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Eftersom många just nu studerar på distans har april månads
pedagogiska pärlor i år fokus på saker som kan göras hemifrån
solitärt, eller tillsammans på distans.
7 april Världsdagen till åminnelse
av offren för Rwandas folkmord
Forum för levande historia har
material kring folkmordet i Rwanda
som passar bra att använda vid distansundervisning.
15 april Världens konstdag Gör övningen Världens konstutställning.
23 april Världsbokdagen Spela in
korta filmklipp där ni tipsar om era
favoritböcker.

Apriltips
1-15 april Läs texten Släck törsten med lakrits på första apriluppslaget i Mångkulturella almanackan. (Om du har din
grupp på distans kan det vara bra att spela in en ljud- eller
filmsnutt så att eleverna kan lyssna på texten flera gånger
om de behöver). Känner ni till några fler drycker som dricks
mest vid ett specifikt tillfälle? Har ni ett gemensamt digitalt
forum kan ni sammanställa en lista där och se hur många
drycker ni kan komma på tillsammans.
1 april Hur många nyhetsskämt kan ni hitta tillsammans?
Är nyhets-skämten annorlunda i år när vi befinner oss i ett
krisläge?

24 april Försöksdjurens dag På
https://rede.se/ (Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial) finns
övningar som passar för förskole- och
skolbarn upp till ca 12 år.
24 april Ramadan inleds På vår hemsida delar vi en några av superpysslaren Heidi Hansens pysselmallar, bland
annat Ramadanlyktor och nedräkningskalender till Eid.
28 april Världsdagen för arbetsmiljö
Gör övningen Hemma vs skolan.

Mångkulturella almanackan | Pedagogiska pärlor, april 2020

Världens
konstutställning

Odlingsstips
Nu är det dags att så tomater. Så fröna
i jord och låt dem stå ljust. Om du inte
har skaffat frön så går det utmärkt att
ta fröna från en tomat som du köpt i
affären. På almanackans hemsida
finns mer att läsa om tomater och ett
häfte med recept.

Världens konstdag, 15 april, är ett bra
tillfälle att släppa lös er kreativitet på.
Låt alla skapa ett konstverk
utifrån material som finns tillgängligt i verksamheten eller i hemmet
om eleverna jobbar hemifrån. Hjälp
eleverna att tänka brett, måla, klipp
och klistra, skulptera. Tipsa om att
material kan finnas i återvinningslådan, ute i skogen och att konstverk
också kan skapas digitalt.
För de som föredrar instruktioner:
måla ett hav i solnedgång. Instruktioner och många fler bilder finns här:
https://mkalmanackan.se/varldens-konstdag/

Högtider
i coronatid
Vi på Mångkulturella almanackan
söker efter berättelser om hur COVID-19 har påverkat olika högtidsfiranden. Skriv till oss på instagram,
facebook eller info@mkcentrum.se
om du kan tänka dig att dela med dig
av dina erfarenheter.

Hemma vs skolan
Övningen passar att göra på Världsdagen för arbetsmiljö, 28 april.
Den här dagen finns både för att
uppmärksamma förebyggande arbetsmiljöarbete och hedra de som dött
i arbete. På grund av corona-viruset
arbetar och studerar många hemifrån. Jämför arbetsmiljön i skolan
med arbetsmiljön hemma.
• Vilka fördelar finns det med
att studera i skolan?

• Vilka fördelar finns det med
att studera hemma?
• Vilka nackdelar finns det med
att studera i skolan?
• Vilka nackdelar finns det med
att studera hemma?
Tänk på faktorer som till exempel
ljudmiljö, arbetsställning, kontakt
med lärare och andra elever, studiematerial och störningsmoment.
Jämför dina listor. Kan du eller

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! Pris 135 kr + frakt. Mängdrabatter finns!
Beställ på https://mkc.nordicshops.com/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

skolan göra något för att förbättra
elevernas arbetsmiljö hemma? Kan
skolan lära sig något av de fördelar du
ser med att arbeta hemma och vidta
åtgärder som förbättrar arbetsmiljön
i skolan.
Sammanställ gärna era listor på
möjliga förbättringar och skicka till
skolledningen.

