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Majtips
1–15 maj Läs texten Plocka blad på det första majuppslaget 
i Mångkulturella almanackan. (Om du har din grupp på 
distans kan det vara bra att spela in en ljud- eller film-
snutt så att eleverna kan lyssna på texten flera gånger 
om de behöver. Texten finns också på https://mkal-
manackan.se/ från 4 maj). Tycker du om att ta vara på 
något som växer vild i naturen? Har du något recept där 
du ibland byter ut ”rätt” ingrediens mot något annat? 

1 maj Första maj Vanligtvis en dag för att samlas och de-
monstrera. Hur uppmärksammades dagen i år av de som 
annars brukar demonstrera på gator och torg? 
 
5 maj Barnens dag (japansk tradition) Gör dina egna koino-
bori (vindstruts-karpar). Titta på TV-programmet Strömsös 
variant eller sök på DIY koinobori för pysselinstruktioner på 
engelska. 

6 april Al-Khidr & Sankt Georgsdagen Gör övningen 
Önskan i trädet 

9 maj Europadagen Dagen kan vara ett tillfälle att 
fira fred och sammanhållning i Europa men också ett 
tillfälle för diskussion om EUs framtid. Vilka frågor 
har på grund av covid-19 (coronaviruset) varit viktiga 
för EU? Vilka insatser och beslut tyder på samman-
hållning i Europa? Vilka insatser och beslut tyder på 
oenigheter eller nationalism?

9 maj Världsdagen för rättvis handel Gör övning-
en Handla och förhandla från Pedagogiska pärlor 
maj 2018. 

14 maj Förskolans dag Lärar-
förbundet har tips på hur dagen 

kan firas och uppmärksammas. 
https://www.lararforbundet.se/
artiklar/forskolans-dag

18 maj Internationella museidagen 
Många museer har nu stängt pga. co-
vid-19. Välj ett museum per grupp eller 
person och undersök vad de erbjuder 
digitalt. Jämför med varandra. Vilka 
olika slags kreativa, roliga eller intres-
santa utställningar, digitala resurser 
och aktiviteter kunde ni hitta?

20 maj Världsbidagen Gör övningen 
Binas bukett. 

24 maj Eid al Fitr Läs texten Eid 
al Fitr, Att lära sig ge på vår 
hemsida. När du tycker du det är 

extra viktigt att dela med sig?

28-30 maj Shavout På den judiska 
helgen Shavout är ostkakan viktig för 
många. Baka en ostkaka. Det går att 
hitta en mängd olika recept på internet. 
Vilket ska du prova? 

Vi fortsätter likt förra månaden med tips som fungerar för 
distansundervisning och försöker också uppmuntra till  
utevistelse nu när våren är här.
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Nu kostar almanackan 25 kronor
Från 28 april sänker vi priset radikalt. För bara 25 kronor (+ porto) kan du köpa almanackan. 

Nu kan du ha många mångkulturella almanackor. Har du den redan i klassrummet? Beställ en till 
för biblioteket! Har du en hemma? Köp en till och ge bort i present!  

Beställ på  https://mkc.nordicshops.com/  
Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

Önskan i trädet
Övningen passar att göra på Al-Khidr/
Sankt Georgsdagen 6 maj 

Al-Khidr och Sankt Georgsda-
gen handlar om samma helgon som 
på svenska kallas Sankt Göran. I 
den serbisk-ortodoxa kyrkan firas 
han samma datum vid vårhögtiden 
Đurđevdan. På romani kallas högti-
den Ederlezi, och är en av de viktigas-
te högtiderna för romer från Balkan, 
såväl muslimer som kristna. Både 
muslimska och kristna firanden av 
dagen har ofta inslag av önskningar. 

En variant är att hänga upp önsk-
ningar i ett träd.  

Ta en promenad i närmsta natur-
område och fundera på vad du önskar 
dig av kommande år. 

• Vad önskar du ska hända 
innan det är dags för nästa Sankt 
Göransdag?  

• Vad vill du vara med om?
• Vad vill du lära dig?
• Vad önskar du för din familj 

eller dina vänner?
• Vad önskar du ska hända i 

världen?

Önskningarna kan stanna mellan dig 
och trädet. Men diskutera gärna med 
varandra kring orden: önskan, bön, 
begäran. Vad är skillnaderna och vad 
är likheterna? 

Läs mer om dagen här. 

Binas bukett
Övningen passar att göra på Världs-
bidagen 20 maj, eller vilken dag som 
helst när ni vill skapa en fin bordsde-
koration. 

Lämna vårkrokus och blåstjärnor 
åt bin och humlor och skapa er egen 
vårbukett av kottar och pinnar. 

Material:
•  2 eller 3 kottar
• några pinnar

•  lim
• en liten tång 
• färg och pensel om du vill måla 
kottarna

Klipp kottarna försiktigt i två eller tre 
delar med en tång. Varje del blir en 
blomma.  

Limma fast varje kottblomma på 
en pinne.

Om du vill måla dem, välj den 
färg du vill ha. De är väldigt vackra 
omålade också. 

https://mkalmanackan.se/2019/04/15/varen-kommer-med-al-khidr-och-sankt-goran/

