungar skall hoppa från klippan och
simma ut i havet.
7 Det är härligt med sommarlov
Det bästa med sommarlov är att allting är
så härligt. Bettan och Goliat ligger mest i
sommargräset och idisslar, tittar på kompisarna och mår stört skönt. Kanske kliar de
sig lite. Det blir varmt med päls och inte
kan de klä av sig. Lamm går med pälströjan på även när det är sommar. Fåglarna
kliar sig också. Inte för att de är varma,
nej, de tvättar sig genom att dra näbben
genom fjädrarna. Konstigt!
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