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Gavebogen Mikael Witte Hent PDF Forlaget skriver:Mikael Witte har skrevet en bog til børn og unge om,
hvordan Danmark er blevet Danmark. Om hvordan vi er blevet et folk, der oprindelig er kommet hertil fra
andre dele af verden. Bogen er samtidig et mini-leksikon over ting og fænomener, vi har fået fra verden

omkring os. Gavebogen er anvendelig fra 6-7 klasse i dansk og historie, og den vil også være fortrinlig i et
projektarbejde om fx dansk kultur.

Boller og kakao til fødselsdagen, det er jo virkelig dansk - ligesom fødselsdagsflaget.

Men mange af vores danske traditioner er kommet til os udefra, vi har nemlig fået både kakaoen og flaget fra
den store verden, og hveden, som vi bager bollerne af, har heller ikke altid groet på denne plet på kloden, vi
nu kalder Danmark. I virkeligheden er en stor del af vores kultur og danske traditioner gaver fra verden

omkring os - og vi får stadig gaver.. Målgruppe: Fra 14 år
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