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Pohjoismainen kirja-ahmatti

Naturen
”Luonto”
Kirjailija ja kuvittaja: Emma AdBåge (SV) 
Rabén & Sjögren, 2020 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2022  

Esittely: Pienen kylän ihmiset yrittävät 
hallita Luontoa, mutta onko se ylipäätään 
mahdollista?  

Aiheet: luonto, olemassaolo, vastuu, elämä, 
arki, elinvoima, kehitys, muutos, vuodenajat 

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä vuoden-
aikoja kuvissa näkyy? Mitä eri vuodenaikoina voi 
tehdä? Mitkä ovat eri vuodenaikojen parhaat puolet? 

PIENET

1. Katso kirjan kantta. Mitä kirja mahtaa käsitellä?  

2. Mikä on lempivuodenaikasi ja miksi?  

3. Katso kirjan ensimmäistä ja viimeistä aukeamaa ja 
vertaa niitä toisiinsa. Näetkö niissä eroja? Jos näet, 
niin millaisia?  

4. Miksi luulet, että ihmiset haluavat hallita Luontoa? 
Voivatko ihmiset tehdä niin?  

5. Mene luontoon ja etsi asioita, jotka ovat tyypilli-
siä juuri tälle vuodenajalle. Ota ne mukaan ja kerro, 
miltä ne näyttävät, tuntuvat, tuoksuvat tai jopa 
maistuvat (jos ne ovat syötäviä). 

SILTÄ VÄLILTÄ

1.  Kirjassa käydään Luonnon ja ihmisen välistä 
taistelua. Etsikää esimerkkejä siitä ja keskustelkaa. 
Miksi luulet, että Luonto lopulta voittaa?  

2. Tehkää ryhmässä kollaasi, joka esittää eri vuo-
denaikoja. Kuunnelkaa luomistyön aikana Vivaldin 
klassista teosta Neljä vuodenaikaa.  

3. Katsokaa kuvia. Mikä on Luonnon ja mikä ihmisen 
tekemää?  

4. Katsokaa tekstiä. Etsikää kirjasta sanoja ja kirjoit-
takaa ne taululle yhdessä kyseisen sanan vastakoh-
tasanan kanssa. Löytyykö kirjasta vastakohtasano-
ja?  

ISOT

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

2. Miksi luulet, että Luonto kirjoitetaan Emma AdBå-
gen kirjassa isolla alkukirjaimella?  

3. Ota selville kolme asiaa samettikukista (Tagetes). 
Miksi luulet, että tämä kukka mainitaan kirjassa niin 
usein?  

4. Millä tavoin kirjan ihmiset vahingoittavat Luon-
toa?  

5. Lue uudelleen kirjan ensimmäisen ja viimeisen 
sivun teksti. Mitä eroja tekstissä on?  

6. Kuvittele, että Luonto on tuote, jota sinun pitäisi 
myydä. Tee Luonnosta lehtimainos tai mainosvideo. 



K I E L I O S I O

”Luonto”

Natur Náttúra Luonto

Natur Náttúra Luondu

Natur Pinngortitaq

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

LUE MYÖS NÄMÄ: 

 Mitt bottenliv (Elämäni pohjalla) -Linda Bondestam  

Om du möter en björn (Jos kohtaat karhun)  - Malin Kivelä, Martin Glaz Serup ja Linda Bondestam

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


