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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Olli och Mo 
Kirjailija ja kuvittaja: Eva Lindström (Ruotsi)  
Kustantamo: Alfabeta, 2012 
(”Olli ja Mo”, suomentamaton)  
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2014  

Esittely: Kirjan päähenkilöt Olli ja Mo lähtevät 
retkelle, mutta karttakirjasta ja kiikareista 
huolimatta he joutuvat eksyksiin. Siitä 
tulee melkoinen seikkailu isolle ja pienelle 
ihmiselle! Missä he oikein ovat?  

Aiheet: eksyminen, ystävyys, maailman 
tutkiminen, kahvilaleikki, mielikuvitus, 
eksistentiaaliset kysymykset  

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia niistä löytyy? Löydättekö auton 
kirjan eri sivuilta? Löydättekö Mon käsilaukun?

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?  

2. Olli ja Mo lähtevät retkelle. Mitkä kolme asiaa pak-
kaisit mukaasi retkelle?  

3. Olli ja Mo kahvittelevat. Millä sinä haluaisit herku-
tella? Onko sinulla jokin lempiherkku? Piirrä ja kerro.  

4. Mitä voisi tapahtua, jos joutuisit eksyksiin? Piirrä 
ja kerro tai keksikää yhteinen mielikuvitusleikki.  

5. Mitä luulet: miten pitkälle Olli ja Mo ovat ajaneet?   

6. Etsi Mon käsilaukkua. Löytyykö se joka aukeamal-
ta?   

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Katso karttakirjaa. Valitse maa, kaupunki tai paik-
kakunta, jonne haluaisit matkustaa.  

2. Oletko joskus mennyt kylään ja kokenut jotain eri-
laista? Olli ja Mo saavat syödäkseen pystyasennossa 
olevia kalapuikkoja. Oletko syönyt jotakin erilaista 
kuin mitä yleensä syöt kotona? Kerro tai piirrä.   

3. Piirrä kartta alueesta, jolla koulusi sijaitsee.   

4. Mo saa päättää sekä retkelle lähtemisestä että 
kotiin palaamisesta. Mitä luulet: miksi Mo saa päät-
tää kaikesta?   

5. Luo unelmiesi ruokalista kahvilaan.   

ISOT  

1. Tutustu kirjan perspektiiveihin. Katso aloituskuvaa 
ja maton yksityiskohtia. Mitä luulet: oliko kaikki vain 
mielikuvitusleikkiä?   

2. ”Missä me olemme? – Täällä jossakin.” Kerro, miltä 
siellä näyttää ja mitä tunteita kuva herättää. Piirrä 
aukeaman inspiroimana oma kuva, aiheesta ”Missä 
me olemme? – Täällä jossakin.”   

3. Katso kirjan kuvia ja kiinnitä huomiota siihen, 
miten henkilöt kohdistavat katseensa. Mitä luulet: 
miksi he tekevät juuri noin?  

4. Miltä Olli och Mo -kirja kuulostaa? Luo Spoti-
fy-soittolista, joka sopii yhteen kirjan ja sen tapahtu-
mien kanssa.



K I E L I O S I O

”Auto”

Bil Bíll Auto

Bil Bilur Biila

Bil Biili

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Jens Mattsson ja Jenny Lucander: Vi är Lajon!   

Marika Maijala: Ruusun matka  

Bárður Oskarsson: Træið  

Ylva Karlsson ja Sara Lundberg: Jag och alla 

Kristin Roskifte: Alle sammen teller, suom. Kaikki lasketaan 

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


