Sørøvere
og pirater
Hiv øhøj, og splitte mine bramsejl! Styrk
læseglæden for dine SFO- eller skoleelever i 0.-3.
klasse med en BogBox med bøger, legetøj og
aktiviteter. BogBoxen består af materialer inden
for temaet ”Sørøvere og pirater” samt denne
vejledning.
Konceptet er, at børnene først læser eller får læst
en bog højt inden for temaet, og så leger eller
laver I aktiviteterne. På den måde er bøgerne
fundamentet for det, der kommer til at ske.
Materialerne i boxen kan bruges til specifikke
aktiviteter, men også frit efter børnenes eller jeres
fantasi. Se, hvad der sker!

Materialer i boxen

BØGER

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bertelsen, Simon: Alice og Pepi
Bidstrup, Lise: Lyda til havs
Duddie, Jonny: Familien Søstærk og den
forheksede skat
Duddie, Jonny: Sørøverne på sommerferie:
med familien Søstærk i hovedrollerne
Fleischer, Rune: Peter Pirat går til angreb
Gotthardt, Peter: Havfruen Nerine - krudt og
kugler
Hartmann, Nils: På sørøvertogt: berømte
sørøvere
Heisz, Tommy: Pirater
Holmboe, Ellen: Kaptajn Barske Bill
Illustrerede pirathistorier
Kunnas, Mauri: Ohøj, pirater!
Langer, Kim: RobinSamse på Skatteøen
Langreuter, Jutta: Kaptajn Sharky og
sultanens dolk

•
•
•
•
•
•
•

Pritchett, Georgia: Wilf - en helt i uheld nedkæmper en pirat
Punter, Russell: Pirateventyr
Schjødt Larsen, Bjarke: Et kort til paradis
(1)
Schjødt Larsen, Bjarke: Djævle fra dybet (2)
Schjødt Larsen, Bjarke: Øens vogter (3)
Spang Olsen, Lasse: Da fremtiden blev
stjålet
Teach, William: Sortskægs piratverden:
døde mænds fortællinger
Thomas, Valerie: Winnie og piraterne
Walt Disneys Klassikere: Peter Pan
Wilkes, Angela: Skatteøen
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Materialer i boxen

FORSLAG TIL LYD- OG E-BØGER INDEN FOR TEMAET PÅ EREOLENGO!
•
•
•
•
•

Ahlburg, Kirsten: Pirat
Højbjerg, Nikolaj: Pirat Bent og sirenernes snorkeland
Jensen, Jørn: Manden med træben
Klokkeblomst og piratfeen
Salling, Lotte: Sørøver Søren og andre alfabetrim

KONTAKT DIT LOKALE BIBLIOTEK, HVIS DU ØNSKER AT RESERVERE FLERE
BØGER. ET PAR FORSLAG ER:
•
•
•
•
•

Altschuler, Sally: Manilagaleonen
Eilstrup, Lena: Karl og sørøveren
Jensen, Jørn: En gammel sørøver
Weinreich, Jacob: Kaptajn Blodskæg – Piratens fange
Aakeson, Kim Fupz: Poulsens pirater

LEGETØJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sørøverhat
Klap for øjet
Pistol
Piratsværd
Legesæt med pistol, sværd, klo, mønter, skjold, klap for øjet, skattekort og kompas (tingene
kan også købes individuelt)
Sortskæg (spil)
Piratjagten (spil)
Piratskib i glas
Bæger (”skat”)
Smykker (”skat”)
Papegøje-bamse
Rory’s story cubes
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Lege og aktiviteter

Skattekiste - aktivitet
HVAD SKAL I LAVE?
Hvor er skatten gemt? Selvfølgelig i en skattekiste! Begravet dybt inde i en grotte, som ingen
kender, for det er kun piraterne selv, der må få fingrene i skatten. Børnene dekorerer deres egen
skattekiste og fylder ”skatte” i den.
Brug skattekisterne, som børnene har lavet, til at lave en bogstavskattejagt (se
”Bogstavsskattejagt”).
Udstil evt. skattekisten sammen med piratskibet (se ”Byg dit eget sørøverskib”) og skattekortet
(se ”Lav dit eget skattekort”).

