
Mångkulturella almanackan sommaren 2022

PEDAGOGISKA PÄRLOR

Summera sommaren med hjälp av trädens blad och blommor. Det är vårt första 
tips i dessa Pedagogiska pärlor som räcker hela sommaren och därför har två ex-
tra sidor. Många av de andra tipsen inspirerar också till utomhus-utflykter. Och 
hela det tredje bladet handlar om saker som alla kan vara med på under som-
marlovet. Trevlig sommar!

Fina dagar kan det vara trevligt att plocka blommor och ge 
bort, men de håller sig inte länge i vatten. Vi har provat att 
pressa vårens blommor och blad, en syssla som kan pågå hela 
sommaren. Eftersom de torkade pressade växterna inte blir 
bruna eller vissnar går de att spara till pyssel året runt.  

Det behövs ingen press och läskpapper. Vi har pressat 
mellan bokblad, men också med hjälp av överblivet akvarell-
papper och ett par tunga böcker ovanpå. Tjockare blommor 
kan vara svåra att få släta, de kan också hinna mögla innan de 
torkar. Lättast är med mindre/tunnare blommor och ”plattare” 
blad. 

Tips: lägg inte bladen och blommorna för nära, de torkar 
lätt ihop. När de sedan är pressade är de mycket sköra och går 
lätt sönder vid försök att separera dem. 

Vi provade att dekorera kort till födelsedagspresenter, göra 
ett bokmärke och en ljuslykta. Men pröva dig fram, bara fanta-
sin sätter gränser. Det du skapar blir alldeles utmärka presen-
ter till exempelvis om du blir bjuden på middag och vill ta med 
en present eller skicka kort till någon. 

Några högtider som infaller under sommaren:  
Pingst Glad pingst!
Sveriges nationaldag
Åland firar 100 år
Tīrgān Sommarfest till vattnets ära
Eid al-Adha Eid Mubarak! Glad Eid!
Tornedalingarnas dag Hyvvää Meänflaun päivää!
Mandéernas nyårsafton Gott nytt år!
Skånska flaggans dag
Pride
Kräftskiva

PRESSA BLOMMOR OCH BLAD

på sista sidan finns hälsningar att klippa ut
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SKOG, TRÄD OCH ELD
Brinnande aktuellt tema i Mångkulturella almanackan 2022.
Vi lovar intressant läsning – långt bortom julgranen!  
 
Nu halva priset – 67 kr https://webshop.mkcentrum.se/
Hämta alla Pedagogiska pärlor på http://mkalmanackan.se

JUNITIPS
5 juni Världsmiljödagen firas varje år 
över hela världen den 5 juni. Det är 
en global kampanj som instiftades på 
FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 
1972. Försök ta reda på mer om konfe-
rensen 1972 och vad som hänt under 
de 50 år som gått.

6 juni Sveriges nationaldag Varför 
firas Sveriges nationaldag? Vilka fler 
anledningar finns det till att fira natio-
naldagar? Vilka anledningar finns det 
till att inte vilja fira nationaldagar? 

8 juni Världshavens dag Se övningen 
Maneter & springleksaker i PP juni-
juli 2017 

9 juni Ålands självstyrelsedag I år är 
det 100 år sedan Åland blev självstyrt. 
På självstyrelsedagen är det exakt 100 
år sedan lagtinget sammanträdde för 
första gången. Oavsett om du är på 
Åland eller inte så kan det passa att 
fira med en ålandspannkaka. Det finns 
många recept (med olika gryn) på 
internet.

17 juni Världsdagen för bekämpning 
av ökenutbredning och torka På 
http://www.vattendag.org/experi-
ment/ finns korta vattenexperiment 
att göra inomhus och utomhus. 

29 juni Allmän namnsdag (De heliga 
apostlafurstarnas Petrus och Paulus 
dag) I Grekland finns en särskild dag 
för dem vars namn inte finns i alma-
nackan. Se övningen Namn & namns-
dagar i PP juni-juli 2017 

JULITIPS
7 juli Tanabata Läs om Tanabata på 
första juliuppslaget i almanackan. 
Hitta ett träd att hänga önskningar i!

12 juli Malaladagen Redan som 12 
åring började Malala Yousafzai kämpa 
för flickors rätt till utbildning. Om du 
tar inspiration från Malala, vad skulle 
du själv vilja göra för att förändra 
världen?

15 juli Tornedalingarnas dag Läs om 
asparnas sång på andra juliuppslaget i 
almanackan. Hitta en asp och lyssna!

18 juli Nelson Mandeladagen I 67 år 
kämpade Nelson Mandela för social 
rättvisa. Dagen är till för att hedra 
honom genom att göra något som 
hjälper samhället eller andra perso-
ner i 67 minuter. Vad vill ni göra i 67 
minuter? 

AUGUSTITIPS
1 augusti Stockholm Pride Festival (7 
dagar) Känner ni till fler städer i Sve-
rige och i världen där det arrangeras 
pridefestivaler? Finns det städer där 
det kan vara svårt eller förbjudet att 
arrangera pridefestival?

