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Förskolor, skolor och många verksamheter är nu i gång efter 
en något annorlunda sommar. I september infaller en hel del 
extra skoliga dagar som Skolans dag och Internationella läs-
kunnighetsdagen. Vi tipsar om att ge er ut att plocka äpplen 
med en egengjord äppelplockare och att lyfta miljöfrågor på 
både Ozonskiktets dag och Bilfria dagen. 

Septembertips
1–30 september Gör övningen Äppelplockaren (se nästa sida).

8 september Internationella läskunnighetsdagen Gör en 
gemensam lista med allt som är bra med att kunna läsa. Hur 
många olika saker kan ni komma på? Kanske kan det bli en 
fin affisch som kan sitta uppe på väggen i era lokaler. Skriv, 
rita, klipp och klistra …

8 september  Skolans dag finns för att uppmärksamma 
skolans betydelse. Vad skulle behöva göras för att göra skolan 
bättre?

10 september Nävgrötens dag Läs texten Värmländsk motti i 
Mångkulturella almanackans första septemberuppslag. Vad 
är svedjebruk? Vilka maträtter tänker du på som din barn-
domsmat? Vad tror ni Jo menar med ”Jag ser inga regler runt 
motti”? 

15 september Internationella dagen för demokrati Gör 
övningen Mer makt som publicerades inför valet i september-
pärlorna 2018.

16 september Ozonskiktets dag Hur mår ozonskiktet idag? 
Idag pratas det inte så ofta om ozonskiktet i miljödebatter, 
varför är det så tror ni?

21 september Internationella freds-
dagen Vad tror ni är viktigt för att 
skapa och behålla fred? 

22 september Bilfria dagen Gör öv-
ningen Bil, buss eller ballerinaskor? (se 
nästa sida).

26 september Europeiska språkda-
gen Lyssna på och gissa språk i spelet 
Language Squad. Spelet är designat 
för att kunna användas av personer 
med syn- eller hörselnedsättningar. 
Eller testa någon app som Duolingo för 
att lära ett nytt europeiskt språk eller 
bli bättre på ett språk du börjat lära dig.

30 september Internationella över-
sättardagen Gör övningen Översätt 
rätt, översätt lätt från septemberpär-
lorna 2019. 

https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2018/09/pedagogiska-pc3a4rlor-september-2018.pdf
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2018/09/pedagogiska-pc3a4rlor-september-2018.pdf
https://www.languagesquad.com/
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2019/08/pedagogiska-pc3a4rlor-september-2019.pdf
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2019/08/pedagogiska-pc3a4rlor-september-2019.pdf
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Mångkulturella almanackan 2021  
– en slags månkalender
Månen står i centrum i nästa års almanacka. 
Månen är en naturlig tidmätare och grunden för många kalendrar. 
I almanackan närmar vi oss månen från alla tänkbara vinklar.  Följ med oss 2021!

Förhandsbeställ Mångkulturella almanackan! 
Du kan redan nu beställa Mångkulturella almanackan 2021. Från 15 oktober kan vi börja skicka ut.

Beställ genom att skriva till butiken@mkcentrum.se

Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

Bil, buss eller ballerinaskor?

Äppelplockaren
I stora delar av Sverige finns nu äp-
pelträd fulla med goda mogna äpplen.

På fruktkartan.se finns en karta 
över fruktträd på allmänningar och i 
parker som alla får plocka. Det finns 
också hemsidor och appar där de som 
har fruktträd på sin gård (men inte 
hinner plocka allt) kopplas ihop med 
fruktsugna som inte har egna frukt-
träd. 

Gör en egen äppelplockare för att 
lättare komma åt de äpplen som sitter 
högt upp i trädet. 

Material
Silvertejp/gaffatejp 
Sax och brytkniv/hobbykniv 
Tuschpenna 
Stor petflaska
Lång pinne, rundstav eller ett gam-
malt kvastskaft 

Gör så här
• Om ”pinnen” är bredare än 
öppningen till flaskan kan du skära 
bort en bit av flaskans öppning så att 
pinnen får plats. 
• Markera var öppningen ska vara 
på flaskan med en tuschpenna 
• Gör en öppning med hobbyk-
niven, klipp sedan med sax där du 
markerat med tuschpennan
• Tejpa runt öppningens kanter. 
Använd små bitar tejp för att kunna 
följa öppningens form. 
• Tejpa fast pinnen i flaskhalsens 
öppning 
• Dekorera gärna pinnen. Vi an-
vände färgglad tejp men det går också 
att måla med vattenfast färg. Använd 
fantasin.
• Plocka äpplen. 

Övningen passar att göra på Bilfria 
dagen, 22 september. 
Den bilfria dagen finns för att upp-
märksamma miljön och hur det skulle 
kunna se ut kring oss med färre bilar. 
Människor uppmuntras att åka tillex-
empel buss, tunnelbana och spårvagn 
eller gå och cykla denna dag. Prata 
om den bilfria-dagen, använd frågor 
som passar din grupp.  

• Hur brukar du ta dig till olika 
platser?
• Vad är fördelarna med de olika 
sätten att transportera sig på?
• Vad är nackdelarna?
• Hur skulle ert närområde se ut 
med färre bilar? 
• Vad skulle parkeringsplatser och 
parkeringshus kunna användas till 
istället?

• Varför finns det en bilfri dag?
• Vilka kan behöva åka bil fast det 
är en bilfri dag?
• Finns det bilar som är bättre för 
miljön än andra?
• Har du/din familj/dina kompisar 
transporterat er på andra sätt under 
corona-pandemin?

mailto:butiken@mkcentrum.se
https://fruktkartan.se/