SÅDAN GØR I:
1.
2.
3.

Bed på forhånd forældrene om at give børnene gamle skoæsker med i SFO’en.
Mal, tegn og klistr ting på skoæskerne – ud fra børnenes fantasi.
Når skattekisterne er tørret, kan børnene finde skatte, de kan gemme i dem (lav det gerne til
en aktivitet at finde skattene, eller bed børnene have ”skatte” med hjemmefra).

MATERIALER I SELV SKAL FINDE:
•
•
•
•

Skoæsker (en per barn)
Farveblyanter, tuscher, pensler og maling
Glitter, perler og andet, der kan klistres på ”kisten”
En ”skat”, f.eks. forskellige dimser fra SFO’en, farveblyanter, børnenes yndlingsting (hvis de
er små nok), noget spiseligt, evt. hjemmelavede mønter (pap skåret ud i cirkler med alufolie
omkring) etc.
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Lege og aktiviteter

Lav dit eget skattekort - aktivitet
HVAD SKAL I LAVE?
Lad fantasien få frit løb, når børnene laver deres eget skattekort. De kan tegne, male og skrive
på skattekortet, som de vil, og måske selv finde på navne til de forskellige søer, skove, sumper,
vulkaner og lignende på kortet.
Hjælp evt. børnene med at finde på navne til de forskellige ting, der er på kortet – f.eks. ”Den
røde vulkan”, ”Dødssumpen”, ”Mørkeskoven”.
For at få papiret til at se ”gammelt” ud kan I dyppe papiret i kaffe, så det bliver brunt. Herefter
kan I krølle det lidt, så det fremstår brugt. I kan også rulle papiret sammen og komme det i en
flaske. Så har I en flaskepost!
Udstil evt. skattekortet sammen med piratskibet (se ”Byg dit eget sørøverskib”) og skattekisten
(se ”Lav din egen skattekiste”).

SÅDAN GØR I:
1.
2.
3.

Stil materialerne frem.
Hjælp børnene med at lave deres flag og giv dem inspiration til, hvordan et sørøverflag kan
se ud.
Sæt i gang!

MATERIALER I SELV SKAL FINDE:
•
•
•

Hvidt papir eller karton
Farveblyanter, tuscher, pensler og maling
Evt. lim og materialer at dekorere med (avisudklip etc.)
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Lege og aktiviteter

Byg dit eget sørøverskib - aktivitet
HVAD SKAL I LAVE?
Byg dit eget sørøverskib, sejl ud på de syv verdenshave, og find bunkevis af skatte! Børnene får en
rolig, kreativ aktivitet, hvor de kan bygge deres eget
sørøverskib og dekorere det, som de har lyst til, så
det passer til den type sørøver, de gerne vil være.
Hjælp evt. børnene med at finde på et sørøvernavn
til sig selv, deres skib og deres flag. Pynt sørøverskibet med flere flag, lav en kaptajn til at stå ved roret,
eller lav en galionsfigur i stavnen.
Udstil evt. skibet sammen med skattekortet (se
”Lav dit eget skattekort”) og skattekisten (se ”Lav
din egen skattekiste”).

SÅDAN GØR I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Find materialerne frem.
Klip æggebakken i dele: bund, låg og evt. flap.
Lim bunden på toppen af låget.
Mal æggebakken – f.eks. gul indeni og brun udenpå, eller lad børnene bruge de farver og
materialer, de har lyst til.
Fold evt. flappen, og lim den fast på hver side af æggebakken.
Klip to aflange firkanter ud i papir – f.eks. blåt, eller lad børnene tegne deres egne flag på
hvidt papir. Det ene flag skal være større end det andet.
Bøj papiret, og stik grillpinden igennem to steder, så du danner et flag. Lav et flag af hvert
stykke papir.
Stik flagene ned i æggebakken. Lim dem evt. fast.

