PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan maj 2022
Nu har våren kommit och vi vill vara utomhus – många av månadens tips
handlar som tur är om natur, djur och växter. Men vi behöver också prata
om svåra saker som krig och fred. Och tänka fram en bättre framtid, kanske genom Önskningar i träd. Förskolans dag den 19 maj är en viktig dag
för många av våra användare och förtjänar att nämnas särskilt.

MAJTIPS
1 maj Första maj. Varför demonstrerar många på Första maj?

som när vi får veta namnet på en person
vi lär känna. Kan vi inte växtens namn,

3 maj Internationella dagen för pressfrihet Titta i en tid-

är den bara ett anonymt ogräs. Då kan

ning. Vilka artiklar skulle ha publicerats i en diktatur? Vilka av

man tala om växtblindhet. Att skriva ut

artiklarna skulle inte ha funnits med i tidningen? Gör övningen

växters namn på trottoarer och gång-

Pressfrihet från Mediekompass.

vägar med gatukritor är ett roligt sätt
att sprida kunskap om det som växer.

3 maj Eid al-Fitr. Fastemånaden ramadan avslutas. Gör en eid-

Och bidrar till att bota växtblindheten

girlang
5 maj Barnens dag (japansk tradition). Gör dina egna koinobori

24 maj Nationalparkernas dag. Finns

(vindstruts-karpar). Titta på TV-programmet Strömsös variant

det någon nationalpark nära er? Besök

eller sök på DIY koinobori för pysselinstruktioner på engelska.

den. Varför finns nationalparker? Vilka
särskilda regler gäller i en nationalpark?

6 maj Al-Khidr & Sankt Georgsdagen. Gör övningen Önskan i
trädet.

28 maj Internationella mensdagen Läs
texterna om mens. Har ni lärt er något

9 maj Europadagen. Gör övningen Prata om krig och fred

om mens i skolan? Har ni lärt er något
om mens någon annan stans?

14 maj Teckenspråkets dag. Lär er några (fler?) tecken med
hjälp av sidan https://www.teckensprak.com/. Bär gärna något i turkost denna dag, det är teckenspråkets färg.
14 maj Världsdagen för flyttfåglar. Cirka 85% av de svenska fågelindividerna är flyttfåglar. Det och mycket mer om flyttfåglar
kan vi lära oss hos Naturhistoriska riksmuseet.
18 maj Internationella museidagen. Vilka museer (i Sverige
eller andra länder) skulle ni vilja besöka? Undersök om de har
några digitala utställningar eller aktiviteter att ta del av.
19 maj Förskolans dag. Förskolan förtjänar att firas! För de av
oss som inte går eller arbetar på förskolan kan ett enkelt sätt
att visa respekt för det viktiga arbete som görs på förskolor
vara att kalla verksamheten för just förskola.
22 maj Biologiska mångfaldens dag. När vi lär oss namnen på
växterna ser vi dem tydligare och får en relation till dem. Lite
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ÖNSKAN I TRÄDET
Övningen passar att göra på Al-Khidr/

Annars: Ta bara en promenad i närms-

Önskningarna kan stanna mellan dig

Sankt Georgsdagen 6 maj. Al-Khidr

ta naturområde och fundera på vad

och trädet. Men diskutera gärna med

och Sankt Georgsdagen handlar om

du önskar dig av kommande år.

varandra kring orden: önskan, bön,

samma helgon som på svenska kallas

• Vad önskar du ska hända innan det

begäran. Vad är skillnaderna och vad

Sankt Göran. Läs mer! Både mus-

är dags för nästa Sankt Göransdag?

är likheterna?

limska och kristna firanden har ofta

• Vad vill du vara med om?

inslag av önskningar.

• Vad vill du lära dig?

En variant är att hänga upp önskning-

• Vad önskar du för din familj eller

ar i ett träd. Det kan ni göra om ni har

dina vänner?

ett träd på skolgården!

• Vad önskar du ska hända i världen?

PRATA OM KRIG OCH FRED

otryggt och läskigt. Då är det viktigt

Europadagen är årsdag av Schuman-

vuxna och att det inte är barns ansvar

deklarationen. Den var en plan för att

att hitta lösningar. Men hur kan vi

säkerställa långsiktig fred i Europa

hjälpa till?

med gruppen, vad kan vi som vänner,

grund för det som i dag är EU. Nu är

Trygghet. Alla känslor, tankar och

göra?

det ändå krig i Europa. De som varit

frågor ska accepteras och respekte-

med om att behöva lämna hem och

ras. Samla gruppen och ställ öppna

vänner kan behöva bearbeta vad de

frågor vad som gör att vi känner oss

varit med om. Om vi inte har erfa-

trygga. Samla ihop svaren, och om

renhet av flykt kan det ändå kännas

diskussionen vänder till vad som gör

otäckt med krig och kanske kommer

oss otrygga, är det bra att vända på

det nya kompisar som varit med om

svaren. Om det känns otryggt att vara

hemska saker.

ensam – skriv istället upp att det är

efter andra världskriget och ligger till

tryggt att ha en bra vän.
Hur pratar vi om svåra händelser?
Oberoende av ålder är det viktigt att

Relationer. Att bli lämnad ensam eller

försäkra barnen att krig är skapat av

behöva lämna sina vänner är väldigt

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

med nya relationer. Gå genom svaren
klasskompisar, familj och grannar

Rädda barnen har råd om hur vuxna
kan prata med barn om kriget i
Ukraina.

