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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Krokodille i treet
Kirjailija ja kuvittaja: Ragnar Aalbu (Norja) 
Kustantamo: Cappelen Damm, 2015 
(”Krokotiili puussa”, suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2016 

Esittely: Pieni krokotiili tepastelee metsässä, 
jossa krokotiilejä ei ole tapana nähdä. Krokotiili 
on näkevinään suden ja kipuaa puuhun 
turvaan. Näkymät ovat hienot, mutta alas on 
vaikeampi päästä kuin ylös. Krokotiili alkaa 
etsiä ratkaisua. 

Aiheet: uuden kokeminen, uteliaisuus, pulasta 
selviäminen, itsenäisyys, vieraantuneisuus, eri 
kulttuurit ja ympäristöt

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Missä krokotiili 
on? Mitä krokotiili tekee? Löydättekö muita eläimiä? 
Piirrä puu ja krokotiili. Tiedättekö krokotiileistä ker-
tovia lauluja? 

PIENET 

1. Mitä tiedät krokotiileistä? Missä ne asuvat? Miltä 
ne näyttävät? Mitä ne tykkäävät tehdä?  

2. Piirrä tai maalaa oma krokotiili. 

3. Lue kirjan nimi ja katso kansikuvaa. Mitä kirja 
mahtaa käsitellä? 

4. Miksi krokotiili on puussa? Oletko itse joskus kii-
vennyt puuhun? Miltä tuntuu olla korkeassa paikas-
sa? Miten pääsit sieltä alas? 

5. Krokotiili putoaa, mutta se laskeutuu pehmeälle 
ja ruskealle pinnalle. Mitähän se on? Katsokaa kuvia 
tarkkaan. 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Mitä pidit kertomuksesta? Miksi krokotiili kävelee 
yksinään metsässä, kun kotona olisi turvallisempaa?  

2. Katso kansikuvaa. Mitä värejä näet? Entä millaisia 
muotoja siinä on? Piirrä puu ja krokotiili käyttämällä 
seuraavia muotoja: ympyrä, neliö ja kolmio. 

3. Mitä pidit kertomuksesta? Miksi krokotiili kiipeää 
korkeammalle puussa? Lintu saa yllätysvieraan. Mitä 
itse tekisit, jos sinulle tulisi krokotiili kylään? 

4. Krokotiili käy mielellään yksin kävelyllä varsinkin 
sumuisella säällä. Onko sinulla asioita, joita haluat 
tehdä itseksesi? Kerro niistä! 

5. Pikku krokotiili pelästyy, kun se luulee näkevänsä 
suden. Pelkäätkö itse jotakin eläintä? 



K I E L I O S I O

”Krokotiili”

Krokodil Krókódíll Krokotiili

Krokodille Krokodilla Krokodiila

Krokodille Kuukkooriarsuaq

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Eli Hovdenak: Det var ikke en busk 

Bárður Oskarsson: Træið 

ISOT 

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

2. Jos itse menisit johonkin vieraaseen paikkaan, 
millainen paikka se olisi? Mitä haluaisit siellä tapah-
tuvan?  

3. Viimeisellä sivulla on kuva puna-asuisesta tytöstä. 
Mitä luulet: miksi kirjailija on ottanut hänet mu-
kaan? Mitä tytölle sitten tapahtuu? Kirjoita tarinalle 
jatkoa. 

4. Kuvittele, että oman kotisi lähellä olisi suuri puu ja 
että kiipeäisit sen huipulle. Kuvaile ylhäältä näke-
määsi maisemaa ja piirrä se.

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


