
PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan april 2021

April, april. Aprilskämt och kanske lite lurigt aprilväder. Och påsk både i början 
och i slutet av månaden. Läs och prata om dagar som flyttar på sig.  
Gör rymdbilder med bakpulver och socker. Och dansa tillsammans.

APRILTIPS
1 april Första april Hur många nyhetsskämt kan ni hitta tillsam-
mans? Är nyhetsskämten annorlunda i år när vi befinner oss i 
en pandemi?

1–7 april eller kanske 30 april Gör övningen Flytande och  
flyttande dagar

7 april Världsdagen till åminnelse av offren för Rwandas folk-
mord Forum för levande historia har material kring folkmor-
det i Rwanda  som passar bra att använda vid distansundervis-
ning. 

8 april Romernas internationella dag Fördjupa er i historia 
och romers situation i Europa idag på varromskahistoria.se 

13 april Ramadan inleds Läs texten En annorlunda Ramadan  
på Mångkulturella almanackans hemsida. Är det några dagar 
eller högtider som har blivit annorlunda för er det senaste 
året? 

15 april Världens konstdag  Nu passar övningen Gör rymdbilder 
på nästa sida.

23 april Världsbokdagen Ordna högläsning/spela in högläs-
ningsfilmer med personal som annars inte läser skönlitteratur 
för barnen/eleverna. T.ex. vaktmästare, kökspersonal, rektor 
och idrottslärare.  

28 april Världsdagen för arbetsmiljö Gör övningen Hemma vs 
skolan från aprilpärlorna 2020. 

29 april Dansens dag Ta högtalare ut och dansa tillsammans. 
Kanske delta i en global dansutmaning.

FLYTANDE OCH 
FLYTTANDE DAGAR
Övningen passar bra att göra i samband 
med påsk, men fungerar bra andra dagar 
också. 
Läs texten Månen flyttar påsken i Mång-
kulturella almanackans första april-
uppslag. Läs om ni vill också intervjun 
med matematikprofessorn Svante 
Janson på apriluppslag två.  

Vissa av årets högtider är inte alltid 
på samma datum, beroende på vilken 
kalender som används kan samma 
högtid också infalla på flera olika da-
tum samma år. 

• Kan ni komma på fler högtider 
eller dagar som uppmärksammas på 
olika datum?

• Vilken av årets dagar är din favo-
ritdag? Det kan vara en högtid, skolav-
slutningsdagen, din egen födelsedag 
eller kanske årets första utomhusbad-
dag.

• Är din favoritdag alltid på samma 
datum eller på olika? Vad beror det på?

• Varför är just den dagen din favo-
ritdag? 

• Finns det någon dag du skulle vilja 
flytta på i almanackan? Vore det kan-
ske bättre att ha julafton på sommaren 
eller sportlov i oktober?

https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-i-rwanda
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-i-rwanda
http://varromskahistoria.se
https://mkalmanackan.se/2020/05/19/en-annorlunda-ramadan/
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2020/03/pedagogiska-pc3a4rlor-fc3b6r-april-2020.pdf
https://mkalmanackan.se/2021/01/26/matematiken-i-kalendrar-inget-ar-exakt/
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MED MÅNEN I CENTRUM  
 
Månen är en naturlig tidmätare och grunden för många kalendrar.  
Vi närmar oss månen från alla tänkbara vinklar i  
Mångkulturella almanackan 2021.

Från 20 mars halva priset – 67 kr styck!

Beställ Mångkulturella almanackan 2021: https://webshop.mkcentrum.se/

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

GÖR RYMDBILDER
Vi frågade Iréne Thisner som gjort bilderna i Mångkulturella almanack-
an hur hon gjorde rymdbilderna. Ni kan göra likadant och mycket mer. 

Iréne berättar:  Kanel och socker ligger på tallriken till höger. Sen ser 
du Pärlsockerförpackningen och bakpulvret. Quinoa också. Det går 
som sagt att experimentera. Jag tog ett uppochnedvänt dricksglas och 
locket till bakpulvret för att skapa runda former. Min dotter hade just 
bakat. Kanel och sockerblandningen fanns kvar. Tog ett svart  
bomullstyg som jag la på bänken. Bra med ett tyg som har lite friktion 
som ”mjölet” kan fastna lite på. 

– Fick det att funka direkt! Tog bilder simultant och hällde och 
grejade.

Ni behöver:
• Mörkt underlag. Pröva med tyg, plåt 
eller papper och se vad som blir bäst.
• Material som kan flyta ut och bilda 
nebulosor och galaxer. Pröva med 
det Iréne hade: pärlsocker, bakpulver, 
kanel. Ni kan komma på fler material 
att använda.
• Ta bilder med telefon. Titta sedan på 
dem på en stor dataskärm om ni har.

• Titta igenom hela almanackan och 
gissa vilka bilder som är gjorda på det 
här sättet. (Facit: de finns i januari, 
april och november).

Iréne och vi andra vill gärna se era 
rymdbilder! Vi blir glada om ni skickar 
dem till oss på almanackan@mkcen-
trum.se eller delar dem på instagram 
och taggar oss.

Lär er mer om galaxer och nebulosor  
i ett nio minuter långt program  
på UR Play.

https://webshop.mkcentrum.se/
https://mkalmanackan.se/pedagogiska-parlor/
https://urplay.se/program/153635-solen-manen-och-den-roda-planeten-syntolkat-galaxer

