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Pohjoismainen kirja-ahmatti 

Djur som ingen sett 
utom vi 
Kirjailija: Ulf Stark (Ruotsi) 
Kuvittaja: Linda Bondestam (Suomi) 
Kustantamo: Förlaget Berghs, 2016 
Suomennos: Ennen näkymättömiä eläimiä, 
suom. Liisa Ryömä 
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2017 lasten- 
ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saaja 

Esittely: Runokirja tutustuttaa lukijan moniin 
uusiin eläimiin, jotka elävät eri maailmoissa ja 
ympäristöissä. Niillä on kuitenkin samat tunte-
et kuin meilläkin. 

Aiheet: eläimet, tunteet, yksinäisyys, yhteen-
kuuluvuus, olemassaolo, pelot, luonto, mieliku-
vitus, elämä, runous 

Keskustelu ja aktiviteetit: 
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä kiinnosta-
via eläimiä löydätte? Miltä eläimet kuulostavat? Lue 
runot ääneen ja keksi niihin liittyviä liikkeitä: lennä 
kuten perhonen, tömistele kuin Tambem tai lepää 
kuin Nukkahorrostaja. 

PIENET

1. Katsokaa kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Katsokaa aukeamaa, jolla on Tambem. Mitähän 
siinä tapahtuu ja miksi? 

3. Miltä kirjan eläimet näyttävät? Keskustelkaa 
ryhmässä. Luokaa sitten pareittain ennen näkymät-
tömiä mielikuvituseläimiä. Keksikää eläimille myös 
nimet. 

4. Kannessa olevilla eläimillä ei ole nimeä. Keksikää 
niille nimet. 

SILTÄ VÄLILTÄ

1. Keskustelkaa ryhmässä siitä, mitä riimi tarkoittaa. 
Valitkaa sitten pareittain runo, josta etsitte riimejä. 
Keksikää sanoista lisää riimejä. 

2. Valitkaa jokin kirjan eläimistä, lukekaa runo ja kat-
sokaa kuvaa. Keksikää sitten yhdessä koko ryhmän 
kanssa yhtenäinen kertomus, joka kertoo kyseisestä 
eläimestä. Aloittakaa sanoilla ”Olipa kerran...”. 

3. Eläinhaastattelu. Työskennelkää pareittain ja 
olkaa vuorotellen haastattelija ja eläin. Käyttäkää 
mielikuvitusta ja kuvitelkaa olevanne ennen näkymä-
tön eläin. Kertokaa, millaista elämänne on. 

4. Runohieronta. Lue ääneen joitakin kirjan runoja, 
esim. Tambem ja Könttökinttu. Keksikää yhdessä ru-
noihin sopivia hierontaliikkeitä. Lue sen jälkeen runot 
muutaman kerran ääneen, kun lapset vuorottelevat 
hierojina ja hierottavina.  

ISOT

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

2. Katselkaa eri eläinten elinympäristöjä. Millaisissa 
ympäristöissä ja maailmoissa nämä mielikuvituseläi-
met elävät? Miten ne viihtyvät, missä ne nukkuvat ja 
mitä ne syövät? Millaisessa elinympäristössä ihmiset 
ja eläimet voivat hyvin? Keskustelkaa ryhmässä. 

3. Tehkää runoista näytelmä. Valitkaa pareittain jo-
kin runo, pohtikaa sen herättämiä tunteita ja esittä-
kää se koko ryhmän edessä näytelmänä. 

4. Katso runoja. Löydätkö runoja, jotka käsittelevät 
ulkopuolisuutta ja osallisuutta? Keskustelkaa näistä 
aiheista ja runoista ryhmässä. 

5. Valitse kirjasta yksi runo. Kirjoita tästä ennen 
näkymättömästä eläimestä uutisjuttu.  



K I E L I O S I O

”Tunteet”

Känslor Tilfinningar  Tunteet

Følelser Kenslur Dovddut

Følelser Misigissutsit

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame

LUE MYÖS NÄMÄ: 

Rakel Helmsdal: Loftar tú mær? 

Annika Sandelin ja Karoliina Pertamo: Råttan Bettan och masken Baudelaire, suom. Baudeliero ja Mette-rotta 

Veera Salmi ja Matti Pikkujämsä: Sorsa Aaltonen ja lentämisen oireet  

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella#nordiskabokslukaren!