MATERIALER I SELV SKAL FINDE:
•
•
•
•
•
•
•

Æggebakke
Saks
Lim
Maling, f.eks. brun og gul
Grillpinde el. lign.
Papir, f.eks. blåt
Evt. farveblyanter
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Lege og aktiviteter

Bogstavsskattejagt - leg
HVAD SKAL I LAVE?
Nu skal I på bogstavskattejagt! Børnene leder efter bogstaver rundt omkring i SFO’en for at
svare på spørgsmålet: ”Hvad hedder den mest frygtede pirat af alle?” Hvis børnene finder alle
bogstaverne og svaret på spørgsmålet (”Sortskæg”), finder de skatten og har vundet.
Børnene kan lave deres egen skattekiste (se ”Lav din egen skattekiste”), som I bruger som skat.
Alternativt kan I finde en kasse eller pose, hvor I lægger værdigenstandene (smykker og bæger)
fra BogBoxen i.

SÅDAN GØR I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hæng de laminerede bogstaver op rundt omkring i SFO’en.
Sørg for at spillet ”Sortskæg” er i nærheden af skatten.
Udlevér svararket med spørgsmålet. Bed et barn læse spørgsmålet, eller læs det selv højt.
Fortæl børnene, hvad de skal gøre for at løse opgaven.
Børnene inddeles i hold på 2-3, som skiftes til at finde skatten.
Sæt i gang! - Når børnene har fundet svaret, kan de finde skatten.

MATERIALER I FINDER I BOXEN:
•

Svarark

S

MATERIALER I SELV SKAL FINDE:
•
•

laminerede bogstaver til ordet ”Sortskæg”
Skatten: En kasse, æske eller pose med smykker i (eller hvad I synes er passende til
børnene).

t
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Lege og aktiviteter

Fortælleterninger - aktivitet
HVAD SKAL I LAVE?
Børnene og den voksne digter en sørøver-historie ud fra motiver på fortælleterningerne.
På hver side af terningen er der et forskelligt motiv, som kan kickstarte en historie eller måske
tage den i en helt anden retning. Det er kun fantasien, der sætter grænser.
Alle børn får lov til at digte videre på fortællingen ud fra motivet, og til sidst har I en samlet, helt
unik historie.

SÅDAN GØR I:
1.
2.
3.
4.

Start med at kaste en terning.
Fortæl en sørøver-historie ud fra motivet på terningen. Brug fantasien, og find på noget
sjovt, hyggeligt, skræmmende, eller hvad der lige falder dig ind.
Herefter slår børnene på skift med en terning og digter videre på historien.
Alle børn skal nå at kaste en terning og være med til at fortælle. I kan evt. køre flere runder
med historien, hvis I kan blive ved med at fortælle videre på den. I kan også vælge at slå
med flere terninger, som I skal digte en samlet historie ud fra. Den behøver ikke være færdig
og kan med fordel blive fortalt videre på af den næste.

MATERIALER I FINDER I BOXEN:
•

Rory’s Story Cubes
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Lege og aktiviteter

Teater - leg
HVAD SKAL I LAVE?
Børnene opfører et teaterstykke af en sørøver-historie, de har læst eller fået læst højt.

SÅDAN GØR I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Find udklædningstøj, masker m.m. frem.
Tildel hvert barn en rolle, eller lad børnene vælge selv.
Opfør én af scenerne fra bogen, eller opfør hele bogens forløb. Tag udgangspunkt i bogens
dialog.
Hvis det er muligt, kan I bygge en scene, hvor teaterstykket skal fremføres. Evt. et hjørne i
SFO’en, som I rydder for inventar.
I kan evt. lave andre former for teater, hvor I f.eks. bruger fingerdukker, hånddukker, rullinger
m.m.
I kan evt. optage jeres færdige teaterstykke og lægge det ud på jeres intranet, så forældrene
kan se det, eller I kan invitere til en fremvisning for forældrene.

MATERIALER I SELV SKAL FINDE:
•
•
•

Udklædningstøj, masker og andet teaterrelateret
Rekvisitter, som sætter scenen
Evt. fingerdukker, hånddukker, rullinger m.m. (evt. hjemmelavet)
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