PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan februari 2022
Månaden inleds med ett stort firande – kinesiskt, koreanskt, mongoliskt,
tibetanskt och vietnamesiskt nyår. Redan då kan det passa bra att förbereda
vänskapskort för att sätta en positiv ton på det nya året. Men gör också en
koreansk sogotrumma för att kunna fira med buller och bång! Två nationella
minoriteter har sina dagar i februari, samer och sverigefinnar. Anknyt till dem 21
februari på Internationella modersmålsdagen, kanske?
Som alltid välj och anpassa efter vad som passar just din grupp!

VÄNSKAPSORD

FEBRUARITIPS

Passar bra att göra inför Vändagen/Alla hjärtans dag och varför

1 februari Kinesiska, koreanska, mong-

inte på nyåren 1 februari för att sätta tonen med positiva ord för

oliska, tibetanska & vietnamesiska

resten av året?

nyåret. Gör en sogotrumma! Se nästa sida.

Låt alla i gruppen säga ett till tre ord eller meningar som beskriver en god vän. Om det är svårt att komma på egna ord kan

6 februari Samernas nationaldag. Kolla

det vara bra att ge exempel och låta gruppen få välja.

på Sametingets sida hur du säger Grat-

Skriv ner alla ord som gruppen väljer (och spara till alla
hjärtansdag-kort) och ställ sedan en följdfråga till ordet. Låt

tis på samiska nationaldagen på vart och
ett av de samiska språken.

gruppen diskutera.
11 februari Internationella dagen för
Exempel

kvinnor och flickor inom vetenskap.

Generös – är det alltid bra att ge bort saker?

Undersök och jämför 2–4 olika univer-

Snäll – tycker alla att samma saker är snällt?

sitetsämnen, gärna något som ses som

Respekt – hur ger/får man respekt?

typiskt ”manligt” respektive typiskt

Bra på fotboll – gillar alla att sport?

”kvinnligt”. Hur många män respektive

Vara sams – är alla konflikter dåliga?

kvinnor studerar ämnet på grundnivå?

Hjälpsam – när behöver vi hjälp?

På masternivå? Doktorerar? Hur många

Trösta – när vill vi bli tröstade?

av professorerna är män respektive

Rolig att leka med – är samma lekar alltid roliga?

kvinnor?

Knasig – vem är normal och vad är knasigt?
Alla får vara med och leka – hur känns det då vi inte får vara

14 februari Alla hjärtans dag/Vän-

med och leka?

dagen. Gör övningen Vänskapsord.

Hålla i handen – när är vi rädda?
Be om förlåtelse – har det hänt att du gjort fel och sedan ångrat

21 februari Internationella moders-

dig?

målsdagen. Hur många språk kan ni i er

Vara lika – är det bra att vara lika?

grupp? Välj ett ord, till exempel hej, katt

Vara olika – är det spännande med olika?

eller syster och se hur många språk ni
tillsammans kan ordet på.

Låt alla, både elever och personal, göra ett vänskapligt Alla
hjärtans dag-kort. Lägg korten i en korg och låt alla få dra ett

24 februari Sverigefinnarnas dag. Vilka

kort var.

Sverigefinska artister finns? Lyssna på
musik av några sverigefinska artister.
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GÖR EN SOGOTRUMMA
Mer än 20% av världens befolkning firar

månadens högtider. Färglägg tallrikar-

nyår 1 februari och i Kina firas detta med

na. Låt färgen torka ifall ni använder

bland annat fyrverkerier och familjemid-

vattenfärg.

dagar. I Korea tillverkas och säljs sogotrummor till högtider. Gör en egen!

På insidan av den ena tallriken
tejpas snöret fast strax ovanför mitten
och fäst sedan pinnen. Det kan verka

Material

som att allt sitter ordentligt, men efter

•

2 papperstallrikar

en stunds trummande är det lätt att

•

En bit snöre, drygt dubbelt så

allt lossnar, men då är det bara att

långt som tallrikens bredd
•

Färgpennor, kritor eller vat-

tenfärg

öppna och limma/tejpa lite extra.
Limma sedan ihop de två halvorna
och när detta torkat: knyt fast de två

•

Sax

pärlorna i vardera änden av snöret,

•

Limstift

mät så att pärlan träffar trummans

•

Tejp (stark)

mitt när den svängs.

•

Ätpinne eller annan pinne

Börja med att rita ut konturerna för
det motiv du väljer för din trumma. Vi
valde att måla den samiska och den
sverigefinska flaggan för att fira två av

새해 복 많이 받으세요 Gott nytt år
på koreanska
新年好 Gott nytt år på mandarin
恭喜发财 Önskar dig välstånd och
rikedom på kantonesiska
шинэ оны мэнд хүргэе Gott nytt år
på mongoliska
Chúc mừng Năm Mới! Gott nytt år
på vietnamesiska

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

