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Handling: Ud fra denne lille historie kan man 
tale om det islandske vejr, som er kendt for 
at være meget omskifteligt. Man kan også 
tale om vejrfænomener, hvordan der ser ud i 
naturen, og om hvordan blandt andet regn og 
vind påvirker os. 

Tema: vejr, natur, følelser, kropssprog, årstider. 

Samtale og aktiviteter:  
KIGGELÆSE med de alleryngste  

Kig på billederne sammen med dit barn. Hvor mange 
gange dukker katten op? Kender I nogen sange om 
vejret?

LILLE

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

 2. I slutningen af bogen kan du se gummistøvler. Har 
du gummistøvler? Hvordan ser de ud? Hvad kan man 
lave, når man har støvler på? Tegn dine støvler. 

3. Der er mange blade i bogen. Hvad betyder det, når 
bladene skifter farve? Kig ud gennem vinduet. Kan du 
se nogen blade? Hvilken farve har de?  

4. Lav en kollage med forskellige slags blade. Brug 
enten rigtige blade, eller klip dem ud i papir.  

MELLEM

1.  Se på kattens forskellige ansigtsudtryk. Hvad 
tror du, at disse ansigtsudtryk fortæller? Hvilke 
ansigtsudtryk ville du beskrive forskellige vejrfæno-
mener med? 

2. Kig ud gennem vinduet, eller gå en tur. Hvilket vejr 
er det i dag? Tegn/mal vinduet og vejret udenfor. 

3. Tegn et løvtræ, som udtrykker de fire årstider. Tal 
derefter om årstiderne. 

4. Hvordan ser vejrudsigten for de kommende dage 
ud? Find ud af det sammen, og tal om de kommende 
dages vejr i gruppen. 

STOR 

1. På islandsk er der et nyt ord, som beskriver vejr, 
såkaldt ”vinduesvejr”. Det betyder, at vejret ser be-
dre ud indefra, end det egentlig er. Kan du finde på et 
ord om vejret udenfor? Kan du finde på flere nye ord 
om forskellige vejrtyper? 

2. Vælg fem ord, som beskriver forskellige slags vejr, 
og skriv et kort digt, som indeholder disse ord. 

3. På islandsk er der mere end 58 ord for sne. Hvorfor 
tror du, at der er så mange ord for det? Hvor mange 
ord for sne på dit eget sprog, kan du komme i tanker 
om? 

4. Hvorfor tror du, at islændinge taler om vejret hele 
tiden? Diskuter to og to. 

5. Skriv en liste med forskellige vejrfænomener, og lav 
et vendespil med dem. 

6. Hvad ved du om klimaet i Island? Find fakta, og 
skriv en faktaboks. 
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Del billeder af jeres læseoplevelser med hashtagget #nordiskabokslukaren!


