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Pohjoismainen kirja-ahmatti 

SORSA AALTONEN 
ja lentämisen oireeet 
Kirjailija: Veera Salmi (Suomi) 
Kuvittaja: Matti Pikkujämsä (Suomi) 
Kustantamo: Otava, 2019 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2020 

Esittely: Sorsa Aaltonen on lentokykynsä 
kadottanut sorsa, joka viettää aikaansa 
jonottaen ruokaa ”pullajonossa” ja 
jutustelemalla muiden lintujen kanssa. Linnut 
puhuvat usein siitä, miten ne lentävät etelään. 
Sorsa Aaltonen tuntee itsensä yksinäiseksi ja 
haaveilee salaa lentämisestä ja kaukomaista. 
Mutta miten Sorsa voisi toteuttaa haaveensa?   

Aiheet: rohkeus, olemassaolo, tunteet, pelot, 
unelmat, ulkopuolisuus, kehitys, eläimet 

Keskustelu ja aktiviteetit:
KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa

Katsele kuvia yhdessä lapsen kanssa. Mitä eri linnut 
tekevät? Kuunnelkaa musiikkia ja leikkikää, että olet-
te lentäviä lintuja.

PIENET

1. Katso kansikuvaa. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Miltä kirjan eri linnut kuulostavat? Lukekaa niitä 
ääneen ja matkikaa. Keksikää omia lintuääniä ja 
kuunnelkaa myös oikeiden lintujen ääniä. Joutsenet 
kuulostavat tuubalta ja pasuunalta. Kuunnelkaa, 
miltä tuuba ja pasuuna kuulostavat. Mitä muita 
soittimia tiedätte? 

3. Keskiaukeamalla on kaksi joutsenta. Kuunnelkaa 
Joutsenlampea ja koettakaa tanssia tai lentää jout-
senten tavoin musiikin tahtiin. Miten sorsa liikkuu 
joutseneen verrattuna? Millainen musiikki sopisi 
sorsalle?  

4. Piirtäkää ja luokaa erilaisia lintuja kirjan kuvien po-
hjalta. Voitte käyttää vaikkapa kierrätysmateriaalia, 
sormivärejä tai muovailusavea.  

SILTÄ VÄLILTÄ

1. Piirrä kirjalle oma kansikuva. 

2. Lentävät eläimet ja kulkuvälineet  
Mitkä kaikki eläimet osaavat lentää? Kirjoita luet-
telo. Miten ne ääntelevät?  Mitkä kulkuvälineet osaa-
vat lentää? Kirjoita luettelo. Millainen ääni niistä 
lähtee?  Luo kulkuväline, jollaista ei vielä ole. Anna 
sille nimi.
 
3. Katso nimiösivua, jolla näkyy taloja. Kirjailija on 
kirjoittanut sitä edeltävälle aukeamalle tervehdyk-
sen: ”Omistettu heille, joiden unelmista ei vielä ole 
tullut totta.” Keskustelkaa unelmista ja piirtäkää 
omia taloja. Mitä unelmia teillä on? Kirjoittakaa unel-
manne pilviin talojen yläpuolelle.  

4. Kirjassa kerrotaan, että osa linnuista muuttaa. 
Yksi haluaa Etelä-Ruotsiin, toinen Aasiaan. Tutki 
karttoja ja pohdi, minne itse matkustaisit, jos olisit 
lintu. 

ISOT 

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

2. Valitse kirjasta kolme kuvaa: yksi alkuun, toinen 
keskelle ja kolmas loppuun. Käytä kuvia tukena, kun 
teet niistä suullisen kertomuksen.  



K I E L I O S I O

”Lintu”

Fågel Fugl Lintu

Fugl Fuglur Loddi

Fugl Timmiaq

ruotsi tanska norja islanti fääri grönlanti suomi pohjoissaame 

3. Tämä kirja on nykyaikainen eläinsatu. Kirjoita oma 
eläinsatu. Heitä noppaa, niin saat selville kertomuk-
sen nimen. 

4.Valitse pari aukeamaa ja luo niistä pysäytyskuvia. 
Keskity kehonkieleen ja eleisiin. Anna kaverien arva-
ta, mistä aukeamasta kuva on tehty. 

1 - Karhu,
2 - Hirvi,
3 - Orava,
4 - Ahven,
5 - Kimalainen,
6 - Sammakko,

1 - pyöräilemään 
2 - sukeltamaan
3 - kirjoittamaan satuja
4 - pelaamaan koripalloa
5 - tekemään kuperkeikkoja
6 - neulomaan sukkia

joka oppi 

LUE MYÖS NÄMÄ: 

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

Marika Maijala: Ruusun matka 

Tomi Kontio ja Elina Warsta: Koira nimeltään Kissa 

Sanna Tahvanainen ja Jenny Lucander: Lohikäärmeunia  

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


