PEDAGOGISKA PÄRLOR
Mångkulturella almanackan oktober 2022

Hösten är här. Hyddor och kojor att krypa in i återkommer i våra övningar för
den här månaden. Vi frågar oss också vad ett hem är. Kojorna kan vara ute eller
inne eller på balkongen. Vi lämnar inte skogen, på Internationella äldredagen
funderar vi på hur gamla granar kan bli och 13 oktober tar vi hand om granens
kottar och lär oss mer om dem. Där finns ju frön till nya träd!

OKTOBERTIPS
1 oktober Internationella äldredagen. Läs om världens äldsta
gran på Mångkulturella almanackans oktoberuppslag. Hur
gammal är den? Hur gammal brukar en julgran vara? Rita gra-

svenska, finska, engelska, arabiska och
ryska. Bygg en koja, se nästa sida och där
finns också övningen Hem eller tak över

nar i olika åldrar.

huvudet.

1 oktober Vegetariska världsdagen Dela med er av era bästa

12 oktober Civilkuragets dag Gör öv-

vegetariska recept till varandra.
4 oktober Kanelbullens dag Baka bullar!
5 oktober Världslärardagen Hur skulle en drömlärare vara?
Vad är viktigt för att ni ska lära er så bra som möjligt?
8 oktober. Världsdagen för flyttfåglar. Diskutera hem och flyttar i övningen Hem eller tak över huvudet se nästa sida.
9 oktober Minnesdag för den svenska slavhandelns offer Vad
vet ni om Sveriges del i slaveriets historia? Ta reda på mer. Se
till exempel på avsnittet Svensk slavhandel i UR:s serie Nationen.
10 oktober Sukkot/Lövhyddofesten Läs om Lövhyddohögtiden på det andra oktoberuppslaget i årets almanacka .
Lyssna på sukkot-sagan hos Ad Astra. Den finns på flera språk:

ningen Civilkuragescener från Pedagogiska Pärlorna oktober 2018
13 oktober Internationella dagen för
begränsning av naturkatastrofer Gör
övningen Kära kotte i Pedagogiska
pärlor från 2019.
24 oktober FN-dagen Hitta FNs eget
skolmaterial för FN-dagen på https://
fn.se/engagera-dig/fniskolan/
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BYGG EN KOJA
Nu börjar det bli höstrusk, träden
tappar sina blad och det finns mycket
nedblåsta grenar på marken. Många
lövhögar är vinterbostäder till igelkottar och möss. Andra djur kan inte bo i
vårt kalla klimat på vintern och flyttar
därför till varmare breddgrader. Även
vi människor kryper in i våra hem
och söker mer värme den här tiden
på året. Många gillar att krypa upp i
soffan med filtar, kuddar och kanske
en bok.
Om man har mer tid och vill göra det
extra mysigt, varför inte göra som igelkotten och bygga en egen koja?
Enkel koja inomhus eller (tillfälligt)
utomhus: hitta en stor wellpapplåda, i
källsorteringen eller fråga i en butik.
Klipp sedan ut en dörr och kanske ett
fönster. Fyll insidan med filtar, täcken,
kuddar och kanske ett par gosedjur.
En riktig koj-syssla är att läsa saga
med ficklampa. Lyssna på sukkot-

Ännu enklare koja och en klassiker:

Fördel: tar mycket kort tid att bygga.

ta en filt eller ett stort lakan och lägg

Nackdel: chansen att kojan överlever

det över ett bord. Packa in det som

mer än några timmar kan vara liten.

du tycker ska finnas i kojan, sen är det
bara att mysa (fram till det ska dukas
för mat…).

sagan hos Ad Astra. Den finns på

HEM ELLER TAK ÖVER HUVUDET

flera språk: svenska, finska, engelska,

Lövhyddohögtiden Sukkot firas till

• Vad är ett hem? Om man sover hos

minne av hur Gud skyddade det

en kompis eller är på semester, är stäl-

judiska folket under den fyrtioåriga

let man sover på också ett hem?

vandringen i öknen efter uttåget ur

• Borde vi som flyttfåglarna ha rätt

Egypten. I sju dagar bodde männis-

att byta hem?

arabiska och ryska
Om inte kojan måste packas ihop
kan det också vara trevligt att själv få
bestämma färg på sitt ”hus” och måla
utsidan med vanlig vattenfärg.
Fördel: kojan blockerar inte ett
bord som kanske resten av familjen
använder.
Nackdel: tar stor plats (men kan gå
att fälla ihop).

korna i hyddorna.
Att fundera på och prata om:
• Gud skyddade det judiska folket,
men idag finns det många människor
som saknar tak över huvudet, och i
Norden blir det kallt om nätterna på
vintern. Borde alla ha rätt till ett hem?
Varför?

DET HANDLAR OM RÖRELSE!
Processioner, himlafärder, vallfärder, luciatåg, rörliga dagar, folkrörelser,
flykt och migration. Det är många rörelser som har sin plats i almanackan.
Rörelse är vårt tema 2023, välkommen till ett nytt år med Mångkulturella
almanackan!
Beställ här: https://webshop.mkcentrum.se/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på: http://mkalmanackan.se

