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Pedagogiska pärlorna är ett pedagogiskt komplement till den 
Mångkulturella almanackan. I mars kan ni så grönt sabzeh, 
räkna ut en pannkakas omkrets och göra egna väderprognoser. 

Marstips
1–15 mars Läs texten Favoritfrukost på 
första marsuppslaget i Mångkulturella 
almanackan. Tycker du om att äta på 
morgonen? Vad är din favoritfrukost? 

3 mars Världsnaturdagen Välj olika 
vilda djur, hitta tre spännande 

fakta om djuret och berätta för 
varandra. 

5–9 mars Se övningen Så 
sabzeh till haftsin-bordet

8 mars Internationella kvin-
nodagen På http://kvin-
norsrattigheter.org/ finns ett 
skolmaterial för gymnasiet om 
kvinnors rättigheter. 

13 mars Källkritikens dag 
Gör övningen Gilla, ❤-a, dela 

från Pedagogiska Pärlor mars 
2019 

Vilket väder?
Övningen passar att göra på Världsmeterologidagen 23 mars
Över hela världen finns det observationsstationer för vädret. 
På stationerna tittar observatörer på temperatur, vindarnas 
styrka och riktning, lufttryck, regnmängd och annat som är 
viktigt att veta för att förutspå hur vädret ska bli. 

I Sverige är det SMHI som får information från observa-
tionsstationerna och gör väderprognoser och tar fram infor-
mation om klimatets variationer och förändring. 

När meteorologer säger hur vädret ska bli, kallar vi det för 
en prognos.

Titta på några olika väderpresentationer på t.ex. youtube eller 
SVT-play.

• Pratar de snabbt eller långsamt?
• Hur rör de armarna?
• När flyttar de sig från ena sidan av kartan till den 

andra?
• Vilka ord och uttryck använder de? Vad betyder de 

olika väder-orden?
• Använd en karta över området där ni bor, kommunen, 

landsdelen, landet eller världsdelen och gör egna väderpre-
sentationer. Gör egna symboler, t.ex. sol, moln, vind som kan 
fästas på kartan med häftmassa.

Alternativ:
• Ta reda på hur vädret ska bli där du bor och presentera 

prognosen.
• Presentera vädret under en lång, varm och torr som-

mar.
• Presentera vädret inför en kraftig storm.
• Hitta på en egen väderprognos.

• Små barn kan presentera dagens 
väder med hjälp av symboler.

Spela gärna in era väderpresentationer 
och visa upp era väderprognos-filmer 
för varandra.

https://mangkulturellaalmanackan.files.wordpress.com/2019/02/pedagogiska-pc3a4rlor-mars-2019.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

Persiskt nyår, Nouroz, firas vid vår-
dagjämningen. På det persiska nyårs-
bordet, haftsin-bordet, finns sju saker 
som börjar på S. En av dem är sabzeh, 
det grönskande gräset. Haft betyder 
sju, och sin är namnet på bokstaven 

som finns i det persiska alfabetet 
och motsvarar bokstaven S i det latin-
ska alfabetet. 

Läs mer om haftsin-bordet: 
https://mkalmanackan.
se/2019/03/15/memmans-resa/

För att gräset ska hinna växa upp 
är det lagom att så två veckor innan 
Nouroz, dvs. kring 7 mars. Det går 
bra att använda andra frön (korn eller 

diameter

En cirkels omkrets är π · diametern

14 mars Matematikens dag/Pi-da-
gen Räkna ut en pannkakas omkrets 
med hjälp av π. Om du anser att 
pannkakan är fyrkantig är det förstås 
rimligare att räkna ut omkretsen på 
en plätt eller plätta. Läs mer om plät-
tar och pannkakor i Mångkulturella 
almanackans mars-uppslag.  

Så sabzeh till haftsin-bordet
kattgräs till exempel) än just vetekorn 
som kan vara lite svåra att få tag på. 
Prova er fram!

Blötlägg vetekorn över natten. 
Skölj kornen och lämna i ett durkslag 
i ett par dagar täckt med en köks-
handduk. Skölj några gånger om 
dagen. När det börjar gro från vetet är 
det dags att plantera det. 

Det går också bra att så de blöt-
lagda kornen direkt i jord. Se bara till 
att den hålls lagom fuktig.

• Vilka fler saker på S kan passa 
på bordet? 

• Kan ni duka ett högtidsbord 
med sju fina saker som börjar på 
någon annan bokstav? 20 mars Världsberättardagen Ha 

en berättar-samling där alla får be-
rätta en saga, en egen påhittad berät-
telse, något de varit med om, sjunga 
en sång eller läsa en dikt.  

21 mars Internationella Downs 
syndromdagen Rocka sockorna! Af-
fischer finns att ladda ner på http://
www.svenskadownforeningen.se/ 

23 mars Världsmeteorologidagen 
Gör övningen Vilket väder


