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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Georg er borte 
”Georg on kadonnut” 
Kirjailija ja kuvittaja: Ragnar Aalbu (NO) 
Vigmostad & Bjørke, 2021 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2022

Esittely: Pikkupoika kaipaa kissaansa Georgia, 
joka on ollut päiväkausia poissa kotoa. Poika 
lähtee etsimään sitä yhdessä isänsä kanssa. 
Missä se voisi olla? Mitä oikein on tapahtunut? 
Mitä jos Georg ei palaakaan kotiin? Mitä jos se 
on kuollut? Kissaa etsivän isän ja pojan keskus-
telussa tulee esiin monia kysymyksiä ja tuntei-
ta. 

Aiheet: kuolema, olemassaolo, suhteet, pelot, 
ikävä, pohdiskelu, huoli, lapsen näkökulma, 
eläimet

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Etsikää kirjas-
ta Georg ja muita kivoja yksityiskohtia.  

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä?  

2. Georg on kadonnut. Mitä sille on mahtanut ta-
pahtua? 

3.  Oletko sinä kaivannut jotakuta? Miltä se tuntui?   

4.  Missä luulet Georgin olleen? Kerro siitä maalaa-
malla sienen ja värien avulla.

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Luuletko, että Georg on kaivannut poikaa? Miksi 
ajattelet niin? 

2. Isä kertoo, että se joka kuolee, on ikuisesti poissa. 
Miltä se näyttäisi ja millaista se olisi, jos kukaan ei 
koskaan kuolisi? 

3. Leikitään, että Georg osaa puhua. Kirjoita pieni 
kertomus Georgin seikkailuista: missä se on ollut, ja 
miltä siitä on tuntunut?  Kuvita kertomus. 

ISOT

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

2.  Katso kuvituksia. Mitä mieltä olet niistä? Millai-
nen tunnelma niissä on? Etsi aukeama, joka herättää 
sinussa eniten tunteita. Kerro, miksi valitsit kyseisen 
aukeaman. 

 3.  Missä luulet Georgin olleen? Käytä sisäkannen 
kuvia inspiraationa ja kirjoita runo. 



K I E L I O S I O

”Ikävä”

Saknad Söknuður Ikävä

Savn Saknaður Áibbašeapmi

Savn Maqaasineq
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