PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan december 2021
I december finns många dagar för mänskliga rättigheter. Återanvänd årets almanacka i vinterpyssel som leder tankarna till nästa års almanacka. Sammanfatta
året som gått i din egen årskrönika. Välkommen att hänga med oss 2022 också!

DECEMBERTIPS

MIN ÅRSKRÖNIKA

1–31 december VINTERMYS Glöm inte bort att tända ljus, mysa

Övningen passar att göra under slutet av

och pyssla tillsammans. Gör övningen Granar och snöstjärnor

eller precis i början på ett år.

och annat pyssel på temat vinter. För de av oss som inte firar

Det finns olika sorters årskrönikor,

jul eller tycker att december blir lite julhetsig är det viktigt att

oavsett tema så brukar de samman-

komplettera med aktiviteter och alternativ som inte skriker

fatta det gångna året och lyfta fram

JUL!!!

saker som på något sätt var speciella.
Bekanta er gärna med genren genom

1 december Rosa Parks dag Vem var egentligen Rosa Park?

att läsa eller titta på ett par olika årsk-

Och vad gjorde hon? Hur kan vi protestera mot rasism och

rönikor.

andra orättvisor idag?

Skriv en egen årskrönika om året som
snart är slut. Berätta till exempel om:

3 december Internationella dagen för funktionshindrade

• Vilket år det är som snart är slut

Hur tillgänglig är er skola/verksamhet? Vilka hinder finns?

• En idrottshändelse du minns

Vilka förbättringar kan göras? Gör en lista och lämna till er

• En nyhetshändelse som påverkade

rektor eller chef.

dig
• Något du blivit bättre på under året

6 december Finlands nationaldag. Självständighetsdagen.

• Ett kul minne

Vilket år blev Finland självständigt?

• Något tråkigt eller sorgligt som hänt
• En låt/artist du lyssnat mycket på

10 december Mänskliga rättigheternas dag Spela Svenska

under året

FN-förbundets kortspel Rätt åt alla. Passar för deltagare från

• En bra bok du läst eller film/tv-serie

ca 10 år.

du sett
• En ny kompis du lärt känna

10 december Nobeldagen Vilka får Nobelpris idag och varför?
Vilket Nobelpris skulle du helst vilja vinna? Vad skulle du ha

Avsluta gärna med att fundera på vad

uppfunnit, upptäckt, skrivit eller gjort för att få det?

som kommer att hända nästa år.
Skriv till exempel:

18 december Arabiska språkets dag. Läs på första december-

• En lista på saker som du vill ska

uppslaget om orden för halvmåne och fullmåne på arabiska

hända

och på det andra decemberuppslaget om månbokstäver och

• Någon tanke om vad du tror ska

solbokstäver. Där berättas om några ord i svenskan, algebra

hända

och alkohol, som lånats från arabiska, och varför båda börjar

• Något du hoppas inte ska hända

på ”al”. Kan ni fler låneord från arabiska? När ni funderat kan
ni kolla på en lista här

Det går också att göra en krönika genom att till exempel rita eller göra ett

21 december Vintersolståndet Vad är vintersolståndet? Firas
vintersolståndet? Finns det högtider som kan kopplas till
vintersolståndet?

collage.
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GRANAR OCH SNÖSTJÄRNOR
Material
• Papper
• Sax
Nu behövs snart inte Mångkulturella almanackan 2021 längre,
så varför inte göra något fint av den? Ta ut hela ark ur den så
får ni långa smala papper. Lättast att ta ut först är det som
börjar med 16 juni. Passa på att titta på hur almanackan (eller
vilken bok som helst) är konstruerad, ju fler ark ni tar loss,
desto fler olika månader på dem. Varför? Det går så klart bra
med andra papper än almanackans också.
Klipp det smala arket i två delar så ni får två ännu smalare
ark. Vik arket som ett dragspel. Klipp ut en gran, se till att viket fortfarande finns kvar i grenarnas kanter, annars kommer
ni att få en massa lösa granar istället för en rad som hänger
ihop. Den som vill kan dekorera granarna till julgranar genom
att klistra fast pärlor, paljetter och annat fint.
Snöstjärnor gör man lätt av ett kvadratiskt papper. Vik
snett över och sedan snett över en gång till. Klipp hål i kanterna, prova er fram hur det blir bäst.

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

