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APRIL 2017
Här är aprilbladet av Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor.
Varje månad vill vi inspirera till att använda almanackan i din pedagogiska verksamhet på olika sätt. Materialet kan användas
från förskolan till vuxenverksamheter – välj
ut, anpassa och utveckla efter vad som passar dig och din grupp.

Utklädnader och maskerader
Varje månad går det nog att hitta
en anledning till att klä ut sig. I
april klär en del ut sig till påskkärringar. Läs texten Vi klär ut oss!
i Mångkulturella almanackans
apriluppslag.

▶ Vad kan vara bra att tänka på
när vi väljer vad vi ska klä ut oss
till?
▶ Vad påverkar vad vi väljer att klä
ut oss till?

▶ Vid vilka fler tillfällen klär vi ut
oss?
▶ När? Varför?
▶ Vilka olika anledningar finns det
till att klä ut sig?

Både barn, ungdomar och vuxna
har reagerat när det sålts utklädningsdräkter som är respektlösa
varianter av religiösa och kulturella kläder och symboler, till
exempel Pocahontas-dräkter eller
fjäderskrudar att ha i håret. Det
har till exempel uppmärksammats
av studenter på Ohio University i
projektet ”We´re a culture, not a
costume”.

7 april Världshälsodagen. Hur
kan vi förbättra vår hälsa? Ta
sköna promenader (korta eller
långa), tänk minst tre positiva
tankar innan du somnar. Vilka
fler idéer kan ni komma på? Vad
kan ni göra tillsammans redan
idag?
12 april Gatubarnens dag.
Boktips: Läs Alex Dogboy av
Monica Zak
Filmtips: Mitt hem är Copacabana av Arne Suckdorff
22 april Internationella dagen för
Moder Jord. Jorden förser oss
med liv och näring och vi har tillsammans ett ansvar att ta hand
om den. Vad kan vi göra för att
ta hand om jorden? Vad kan de
som bestämmer göra? Hur kan
vi påverka de som bestämmer?
23 april Världsbokdagen. Se
nästa sida
24 april Försöksdjurens dag.
På www.rede.se (Djurskyddet
Sveriges värdegrundsmaterial)
finns övningar som passar för
förskole- och skolbarn upp till
ca 12 år.

▶ Brukar ni klä ut er i skolan?

▶ Vilka olika anledningar finns det
till att inte vilja klä ut sig eller
vara med på en maskerad?

Vet ni något mer om den? Kan
ni hitta någon mer information?
Vilka fler traditioner med olika
ursprung finns kring att minnas,
fira, hedra och uppmärksamma
familjemedlemmar och vänner
som dött?

Apriltips

2 april Världsautismdagen.
Samtala kring hur vi upplever
världen på olika sätt beroende
på hur vi fungerar. DATE http://
www.hso.se/Projektsida/DATELarmaterial/DATE-projektet/ är
ett lärmaterial med fokus
på funktion och tillgänglighet.
5 april Qingming, gravstädningsdagen, är en kinesisk tradition.

26 april Internationella ledarhundsdagen. Vilka fler arbeten
kan djur ha? Var går gränsen
mellan arbete och utnyttjande
av djur?
29 april Dansens dag. Vilka
danser kan ni i gruppen? Lär
varandra
eller hitta på
en danskoreografi
tillsammans till en
låt ni gillar.
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Flaggspel med vackra bokstavsbilder

Övningen passar att göra på Världsbokdagen 23 april

Ord bildar meningar med meningar. På vår planet talas det, och har det talats, många språk. Vi skriver
böcker för att berätta för varandra, men bokstäverna i sig kan också vara mycket vackra. Titta på olika
alfabet, t.ex: thai, arabiska, tigrinja, hebreiska, koreanska, syriska,
koptiska, tamil eller somaliska.
Välj ut bokstäver ni tycker om och rita upp dem på lagom stora pappersbitar.

Klistra sedan upp dem som flaggspel. Så här:

Om du vill göra bokstäverna i vackra färger kan det vara bra att att göra en tydlig kontur runt om dem, för
då syns de bättre.
Hur många språk talar ni i din grupp?

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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