
IS
B

N
97

8-
95

2-
74

90
-9

5-
2 

Pohjoismainen kirja-ahmatti

Mánugánda ja Heike
Kirjailija: Signe Iversen (Norja)
Kuvittaja: Sissel Horndal (Norja)
Kustantamo: Iđut, 2011 
(”Kuupoika ja Heike”, suomentamaton)
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkir-
jallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 2013 

Esittely: Heike asuu yksin vanhempiensa kans-
sa kaukana kaikista kavereista. Eräänä päivänä 
hän kuulee tömähdyksen ikkunan takaa ja nä-
kee jonkun makaavan mäessä. Hän menee ulos 
katsomaan, ja hahmo osoittautuu kuupojaksi. 
Heike auttaa poikaa, ja he leikkivät yhdessä, 
mutta kuupoika kaipaa perhettään. 

 Aiheet: ikävä, yksinäisyys, ystävyys

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa 

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Kumpi kansiku-
van hahmoista on kuupoika ja kumpi Heike? Selaa 
kirja läpi ja mieti, millä tavoin he ovat samanlaisia ja 
millä tavoin erilaisia. Katso ulos: miltä kuu näyttää 
tänään? Osaatko piirtää kuun? 

PIENET 

1. Katso kansikuvaa. Mitä luulet: miltä Heikestä ja 
kuupojasta tuntuu? Miksi ajattelet niin? 

2. Heike leikkii paljon yksinään. Näetkö kuvista, mitä 
hän leikkii yksinään? Luuletko, että Heike kaipaa 
ystäviä? 

3. Mitä olisit itse näyttänyt kuupojalle, jos hän olisi 
laskeutunut pihallesi? Piirrä kuva siitä, mitä haluaisit 
näyttää. 

4. Millaista sinisessä talossa olisi asua? 

SILTÄ VÄLILTÄ 

1. Miltä kuualus oikein näyttää? Piirrä oma kuualus. 

2. Yhdessä kirjan kuvista näkyy pulloposti. Kirjoita 
kuupoika Ankorille pullopostikirje. 

3. Mitä luulet: milloin Heike tuntee olonsa yksinäisek-
si? Tunnetko itsesi välillä yksinäiseksi? Miten omaa 
yksinäisyyden tunnetta voi vähentää? Keskustelkaa 
pareittain. 

4. Miltä kuupojan perhe mahtaa näyttää? Piirrä per-
hekuva ja kirjoita lyhyt esittely perheenjäsenistä. 

ISOT 

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

2. Etsi kirjasta kaksi tekstitöntä aukeamaa. Mitä 
tunteita kuvista voi havaita? 

3. Kuupoika kaipaa vanhempiaan, ja Heike kaipaa 
ystäviään ja isäänsä. Kaipaatko sinä jotakuta? 

4. Tee sarjakuva Heikestä, joka matkustaa kuupojan 
luo. Mitä luulet: miltä kuupojan kotona näyttää, ja 
millaista Heikellä olisi kuussa? Selvitä, mitä ihminen 
tarvitsee selviytyäkseen kuussa. 

5. Mitä Heike ja kuupoika voivat oppia toisiltaan? 
Entä mitä sinä ja kuupoika olisitte voineet oppia 
toisiltanne? Keskustelkaa pareittain. 



K I E L I O S I O

”Yksinäisyys”

Ensamhet Einmanaleiki Yksinäisyys

Ensomhed Einsemi Oktonasvuohta

Einsemd Kiserliorneq

routsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame
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Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


