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En måne är en himlakropp som kretsar kring en planet eller asteorid i ett solsys-
tem …  Månen är temat i Mångkulturella almanackan 2021 vilket också kommer 
att märkas i årets Pedagogiska pärlor. Vi inleder med att nu i januari skrövla 
ihop och veckla ut en egen snygg måne. Gott nytt år!

SKRYNKLIG MÅNE
Övningen passar att göra i samband med 
fullmåne 28 januari.  

Material 
• Vitt och ev. svart papper
• Vattenfärg
• Två runda former, den ena aningen 
mindre än den andra
• Lim
• Vit krita eller tuschpenna som går att 
stryka ut lite
• Vit tuschpenna eller vit akrylfärg

Ta ett svart papper, eller måla ett vitt 
papper svart med vattenfärg och låt det 
torka. Ta den större av de runda for-
merna och rita en cirkel på vitt papper 
och klipp ut den. Måla den med mycket 
vatten och pyttelite svart vattenfärg.

 Skrynkla sen ihop månen, veckla ut 
den försiktigt och låt den torka. Rita en 
cirkel på det svarta pappret med den 
mindre runda formen. Fyll i cirkeln med 
vit krita eller tuschpenna och dra färgen 
utåt med fingret för att skapa månljus 
på himlen. 

Limma fast månen på cirkeln. Gör 
stjärnor på himlen med hjälp av en 
vit tuschpenna eller genom att dutta 
vit akrylfärg med en smal pensel eller 
tandpetare på det svarta pappret. 

Månen vänder alltid samma sida mot jorden. De mörka områdena 
på månens yta kallas månhav. 
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MÅNEN STÅR I CENTRUM  
I ÅRETS 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

MINNEN  
OCH MÖJLIGHETER   
Övningen passar att göra i samband med 
någon nyårsdag, 1, 12 & 14 januari. Eller 
när ni samlas efter ledigheter/verksam-
hetsuppehåll. 
Gör en talrunda där alla får berätta ett 
minne från förra året och en förhopp-
ning för det här året. Det är viktigt 
att alla får berätta i sin egen takt. Säg 
att minnet t.ex. kan handla om något 
roligt, eller något tråkigt, något du lärt 
dig eller något du vill tipsa om. Det är 
okej att passa om någon inte vill dela 
med sig. 

Använd gärna talpinne att lämna 
vidare eller låt den som pratat säga 
namnet på nästa person som ska få 
prata. 

JANUARITIPS
1, 12, 14 Nyårsdagar Gör övningen Min-
nen och möjligheter

4 januari Punktskriftens dag Har ni 
material (litteratur, skyltar m.m.) med 
punktskrift eller andra taktila hjälp-
medel i er verksamhet? 

6 januari Trettondag jul Vissa julfirare 
firar den här dagen mer än julafton 
eller juldagen, varför det?  

11 januari Seiji no hi De vuxnas dag 
För många japanska 20 åringar är 
detta en stor dag då alla som fyllt 20 
under året firas. När blir någon egent-
ligen vuxen?  Gör övningen Vem är 
vuxen? från januaripärlorna 2018. 

13 januari Nymåne Många av alla 
nyårsfiranden under året inleds runt 
nymåne. Hur många nyårsfiranden 
som infaller i samband med nymåne 
kan ni hitta i Mångkulturella alma-
nackan 2021? 

14 januari Bahrams namnsdag Bah-
ram har namnsdag i den Mångkultu-
rella almanackan denna dag. Titta på 
månadens övriga namnsdagar. Vad 
har namnen gemensamt? Kan ni någ-
ra fler namn som skulle passa in bland 
den här månadens namnsdagar?

27 januari Internationella dagen till 
minne av förintelsens offer Spana in 
det nysläppta materialet Story Kee-
pers som Raoul Wallenberg Academy  
står bakom. ”De som överlevde kom-
mer inte leva för alltid. Det är ditt och 
mitt ansvar att föra historien vidare så 
den aldrig upprepas igen. Vem berät-
tar du för?” 

28 januari Fullmåne Gör övningen 
Skrynklig måne
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