Skolehistorie i børnehøjde
Otte nye Vild med Viden bøger om ”den gamle skole”
I anledningen af skolens 200-års jubilæum udgiver ForlagetEpsilon.dk og Skole i 200 år (skole200.dk)
otte små illustrerede fagbøger om skolehistorie. Bøgerne, som er en del af serien Vild med Viden,
er målrettet de 5-11-årige børn, der hele tiden stiller spørgsmål og vil vide mere. De er skrevet af
historikere i et let forståeligt sprog, men med en høj grad af faglighed.
Fortællinger om hverdagen i gamle dage
De otte nye Vild med Viden bøger indeholder fortællinger om skolegangen på bedste- og oldeforældrenes tid, om skolevejen, arbejdet på landet og i byen, kristendommen som det vigtigste fag, om
straf, hvis man ikke udførte sine pligter, om skolemadens udvikling og om de billeder der dannede
grundlaget for børnenes forståelse af verden. De handler om børnelivet som det så ud for 50, 100
eller 200 år siden.
På museum med bedsteforældrene
Mange steder i Danmark kan man opleve bevarede gamle skolestuer eller museer, der giver et indblik i hvordan det tidligere var at gå i skole og leve som barn. De otte nye Vild med Viden bøger har
beskrivelser af otte danske museer på bagsiden. Museer, der fortæller meget mere om det emne,
som bogen beskæftiger sig med. Dermed lægger bøgerne op til en tur på museum med forældre
eller bedsteforældre.
FAKTA OM VILD MED VIDEN
• Bøgerne er både egnede til højtlæsning for de mindre børn og
for de lidt ældre, der kan læse dem selv.
• Bøgerne er små hæfter i A6 format på 16 sider.
• De otte bøger er tredje serie af fagbøger for børn,
der udgives i serien Vild med Viden.
• Den næste serie der kommer handler om vikinger.
Vejledende udsalgspris er 20 kr. pr. stk., alle otte i en serie 120 kr.
For oplysninger om de enkelte bøger se
vildmedviden.com
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