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Pohjoismainen kirja-ahmatti

På en trollsländas 
vingar 
Kirjailija: Ann-Christin Waller (Ahvenanmaa) 
Kuvittaja: Anni Wikberg (Ahvenanmaa)  
Kustantamo: Ålands tidningstryckeri AB:s 
förlag, 2018 (”Sudenkorennon siivillä”, 
suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2019 

Esittely: Lukija kohtaa satukirjassa viisi 
sisarusta Ahvenanmaan Rönndalenista. 
Julia, Oskar, Erik, Alma ja Sofia asuvat 
vanhempineen omakotitalossa. Pääsemme 
mukaan lasten seikkailuihin, ja kaikki tarinat 
käsittelevät omien pelkojen voittamista ja 
unelmien tavoittelua. 

Aiheet: sadut, toiveunet, eksistentiaaliset 
pohdinnat, pelot, rohkeus, elämä, kuolema

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kansikuvaa ja kirjan kuvia yhdessä lapsen 
kanssa. Oletteko nähneet oikeita sudenkorentoja? 
Minne sudenkorennolla voisi lentää? Keksikää kuvien 
pohjalta lyhyitä tarinoita. 

PIENET 

1. Mielikuvituksellinen liikuntahetki (perustuu Julian 
satuun) 

Luo mielikuvituksellinen liikuntahetki, jossa ryh-
mä matkustaa Eldoradoon. Matkustakaa Ikuisen 
ukkosen läpi ja matkikaa ukkosta polkemalla jalkoja 
lattiaan. Koettakaa kiivetä Kuuvuoren yli kiipeä-
mällä ja hyppimällä eteenpäin. Etsikää oma Kul-
taruusu-varjoliidin, koettakaa nousta sillä ilmaan, 
opetelkaa ohjaamaan sitä ja lentäkää eteenpäin. 
Laskeutukaa Kimaltavalle kultaniitylle, jolla voitte 
pitää rentoutushetken. Hyödynnä ääntä ja liikettä ja 
kysy ryhmäläisiltä matkan aikana, mitä he muistavat 
Julian sadusta. Jälkeenpäin kukin voi piirtää oman 
Eldoradonsa. 

2. Kuka piilee sateenkaaren takana + pilviaskartelua 
(perustuu Alman, Sofian ja Julian satuun) 

Luetelkaa erilaisia sääilmiöitä ja pohtikaa, keitä 
niiden takana on. Luokaa myös oma lentävä pilvi: 
piirtäkää kartongista pilvi, leikatkaa se irti, värittä-
kää ja koristelkaa se sekä liimatkaa pilveen lapsen 
kuva. Kiinnittäkää tikku, jotta pilveä voidaan käyttää 
osana nukketeatteria. Matkustakaa pilvellä eri paik-
koihin ja luokaa matkakertomuksia. Pilvi voi myös 
kohdata erilaisia sääilmiöitä. Mitä silloin tapahtuu? 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Tutustumista lähiympäristön elämään (perustuu 
Oskarin satuun) 

Oskar pohtii sadussaan sitä, mitkä asiat ovat elossa 
ja mitkä eivät. Pohtikaa, mistä tietää jonkin olevan 
elossa. Kulkekaa lähiympäristössä ja tutkikaa, mistä 
kaikkialta löytyy elämää. Ottakaa mukaan kamera 
ja dokumentoikaa näkemäänne. Pohtikaa, elääkö 
hanasta tuleva vesi, kukkapenkissä ryömivä otus tai 
jokin, joka rullaa ohi kadulla. Tehkää kuvanäyttely 
kaikista löydöistänne. 



K I E L I O S I O

”Olipa kerran...”

Det var en gång... Einu sinni var… Olipa kerran...

Der var engang... Tað var einaferð... De lei oktii...

Det var en gang... ilaannigooq...

ruotsi tansk norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

2. Valehtelijan penkki (perustuu Erikin satuun) 

Erikin sadussa on Valehtelijan penkki, jolla hän istuu 
tavatessaan merenjumala Poseidonin. Valehtelijan 
penkki on saanut nimensä siitä, että sillä istues-
sa on helppo keksiä tarinoita. Ajatelkaa istuvanne 
Valehtelijan penkillä kauniina kesäiltana ja keksikää 
tosi hyvä juttu. Olisi hyvä, jos se käsittelee unelmien 
seuraamista ja pelkojen voittamista. Pohtikaa, miten 
voisitte saavuttaa jonkin mahdottomalta tuntuvat 
asian. Kertokaa suullisesti pareittain tai kirjoittakaa 
ylös. 

ISOT 

1. Runojen täyttämä kultakynä (perustuu Julian 
satuun) 

Kirjoita runo, joka käsittelee Kultakynän jalokiviä. 
Valitse, mitä kynän jalokiveä runo käsittelee: a) rubii-

ni, punainen kuin rakkaus ja nauru sydämesi pohjas-
sa, b) helmi, surullinen kuin kyynel, c) safiiri, sininen 
kuin kaipaus tai d) smaragdi, vihreä kuin toivo. Käytä 
runossa joko jalokiveä, värikuvausta tai molempia. 
Maalaa runon tausta valitsemallasi värillä. 

2. Sudenkorennon haavekartta (kaikki sadut) 

Aloita katsomalla kansikuvaa ja miettimällä, mitä 
siinä tapahtuu. Missä sisarukset ovat? Millainen 
tunnelma kannesta välittyy? Miksi kirja on nimeltään 
På en trollsländas vingar (”Sudenkorennon siivillä”)? 
Piirrä sen jälkeen kartta kaikista paikoista, joissa 
sisarukset vierailevat kirjassa. Kuvaile paikkoja käyt-
tämällä kaikkia aisteja. 

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

LUE MYÖS TÄMÄ: 

Ylva Karlsson ja Sara Lundberg (kuvitus): Jag och alla

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


