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Pohjoismainen kirja-ahmatti

O PO POI 
Kirjailija ja kuvittaja: Jan Oksbøl Callesen (DA)  
Jensen & Dalgaard, 2021 (Suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2022 
 
Esittely: Sorsa, Kaniini ja Apina istuvat 
kumiveneessä ja puhuvat kahdesta kissasta, 
toisen kissan serkusta ja siitä, kun kuu tippui 
taivaalta. Kirjan inspiraationa ovat toimineet 
kreikkalaiset tragediat, ja sen nimi tulee 
kuororepliikistä ”O Po Poi”. Kolmesta kaverista 
kertovan tarinan lähtökohtana on ihmisten 
taipumus puhua siitä, mitä muiden pitäisi 
tehdä, vaikka he eivät itsekään välttämättä 
tee niin. Muista puhuttaessa käytetään 
toistuvasti myös idiootti-sanaa. Kirjan juoni ja 
teemat mahdollistavat keskustelun vastuusta, 
etiikasta ja filosofiasta. 
 
Aiheet: ystävyys, mielikuvitus, rohkeus, luonto, 
empatia, ongelmanratkaisu, suhteet, vastuu

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Laskekaa, 
montako kertaa kirjassa näkyy keltainen tyttö vesi-
kannun kanssa.

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Mikä oli mielestäsi kirjan paras hahmo? Piirrä hah-
mo, joka sopisi mielestäsi kirjaan. Leikkaa hahmo irti 
ja kuljeta sitä sivulta toiselle. 

3.  Millainen olo kuulla on putoamisen jälkeen? Entä 
miten ihmiset reagoivat siihen, että kuu tippui tai-
vaalta?

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Miksi luulet kuun tippuneen taivaalta? 

2. Ovatko kissat mielestäsi ihastuneita kuuhun?  

3. Onko sopivaa sanoa toista idiootiksi? Keskustel-
kaa! 

3. Kirjoita kuusta runo kontinkielellä.

ISOT 

1. Mitä mieltä olit kirjasta? Mistä et pitänyt? Tun-
tuiko jokin vaikealta ymmärtää? Tiedätkö kertomuk-
sia tai kirjoja, jotka muistuttavat tätä tai joissa 
käsitellään samoja aiheita? 

2. Kuvaile Sorsan, Kaniinin ja Apinan luonteita. Miten 
kirjan hahmot mielestäsi ilmaisevat mielipiteitään? 

3. Onko kirjassa kuvia ja tekstejä, joissa kirjan eri 
tarinat vaikuttavat toisiinsa?  

4.  Ota selville jokin kuuta koskeva sananlasku. 

5. Kirjoita hölynpölyruno, joka alkaa sanoilla O Po 
Poi.  

4. Dramatisoikaa tarina, jossa Sorsa, Kaniini ja Apina 
ovat veneessä.



K I E L I O S I O 

”Kuu”

Måne Tungl Kuu

Måne Máni Mánnu

Måne Qaammat

routsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

LUE MYÖS TÄMÄ: 

Krokodille i treet - Ragnar Aalbu

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


