
Ella Bellas eventyr – London
Hent bøger PDF

Sara Helena Kangas
Ella Bellas eventyr – London Sara Helena Kangas Hent PDF I de børnevenlige guidebøger følger man

hovedpersonen Ella Bella på 5 år, og hendes familie, der består af den kloge storebror Otto på 10 år og deres
Mor og Far. Familien besøger igennem bøgerne en række kulturelle seværdigheder, hvis faktuelle oplysninger
er formidlet og fortalt til børn. Seværdighederne og fortællingerne hæfter sig på den måde på familiens tur
igennem byens forskellige kvarterer. Med andre ord bliver oplevelserne den røde tråd, der som en fortælling
styrer læseren igennem destinationens historie, kultur, seværdigheder, sjove anekdoter, legepladser og meget,
meget mere! Hovedmålgruppen til bøgerne er familier med børn i 5-12 års alderen. Ella Bella og hendes
familie besøger i London både de traditionelle udflugtsmål som Tower of London, Madame Tussauds
voksmuseum og Tate Modern. Men også anderledes seværdigheder og steder som The Sherlock Holmes
Museum, Camden Town Market og Battersea Park Children’s Zoo. Bøgerne egner sig, med et illustrativt

layout og et let forståeligt sprog, både til højtlæsning, selvlæsning og som opslagsværk. Ella Bellas eventyr
kan bruges både af børn og forældre sammen, men også af børnene selv. Både før, under og efter rejsen. Før

rejsen kan Ella Bellas eventyr hjælpe børn og voksne med at forberede sig på de eventyr, der venter.
Bøgernes fortællinger er oplagt til godnatlæsning, og med historierne kan børnene få en forståelse og

interesse for det land og den kultur, de skal besøge. Via Ella Bellas oplevelser får børnene med andre ord en
relation til rejsemålet. På selve rejsen fungerer bogen som et børnevenligt og lærerigt supplement til de
voksnes guidebøger. Og når man kommer hjem, kan Ella Bellas eventyr være et redskab til, at børn og

forældre sammen kan genopleve og snakke om rejsen. Nu med egne historier og billeder koblet på Ella Bellas
og storebror Ottos oplevelser. I forordet til Ella Bellas eventyr – Berlin skriver globetrotter og forfatter Ida
Tin meget rammende: Med Ella Bellas eventyr i hånden har både børn og voksne et anker med på rejsen.
Udover de kapitel- og områdeinddelte fortællinger om families oplevelser igennem byen, består bøgernes
bagerste del af en række praktiske råd til forældrene. Overskueligt inddelt fra a-å, så man hurtigt kan finde
frem til den ønskede oplysning. F.eks. kan man finde adresserne på de bedste legepladser, en henvisning til

gode og børnevenlige restauranter, udførlige informationer om offentlig transport, en liste over sjove
lokalbegivenheder, adresserne på familievenlige svømmehaller osv.

 

I de børnevenlige guidebøger følger man hovedpersonen Ella Bella
på 5 år, og hendes familie, der består af den kloge storebror Otto på
10 år og deres Mor og Far. Familien besøger igennem bøgerne en
række kulturelle seværdigheder, hvis faktuelle oplysninger er
formidlet og fortalt til børn. Seværdighederne og fortællingerne
hæfter sig på den måde på familiens tur igennem byens forskellige



kvarterer. Med andre ord bliver oplevelserne den røde tråd, der som
en fortælling styrer læseren igennem destinationens historie, kultur,
seværdigheder, sjove anekdoter, legepladser og meget, meget mere!

Hovedmålgruppen til bøgerne er familier med børn i 5-12 års
alderen. Ella Bella og hendes familie besøger i London både de

traditionelle udflugtsmål som Tower of London, Madame Tussauds
voksmuseum og Tate Modern. Men også anderledes seværdigheder
og steder som The Sherlock Holmes Museum, Camden Town Market

og Battersea Park Children’s Zoo. Bøgerne egner sig, med et
illustrativt layout og et let forståeligt sprog, både til højtlæsning,
selvlæsning og som opslagsværk. Ella Bellas eventyr kan bruges
både af børn og forældre sammen, men også af børnene selv. Både
før, under og efter rejsen. Før rejsen kan Ella Bellas eventyr hjælpe
børn og voksne med at forberede sig på de eventyr, der venter.

Bøgernes fortællinger er oplagt til godnatlæsning, og med historierne
kan børnene få en forståelse og interesse for det land og den kultur,
de skal besøge. Via Ella Bellas oplevelser får børnene med andre ord
en relation til rejsemålet. På selve rejsen fungerer bogen som et

børnevenligt og lærerigt supplement til de voksnes guidebøger. Og
når man kommer hjem, kan Ella Bellas eventyr være et redskab til, at
børn og forældre sammen kan genopleve og snakke om rejsen. Nu
med egne historier og billeder koblet på Ella Bellas og storebror
Ottos oplevelser. I forordet til Ella Bellas eventyr – Berlin skriver
globetrotter og forfatter Ida Tin meget rammende: Med Ella Bellas
eventyr i hånden har både børn og voksne et anker med på rejsen.
Udover de kapitel- og områdeinddelte fortællinger om families

oplevelser igennem byen, består bøgernes bagerste del af en række
praktiske råd til forældrene. Overskueligt inddelt fra a-å, så man
hurtigt kan finde frem til den ønskede oplysning. F.eks. kan man

finde adresserne på de bedste legepladser, en henvisning til gode og
børnevenlige restauranter, udførlige informationer om offentlig
transport, en liste over sjove lokalbegivenheder, adresserne på

familievenlige svømmehaller osv.
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