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Året går mot sitt slut. Här är 2020 års sista exemplar av
Mångkulturella almanackans pedagogiska pärlor.
Vinterpyssla, drick varma drycker och måla fyrverkerier.
Hoppas vi ses 2021!

Färgglada
fyrverkerier
Övningen passar att göra inför eller på
Nyårsafton 31 december.
Material:
Tidningspapper
Pennor
Lim
Toapappersrullar
Sax
Färgade pappersark
Färg
Tops
• Använd tidningspapper för att
klippa ut en bakgrund: hus, berg eller
det du tycker passar. Måla detaljer på
tidningspappret och limma fast på ett
färgat pappersark.
• Klipp remsor i toapeppersrullarnas
ena halva. Doppa toarullarnas remsor
i färg och måla på pappersarket med
rullarna.
• Ta en bunt med tops och doppa
i färg, måla med topsen innanför
toarulls-cirklarna.
Fler nyårsfiranden kommer under
början av 2021, framförallt i februari
och mars.
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Decembertips
1–31 december Vintermys Glöm inte
bort att tända ljus, mysa och pyssla
tillsammans. Gör vinterugglor, snöflingor och glittriga istappar. För de
av oss som inte firar jul eller tycker att
december blir lite julhetsig är det viktigt att komplettera med aktiviteter
och alternativ som inte skriker JUL!!!
1 december Rosa Parks dag Vem var
egentligen Rosa Park? Och vad gjorde
hon? Hur kan vi protestera mot rasism och andra orättvisor idag?

rationsdagen Gör övningen Hemma
– inte bara en plats
20 december Fjärde advent Många
dricker glögg för att fira advent. Läs
texterna om Yerba mate i Mångkulturella almanackans två decemberuppslag och bjud varandra på (eller tipsa
om) olika varma drycker. Passar att
göra hela december.

3 december Internationella dagen
för personer med funktionsnedsättning Hur tillgänglig är er skola/
verksamhet? Vilka hinder finns?
Vilka förbättringar kan göras? Gör en
lista och lämna till er rektor eller chef.
10 december Nobeldagen Gör
övningen Nya nobelpris från decemberpärlorna 2019 .
1o–18 december Chanukka Ha en
pysselverkstad på temat ljus. Rulla
egna vaxljus, stöp eller gjut ljus. Rita,
måla och pyssla på temat ljus och lär
er om ljusets betydelse på Chanukka.

30 december Fullmåne Temat för
Mångkulturella almnackan 2021 är
just månen. Kom ihåg att beställa en
ny almanacka inför 2021.
31 december Nyårsafton Gör övningen Färgglada fyrverkerier.

18 december Internationella mig-

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!

Beställ Mångkulturella almanackan 2021!
Skriv till butiken@mkcentrum.se
eller besök https://webshop.mkcentrum.se/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

Hemma – inte bara
en plats
Övningen passar att göra på Internationella migrationsdagen 18 december.
Inled med att prata om migration.
Migration är ett ord för invandring
och utvandring, att flytta till och från
en plats till en annan, oavsett om
personerna flyttar för att de vill eller
måste flytta. Ofta används begreppet
för att prata om att flytta mellan olika
länder.
• Har du flyttat någon gång?
• Får barn ofta vara med och bestämma var en familj ska bo?
• Finns det flera platser där du känner dig hemma?
• Hur känns det att känna sig
hemma?
• Hur känns det (tror ni) att flytta
till en ny plats?
• Vilka olika anledningar till att
flytta kan ni komma på?

