PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan november 2021
Flygande luftskepp, fantastiska vattenväsen och fröer med
inneboende hemligheter. Även i mörkaste november är
världen full av underverk att undersöka. I början av
månaden finns övningar som handlar om språk –
och det behöver vi ju alla för att utforska världens
underverk. Här är Pedagogiska pärlor för november 2021.

NOVEMBERTIPS
4 november Diwali
Gör övningen Rita luftskepp
5 november Världsdagen för romska språk
Vilka ord från romani går att hitta i svenskan?
6 november Svenska dagen och Gustav Adolfsdagen
Varför är Gustav Adolfsdagen extra populär i Göteborg??
Svenska dagen firas i Finland. Gör Yles quiz med 10 frågor om
Svenska dagen.
9 november Årsdagen för novemberpogromen i Nazityskland
Läs mer om novemberpogromen på Forum för levande historia
16 november Mångkulturella matdagen
Låt alla utgå från någon av sina favoriträtter och ta reda på fem
intressanta fakta om rättens ursprung, historia och nutida varianter av den.
28 november Första advent
Gör övningen Samla frön (på nästa sida) och börja förbereda
presenter för julens och vinterhelgernas högtider.
29 november Elsa Laula Renbergs födelsedag, samisk flaggdag
Elsa Laula Renberg bildade den första samiska riksorganisationen. Hon mötte motstånd både för att hon var same
och för att hon var kvinna. Läs mer om henne (här är en länk,
men ni kan googla fram fler) och läs om andra samtida kvinnor.
För yngre barn finns barnradions berättelse Elsa i Saajvoekungens rike på svenska och på samiska.

RITA LUFTSKEPP
Passar att göra inför Diwali 4 november.
Rama, Sita och Laksmana återvänder i
ett luftskepp. Läs berättelsen om Diwali
på första uppslaget i november.
Googla bilder på Pushpaka Vimana
för att hitta fler exempel på fantastiska
luftskepp.
Gör egna bilder på ännu mer fantastiska luftskepp. Och kanske på rymdskepp och zeppelinare!
I andra religioner och traditioner
finns andra flygande varelser. Vilka
kan ni komma på? Hur tar de sig fram i
luften?
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MÅNAR OCH
HAVSVÄSEN
Läs på det sista novemberuppslaget
om månen som är stor som Åland.
Forskare upptäckte 2019 med hjälp av
Hubbleteleskopet ny en liten måne vid
planeten Neptunus längst bort i vårt
solsystem. Den heter Hippocamp och
är ungefär lika stor som Åland.
Totalt har Neptunus nu 14 kända
månar, alla är döpta efter havsväsen
i den grekiska mytologin. En hippokamp är ett fabeldjur – till hälften fisk,
till hälften häst – som enligt myten
drog havsguden Poseidons vagn.
Ta reda på vilka andra havsväsen
de övriga tretton månarna är uppkallade efter. Varför har de fått namn på
det temat? Rita bilder av dem!

SAMLA FRÖN
Passar att göra Första advent 28 november eller tidigare. Samla frön både i naturen och från skafferiet.
Vilka av dessa kan bli ett träd?
Tips på frön du kan hitta inomhus: Paprika, tomat, apelsin, druva, äpple, popcorn, pumpakärna
Tips på frön du kan hitta utomhus: Kotte, ekollon, kastanj, rönnbär
Plantera i jord och ställ i fönstret. Perfekta presenter att ge bort!

SKOG, TRÄD OCH ELD!
Brinnande aktuellt tema i Mångkulturella almanackan 2022.
Vi lovar intressant läsning – långt bortom julgranen!
Beställ nu! Pris 135 kr. Mängdrabatt finns.
https://webshop.mkcentrum.se/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på
http://mkalmanackan.se