1–31 augusti Kräftfiske Läs texten 
Kräftfiske i augusti på Mångkulturella 
almanackans hemsida. Henrik tycker 
kräftfisket blir en symbol för att som-
maren är slut och hösten börjar. Har 
ni några traditioner eller tecken som 
ni tycker markerar övergången mellan 
sommar och höst?

 15, 18 och 26 augusti Samiska flagg-
dagar (15 augusti: Samiska flaggan 
godkändes denna dag 1986, 18 au-
gusti: Samerådet bildades denna dag 
1956, 26 augusti: Sametinget i Sverige 
invigdes denna dag 1993) Se övningen 
flagga för Sápmi i Pedagogiska pärlor 
februari 2019. 

 15 augusti Surströmmingspremiär 
Känner ni till någon annan mat som 
ska jäsa eller lagras länge innan de ska 
ätas? Läs om surströmmingspremiär.

 23 augusti Internationella dagen till 
minne av slaveriet och dess avskaf-
fande Läs om stereotypa bilder av 
svarta kopplade till slaveriet på 
kunskapsbanken Bilders makt. Här är 
länk! (rekommenderas från 15 år). 

 27 augusti Raoul Wallenbergs dag 
Den svenska diplomaten räddade 
tusentals judar under andra världskri-
get. Se Forum för levandes historias 
digitala material Antisemitism då och 
nu för högstadiet och gymnasiet. Där 
finns också material för fler målgrup-
per.
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För många innebär sommaren som-
marlov och semester. Vad har du läng-
tat till? Och vad kommer du att sakna? 
Många har saknat miljöombyte och 
kanske lite äventyr, många, kanske 
framför allt vuxna har saknat lite lugn 
och ro. Efter sommarlovet är det inte 
alla som haft tid eller råd att åka på se-
mester. Många väljer bort flygresor av 
miljöskäl. Och sommarens ljusa dagar 
i Sverige anser många är den finaste 
årstiden. 
Att fundera på under sommaren: 

Borde alla (barn) ha möjlighet att 
semestra? 

Vad kan du som vän föreslå som 
”alla” kan hänga med på? 

Här är en lista med gratis eller billiga 
tips, men tipsa gärna fler förslag på 
våra sociala medier: 
• Museum, även ”vuxen”-muséer har 
ofta aktiviteter för barn
• Bibliotekens aktiviteter
• Bada/simskola
• Prova-på-sport
• Dagkollo/gratiskollo
• Fiska
• Utflykter 
• Ordna party med knytkalas
• Tälta/sov på balkongen, i trädgården 
eller i skogen 

• Cykelutflykter 
• 4H
• Byta bostad med någon. Bor du i en 
stad, många vill semestra i städer och 
ni kanske kan byta med någon som 
bor på landet
• Dela på kostnaderna med en annan 
familj, kompisar eller släkt, många 
rabatter gäller två eller fler betalande 
vuxna, campingstugor kanske rym-
mer fler än ni är och är det tänkta 
färdmedlet bil så är det bättre både 
för miljön och plånboken att dela. 
• Bygg koja i skogen
• Gör loppis, kanske göra ännu härli-
gare loppis där det finns fika att köpa 
• Baka till loppis
• Sandslottstävling
• Spela in filmer/musikvideos med 
mobilen 
• Nationalpark
• Frisbeegolf
• Naturum
• Skatepark 
• Plocka bär och svamp
• Utomhusbio
• Stadsvandringar
• Parkteater
• Passa djur åt folk som är bortresta 
eller erbjud dig att promenera hundar, 
mata katter och titta till 

Tips på sajter att hålla 
koll på
Kommunen
Bibliotek
Föreningsliv
Församlingar 
Teatersällskap
Scouterna
Kulturhus
Folkets hus och parker
Rädda barnen
Friluftsfrämjandet 
Hembygdsföreningar 

Låna utrustning: https://www.fritids-
banken.se/
Plocka ätbara bär och svampar: 
https://www.skogsskafferiet.se/
Byta bostad: https://www.homeex-
change.com/sv/
Museer: https://www.resmalsverige.
se/museiguiden/
4H: https://www.4h.se/gardar/

KAN ALLA HÄNGA MED?
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Glad pingst!      Glad pingst!       Glad pingst!  

Glad midsommar!       Glad midsommar!

Eid Mubarak!     Eid Mubarak!     Eid Mubarak!

Glad Eid!        Glad Eid!       Glad Eid!       Glad Eid!

Hyvvää Meänflaun päivää!  

Hyvvää Meänflaun päivää!

Trevlig flaggdag!            Trevlig flaggdag! 

Gott nytt år!           Gott nytt år!         Gott nytt år!

Grattis på födelsedagen!    Grattis på födelsedagen!

Grattis på namnsdagen!      Grattis på namnsdagen!
Mångkulturella almanackan. Pedagogiska pärlor, extrablad sommaren 2022


