PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan sommaren 2021
Juni, juli, augusti. Här är sommarpärlor! Såväl solen som månen som stjärnorna
finns med. Solpyssel och samtal om ditt eget namn och månaders namn kan vara
sysselsättning hemma eller i verksamheter. Kanske en regnig dag, eller i skuggan
av ett träd.

SOMMARTIPS
6 juni Sveriges nationaldag Gör övningen Nationaldagar från sommarpärlorna
2018
22 juni Inti Raymi Gör övningen Tops-sol
på nästa sida.
24 juni Fullmåne & supermåne Läs
texten om månen och solen i Mångkulturella almanackans andra juniuppslag.
Vad är din relation till månen och solen?
7 juli Tanabata (stjärnfesten) Läs texten
Kärlek på Vintergatan i Mångkulturella
almanackans första juliuppslag. Kan ni
några fler sagor, legender eller fabler
som handlar om stjärnor?
11 juli FN:s befolkningsdag Titta på kartor och resonera kring var människor
har bosatt sig. Använd till exempel både
en världskarta, en europakarta och en
karta över ert närområde.
30 juli Internationella vänskapsdagen.
Gör övningen Vilka är språken på nästa
sida. Passar förstås vilken annan dag
som helst också.
1–15 augusti Läs texten Aygül betyder
månros i Mångkulturella almanackans
första augustiuppslag. Kan du besvara
frågorna som Aygül svarar på i texten?
15, 18, 26 augusti Samiska flaggdagar
Gör övningen Flagga för Sápmi från
februaripärlorna 2019.
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VILKA ÄR SPRÅKEN?
VAD HETER MÅNADERNA?

Heinäkuu
Suoidnemánnu

På andra månadsuppslaget för varje månad i Mångkulturella almanackan 2021
står månadens namn på sju språk, förutom svenska. Det är samma språk på alla
månaderna.

Temmuz

• Känner ni igen några?

Luuliyo

• Kan ni i gruppen med gemensamma krafter läsa alla?
• Vilka är språken? *

Borgemánnu

• Vilka liknar varandra?

Julio

• Vilka fler språk kan ni månadernas namn på? Vilka vill ni att vi ska ta med i
nästa års almanacka? Skicka in era förslag!
* Rätt svar är finska, nordsamiska, turkiska, somaliska, spanska, arabiska, jiddish i

Elokuu

Agoosto

den ordningen.

TOPS-SOL
Övningen passar bra att göra i samband

Gör så här:

med Inti Raymi, 22 juni. Funkar också för

• Klipp topsen på mitten och doppa

sommarsolståndet, midsommarafton

dem i gul färg.

och egentligen hela sommaren.

• Måla en bomullsrondell med gul

Materialet är sånt som många har

färg.

hemma. Övningsidé från pysselmor-

• Limma fast tops-strålarna på bom-

mor.se

ullsrondellen. Limma sen fast solen på

Sommarsolståndet är då solen står

ett blått papper, eller ett papper där

som högst på himlen på norra halv-

ni målat himmel, kanske med några

klotet och norra halvan av jordklotet

moln också.

får då sin längsta dag och kortaste

Det är också roligt att använda

natt. Här i Norden har midsommar

Raymi, vintersolståndet och nyåret

firats sedan urminnes tid. I nästan

från Anderna i Sydamerika, firas nu

alla kulturer och på alla kontinenter

kring midsommar på olika platser i

firas högtider kopplade till solen. Inti

Sverige. Inti betyder sol på Quechua.

topsen som pensel att måla med.

MED MÅNEN I CENTRUM
Månen är en naturlig tidmätare och grunden för många kalendrar.
Vi närmar oss månen (och ibland solen!) från alla tänkbara vinklar.
Nu halva priset – 67 kr styck!
Beställ Mångkulturella almanackan 2021:
https://webshop.mkcentrum.se/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på
http://mkalmanackan.se

