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Tredje bog i emneserie. Sange og idéer til 15 mærkedage, som spænder lige fra påske til arbejdernes
kampdag. Mærkedage skal ikke være mærkelige dage, men dage, som kan gøre en mærkbar forskel for

elevernes liv og læring. Udgivelsen bygger på en intention om hen over året at bruge mærkedagene til dels at
aktualisere nye og ældre sange og dels give en dybere indsigt i kulturelle traditioner. Bogen introduceres med
artiklen ’Mærkedage og små mærkværdigheder’, men er ellers først og fremmest skrevet som et opslagsværk,
hvor de tilhørende forslag til undervisningsaktiviteter til hver sang kan læses og anvendes uafhængigt af de

andre sange. 

 

Kyndelmisse, valentinsdag, fastelavn, påske, store bededag, pinse, Kristi himmelfartsdag, arbejdernes
internationale kampdag, Danmarks befrielse, mors dag, grundlovsdag/fars dag, valdemarsdag/genforeningen,

sankthans, halloween og mortensaften. Jul har i forvejen fået en bog for sig selv.

 

 

 

Målgruppen er elever fra 3. klasse og opefter. Herudover kan bogen bruges i alle sammenhænge, hvor
interessen for traditioner udleves.
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