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Årets almanacka har mat som genomgående tema. I februari må-
nads Pedagogiska pärlor får ni läsa om piroger, så jordgubbar 
och ha ett semmelsamtal. 

Februaritips
1–15 februari Läs texterna Mullor & piroger och Pärämäts 
på första februariuppslaget i Mångkulturella almanackan. 
Tycker ni om piroger? Hur ser era favoritpiroger ut och vad 
gömmer sig i dem? 

4 februari Vargens dag Varför har vargen en egen dag? Hitta 
tre oväntade eller spännande fakta om vargar.   

4 februari Världscancerdagen Gör övningen Döda små 
djur och saknade systrar  från Pedagogiska pärlorna 2019

6 februari Samernas nationaldag & Jokkmokks marknad 
börjar Gör övningen Marknad – för makten och männis-
kan  från Pedagogiska pärlorna från 2018. 

10 februari Tu bi-Shevat, Trädens nyår. Många judar äter 
någon frukt som växer i Israel denna dag. Det har också blivit 
vanligare att denna dag blivit en dag för att engagera sig i mil-
jöfrågor. Vad gör ni för att ta hand om miljön? Vad mer skulle 
ni kunna göra? 

11 februari Internationella dagen för 
kvinnor och flickor inom vetenskap 
Följ Historiskan på Facebook för att 
löpande få tips på kvinnor inom ve-
tenskap (och andra områden) att lyfta i 
undervisningen.  

14 februari Vändagen & Alla hjär-
tans dag Gör övningen Vänskapens och 
kärlekens grenar.  (Se nästa sida)

21 februari Internationella moders-
målsdagen Hur många språk kan 
ni er grupp? Välj ett ord, till exempel 
hej, katt eller syster och se hur många 
språk ni tillsammans kan ordet på. 

25 februari Fettisdagen Gör övningen 
Samma semla eller förändrad fettisdags-
bulle.  (Se nästa sida)

29 februari Skottdagen I år har vi en 
extra dag. Varför det? 

Odlingstips
Om ni vill så jordgubbar från frö kan 

det vara läge att göra det redan nu i  
februari för chans till en jordgubbs-

skörd under plantans första år.  

https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2019/01/pedagogiska-p%C3%A4rlor-februari-2019.pdf
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2019/01/pedagogiska-p%C3%A4rlor-februari-2019.pdf
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2018/01/pedagogiska-pc3a4rlor-februari-2018.pdf
https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2018/01/pedagogiska-pc3a4rlor-februari-2018.pdf
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All tradition är förändring
Mångkulturella almanackan 2020 har mat som genomgående tema.  
Här finns berättelser och intervjuer om måltidstraditioner och fester,  
här finns recept och odlingstips!

Beställ nu! Pris 135 kr + frakt. Mängdrabatter finns!

Beställ på  https://mkc.nordicshops.com/  
Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

Samma semla eller förändrad fettisdagsbulle?
Övningen passar att göra på Fettisdagen 
25 februari.

All tradition är förändring. Förra året 
skrev Aftonbladet om raw-boll-sem-
lan, grötsemlan och semmelshake. 
Den som skrivit artikeln menar att 
trenden med nya semlor startade 2015 
med semmelwrapen. 

Om ni vill kan ni läsa artikeln 
här.

I Mångkulturella almanackan för 
2018 fanns en text om hur Semlans 
förvandling genom åren sett ut.

• Hur skulle din perfekta semla 
se ut?

• Finns det något traditionellt 
bakverk/godis/maträtt som du äls-
kar? 

• Finns det något traditionellt 

Övningen passar att göra på eller inför 
Vändagen och Alla hjärtans dag 14 
februari.

Du behöver: 
Några grenar
Röd kartong eller papper 
Fiskelina eller annan tråd
Stenar
En glasburk
Garn
Lim
Sax

Rita hjärtan i olika storlekar och 
klipp ut dem. Gör två hål i övre delen 
av hjärtana. 

Dra tråd/fiskelina genom hålen 
som du gjort på dina hjärtan för att 
sedan kunna hänga upp dem. 

Linda garn i vacker färg runt glas-
burken. Limma fast början och slutet 
av garnet på burken. Lägg stenar i 
botten av burken. Sist ställer du i dina 
grenar med hjärtan.

Vänskapens och kärlekens grenar

bakverk eller maträtt som du skulle 
vilja förändra? 

• Finns det något du egentligen 
inte tycker om men som du äter ändå 
på särskilda dagar för att det är tradi-
tion? 

• Varför blir en del arga när an-
dra gör nya varianter av traditionella 
maträtter eller bakverk? 

Variationer: Gör hjärtan i olika färger. Skriv på varje hjärta en egenskap som 
gör någon till en bra vän. Skapa tillsammans en större hjärtbuske.

https://www.aftonbladet.se/matdryck/a/a2zvJ2/semmelgrot-och-raw-semla--arets-snackisar-ar-har
https://www.aftonbladet.se/matdryck/a/a2zvJ2/semmelgrot-och-raw-semla--arets-snackisar-ar-har
https://mkalmanackan.se/2018/01/17/semlans-forvandling/
https://mkalmanackan.se/2018/01/17/semlans-forvandling/

