PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan maj 2021
Maj är här. Många skolor och förskolor planterar under våren. Passa på att tänka
på insekterna också på Biologiska mångfaldens dag. Prata om att familjer kan se
ut på olika sätt i samband med Regnbågsfamiljernas dag och fira Förskolans dag
så som ni tycker att den firas bäst.
vara bra att lägga in i hotellet är bambupinnar och obehandlade träbitar med
borrade hål i. Du kan dela upp lådan i
flera rum och sätta olika material i de
olika rummen. Om du märker att något
rum inte är så välbesökt kan inredningen bytas ut.

Olika familjer.
Här är guden
Rama, hans fru
Sita och bror
Laksmana.
Från novemberuppslaget och
högtiden Diwali.

OLIKA FAMILJER
Övningen passar bra att göra i samband
med Regnbågsfamiljernas dag.
Prata om att familjer kan se olika ut.
Tänk på att lyfta sådant som barnen
inte lyfter t.ex. familjer med en förälder, fler föräldrar än två, samkönade
föräldrar, en mormor som en del av
familjen, att ha familjemedlemmar som

ENKELT INSEKTSHOTELL

bor någon annanstans eller att ha en
extrafamilj.

Övningsidé och bild (med tillåtelse) från @inspoforskola på

• Vad är en familj?

Instagram.

• Kan en person ha flera familjer?

Övningen passar bra att göra i samband med Biologiska mångfal-

• Hur många personer kan finnas i

dens dag, 22 maj.

en familj?

Ekosystemen och naturen behöver många olika djur, växter

• Bor alla med sin familj?

och insekter. Mångfalden behövs också för att vi människor

• Går det att välja sin familj?

ska överleva. Gör ett insektshotell där många av våra viktiga
insekter kan trivas.
Bilden är från Inspoforskola på Instagram som har snickrat

Till personalen: Se över representationen av olika sorters familjer i ert materi-

ihop en låda och fyllt sitt hotell med kottar, bark, grässtrån och

al, t.ex. litteratur och bilder i lokalerna.

tegelstenar och satt hönsnät över öppningen. Annat som kan

Vad behöver ni komplettera med?
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MAJTIPS
18 maj Internationella museidagen

24 maj Nationalparkernas dag Finns

Vilka museer (i Sverige eller andra län-

det någon nationalpark nära er? Besök

rar människor i år?

der) skulle ni vilja besöka? Undersök

den. Varför finns nationalparker? Vilka

om de har några digitala utställningar

särskilda regler gäller i en national-

2 maj Regnbågsfamiljernas dag Gör

eller aktiviteter att ta del av.

park?

20 maj Förskolans dag Förskolans

28 maj Internationella mensdagen

viktiga arbete förtjänar att firas! För

Läs texterna om mens i Mångkultu-

de av oss som inte går eller arbetar på

rella almanackans andra maj-uppslag.

förskolan kan ett enkelt sätt att visa

Har ni lärt er något om mens i skolan?

respekt för det viktiga arbete som

Har ni lärt er något om mens någon

görs på förskolor vara att kalla verk-

annan stans?

1 maj Första maj Varför demonstrerar
många på Första maj? Hur demonstre-

övningen Olika familjer
3 maj Internationella dagen för
pressfrihet Titta i en tidning. Vilka
artiklar skulle ha publicerats i en
diktatur? Vilka av artiklarna skulle
inte ha funnits med i tidningen. Gör
övningen Pressfrihet från Mediekompass. Anpassningsbar från år 4 upp till
gymnasiet och vuxenutbildning.

samheten för just förskola.
22 maj Biologiska mångfaldens dag
Gör övningen Enkelt insektshotell

8 Världsdagen för flyttfåglar Gör övningen Är vi flyttfåglar? från majpärlorna 2017
14 maj Teckenspråkets dag Lär er
några (fler?) tecken med hjälp av sidan
http://www.teckensprak.com/ . Bär
gärna något i turkost denna dag, det
är teckenspråkets färg!

Alla illustrationer i Pedagogiska pärlor är av Irene Thisner ur Mångkulturella almanackan 2021.

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.
Nu halva priset – 67 kr styck!
Beställ Mångkulturella almanackan 2021:
https://webshop.mkcentrum.se/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på
http://mkalmanackan.se

