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Pohjoismainen kirja-ahmatti 

Da Mumbo Jumbo 
blev kæmpestor  
Kirjailija ja kuvittaja: Jakob Martin Strid 
(Tanska) 
Kustantamo: Gyldendal, 2018 
(”Kun Mumbo Jumbosta tuli jättikokoinen”, 
suomentamaton) 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2019 

Esittely: Pikkulaakson eläimet aikovat 
järjestää isot juhlat. Mumbo Jumbo 
-virtahepo lähetetään metsään 
sienestämään, ja se tulee takaisin 
jättikokoisena. Muuttuakseen taas pieneksi 
Mumbo Jumbo lähtee ystävineen pitkälle 
matkalle. 

Aiheet: ystävyys, rohkeus, mielikuvitus, 
yhteenkuuluvuus, olemassaolo, luonto, 
suhteet, empatia, ongelmanratkaisu, eläimet, 
vaarat 

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä eläimiä 
tunnistatte? Leikkikää, että olette jättikokoisia tai 
pikkiriikkisiä. 

PIENET

1. Katsokaa kansikuvaa. Mitä eläimiä näette? Mitä 
kirja mahtaa käsitellä? 

2. Kirjan nimi tarkoittaa suomeksi ”Kun Mumbo Jum-
bosta tuli jättikokoinen”. Mitä luulette: mitä tapah-
tui, että siitä tuli jättikokoinen?  

3. Mumbo Jumbo on surullinen muututtuaan jättiko-
koiseksi. Millä tavoin se voisi muuttua taas pieneksi? 

4. Kirjan keskivaiheilla eläimet löytävät pussillisen 
jättikokoisia viinikumimakeisia. Millaista olisi syödä 
jättiviinikumeja? Minkä syötävän asian haluaisitte 
itse suurentaa? 

5. Valitkaa kirjasta kuva, josta pidätte. Puhukaa 
yhdessä kuvasta ja siitä, mitä näette.

SILTÄ VÄLILTÄ

1. Mumbo Jumbo lähetetään metsään etsimään 
sieniä kastiketta varten. Piirtäkää tai kirjoittakaa 
asioita, joita metsästä voi löytää. Keskustelkaa sit-
ten siitä, mitä niistä saa ja ei saa syödä. 

2. Tehkää lista, jossa perustelette seuraavia asioita:  
Miksi haluat olla iso? 
Miksi haluat olla pieni?  
Miksi haluat olla sellainen kuin olet? 

3. Miten Pikkulaakson muut eläimet suhtautuvat sii-
hen, että Mumbo Jumbosta on tullut jättikokoinen? 
Miten itse suhtautuisit, jos joku ystävistäsi muuttuisi 
yhtäkkiä jättisuureksi?  

4. Baba Jaga -noita kysyy Mumbo Jumbolta, miksi se 
ei halua olla iso. Mitä luulette: miksi Mumbo Jumbo ei 
halua olla iso? 

5. Puhukaa yhdessä siitä, mitä isona oleminen tar-
koittaa. Onko isona oleminen samaa kuin rohkeus? 
Onko itkeminen sallittua, vaikka on iso? Oletko 
koskaan itse ollut niin väsynyt ja surullinen, että 
haluaisit vain äidin tai isän luo? Onko Mumbo Jumbo 
mielestänne rohkea? 

6. Kuvitelkaa, että lentäisitte kuumailmapallolla. Mi-
ten kuumailmapalloa ohjataan? Mihin matkustaisitte 
sillä? Mitä tai keitä ottaisitte matkalle mukaan? 

7. Millainen vaikutelma teille tulee Baba Jagasta? 
Katsokaa Baba Jagan taloa. Mitä ajattelette siitä? 
Mistä se on tehty? Oletteko ennen nähneet saman-
laista taloa? 



K I E L I O S I O :  

”Muodonmuutos”

Förvandling

Hamskipti Muodonmuutos

Forvandling Umskapan Hápmemolsun

Forvandling Allanngorneq

ruotsi tanska norja islanti fääri  grönlanti suomi pohjoissaame

ISOT

1. Mitä mieltä olit kirjasta? Mistä et pitänyt? Tuntui-
ko jokin vaikealta ymmärtää? Tiedätkö kertomuksia 
tai kirjoja, jotka muistuttavat tätä tai joissa käsitel-
lään samoja aiheita? 

2. Miten pitkä matka Siperiaan on? Selvitä, miten 
sinne pääsee ja miltä siellä näyttää. 

3. Ystävykset juttelevat siitä, onko kuumailmapallos-
ta löytyvä esine nimeltään gajol vai banjo. Mitä gajol 
ja banjo ovat? 

4. Kyseessä on tarina, jossa ollaan ensin kotona, 
sitten maailmalla seikkailemassa ja lopuksi taas 
kotona. Tuleeko mieleenne muita tarinoita, joissa 
käytetään samaa rakennetta? Käykää keskustelu, 

kirjoittakaa tarina tai tehkää jotain luovaa, joka 
käsittelee matkustamisen ja kotiinpaluun ihanuut-
ta. Pohtikaa, miltä tuntuu, kun on koti ja joku, jonka 
luokse palata. 

5. Kuvitelkaa, että olette muuttuneet jättikokoisiksi 
(tai pikkiriikkisiksi), ja kirjoittakaa siitä teksti. 

6. Dillelle jää aivan liian iso kynänteroitin ja liian pieni 
kylpyamme. Kirjan lopussa on niihin perustuvia kek-
sintöjä. Keksittekö vielä lisää? 

7. Kirjan toiseksi viimeisessä luvussa ystävät kerto-
vat matkakokemuksistaan. Kuka haluaisit olla, jos 
voisit esittää jotakin kirjan hahmoa elokuvassa? 

8. Piirrä kolmeruutuinen sarjakuva, jonka aiheena on 
muodonmuutos.

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Malin Kivelä, Martin Glaz Serup ja Linda Bondestam: Om du möter en björn, suom. Jos kohtaat karhun 

Ann-Christin Waller ja Anni Wikberg: På en trollsländas vingar 

Veera Salmi ja Matti Pikkujämsä: Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet 

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


