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APRILTIPS
Hela april kan vara en bra tid att göra 
en sälg- eller rönnpipa. Skogen i skolan 
visar hur. 

1 april En dag att luras på!

2 april Ramadan inleds. På vår hemsida 
delar vi Heidi Hansens pysselmallar, Ra-
madanlyktor och nedräkningskalender 
till Eid. När som helst under ramadan 
passar det också att Så en dadelpalm

7 april Världsdagen till åminnelse av 
offren för Rwandas folkmord Forum 
för levande historia har material kring 
folkmordet i Rwanda.

17 april Vårblot vid Uppsala Högar Vad 
är ett blot? Hur kan ett blot gå till idag?

18 april Hilja Byströmdagen, den 
meänkielispråkiga litteraturens dag. 
Gå till ert närmsta bibliotek. Har de lit-
teratur på meänkieli? Vilka språk kan ni 
er grupp? Har biblioteket böcker på de 
språken?

23 april Världsbokdagen Tipsa varandra 
om era favoritböcker. Eller Gör en bok

28 april Världsdagen för arbetsmiljö 
Granska er egen arbetsmiljö. Finns det 
ni behöver ofta i en bra höjd? Finns 
det smårum när ni behöver ha det lite 
tystare? Är stolarna bekväma? Skriv ner 
eller rita de förbättringar som behövs 
och lämna till ansvarig person.

SÅ EN DADELPALM
Det är vanligt att bryta fastan under ramadan med en eller 
flera dadlar. men skulle man kunna ha sin egen dadelpalm 
hemma? 

Kanske inte så att man får dadlar, men det går faktiskt att så 
en kärna och få en liten palm att växa upp.

Ta en kärna från en dadel. För att skynda på groningen är 
det bra att mjuka upp det hårda skalet på kärnan i vatten i ett 
par daga. Vi använde blött hushållspapper och i en plastpåse, 
men det går också att lägga kärnan i ett glas med vatten.

Sätt sedan kärnan en centimeter ner i jorden i en kruka 
med jord. Skapa ett minidrivhus genom att trä en genomskin-
lig plastpåse över.

Efter ca 3―6 veckor har förhoppningsvis kärnan utvecklat 
en liten rot. När ett litet skott (blad) visar sig ovan jord ställer 
du krukan på en varm och solig plats. 

När skottet växt till sig ca fem cm, tar du bort plasthuvan. 
Vattna inte för mycket. Medan den gror i början ska det 

vara jämn fuktighet. När bladet kommit kan den hellre torka 
ut ibland än bli för blöt. Tänk på att den är en palm som trivs i 
varmt och torrt klimat =  lite vatten.

Plantera om dadelpalmen allt eftersom rötterna växer, tänk 
på att den är ett träd och behöver mycket plats för “fötterna”.

Under den här våren är det många religioner som har fasta. Vi funderar på varför 
och hur och om de olika religionernas fastor skiljer sig åt. Den muslimska fastan 
bryts ofta med en dadel på kvällen. Om vi sår en dadelpalm i år, kan vi då räkna 
med att kunna plocka egna dadlar någon gång? Kanske inte, men det är ändå 
roligt att se den växa upp. Språk och böcker finns också, som så ofta,  bland våra 
tips.

https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/exercises/sis_ovning_gor_en_saljpipa_4-6_190514.pdf
https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/exercises/sis_ovning_gor_en_saljpipa_4-6_190514.pdf
https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/exercises/sis_ovning_gor_en_saljpipa_4-6_190514.pdf
https://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/exercises/sis_ovning_gor_en_saljpipa_4-6_190514.pdf
https://mkalmanackan.se/2019/05/02/gor-ramadanlykta-och-eid-kalender/
https://mkalmanackan.se/2019/05/02/gor-ramadanlykta-och-eid-kalender/
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-i-rwanda
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-i-rwanda
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SKOG, TRÄD OCH ELD!  
Brinnande aktuellt tema i Mångkulturella almanackan 2022.

Vi lovar intressant läsning – långt bortom julgranen!  

 
NU HALVA PRISET – 67 KR
https://webshop.mkcentrum.se/

Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

GÖR EN BOK
Passar att göra i anslutning till Världs-
bokdagen 23 april. Idén med dagen 
kommer ursprungligen från Katalo-
nien där man sedan 1900-talets början 
har firat skyddshelgonet Sankt Görans 
dag den 23 april genom att ge en bok i 
gåva till dem man tycker om och få en 
ros tillbaka. 

Prova att göra en egen bok, kanske 
inte många vet om den katalanska 
traditionen, men vi lovar att få en bok 
kommer göra mottagaren väldigt 
glad.

Material
• Papper
• Färg
• Pennor
• Häftapparat
• (sax, färgat papper, limstift) 

För att göra en bilderbok kan det vara 
roligt att använda mycket färg, klistra 
och klippa. Berättelsen kan en vuxen 
hjälpa till att skriva in. Det behövs 
egentligen bara penna till att skapa en 
textbok, men kanske omslaget behö-
ver lite färg? 

Tryter inspirationen? Här kommer 
lite exempel på saker att berätta om i 
böckerna:

• Drömmar och önskningar
• Vad ska jag bli när jag blir stor
• Vad är jag rädd för
• Saker jag vill lära mig, simma, 

läsa, cykla, baka osv

För de äldre
• Prata om hur en bok kan vara upp-
delad
• Vilka är med i boken?
• Var utspelar sig boken?
• Handlingen - Uppstår det ett pro-
blem?
• Lösningen
• Slutet

FASTETID
Under den här våren är det många religioner som har fasta. De som märks mest 
i Sverige är den kristna och den muslimska fastan. 

Leta efter de olika kristna påsk-fastorna i almanackan och efter den mus-
limska fastemånaden. 

På Mångkulturella almanackans hemsida finns också många texter om olika 
fastor. Och om hur de avslutas på Påskdagen respektive Eid-al-Fitr.

Diskutera vad som är meningen med att fasta. Är det att avstå själv som 
är viktigast? Måste det vara just mat som man avstår? Vad lär man sig på det? 
Finns det andra sätt att lära sig detta? Och vad är det som firas i slutet av fastan?

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

