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Sørøver Søren og hans skrækkelige mor Birgit Bach Hent PDF Forlaget skriver: Sørøver Søren og hans
skrækkelige mor er et all round materiale til børn og deres voksne. Historien i de mange variationer kan

bruges både derhjemme, i skoler og institutioner og på teatret.

Materialet består af 2 læs selv bøger, 1 sangbog, 1 CD og 2 musicalbøger.

Den grumme og fandenivoldske fortælling henvender sig primært til de 6-12 årige. Og her kan alle være med,
uanset om de kan læse eller ej.

Historien handler om Sørøver Søren, en verdensberygtet sørøverkaptajn, der uventet får sin mor med ud på
sørøvertogter. Hun har tiltvunget sig adgang -

til skræk og rædsel for både sønnen og hans sørøvermandskab. Hvordan de slipper af med hende - hvis de
gør, giver fortællingen 3 bud på. Og hermed er der lagt op til, at læserne selv finder på en 4. slutning.

De to læs selv bøger, Den seje udgave og Den rå udgave, indeholder den samme historie i to sværhedsgrader,
men med samme antal sider. Den seje udgave er den mest fyldige og kan læses fra fjerde klasse. Et på alle

måder spændende materiale ... er oplagt til brug i undervisningen, da det rummer mulighed for læsere på alle
niveauer.

»... rummer alt til en spændende læse- og dramaoplevelse for hele klassen«
- Martin Bjerregaard Jensen, DBC.. Målgruppe: Fra 9 år

 

Forlaget skriver: Sørøver Søren og hans skrækkelige mor er et all
round materiale til børn og deres voksne. Historien i de mange

variationer kan bruges både derhjemme, i skoler og institutioner og
på teatret.

Materialet består af 2 læs selv bøger, 1 sangbog, 1 CD og 2
musicalbøger.

Den grumme og fandenivoldske fortælling henvender sig primært til
de 6-12 årige. Og her kan alle være med, uanset om de kan læse eller

ej.

Historien handler om Sørøver Søren, en verdensberygtet
sørøverkaptajn, der uventet får sin mor med ud på sørøvertogter. Hun

har tiltvunget sig adgang -
til skræk og rædsel for både sønnen og hans sørøvermandskab.

Hvordan de slipper af med hende - hvis de gør, giver fortællingen 3
bud på. Og hermed er der lagt op til, at læserne selv finder på en 4.

slutning.

De to læs selv bøger, Den seje udgave og Den rå udgave, indeholder
den samme historie i to sværhedsgrader, men med samme antal sider.



Den seje udgave er den mest fyldige og kan læses fra fjerde klasse.
Et på alle måder spændende materiale ... er oplagt til brug i

undervisningen, da det rummer mulighed for læsere på alle niveauer.

»... rummer alt til en spændende læse- og dramaoplevelse for hele
klassen«

- Martin Bjerregaard Jensen, DBC.. Målgruppe: Fra 9 år
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