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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Dröm om drakar
Kirjailija: Sanna Tahvanainen (Suomi)  
Kuvittaja: Jenny Lucander (Suomi)  
Kustantamo: Schildts & Söderströms, 2015 
Suomennos: Lohikäärmeunia, suom. Katriina 
Huttunen  
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2016  

Esittely: Bellan äiti ei saa nukuttua. Hän on 
liian väsynyt nukahtamaan. Hän jaksaa vain 
tehdä töitä, kunnes Bella eräänä iltana kuiskaa 
sanat: ”Katso lohikäärmeunia.” Äiti alkaa 
uneksia.

Aiheet: lapset ja vanhemmat, väsymys, unet, 
mielikuvitus, leikki

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsokaa kirjan kuvia ja etsikää niistä eläimiä. Mitä 
eläimiä löydätte? Mikä on lempieläimesi?   

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?  

2. Bellan äiti näkee lohikäärmeunia. Mistä sinä halu-
aisit nähdä unia?   

3. Montako erilaista eläintä kirjassa on?  Minkä eläi-
men haluaisit itse kohdata?   

4. Miltä Bellasta mahtaa tuntua?  

5. Katso Bellan huonetta. Mitä luulet: mistä hän 
pitää?   

6. Mitähän asioita Bella haluaisi tehdä äitinsä kans-
sa?  

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Äiti laskee asioita, jotka alkavat B:llä (suomen-
noksessa A:lla). Keksi muita asioita, jotka alkavat 
samalla alkukirjaimella ja joita voi laskea.   

2. Kuvittele, millainen oma lohikäärmeesi olisi. Piirrä 
kuva lohikäärmeestä ja anna sille nimi. Kirjoita ku-
vaan lohikäärmeesi ikä, lempiruoat ja asiat, joita se 
pelkää.   

3. Mitä luulet: miten Bellan ja äidin elämä muuttuu 
äidin lohikäärmeunien jälkeen?   

4. Onko unista mahdollista oppia jotakin?  

5. Millainen tunnelma unessa on?  

6. Millainen Bellan ja hänen äitinsä suhde mielestäsi 
on?   

ISOT 

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

2. Miksi Bellan äiti on niin väsynyt?   

3. ”Dröm om drakar” on esimerkki alkusoinnuista eli 
allitteraatiosta. (Huom. Suomennoksessa ”Katso 
lohikäärmeunia” alkusointua ei ole.) Keksi viisi muuta 
kehotusta, joissa käytetään alkusointua ja joissa 
mainitaan eläin.   

4. Laadi ”vinkkejä väsyneille”.  Kokoa neuvoja ja vink-
kejä sekä kirjan pohjalta että uusista tutkimuksista, 
jotka koskevat unta ja rentoutumista. Valitse sitten 
yksi tai useampi vinkki, jonka arvelet auttavan sinua 
tai jota olet halukas kokeilemaan.  

5. Jos löytäisit Bellan äidin tavoin valkoisen ”kiven”, 
joka lähtee vierimään tiehensä ja halkeaa, mitä sen 
sisältä löytyisi? Mitä tekisitte yhdessä?  Kuvittele, 
kirjoita ja piirrä.  

6. Esitä kysymyksiä kuvituksista.  



LUE MYÖS TÄMÄ: 

Jens Mattsson ja Jenny Lucander: Vi är Lajon!

K I E L I O S I O 

”Lohikäärme”

Draka Dreki Lohikäärme

Drage Dreki Guovdim

Drage Uumasorujuk

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


