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En väggalmanacka för skolan, arbetsplatsen och hemmet. Alla de stora religionernas högtider, folkliga
firanden, internationella dagar och mycket mer. På temasidor före varje månad fördjupar vi oss i språk och
högtider. Egna namnsdagar: Följ med på en svindlande resa i en alternativ namnlängd!2019 är av FN utsett
till Internationella året för ursprungsfolkens språk. Vi uppmärksammar samiska men också de övriga fyra
nationella minoritetsspråken i Sverige får stort utrymme.I kalendern hittar du ord för årstiderna på många

språk. Hur många? Vilka?Titta på vår hemsida när året börjat!48 sidor. Hål för upphängning.

ALMANACKAN Beställ år 2019 Mångkulturella almanacka och hämta den på Mångfaldsfestival
Kulturumteatern i Märsta söndag 11 november 14.00 19.00. Skickas inom 35 vardagar.

Multikulturell Kalender

Skickas inom 35 vardagar. Mångkulturella almanackan Pedagogiska pärlor oktober 2019 Al raditio örändring
Mångkulturella almanackan 2020 har mat och matvanor som genomgå ende tema. View Details. 5 december
2019 kl. Flera författare. Välkommen till HimmelsBloggen Imorgon firar protestanter och katoliker världen

över Kristi Himmelsfärdsdag Flygardagen om en så vill. Vi fick reda på att 2019 är utsett av FN till
ursprungsfolkens språks år därför tyckte vi att det passade extra bra att vi lägger extra fokus på samiska och

de nationella minoritetsspråken även om vi fortfarande har kvar vårt vanliga perspektiv alltså att
uppmärksamma religiösa och. Mångkulturella almanackan 2021. De stora religionernas högtider folkliga
firanden internationella dagar och mycket mer. För er som gillar vinter och snö kommer det ett bildspel i

https://myksigbokre.art/books1?q=Mångkulturella Almanackan 2019


vinterns tecken Denna korsordsfråga Parten som bladet verkar många söka efter just nu det verkar som det är
en fråga som ingår i ett korsord under ve. ISBN 9789186429522. Skickas inom 25 vardagar. Adress Länken

Mångkulturellt centrum Fittja gård. Månuret PDF.
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