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"Fremragende"- Marianne Eskebæk Larsen, Information "Tidslinjen er et glimrende eksempel på, hvad en
vellykket bog kan: inspirere, gøre os klogere og samle unge og ældre til en dialog." ✶✶✶✶✶✶- pædagogen.dk Hvert
enkelt opslag i Tidslinjen er “sit eget komplette kunstværk.- Fyens Stiftstidende “TIDSLINJEN af Peter Goes
er en utrolig smukt illustreret verdenshistorie – fra verdens begyndelse til i dag.
Den er fyldt med et væld af forskellige historiske nedslag og detaljer, og især det historisk interesserede barn
(og voksne) vil kunne få store mængder tid til at gå med at nærstudere siderne. (…) TIDSLINJEN er et vildt
imponerende værk med en overvældende detaljerigdom – som bare er så smukt udført. ✶✶✶✶✶✶- Pia Dalsgaard,
Børnenes Bøger “Det er smukt, utroligt og helt, helt særligt. (…) Det er en bog, som man aldrig bliver færdig
med at læse. Tidslinjen bør bo på ethvert (skole)bibliotek og børneværelse. Det er en herlig, herlig vrimlebog,
som man i den grad bliver klog af.- Mette Sofie Kirkedal, Bogoplevelsen “Det er en udsøgt fornøjelse at gå på
opdagelse i bogens illustrationer og suge viden om verdenshistorien til sig. Her er tale om en bog, der vil blive
taget frem mange gange – af hele familien!"- Nønne Lønne Votborg, Sjov for børn Hele verdenshistorien, fra
Big Bang til i dag – fortalt som en lang tegning, der strækker sig over alle bogens opslag. Børn og voksne kan
sammen gå på opdagelse i det mylder af detaljer og facts som Tidslinjen præsenterer. Det er en tidsrejse der
tager læseren forbi dinosaurer, vikinger, aztekere og rumskibe. Vi ser på krige, kunstnere, opdagelsesrejsende
og statsoverhoveder og ser, hvordan der er at bo i et slot, en yurt eller en skyskraber. Vi glemmer heller ikke
fantasien – her er også drager, mytiske figurer og TV-karakterer, side om side med verdensomvæltende

opfindelser, der er fostret af videnskabsmænd og opdagelsesrejsende. Hver scene sætter globale begivenheder
i et letforståeligt perspektiv, både i tid og rum. Bogens idé er ligetil og dog dybt original, hvilket sammen med
den både kunstneriske og faglige veludførthed da også har ledt til en række priser. Tidslinjen er blevet en
bestseller i hjemlandet Belgien, og er udkommet i en lang række lande.
Läraren reflekterar Här tar vi dig med på en resa genom den svenska internethistorien. Ta del av en tidslinje
över händelser som tilldragit sig på Boxholms bruk och samhälle, år för år, med start vid Boxholms säteris
uppförande fram till våra dagar. Syfte. Förstå vad en tidslinje är och vad den kan användas till, samt ge
exempel på hur olika människor levde förr i tiden.
Gode pakketilbud på førerkort. Läraren reflekterar Här tar vi dig med på en resa genom den svenska
internethistorien. RED ALERT den 12e maj. Klicka på bilden ovan för ett överskådligt schema över
betalningsmedel under olika tidsepoker. Den lille mini-sirkelen i topp venstre hjørne gir deg full oversikt over
alle generasjoner med kun et lite blikk. Explore Jack White's songwriting career Navigate the timeline to
discover stories, photos and videos for each track Tidslinjen for Danmarks historie omfatter tidspunkter og
begivenheder, der har tilknytning til det nuværende Danmarks område. 12. Felix är en liten spelare till växten
(169 cm) men med ett … mp3: 18. 000 … TIDSLINJEN - Den store fortellingen. 000 … TIDSLINJEN - Den
store fortellingen.
12.
Förstå vad en tidslinje är och vad den kan användas till, samt ge exempel på hur olika människor levde förr i
tiden.

