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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia niistä löytyy?  Mitä lapset tekevät? 
Koettakaa löytää Aqipi kirjan sivuilta. Lyö rumpua ja 
tanssi yhdessä lapsen kanssa.  

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Katso kirjan alussa olevia kuvia. Millainen olento 
Aqipi oikein on? 

3. Aqipi ja Qisu leikkivät yhdessä henkimaailmassa. 
Piirrä ja maalaa ystävykset eri olomuodoissa. 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Mihin Qisun apua tarvitaan? 

2. Keksi oma taikaloitsu, jolla voisit kutsua auttaja-
henkeä apuun.  

3. Valitse aukeama ja puhu parin kanssa sen tapah-
tumista. 

4. Mitä leikkejä ihmislapset leikkivät? 

5. Kirjan lopussa on ohjeita hyrrien ja heinänukkejen 
tekoon. Tee oma hyrrä tai heinänukke. 

ISOT 

1. Mistä pidit kirjassa? Mistä et pitänyt? Tuntuiko 
jokin vaikealta? Tiedätkö kertomuksia tai kirjoja, 
jotka muistuttavat tätä tai joissa käsitellään samoja 
aiheita? 

2. Kirja käsittelee kesäjuhlia. Millainen on inuittien 
kesäjuhla? Mitä kesäjuhlissa tehdään?  Ota selvää.  

3. Katsokaa kuvia ja lukekaa teksti. Mihin hyljettä 
käytetään? 

4. Kuvittele, että sinulla on auttajahenki. Piirrä muo-
tokuva hengestä henkimaailmassa ja ihmisten maail-
massa. Kerro, millainen se on ja millaisissa tilanteissa 
se auttaa sinua. Miten se siirtyy maailmasta toiseen, 
ja millaiseen loitsuun se reagoi. 

5. Tee lista kaikesta uudesta, mitä olet oppinut kir-
jaan tutustuessasi. 

6. Selvitä, missä kulttuureissa šamanismi on yleistä. 

7. Selvitä, millaista inuittien naamiotanssi on, ja etsi 
tanssivideo YouTubesta. Mitä ajatuksia se herättää?
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Esittely: On kesä, ja ihmiset ovat muuttaneet 
kesäleiriin. Siellä on luvassa suuri mittelö 
šamaanin ja naapurileirin karhunkaatajan 
välillä. Pieni auttajahenki Aqipi kutsutaan 
šamaanin avuksi ihmisten maailmaan.   

Aiheet: grönlantilainen kulttuuri, šamanismi, 
perinteet, leikki, kesä



K I E L I O S I O 

”Kesä”

Sommar Sumar Kesä

Sommer Summer Geassi

Sommer Aasaq

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame
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