PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan februari 2021

Vi går mot ljusare tider men i februari är kvällarna fortfarande ganska mörka. Vi
passar på att göra islyktor och pratar om ånger och förlåtelse. Vi läser om rymdkvinnor och lär oss hälsningsfraser på olika språk av varandra.

ISLYKTOR I BALLONGER
Övningen passar att göra i samband med Lyktfesten, 26 februari.
Lyktfesten markerar avslutandet av nyårsfirandet och är en
kinesisk, koreansk och vietnamesisk tradition känd för sina
färggranna papperslyktor. I delar av Sverige är det nu minusgrader och det går att göra islyktor. Om ni inte har det så kallt,
så gör lite plats i frysen för tillverkning av lyktor. Om ni börjar
på morgonen och inte gör så stora lyktor kan ni ha en lykta
färdig till eftermiddagen.
Material
Ballonger av god kvalitet
Vatten
Ev hushållsfärg eller liknande
Ljusstumpar eller värmeljus
Ev hammare och spik eller annat vasst verktyg
1. Trä ballongen över vattenkranen och fyll den med vatten.
Om du vill ha en färgad lykta så droppa några droppar hushållsfärg i ballongen innan du fyller på vatten.
2. Knyt ballongen
3. Lägg ballongen i en burk, det ger lyktan en plan bas och
burken fångar upp vatten ifall ballongen skulle läcka. Ställ ut
burken om det är minusgrader, eller i frysen, 4–8 timmar. Den
ska inte vara genomfryst.
4. Klipp upp eller stick hål på ballongen, se till att ha något som
fångar upp vattnet som kan rinna ut om du är inomhus.
5. Bryt försiktigt upp ett hål där du kan sätta in ljuset. Det går
också att använda hammare och spik för att hacka upp ett hål.
Häll ut vattnet genom hålet.
6. Tänk på att ljuset behöver syre, det kan behövas ett litet
extra hål på toppen av lyktan.
7. Lyktorna kan se ut på olika sätt beroende på ballongens form

det t.ex. att använda en halv lykta som en kupol

och var ni gör en öppning för ljuset. Om en lykta går sönder går

över ett värmeljus.
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FEBRUARITIPS
4 februari Världscancerdagen Gör
övningen Döda små djur och saknade

Samma semla… från Pedagogiska

FÖRLÅT

pärlorna 2020

Övningen passar att göra i samband med

16 februari Fettisdagen Gör övningen

Laylat al-Ragha’ib, 18 februari.

systrar från Pedagogiska pärlorna
2019

Laylat al-Ragha’ib är Ångerns och förlåtelsens natt för sunnimuslimer. Det

6 februari Samernas nationaldag Gör

är också starten för tre heliga måna-

övningen Flagga för Sápmi från Peda-

der Rajab, Shaban och Ramadan.

gogiska pärlorna 2019

Vad har ni för tankar kring att
ångra och förlåta?
Inled med att säga att det inte finns
18 februari Laylat al-Ragha’ib Gör

något rätt eller fel svar på frågorna

övningen Förlåt

och det är okej att ni har olika tankar
kring ånger och förlåtelse.

21 Februari Internationella modersmålsdagen Vilka språk kan ni i er

• Vad betyder det att ångra sig?

grupp? Välj en hälsningsfras som Hej

• Hur känns det att ångra sig?

eller God morgon och försök lära er
11 februari Internationella dagen
för kvinnor och flickor inom vetenskap Läs texten Tre rymdkvinnor i
Mångkulturella almanackans andra

den på de språk som ni kan i gruppen.

• Vad brukar du göra när du ångrar
dig?
• Vad betyder förlåt?

26 februari Lyktfesten Gör övningen
Islyktor i ballonger.

februariuppslag. Vilka kunskaper och
egenskaper tror ni är viktiga för någon
som ska göra en rymdresa?
12 februari Kinesiska nyåret Läs
texten i Mångkulturella almanackans
första februariuppslag. Kan ni räkna ut
när det blir kinesiskt nyår 2022?

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

• När säger du förlåt?
• Vad innebär det att förlåta någon?
• När är det svårt/lätt att be om
förlåtelse?
• När är det svårt/lätt att förlåta
någon?
• Kan någon be sig själv om förlåtelse?

