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Mars 2017
Det här är första delen av Mångkulturella
Marstips
almanackans pedagogiska pärlor.
Baba Marta. Se övningen
Varje månad vill vi inspirera till att använ- 1 mars
Baba Marta-tofsen, nästa sida.
da almanackan i din pedagogiska verksam- 8 mars Internationella kvinno
dagen. Vilka jämställdhetsfråhet på olika sätt. Materialet kan användas
gor behöver uppmärksammas
från förskolan till vuxenverksamheter – välj
på din skola, i din verksamhet
där du bor? Skriv debattarut, anpassa och utveckla efter vad som pas- eller
tiklar.
sar dig och din grupp.
12 mars Purim.Uppmärksamma
Purim genom att tillverka masker.

Varför rockar vi sockorna?
Under mars infaller flera dagar
som på olika sätt uppmärksammar
orättvisor eller mångfald idag och
historiskt.
Internationella kvinnodagen, Minna Canth-dagen, Franska språkets
dag, Internationella Downs syndromdagen, Internationella dagen
för avskaffande av rasdiskriminering och Internationella dagen till
minne av slaveriets offer.
Dela upp er i mindre grupper och
ta reda på mer om de olika dag
arna.

Varför finns den här dagen?
Vem har bestämt att den här dagen ska uppmärksammas?
När började den här dagen att
uppmärksammas?
Vad har hänt sedan dess?
Låt de olika grupperna delge varandra vad de kommit fram till.
Diskutera vidare tillsammans:
Varför uppmärksammas de här
dagarna fortfarande?
Vilka av dagarna vill ni uppmärksamma hos er, och hur? Kanske
vill ni göra en utställning, en film,
delta i en demonstration eller något helt annat.

14 mars Pi-dagen. Vem kan lära
sig flest Pi-decimaler på tre
minuter? Har ni mer tid än så?
Upptäck geometriska former i
ert närområde och gör en egen
matematikuppgift eller titta på
filmen Berättelsen om Pi.
20 mars Nouroz/Newroz. Testa
receptet på Haft mewa, en
nyårsfruktsallad, som du hittar
i Mångkulturella almanackan
2017.
21 mars Internationella Downs
syndromdagen. Rocka sockorna för att hylla olikheter och
alla människors rättigheter. Ha
på dig sockor som inte matchar,
kanske en rutig och en blommig. Affischer finns att ladda ner
fr.o.m. 1 mars på
www.svenskadownforeningen.se

22 mars Internationella vat
tendagen. 2017 års tema för
världsvattendagen är Vatten och
spillvatten.
På www.vattendag.org/ finns
material för att belysa vattenfrågor på olika sätt.
24 mars Tranafton. Har ni kvar
maskerna ni gjorde till Purim?
Tranafton är också ett tillfälle att
klä ut sig.
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Baba Marta-tofsen 1 mars
Tillverka en tofs och bär den tills
… ja tills när? Vad är vårtecken för
dig? Enligt traditionen bärs tofsen
tills du får syn på en stork eller
björk med löv.

Kräng därefter av garnet och sätt
pennan/pinnen i ena änden.

Kanske vill ni göra detta två och
två. En håller garnet mot pennan
och den andra snurrar det nya garnet. Vilken bra samarbetsövning
det blir!

Du behöver:
Garn till själva tofsen (gärna lite
luddigt)
Kontrasterande garn som är något
tunnare än ”tofs-garnet” (t.ex.
guld eller silver blir väldigt flott)
Sax
Penna eller pinne
En rektangulär kartongbit (Det
går bra att använda ena handens
fingrar istället för en kartongbit.
Spreta då gärna med fingrarna.)
Börja nerifrån och vira garnet så
att det blir en lagom tjock tofs (ca
1,5 m garntråd). Klipp av garnet
nere vid lillfingret. Så här:

Nu är det dags att använda det
tunnare garnet. Sno det runt tofsen och knyt en knut. Dra ut en bit
av tråden innan och efter du har
snurrat den, så att du har något att
knyta med.

Klipp isär den stora öglan.
Färdigt!

All tradition är förändring
▶ Hämta Pedagogiska pärlor på https://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/pedagogiska-parlor/
Ett nytt blad publiceras varje månad.
▶ Skaffa den tryckta almanackan i bokhandeln eller via https://mkc.nordicshops.com/
▶ Följ almanackan på Facebook: https://www.facebook.com/almanackan/
Mångkulturellt centrum har sedan början
av 90-talet varje år givit ut Mångkulturella
almanackan. Traditioner är ett levande
kulturarv. De flesta av våra firanden befinner sig på global turné, många sedan
tusentals år. De har i alla tider färgats och
formats av nya sammanhang.

Vad händer i Sverige idag? Det vill vi fånga
i Mångkulturella almanackan.
Mångkulturellt centrum finns i Fittja.
Genom forskning, utbildning och konstnärliga uttryck ger vi mångfalden en
mötesplats och en röst.
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