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SORSA AALTONEN 
ja lentämisen oireeet 
Höfundur texta: Veera Salmi (Finnlandi) 
Höfundur mynda: Matti Pikkujämsä (Finnlandi) 
Otava, 2019 
Var tilnefnd til Barna- og 
unglingabókaverðlauna Norðurlandaráðs 2020
 
Söguþráður: Stokköndin Sorsa Aaltonen 
getur ekki lengur flogið og ver dögunum í 
„bollubiðröð“ eftir matarbita og spjallar þar við 
hina fuglana. Fuglarnir tala oft um að fljúga 
suður á bóginn. Sorsa Aaltonen finnst hann 
vera útundan. Í laumi lætur hann sig dreyma 
um að fljúga og þráir að komast til fjarlægra 
landa. En hvernig getur Sorsa látið drauminn 
rætast?  

Efnisorð: hugrekki, tilvera, tilfinningar, hræðsla, 
draumar, vera útundan, þroski, dýr 

Norræni bókagleypirinn

Samtöl og leikur: 
SKOÐA-LESA með yngstu börnunum 

Skoðið myndirnar með barninu. Hvað gera hinir ýmsu 
fuglar? Hlustið á tónlist og leikið fugla sem fljúga. 

LEIKSKÓLABÖRN 

1. Skoðaðu kápumyndina. Um hvað heldurðu að bókin 
sé? 

2. Hvernig er hljóðið í hinum ýmsu fuglum í bókinni? 
Lestu fuglahljóðin upphátt og líktu eftir þeim. Finndu 
upp þín eigin fuglahljóð og hlustaðu kannski á nokkur 
alvöru fuglahljóð. Svanirnir hljóma eins og túba og 
básúna. Hlustaðu á hvernig túba og básúna hljóma. 
Hvaða önnur hljóðfæri eru til? 

3. Miðopnan með svönunum tveimur. Hlustið á Sva-
navatnið og dansið/fljúgið eins og svanir við tónlis-
tina. Hvernig hreyfir stokkönd sig í samanburði við 
svan? Hvaða tónlist passar við stokkönd?  

4. Teiknaðu og búðu til ýmiss konar fugla út frá 
bókinni. Þú getur til dæmis búið þá til úr endurnýttum 
efnivið, fingramálningu, leir og fleiru. 

BÖRN KOMIN Á SKÓLAALDUR 

1. Teiknaðu þína eigin kápumynd á bókina. 

 2. Dýr og farartæki sem fljúga og þjóta áfram.  
Hvaða dýr geta flogið? Skrifaðu lista. Hvaða hljóð 
gefa þau frá sér? Hvaða farartæki geta flogið? 
Skrifaðu lista. Hvaða hljóð gefa þau frá sér? Búðu til 
farartæki sem er ekki til. Gefðu farartækinu nafn.
 
3. Skoðaðu titilsíðuna með húsunum. Í opnunni þar 
á undan hefur höfundurinn skrifað kveðju: „Tilein-
kað þeim sem eiga drauma sem hafa enn ekki ræst“. 
Ræðið drauma og búið til ykkar eigin hús. Hvaða 
drauma eigið þið? Skrifið drauma ykkar í skýin á him-
ninum fyrir ofan húsþökin.  

4. Sagt er frá því að sumir fuglarnir í bókinni ætli að 
flytja. Sumir ætla til Suður-Svíþjóðar, aðrir til Asíu. 
Skoðaðu landakort og veltu fyrir þér hvert þú myndir 
viljir fljúga ef þú værir fugl. 

5. Teiknið stórt hjarta á stórt blað. Skrifið drauma 
hópsins inn í hjartað. 

BÖRN SEM LESA SJÁLF

1. Hvað fannst þér gott við bókina? Hvað fannst þér 
ekki eins skemmtilegt? Var eitthvað sem þér fannst 
óþægilegt? Sérðu mynstur eða tengingu við aðrar 
sögur? 

2. Búðu til myndaröð. Veldu þrjár myndir úr bókinni, 
eina framarlega, aðra í miðjunni og síðan lokamynd. 
Notaðu myndirnar til að búa til munnlega frásögn.  



M Á L A M O L I

”Fugl”

Fågel Fugl Lintu

Fugl Fuglur Loddi

Fugl Timmiaq

sænska danska norska íslenska færeyska  grænlenska finnska norðursamíska 

Merkið myndir af lesstundinni ykkar með #nordiskabokslukaren!

AÐRAR BÆKUR SEM GÆTI VERIÐ GAMAN AÐ LESA: 

Om du möter en björn. Höfundar: Malin Kivelä, Martin Glaz Serup og Linda Bondestam 

Ruusun matka (Rosie springer). Höfundur: Marika Maijala 

Koira nimeltään Kissa. Höfundar: Tomi Kontio og Elina Warsta 

Dröm om drakar. Höfundar: Sanna Tahvanainen og Jenny Lucander 

3. Þessi bók er nútímaleg dýrasaga. Skrifaðu þína 
eigin dýrasögu. Varpaðu teningi til að komast að því 
hvað sagan á að heita. 

4. Veljið nokkrar opnur og leikið þær. Leggið áherslu á 
líkamstjáningu og svipbrigði. Láttu félaga þína giska 
á hvaða opnu þið eruð að leika.

1 - Björninn
2 - Elgurinn 
3 - Íkorninn
4 - Aborrinn
5 - Hunangsflugan
6 -  Froskurinn

1 - hjóla
2 - kafa
3 - skrifa ævintýri
4 - spila körfubolta
5 - fara kollhnís
6 -prjóna sokka

sem lærði að   


