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JANUARITIPS
10 januari Bodhi-dagen. I år finns det 
tre Bodhidagar och det har med månen 
att göra. När kommer de andra två? När 
börjar det nya måmåret? Läs mer på al-
manackans andra januari-uppslag eller 
på hemsidan.

17 januari Martin Luther Kings dag. 
Lyssna på eller läs Martin Luther Kings 
berömda tal I have a dream. Skriv egna 
tal om vad ni drömmer om och håll tal 
för varandra.

17 januari Tu bi-shevat, trädens nyår. Ät 
någon frukt som växer i Israel, kanske 
fikon, dadlar eller aprikoser. 

21 januari Fadimedagen. På Fadimeda-
gen uppmärksammas hedersrelaterat 
förtryck. Att ha ett bra rykte och ryktes-
spridning brukar vara återkommande 
teman när hedersnormer diskuteras. 
Gör övningen Vad sa du att han sa att 
hon hade sagt?  som fokuserar på hur 
rykten och ryktesspridning påverkar 
oss alla.

25 januari Skogsmulles födelsedag. Gör 
övningen Ditt skräp, men i vems hem? 

27 januari Internationella dagen till 
minne av Förintelsens offer. På Forum 
för levande historias hemsida finns flera 
miniutställningar med koppling till 
Förintelsen att skriva ut. 

DITT SKRÄP, MEN I VEMS HEM? 
Denna övning passar att göra kring Skogsmulles födelsedag, efter-
som vi befinner oss i en årstid när inte lika många djur är synliga, 
det är mörkt och kanske vädret är trist. 
• Berätta att det som är skräp för oss kan vara mat för andra. 
Fråga barnen om de vet något som de tycker är skräp men som 
kanske ett djur tycker är mat. Ledande exempel kan vara att 
fråga vad i utflyktsmatsäcken som går att lämna kvar i skogen. 
• Fråga barnen vilka som bor i skogen. Diskutera och gissa vad 
de äter. 
• Dela upp gruppen i två och låt den ena gruppen låtsas vara 
de djur och växter som bor i skogen och låt den andra gruppen 
säga olika saker de kan komma på att kasta/lämna kvar i sko-
gen. Djur- och växtgruppen får sen bestämma ifall det är okej 
att lämna/kasta detta i deras hem. Exempel: smörgåspapper, 
yoghurt-förpackning, bananskal, äppelskrutt, godispapper, 
korvbröd, tuggummi, plastpåse, bomullströja, saftflaska osv. 
• En följdfråga kan vara ifall det är okej att kasta skräp på gol-
vet eller i trädgården hemma hos människo-kompisar? 

Viktigt: Bara för att skräp är nedbrytbart är det inte ett dugg 
trevligt att skräpa ner på grillplatser, badplatser, stigar och 
populära platser i naturen där många barn leker. Eller någon-
stans.

Här är 2022 års första Pedagogiska pärlor. Martin Luther Kings dag, Fadime- 
dagen och Internationella dagen till minne av Förintelsens offer ger oss anled-
ning att tala om svåra och viktiga frågor. I de mer praktiska övningarna fokuse-
rar vi den här månaden på skräp. Något kan vara skräp för en, men användbart 
för en annan. Vad som är skräp beror på var vi tittar.  

https://mkalmanackan.se/2022/01/09/manga-bodhitrad-och-tre-bodhidagar-2/
http://www.lasupp.nu/vad-sa-du-att-han-sa-att-hon-hade-sagt/
http://www.lasupp.nu/vad-sa-du-att-han-sa-att-hon-hade-sagt/
https://www.levandehistoria.se/material/search?theme=10
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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

KLÄ DITT EGET TRÄD
Nu på vintern saknar många träd sina 
blad/löv. Dessa brukar kallas för skrud. 
Det vill säga trädets kläder. I sagornas 
och fantasins värld kan vi ge ett träd 
kläder i roliga färger och material. 

Material
•"Grenig" pinne 
• Papper
• Limstift
• Toarulle eller hushållspappersrulle 
(ifall grenen eller kvisten har en vek 
stam)

Ta sedan roligt "skräp" ur källsorte-
ringen. Till exempel papper i olika 
färger, bubbelplast, frigolit/skumplast, 
folie, korkar, kapsyler, tidningar (med 
bilder), reklamblad, tygbitar, 

Klistra fast dessa på antingen det 
"liggande" trädet som fästs på papper 
eller på grenen som kan stödjas upp 
stående genom en stadigare stam, 
som enkelt går att skapa med en burk 
eller rulle och en bit kartong som bas. 

Kanske bor det någon i trädet? En sa-
gofigur eller ett djur. i pappersinsam-
lingen kan man hitta många bilder på 

människor och djur att klippa ut och 
låta dessa bo i trädet.

https://webshop.mkcentrum.se/
https://mkalmanackan.se/pedagogiska-parlor/

