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Handling: Aaltonen er en græsand, som har 
mistet evnen til at flyve og tilbringer sin tid i 
en ”kagekø” for at få mad og tale med andre 
fugle. Fuglene taler ofte om at flyve sydpå. 
Anden Aaltonen føler sig udenfor og drømmer 
i hemmelighed om at flyve og længes efter 
fjerne himmelstrøg. Men hvordan skal Aaltonen 
kunne opfylde sin drøm?   

Tema: mod, eksistens, følelser, frygt, drømme, 
udenforskab, udvikling, dyr  

Samtale og aktiviteter:

KIGGELÆS med de alleryngste

Se på billederne sammen med dit barn. Hvad laver 
de forskellige fugle? Lyt til musik, og leg, at I er fugle, 
der flyver

LILLE 

1.   Kig på omslagsbilledet. Hvad tror du, at bogen 
handler om? 

2. Hvordan siger de forskellige fugle i bogen? Læs 
fuglelydene højt, og efterlign dem. Find på egne fug-
lelyde, og lyt gerne til nogle rigtige fuglelyde. Svaner-
ne lyder som tuba og basun. Lyt til en rigtig tuba og 
basun. Hvilke andre instrumenter findes der? 

3. Midteropslaget med de to svaner. Lyt til Sva-
nesøen, og prøv at danse/flyve som svaner til musik-
ken. Hvordan bevæger en græsand sig sammenlignet 
med en svane? Hvilken musik passer til en græsand?  

4. Tegn og skab forskellige fugle med inspiration fra 
bogen. Du kan for eksempel bruge genbrugsmateri-
aler, fingermaling, modellervoks med mere. 

 MELLEM

1. Tegn dit eget omslagsbillede til bogen. 

2. Dyr og fartøjer, der flyver og farer af sted.
Hvilke dyr kan flyve? Skriv en liste. Hvilke lyde laver 
de? Hvilke fartøjer kan flyve? Skriv en liste. Hvilke 
lyde laver de? Opfind et fartøj, der ikke findes endnu. 
Giv fartøjet et navn.
 
 3. Kig godt på titelsiden med husene. På opslaget in-
den har forfatteren skrevet en hilsen: ”Tilegnet dem, 
hvis drømme endnu ikke er gået i opfyldelse”. Tal om 
drømme, og skab jeres egne huse. Hvad drømmer 
I om? Skriv jeres drømme i skyerne på himlen over 
hustagene.  

4. I bogen taler de om, at nogle af fuglene skal flytte. 
Nogle vil til det sydlige Sverige, andre til Asien. Kig 
på forskellige kort, og tænk over, hvor du ville flyve 
hen, hvis du var en fugl. 

5. Tegn et stort hjerte, på et stort stykke papir. Skriv 
gruppens drømme i hjertet. 

STOR 

1.  Hvad syntes du om i bogen? Hvad brød du dig ikke 
om? Var der noget, der var svært at forstå? Kan du se 
mønstre og ligheder med andre historier? 

2. Gå på billedvandring. Vælg tre billeder fra bogen: 
et i starten, et i midten og et slutbillede. Brug bille-
derne som en hjælp til at skabe en mundtlig fortæl-
ling.  



S P R O G D E L E N

”Fugl”

Fågel Fugl Lintu

Fugl Fuglur Loddi

Fugl Timmiaq

svensk dansk norsk islandsk færøsk grønlandsk finsk nordsamisk 

3. Denne bog er en moderne dyrefabel. Skriv jeres 
egen dyrefabel. Kast en terning for at finde ud af, 
hvad historien skal hedde. 

4. Vælg nogle opslag – skab stillbilleder af dem. Fo-
kuser på kropssprog og ansigtsudtryk. Lad kamme-
raterne gætte, hvilket opslag I har lavet et stillbillede 
af.  

1 - Bjørnen
2 - Elgen
3 - Egernet
4 - Aborren
5 - Humlebien
6 - Tudsen

1 - cykle 
2 - dykke
3 - skrive eventyr
4 - spille kurvebold
5 - slå kolbøtter
6 - strikke strømper

der lærte at 

LÆS OGSÅ: 

Om du möter en björn (Hvis du møder en bjørn) af Malin Kivelä, Martin Glaz Serup og Linda Bondestam 

Ruusun matka (Rosie løber) af Marika Maijala 

Koira nimeltään Kissa (Hunden som hed Kat) af Tomi Kontio og Elina Warsta 

Dröm om drakar (Drøm om drager) af Sanna Tahvanainen og Jenny Lucander  

Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


