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JUNI & JULI 2017

Här är sommarbladet 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.
Juni- & julitips
Nu kan du köpa den tryckta almanackan 5 juni Världsmiljödagen FN
Naturskyddsföreningen har
för halva priset: 67,50 kr. Se nästa sida!
material om hur ni kan bygga

Maneter & springleksaker
Övningen passar hela sommaren
men passar extra bra att göra på
Världshavens dag 8 juni.
Hav, sjöar och bad är förknippade
med sommaren. Vi tillverkar manetliknande objekt med utgångspunkt i återvunnet material och
presentsnören. Plast är ett stort
miljöproblem inte minst för varelserna i våra hav.
Vi använde en liten plastkorg som
frukten physalis brukar säljas i.
Knyt långa trådar av presentsnöret
jämnt över botten i korgen. Om
ni vill kan ni förstås använda hela
ytan. Häng upp och skapa feststämning!

Varför inte prova att göra egna
springleksaker? Knyt fast ytterligare ett snöre i toppen av korgen
och sommarspring, sommarspring, sommarspring. Kan provas
av alla åldrar och kompletteras
med såpbubblor.
Till detta konstpyssel kan ni också
använda annat material. Till exempel fynd som plastlock, rockring
och använda presentsnören. Remsor av tyg, gamla videoband och
plastpåsar är fler exempel på vad
som kan användas. Bara er fantasi
och era skräpfynd sätter gränser.
Lycka till med era drömfångarvattenvarelser!

boplatser för bin http://www.
naturskyddsforeningen.se/sites/
default/files/dokument-media/
Instruktion_vildbihotell_bambu_1.pdf och värderingsövningar
kring energi och klimat http://
www.naturskyddsforeningen.
se/skola/energifallet/sa-tyckerjag-varderingsovningar_7-9 som
gärna kan göras utomhus.

6 juni Sveriges nationaldag Varför firas Sveriges nationaldag?
Vilka fler anledningar finns det
till att fira nationaldagar? Vilka
anledningar finns det till att inte
vilja fira nationaldagar?
8 juni Världshavens dag Se
övningen Maneter & springleksaker
17 juni Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och
torka På http://www.vattendag.
org/experiment/ finns korta vattenexperiment att göra inomhus
och utomhus.
21 juni Sommarsolståndet Läs
texterna på juniuppslaget
Midsommar – längsta dagen i
Mångkulturella almanackan eller
gå ut och plocka blommor.
Fler tips på nästa sida!
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Namn & namnsdagar
Övningen passar att göra den 29
juni, allmän namnsdag i Grekland.
Vad heter du? Att fråga efter namnet på den vi möter betyder någonting: Jag ser dig! Du är en person med en historia att berätta!
▶ Vad heter du?
▶ Vad betyder dina namn?
▶ Vad kan det finnas för anledningar till att byta namn (förnamn/mellannamn/efternamn)?
▶ Vad kan det finnas för anledningar till att ändra stavning på
sitt namn?
▶ Kan någon få fler namn under
livet?
▶ Vad kan det finnas för anledningar till att en person kallas
för något annat än de namn som
står i hens pass?
I dagens Sverige finns över en
kvarts miljon olika namn i bruk
(alla stavningar inräknade). Den
vanliga almanackans 615 namn
speglar svensk kulturhistoria, men
inte den svenska befolkningen och
de namn som faktiskt bärs av vuxna och ges till barn i Sverige idag.

▶ Vad finns det för nackdelar med
att ha ett ovanligt namn?
▶ Vad finns det för nackdelar med
att ha ett vanligt namn?
SCB har namnstatistik om bland
annat hur många som heter vad
i Sverige och vilka namn som
är populära att ge till bebisar
http://www.scb.se/hitta-statistik/
statistik-efter-amne/befolkning/
amnesovergripande-statistik/
namnstatistik/.
Läs gärna mer om namn på Mångkulturella almanackans hemsida
innan eller efter övningen https://
mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/namn-och-namnsdagar/. Ni kan också välja ut några av
frågorna och göra kortintervjuer
om namn ute på gator och torg
eller med personer ni känner. Då
får ni ännu fler perspektiv att dela
med er till varandra av.

25–26 juni Eid al fitr Se till exempel http://www.sweetfajr.com/
tips på Eid-pyssel.
29 juni Allmän namnsdag I
Grekland finns en särskild dag
för dem vars namn inte finns i
almanackan. Se övningen Namn
& namnsdagar
11 juli FN:s befolkningsdag Titta
på kartor och resonera kring
var människor har bosatt sig.
Använd till exempel både en
världskarta, en europakarta och
en karta över ert närområde.
18 juli Nelson Mandeladagen I 67
år kämpade Nelson Mandela för
social rättvisa. Dagen är till för
att hedra honom genom att göra
något som hjälper samhället eller andra personer i 67 minuter.
Vad vill ni göra i 67 minuter?
19–24 juli Fruntimmersveckan
Läs om fruntimmersveckan och
rötmånaden under rubriken Mer
om dagarna i juli på almanackans juliuppslag. Ta reda på mer
om bondepraktikan.
31 juli Stockholm Pride Festival (7
dagar) Känner ni till fler städer
i Sverige och i världen där det
arrangeras pridefestivaler? Finns
det städer där det kan vara svårt
eller förbjudet att arrangera
pridefestivaler?

▶ Vad finns det för fördelar med
att ha ett ovanligt namn?
▶ Vad finns det för fördelar med
att ha ett vanligt namn?

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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