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MÅNGKULTURELLA ALMANACKAN AUGUSTI 2019

Något försenat men i samband med skolstart kommer nu augustis pärlor. De pedagogiska pärlorna är ett pedagogiskt komplement till den Mångkulturella almanackan. Denna månad uppmanar vi till samtal kring kräftor och surströmming samt att åter vaja med vimplar och Sápmis
flagga.

TIPS I AUGUSTI
1–31 augusti KRÄFTFISKE Läs texten Kräftfiske i augusti på Mångkulturella almanackans hemsida. Den
finns länkad här! Henrik tycker kräftfisket blir en symbol för att sommaren är slut och hösten börjar. Har ni
några traditioner eller tecken som ni tycker markerar
övergången mellan sommar och höst?
15, 18 och 26 augusti SAMISKA FLAGGDAGAR (15
augusti: Samiska flaggan godkändes denna dag 1986,
18 augusti: Samerådet bildades denna dag 1956, 26
augusti: Sametinget i Sverige invigdes denna dag
1993) Se övningen flagga för Sápmi i februari månads
pedagogiska pärlor.
15 augusti SURSTRÖMMINGSPREMIÄR Känner ni till
någon annan mat som ska jäsa eller lagras länge innan
de ska ätas?
23 augusti INTERNATIONELLA DAGEN TILL MINNE
AV SLAVERIET OCH DESS AVSKAFFANDE Läs om
stereotypa bilder av svarta kopplade till slaveriet på
kunskapsbanken Bilders makt. Här är länk! (rekommenderas från 15 år).
27 augusti RAOUL WALLENBERGS DAG Den svenska
diplomaten räddade tusentals judar under andra
världskriget. Se Forum för levandes historias digitala
material Antisemitism då och nu för högstadiet och
gymnasiet. Där finns också material för fler målgrupper.
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FLYG
OCH FOTA
DRAKAR
Kamratposten och Scouterna har
tydliga instruktioner för hur du kan
göra egna drakar.
Fota din fina eller fantasifulla
drake, kanske under byggprocessen
eller en flygtur. Maila in fotot till oss
info@mkcentrum.se senast den 30
september 2019 och var med i utlottningen av en drake från Drakjohan i
Tofta.
På bilden Yılmaz Kabaca som vann
en drake i vår tidigare språktävling.

VAJANDE VIMPLAR
I Mångkulturella almanackans augustiuppslag utlovas instruktioner för flaggspel. Vi kunde inte hålla oss utan gjorde övningen
Vajande vimplar redan i juni/juli, du hittar den här!
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All tradition är förändring
Beställ på https://mkc.nordicshops.com/ Nu halva priset! 67,50 kr.
2019 är av FN utsett till Internationella

Mångkulturella almanackan ges

året för ursprungsfolkens språk. Vi

2019 ut i samarbete med Ålands

uppmärksammar samiska men också

landskapsregering. Den används

de övriga fyra nationella minoritets-

i samtliga förskolor och skolor på

språken i Sverige får stort utrymme.

Åland.

Hämta Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

