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MAJ 2017
Här är majbladet 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.
Nu kan du köpa den tryckta almanackan
för halva priset: 67,50 kr. Se nästa sida!
Majtips

3 maj Internationella dagen för
pressfrihet. Fördjupa er i ämnet
med hjälp av Reportrar utan
gränsers skolmaterial Pressfrihet
i världen. http://www.reportrarutangranser.se/pressfrihet-ivarlden
7 maj Världsskrattdagen. Se
övningen Leta leenden på nästa
sida. Hitta på roliga skämt, ha
ett eget stand up-event eller
testa skrattyoga.

11 maj Världsdagen för flyttfåg
lar. Se övningen Är vi flyttfåglar?
på nästa sida.
13 maj Världsdagen för rättvis
handel. UR-skola har flera
program på temat. Till exempel femminutersfilmen Rättvis
handel med tillhörande handledningsmaterial. http://urskola.
se/Produkter/144944-All-ratt-ivarlden-Rattvis-handel

14 maj Teckenspråkets dag. Lär er
några (fler?) tecken med hjälp av
sidan http://www.teckensprak.
com/. Bär gärna något i turkost
denna dag, det är teckenspråkets färg!
24 maj Nationalparkernas dag.
Finns det någon nationalpark
nära er? Besök den. Varför finns
nationalparker? Vilka särskilda
regler gäller i en nationalpark?
27 maj Fastemånaden Ramadan
börjar. Läs texten Fler som
fastar i Mångkulturella almanackans majuppslag. Vilka fler
anledningar till att fasta kan ni
komma på?
28 maj Internationella mens
dagen. Titta på någon av Clara
Henrys videoblogginlägg om
mens https://www.youtube.com/
playlist?list=PLF57L-Y5zB07xdOydiolLRY9wkmzgSxeq, läs
hennes bok Ja jag har mens,
hurså? Läs Liv Strömqvists serie
Blood Montain i boken Kunskapens frukt eller lyssna på hennes
sommarprat om mens från 2013
http://sverigesradio.se/sida/
avsnitt/203028?programid=2071
31 maj Internationella dagen mot
tobak. Lär er mer om tobak,
rökning och snusning med hjälp
av ungdomsmottagningen på
nätet http://www.umo.se/Tobakalkohol-droger/. På www.youmo.
se finns en del av informationen
på fler språk samt lätt svenska.
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Leta leenden
Övningen passar att göra på
Världsskrattdagen 7 maj.

Klipp ut leenden och ögonpar
i olika tidningar och tidskrifter.
Förstora och förminska så att det
går att kombinera någorlunda proportionerligt. I vårt exempel har vi
lämnat ett ”näs-stort” mellanrum
mellan ögon och mun.
Du kommer nog att märka att
ett ”självklart” leende med läpparna, i sig, inte är tillräckligt. Det
är kombinationen och samspelet
mellan öga och mun som är det
avgörande. Prova, experimentera
och samtala med varandra om era
upplevelser av kombinationerna.

Avsluta med att lära er en teknik
för hur man tecknar ett leende.
Man börjar med springan mellan
läpparna. Se bilderna här!
Sudda bort ringarna och vips får
du en färdig mun.
Det går förstås att göra en ledsen
mun genom att vända bågen nedåt, men idag jobbar vi som sagt
med leenden.

Är vi flyttfåglar?

Övningen passar att göra på Världsdagen för flyttfåglar 11 maj.
De flesta av världens alla fågelarter är flyttfåglar. De arter som inte flyttar kallas stannfåglar.
▶ Vilka fåglar har nu kommit tillbaka till ert närområde?
▶ Var har de varit?
▶ Vilka olika anledningar finns det till att fåglar flyttar?
▶ Hur vet fåglarna när det är dags att flytta?
▶ Hur hittar fåglarna dit de ska?
Många människor flyttar också, ibland långa sträckor, till en annan
världsdel, men ibland bara till en ny stad eller en ny bostad i samma
stad.
▶ Vilka anledningar finns det till att människor reser, flyttar eller flyr?
▶ Vad kan förenkla för människor som vill eller måste flytta?
▶ Vad kan skapa problem för människor som vill eller måste flytta?

All tradition är förändring
▶ Hämta Pedagogiska pärlor på https://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/pedagogiska-parlor/
Ett nytt blad publiceras varje månad.
▶ Skaffa den tryckta almanackan, nu endast 67,50 kr styck, 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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