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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Vinur minn, vindurinn  
(”Ystäväni tuuli”, suomentamaton)
Kirjailija ja kuvittaja: Bergrún Íris Sævarsdóttir 
Kustantamo: Bókabeitan, 2014 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2015 

Esittely: Tämän pienen kertomuksen avulla 
voi puhua Islannin säästä, joka tunnetaan 
nopeista muutoksista. Lisäksi voi keskustella 
sääilmiöistä, sateen ja tuulen vaikutuksista 
meihin ja siitä, miltä luonnossa näyttää. 

Aiheet: sää, luonto, tunteet, kehonkieli, 
vuodenajat

Keskustelu ja aktiviteetit:   
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Kuinka monta 
kertaa kuvissa näkyy kissa. Tuleeko teille mieleen 
lauluja, jotka käsittelevät säätä? 

PIENET

1.Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?   

2. Kirjan lopussa näkyy kumisaappaat. Onko sinulla 
kumisaappaat? Miltä ne näyttävät? Mitä kumi-
saappaat jalassa on mahdollista tehdä? Piirrä omat 
kumisaappaasi. 

3. Kirjassa on paljon puiden lehtiä. Mitä se tarkoit-
taa, kun lehdet vaihtavat väriä? Katso ikkunasta. 
Näkyykö pihalla lehtiä? Minkä värisiä ne ovat?  

4. Luokaa kollaasi erilaisista puunlehdistä. Käytt-
äkää joko oikeita lehtiä tai paperista leikattuja.  

SILTÄ VÄLILTÄ

1.  Katso kissan eri ilmeitä. Mitä luulet niiden ker-
tovan? Millaisilla kasvonilmeillä kuvailisit itse eri 
sääilmiöitä? 

2. Katso ikkunasta tai mene kävelylle. Millainen sää 
tänään on? Piirrä tai maalaa ikkuna ja sen takana 
vallitseva säätila. 

3. Piirrä lehtipuu neljänä eri vuodenaikana. Puhukaa 
sen jälkeen vuodenajoista. 

4. Miltä tulevien päivien sääennuste näyttää? Otta-
kaa selvää asiasta ja keskustelkaa tulevasta säästä 
ryhmässä. 

ISOT

1. Islannin kielessä on säätä kuvaava uudissana, joka 
on suomeksi ”ikkunasää”. Se tarkoittaa sitä, että 
sää näyttää sisältä päin paremmalta kuin mitä se 
oikeasti on. Osaatko keksiä oman sanan, joka kuvaa 
tämänhetkistä säätilaa? Osaatko keksiä lisää uudis-
sanoja, jotka kuvaavat eri säätyyppejä? 

2. Valitse viisi sanaa, jotka kuvaavat eri säätiloja. 
Kirjoita lyhyt runo, joka sisältää nuo sanat. 

3. Islannin kielessä on ainakin 58 lunta kuvaavaa 
sanaa. Mitä luulet: miksi sanoja on niin paljon? Miten 
monta suomen kielen lumisanaa tiedät? 

4. Minkähän takia islantilaiset puhuvat koko ajan 
säästä? Keskustelkaa pareittain. 

5. Kirjoittakaa lista eri sääilmiöistä ja tehkää niistä 
muistipeli. 

6. Mitä tiedät Islannin ilmastosta? Ota selvää asias-
ta ja kirjoita faktaruutu. 
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Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


