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JUNI & JULI 2018
Sätt er i solen, skuggan eller inomhus och
prata om namn, nationaldagar och midsommar. Inspireras av Malala och bli en aktivist. Eller gör vindsnurror och gyrokoptrar
i somriga färger.
Här är sommarexmplaret av Mångkulturella
almanackans Pedagogiska pärlor, ett pedagogiskt komplement till den Mångkulturella
almanackan.

Gör en vindsnurra
15 juni, innebär inte bara ramadans avslutning, utan är även Världsdag för vindkraften.
Ta fram papper och saxar och
bygg era egna vindsnurror. Denna
klassiska leksak har funnits sedan tidigt 1900-tal, i sin moderna
version och spridit glädje till så
många barn (i alla åldrar).

Det finns många instruktioner
på webben och här länkar vi till två
av dem:
http://blogg.skonahem.com/hemmamedhelena/2016/07/30/pysseldiy-vindsnurror-i-regnbagensfarger/
https://www.nok.se/PageFiles/7671/Vindsnurra.pdf

Sommartips

JUNI
6 juni Sveriges nationaldag Gör
övningen Nationaldagar på någon
nationaldag som infaller under
juni & juli
8 juni Världshavens dag Fördjupa
er i frågor om havet på https://
www.havet.nu/
15 juni Världsdag för vindkraften
Gör övningen Gyrokopter
15 juni Eid al fitr. Läs texten Att
lära sig ge i mångkulturella
almanackans juniuppslag och
hitta en massa bra Eidpyssel på
bloggen http://www.sweetfajr.
com/
20 juni Världsdagen för flyktingar Vill du själv, eller tillsammans
med någon familjemedlem eller
kompis bjuda på middag eller bli
bjuden på middag? http://invitationsdepartementet.se/ sammanför människor som vill bli
bättre på svenska med personer
som pratar flytande svenska.
22 Midsommardagen När började
midsommar firas och hur har
traditionen förändrats sedan
dess?
29 Allmän namnsdag (grekisk
tradition) Gör övningen Namn
& namnsdagar i Pedagogiska
pärlorna juni & juli 2017
JULI
12 juli Malala Redan som 12 åring
började Malala Yousafzai kämpa
för flickors rätt till utbildning.
Om du tar inspiration från Malala, vad skulle du själv vilja göra
för att förändra världen så att
den blir lite bättre?

Mångkulturella almanackan | Pedagogiska pärlor, juni & juli 2018  

Nationaldagar
Övningen passar att göra på någon nationaldag men kan göras
andra datum också.
Välj några olika nationaldagar
eller självständighetsdagar att
jämföra.

▶ Måla eller skapa landets/områdets flagga med tyg, färgat papper eller annat material.
▶ Varför ser flaggan ut som den
gör?

▶ Varför firas dagen?
▶ Hur firas dagen?
▶ Vilka likheter finns mellan de
olika dagarna?
▶ Vilka skillnader finns mellan de
olika dagarna?
Diskutera vidare:
▶ Vad kan likheterna och skillnaderna bero på?
▶ Vilka anledningar kan det finnas
till att inte vilja fira en nationaldag?
eller
Gör flaggor:

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.
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