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VAJANDE VIMPLAR
Övningen passar att göra inför 6 juni, Sveriges nationaldag 
eller 9 juni, Ålands självstyrelsedag. 
Med ett flaggspel i papper fixar ni snabbt feststämning. Våra 
vajande vimplar är gjorda av vanliga färgade A4-papper med 
potatistryck. 

1. Ett A4-papper blir till tre stycken vimplar om ni följer 
måtten i bilden till höger. Det kan också vara fint att ha vimp-
lar i lite olika storlekar. Skär eller klipp ut vimplarna.

2. Gör hål i varje vimpels båda övre hörn, vi använde en 
vanlig hålslagare.

3. Skär en potatis itu och skär ut mönster i varje halva, det 
blir fina stämplar. 

4. Pensla eller doppa potatishalvorna i färg (en potatis-
stämpel per färg) och tryck sedan färg på vimplarna.  

Nu är det sommar och här är sommarexemplaret av Mångkulturella almanackans pedagogiska 
pärlor. Gör flaggspel, fundera på hur religioner kan uppmana oss att ta hand om naturen,  
skolstrejker och vad som gör någon till en god vän.  
De pedagogiska pärlorna är ett pedagogiskt komplement till den Mångkulturella almanackan.

SOMMARTIPS
JUNI
4/6 juni EID AL-FITR sunnimuslimer/
shiamuslimer.Nu firas Eid av musli-
mer världen över. På instagramkontot 
Sweetfajr delar Heidi Hansen med sig 
av mallar för såväl enklare pyssel som 
mer avancerade hantverk som pas-
sar för Eid. På vår hemsida har vi fått 
presentera några av hennes mallar. Till 
exempel en fin Eid-girlang.

5 juni VÄRLDSMILJÖDAGEN Se 17 juni. 

6 juni SVERIGES NATIONALDAG Gör 
övningen Vajande vimplar. 

8 juni VÄRLDSHAVENS DAG Fördjupa er 
i frågor om havet på  
https://www.havet.nu/  
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5. Låt vimplarna torka och trä sedan 
upp dem på en tråd och häng upp dem 
för att skapa feststämning. 

Det går självklart bra för deltagarna 
att göra vimplar i andra färger, inte alla 
vill fira eller uppmärksamma ett land 
eller en region med flaggfest. 

Övning skapad i samarbete med Simo-
ne Sanchez Norell och Nhayeli Peralta 
Llatas från Botkyrka friskola.
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All tradition är förändring
Beställ på  https://mkc.nordicshops.com/  Nu halva priset! 67,50 kr. 

2019 är av FN utsett till Internationella 
året för ursprungsfolkens språk. Vi 
uppmärksammar samiska men också 
de övriga fyra nationella minoritets-
språken i Sverige får stort utrymme. 

Mångkulturella almanackan ges 
2019 ut i samarbete med Ålands 
landskapsregering. Den används 
i samtliga förskolor och skolor på 
Åland.

Hämta Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

SHAVUOT –  
EN TID FÖR ATT TÄNKA PÅ MILJÖN 
Övningen passar att göra i samband med Shavuot , 8–10 juni. 

tashchit – att man inte ska slösa eller 
på onödigt vis förstöra någonting av 
värde. Ett hållbarhetstänk är därför 
viktigt för att leva upp till Torans bud 
och rekommendationer. 

• Hur tycker ni att man på bästa 
sätt lever hållbart och miljövänligt?

• Hur kan vi ta hjälp av olika religio-
ner och traditioners lärdomar för att 
hindra miljöförstöring? 

• Har ni exempel på hur andra 
religioner eller traditioner värnar om 
naturen? Vad säger de?

• Har ni några bra tips på hur man 
kan vara en miljöhjälte i vardagen?

9 juni SHAVUOT Gör övningen Sha-
vuout – en tid för att tänka på miljön 
(det går såklart bra att göra en annan 
dag om ni inte har verksamhet på 
söndagar). 

9 juni ÅLANDS SJÄLVSTYRELSEDAG 
Gör övningen Vajande vimplar.

17 juni VÄRLDSDAGEN FÖR BEKÄMP-
NING AV ÖKENUTBREDNING OCH 
TORKA Har någon av er, eller någon 
ni känner, skolstrejkat för klimatet? 
Varför, varför inte?

21 juni MIDSOMMARAFTON Läs tex-
ten Sommarens längsta dag i Mång-
kulturella almanackans juniuppslag. 
Har ni någon favorit-tradition ni skulle 
vilja dela med er av till fler?  

JULI
15 juli TORNEDALINGARNAS DAG Läs 
texten Meänmaa, landet i norr i Mång-
kulturella almanackans juli-uppslag. 
Hur ser Tornedalens flagga ut? 

17 juli VÄRLDSEMOJIDAGEN Gör 
övningen Älskade emoji i Pedagogiska 
pärlorna september 2017.

29 juli STOCKHOLM PRIDE (7 dagar) 
Vilka fler städer, byar och geografiska 
områden har Pride-festivaler eller 
events under sommaren? Övningen 
Vajande vimplar går att göra med 
regnbågsfärger. 

30 juli INTERNATIONELLA DAGEN 
FÖR VÄNSKAP Vad gör någon till en 
bra vän? 

På kvällen 8 juni infaller den judiska 
helgen Shavuot (som betyder veckor), 
och den varar fram till solnedgången 
10 juni. Högtiden är både en skörde-
fest och ett firande av när israeliterna 
tog emot de tio budorden från Gud. 

På första kvällen av Shavuot 
stannar många judar uppe för att 
läsa och diskutera Toran (en helig 
skrift inom judendomen, den som 
innehåller de tio budorden). Många 
av Torah-lärorna poängterar att 
judar bör bevara mänskligt välbefin-
nande, ha medlidande med djur, 
skydda miljön, bevara naturresurser, 
hjälpa de som hungrar, samt främja 
fred. T.ex. förbjuder Toran judar att 
vålla djur onödig smärta eller skada 
(tsa’ar ba’alei chayim) samt påmin-
ner judarna om bestämmelsen Baal 


