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Gott nytt år! Och hoppfullt! (Läs om Kaninens år längre ner). Flera nyår firas 
i januari. Gissa hur många och räkna sedan efter på januarisidorna i Mång-
kulturella almanackan.  Här kommer 2023 års första Pedagogiska pärlor, 
pedagogiska tips och övningar till Mångkulturella almanackan. Årets tema 
i almanackan är rörelse, det kommer återspeglas i pärlorna hela året.

Januaritips
4 januari Punktskriftens dag Vad är punktskrift och vem an-
vänder det? Kan ni komma på när och för vem man använder 
punktskrift? Har ni sett punktskrift någonstans om ni har det, 
i så fall var då? 

6 januari Trettondagsafton Varför heter denna högtid Tret-
tondedag jul? Firar ni eller känner ni någon som firar denna 
högtid? Hur firar ni?

16 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 Brhane har namnsdag i den Mångkulturella alma-
nackan denna dag Titta på månadens övriga namnsdagar. 
Vad har namnen gemensamt? Kan ni några fler namn som 
skulle passa in bland den här månadens namnsdagar?

22 januari Kinesiska, koreanska och vietnamesiska nyåret 
Gör övningen Hopp in i kaninens år 

24 januari Internationella dagen för utbildning Var kan du 
utbildas? Vem utbildar andra, kan alla utbilda eller måste det 
vara någon speciell? Är det viktigt med utbildning? Vad skulle 
ni kunna utbilda någon i och hur skulle ni göra det?  

27 januari Internationella dagen till minne för Förintelsens 
offer På Forum för levande historia finns det olika övningar 
som är kopplade till vittnesmål. De har lektionsupplägg och 
lärarhandledning som stöd. 

27 januari Hemtjänstens dag Gör övningen Hjälp från norr till 
söder 

https://www.levandehistoria.se/klassrummet/vittnesmal-med-klassrumsovningar 
https://www.levandehistoria.se/klassrummet/vittnesmal-med-klassrumsovningar 
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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

Hopp in i Kaninens år  
Den 22 januari inleds det kinesiska, koreanska och vietnamesiska nyåret. Vi går 
in i Kaninens (eller Harens) år.
Läs på Mångkulturella almanackans hemsida om den kinesiska årscykeln med 
tolv djur. Diana Wongs morfar har berättat för henne varför inte katten finns 
med bland de tolv djuren. Varför?

Och vad behöver finnas på nyårsbordet för att vi ska bli pigga och livliga nästa 
år? 
Ta reda på vilka de tolv djuren i zodiaken är. (Är alla ”riktiga” djur?)

Nu går vi alltså in i Kaninens/Harens år. De här djuren tar sig fram igenom att 
hoppa, kan ni det? För mindre barn kan ni försöka se ut som en hare och försö-
ka ta er fram genom att hoppa. För de äldre barnen kan ni göra det lite svårare 
och göra en hinderbana där ni ska hoppa fram som en hare. Testa att hoppa 
över hinder, hoppa sicksack förbi hinder. För att sen kanske avsluta genom att 
hoppa in i kaninhålet som mål. 

Hjälp från norr 
till söder 
Hemtjänsten hjälper människor som 
är gamla och/eller som har funktions-
hinder i hemmet med allt de behöver 
för att leva ett bra liv i vardagen. Det 
innebär att de måste hela tiden hitta 
lösningar för att kunna ta sig till de 
som behöver deras hjälp och stöd. 
Med utgångspunkt från detta, kan ni 
diskutera frågorna: 
Vilka färdmedel tror ni hemtjänsten 
använder för att komma fram till alla 
som behöver deras hjälp? 
Hur kan de ta sig fram under olika 
årstider? 
Känner ni någon som arbetar inom 
hemtjänsten? 
Varför tror ni att det är viktigt att det 
finns hemtjänst? 
Varför har hemtjänsten fått en egen 
dag? 
Kan ni komma på andra yrken där de 
som arbetar måste åka runt mycket?

https://webshop.mkcentrum.se/
https://mkalmanackan.se/pedagogiska-parlor/
https://mkalmanackan.se/2019/02/04/tva-nyar-varje-vinter/

