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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Ud af det blå
Kirjailija: Rebecca Bach-Lauritsen (Tanska)  
Kuvittaja: Anna Margrethe Kjærgaard (Tanska)  
Kustantamo: Jensen & Dalgaard, 2019 
(”Kuin tyhjästä”, suomentamaton)  
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2020  

Esittely: Siisti ja pikkutarkka poika asuu yksin 
suuressa talossa. Hänen ainoana ystävänään 
on kaktus, ja elämä on hyvin kaavamaista. 
Eräänä yönä elämä kääntyy päälaelleen, kun 
taloon muuttaa karhu.

Aiheet: yksinäisyys, ystävyys, muutos

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä jännittä-
viä yksityiskohtia niistä löytyy?  

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?  

2. Missä pojan isä ja äiti ovat?  

3. Koettakaa löytää kuvista kaikki karhut, kun luette 
kirjaa.  

4. Mistä karhu oikein tulee?  

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?  

2. Missä pojan isä ja äiti ovat? Tuleeko sinulle mieleen 
muita kirjoja, joissa on yksin asuvia henkilöitä tai 
hahmoja.  

3. Koettakaa löytää kuvista kaikki karhut. Mitä ne 
tekevät?  

5. Mitä pojalle tapahtuu sen jälkeen, kun hän löytää 
karhun? 

ISOT 

1. Katso kirjan etulehteä ja koeta päätellä kirjan 
juonikaava. Mitä luulet: miksi se muuttuu tarinan 
edetessä?  

2. Miksi poika asuu yksin? Mikä olisi parasta yksin 
asumisessa ja mikä vähemmän kivaa? 

3. Kirjoita kirjan nimi ylhäältä alaspäin ja keksi sano-
ja, jotka alkavat kullakin kirjaimella. Å:n voi korvata 
O:lla. Ks. esimerkki alapuolelta. 

4. Etsi tietoa karhuista: mitä muuta karhuista 
tiedetään kuin että ne syövät marjoja ja nukkuvat 
pesissä?

Esimerkki tehtävästä ISOT, nro 3: 
U – ulkopuolinen  
D – draama  

A – aamu  
F – frendi  

D – demokratia  
E – erilainen  
T – turkki 

B – bileet  
L – leikki  
Å/O – onni



LUE MYÖS NÄMÄ: 

Lani Yamamoto: Egill spámaður  

Birgitta Sif: Ólíver

K I E L I O S I O

”Karhu”

Björn Björn Karhu

Bjørn Bjørn Bierdna

Bjørn Allaq

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteilla #nordiskabokslukaren!


