Mångkulturella almanackan | Pedagogiska pärlor, maj 2018

MAJ 2018
Nu sjunger fåglarna, både de som varit här Handla och förhandla
Övningen passar att göra på, innan
hela vintern och de som kommit tillbaka
eller efter Internationella dagen för
efter att ha spenderat vintern någon annan rättvis handel, 12 maj.
På den internationella dagen för
stans. Tillverka egna flyttfåglar på Världsrättvis handel försöker vissa prodagen för flyttfåglar eller gå på fågelexkur- ducenter, importörer, återförsäljare och konsumenter uppmärksion på Internationella dagen för biologisk samma vikten av en mer rättvis
Undersök i smågrupmångfald. Passa på att byta böcker och dis- världshandel.
per och Diskutera i smågrupper
kutera rättvis handel. Här är majexemplaret eller alla tillsammans. Varje grupp
behöver en dator eller surfplatta
av Mångkulturella almanackans Pedagouppkopplad till internet.
Undersök:
giska pärlor.
Majtips

1 maj Första maj (eller prata om
det någon dag senare) Varför
demonstrerar många på Första
maj? Vad skulle ni vilja demonstrera för eller emot?
3 maj Internationella dagen
för pressfrihet Skapa en egen
redaktion på er skola med det
upplevelsebaserade läromedlet
www.rättighetsreportrarna.se
(för högstadiet och gymnasiet)
och granska mänskliga rättigheter på er skola.
7 maj Världsskrattdagen Ordna
en skrattfest där alla som vill får
gå upp på scenen och berätta
ett skämt, göra en rolig min eller
berätta om något knasigt du
gjort eller sett.
10 maj Folknykterhetens dag Lär
er mer om alkohol på ungdomsmottagningen på nätet http://
www.umo.se/Tobak-alkoholdroger/Alkohol/
11–12 maj Världsdagen för flyttfåglar Gör övningen Flyttfåglarna

12 maj Internationella dagen för
rättvis handel Gör övningen
Handla & förhandla
14 maj Teckenspråkets dag Lär er
att teckna till någon sång ni redan kan sjunga. Inspiration finns
till exempel på youtube-kanalen
Sign Up. Är svenskt teckenspråk
gruppens förstaspråk? – Lär er
att teckna någon låt på exempelvis amerikanskt teckenspråk.
16 maj Stora bokbytardagen
Ordna en plats för bokbytande
där ni kan lämna böcker ni inte
längre vill ha kvar och hitta nya
favoriter som någon annan lämnat. Tydliggör att det inte finns
krav på att lämna någon bok för
att få ta en bok.
22 maj Internationella dagen för
biologisk mångfald Här http://
www.biomfdag.se/aktiviteterkarta/ finns tips på aktiviteter
från Kiruna i norr till Ystad i
söder. Kanske hittar ni något i
närheten av er som verkar spännande.

Välj ut ett plagg som någon i
gruppen har på sig.
▶ I vilket land är plagget producerat?

▶ Vilka löner är vanliga för de som
syr kläder där?
▶ Är barnarbete vanligt i det
landet?
▶ Hur många timmar är det vanligt
att en arbetsdag är?
▶ Vilket företag har sålt plagget?
▶ Har de några regler för hur deras
kläder ska produceras?
▶ Har företaget tidigare fått någon
kritik för hur deras kläder görs?
▶ Har plagget någon märkning
som organic, fair trade eller
öko-tex? Vad betyder i så fall
märkningen?
Diskutera:
▶ Vilket ansvar har de som producerar produkter? De som säljer
produkter? Politiker? Vi som
handlar produkter?
▶ Vilka har störst ansvar att göra
världshandeln mer rättvis; politiker, företag eller konsumenter?
▶ Kan vi påverka på andra sätt än
genom att välja vissa varor?
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Flyttfåglarna
4) Vik de båda yttre vingarna
över markeringen. Klistra dem och
den nedre delen som först korsas.
Montera vingarna på ryggen. Det
här kan vara lite knepigt och man
får inte vara för hårdhänt.
5) Nu är det dags för fötterna. Klistra det dubbla pappret
innan du klipper. Böj fötterna lite
med hjälp av en penna innan du
monterar dem på din nu färdiga
fågel.

Övningen passar att göra på Världsdagen för flyttfåglar 11–12 maj.
Gör pappersfåglar! På nästa blad
finns en mall. Skriv ut fågelkroppens olika delar och måla dem i
vackra färger. Använd helst ritpapper. Titta i böcker eller leta på
nätet hur olika fågelarter är tecknade, eller nyskapa helt fritt. Det
blir väldigt fint om färgerna tonar
i varandra på de olika kroppsdelarna, framförallt på magen.
Klipp sedan ut de olika delarna
och klistra ihop till en 3D-modell.
Limstift är bra att använda, men
tänkt på att det tar 5-6 sekunder
för klistret att fästa. Vi föreslår att
ni klistrar ihop delarna i den här
ordningen:
1) Huvudet (obs i mallen har
huvud tre flikar istället för två för
att göra det lite rundare)
2) Kroppen – börja med att
klistra stjärtfjädern som är identisk på över- och underkroppen
och ta därefter resten av kroppen
upp mot huvudet.
3) Den lilla näbben som
sedan fästs ovanför hålet på huvudet.

Ett tips är att fästa en sytråd
i kroppen, ungefär där vingarna
börjar, så att ni får balans. Om
ni gör flera fåglar är det fint att
hänga dem tillsammans i olika
höjd. Prova gärna att sy fåglarna
i filt eller fleece. Gå framförallt ut
i vårsolen och lyssna – nu sjunger
de äntligen!
Fågelkroppsmallen kommer
ursprungligen från http://cp.c-ij.
com/en/contents/CNT-0011425/
index.html

All tradition är förändring
▶ Hämta Pedagogiska pärlor på https://mangkulturellaalmanackan.wordpress.com/pedagogiska-parlor/
▶ Skaffa den tryckta almanackan (nu till halva priset) för 2018 på https://mkc.nordicshops.com/
▶ Följ almanackan! Facebook: https://www.facebook.com/almanackan/ Instagram: mangkulturellaalmanackan
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.

Illustrationer av Malin Skinnar
ur Mångkulturella almanackan 2018.
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