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Gott nytt år! Här är årets första Pedagogiska pärlor,
ett pedagogiskt komplement till den Mångkulturella almanackan. Årets almanacka har mat som genomgående tema och
bland årets övningar här kommer det också finnas ätbara inslag och odlingstips. Vi börjar med att bjuda fåglarna
på något gott.

Januaritips
1–15 januari Halva betyder sött Läs texten Halva betyder
sött i Mångkulturella almanackans första januariuppslag.
Kan ni fler mat-ord som har liknande namn på olika språk?
1–29 januari Gör övningen Året som gick
1–31 januari Gör övningen Fågelapelsiner
13 januari Tjugondag Knut Varför heter dagen så? Vem var
Knut?
27 januari Internationella dagen till minne av Förintelsens offer Forum för levande historia producerar varje år en
utskrivbar miniutställning inför denna dag. Årets utställning
heter Jag kom ensam och handlar om judiska barn som kom
till Sverige från Nazityskland i slutet av 1930-talet.
28 januari Forozandeh har namnsdag i den Mångkulturella
almanackan denna dag. Titta på månadens övriga namnsdagar. Vad har namnen gemensamt? Kan
ni några fler namn som skulle passa in bland den här månadens namnsdagar?

Året som gick

Övningen passar att
göra i januari.
Titta tillsammans på Lilla aktuellts
årskrönika (riktad till barn i mellanstadieålder) eller någon annan nyhetsårskrönika.
Diskutera:
• Vilken sorts nyheter får vara med i
en årskrönika?
• Var det fler positiva eller negativa
saker som togs upp i krönikan?
• Vilka delar av världen handlade de
internationella nyheterna om?
• Vilka delar av Sverige handlade de
nationella nyheterna om?
• Fanns det någon nyhetshändelse 2019
som påverkade dig men som de inte tog
upp?
• Vilka händelser tror ni kommer att
påverka världen under 2020?

Odlingsstips
Plantera chili- och paprikafrön redan nu i januari,
de tar lång tid på sig att gro.
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Fågelapelsiner
Önska fåglarna gott
nytt år genom att
bjuda dem på fågelmatsapelsiner.
Ingredienser
1 apelsin
kokosolja/kokosfett
nötter/frön/gryn
snöre i naturmaterial
• Skär apelsinen i två delar och skär
eller lirka ut fruktköttet
• Gör tre hål i apelsinskalets kanter
och trä igenom ett snöre i naturmaterial
• Fyll apelsinen med frön/nötter/
gryn. (Vi använde fjolårets hasselnötter och müsli som precis passerat bäst
före-datum.)
• Smält kokosoljan/kokosfettet och
häll det i apelsinhalvorna över fröblandningen.
• Ställ in i kyl eller frys så det stelnar
• Häng upp fågelmaten i ett träd eller
en buske

All tradition är förändring
Mångkulturella almanackan 2020 har mat som genomgående tema. Här
finns berättelser och intervjuer om måltidstraditioner och fester, här finns
recept och odlingstips!
Beställ nu!
Beställ på https://mkc.nordicshops.com/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

