
IS
B

N
97

8-
95

2-
74

90
-6

1-
7 

Pohjoismainen kirja-ahmatti 

Stríðið um tað góða 
grasið 
(”Taistelu herkkuruohosta”, suomentamaton) 
Kirjailija ja kuvittaja: Bárður Oskarsson 
(Färsaaret) Kustantamo: Bókadeild Føroya 
Lærarafelags, 2012 
Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja 
nuortenkirjallisuuspalkinnon ehdokas vuonna 
2016

Esittely: Koirat ja kanit riitaantuvat hyvästä 
ruohikosta. Kanit haluavat ruohikon itselleen 
ja säikyttävät koirat pois. Mutta ilman koiria 
ruoho ei maistu enää yhtä hyvältä. 

Aiheet: yhteistyö, yhteenkuuluvuus, riitely, eläi-
met, luonto 

Keskustelu ja aktiviteetit: 

KATSELU JA LUKEMINEN kaikkein pienimpien 
kanssa

Katsokaa kantta yhdessä. Mitä eläimiä siinä oikein 
on? Ovatkohan ne ystäviä keskenään? 

Voivatko kani ja koira olla ystäviä? Leikkikää rooli-
leikkiä, jossa osa esittää kaneja ja osa koiria. Pääs-
telkää kanien ja koirien ääniä. Kokeilkaa juosta kuin 
kani sivulla 31 ja olla pelottavia kuin koirat sivulla 9.  

PIENET

1. Katsokaa kantta. Mitä kirja mahtaa käsitellä? 

2. Voivatko kani ja koira olla ystäviä? 

3. Kirjassa kanit huiputtavat koiria. Ovatko kanit 
älykkäämpiä kuin koirat? 

4. Tiedättekö muita tarinoita, joissa on mukana koira 
tai kani? Entä tarinoita, joissa on mukana oma lem-
mikkieläimenne? 

5. Mitä luulette: miksi ruoho on parempaa silloin, kun 
koirat saavat kakkia sille?

 SILTÄ VÄLILTÄ

1. Mitä kirja käsittelee? 

2. Katsokaa sivun 21 kuvaa: kanit tekevät yhdessä 

uusia hampaita. Mitä mieltä olette ideasta? Millä 
muulla tavoin koiria voisi säikytellä? 

3. Keskustelkaa yhdessä siitä, miten eläimet on kuvi-
tettu. Miksi toinen koira on keltainen ja toinen liila. 

4. Yhtäkkiä ruohikko kellastuu ja alkaa pistellä, eikä 
se maistu yhtä hyvältä kuin ennen. Mitä sille on 
tapahtunut?  

5. Kirjan lopussa koirat ja kanit jakavat ruohikon 
keskenään. Kaikilla on oma roolinsa, ja kanit ovat 
ymmärtäneet, että ruohikolla pitää olla tilaa kaikille. 
Mitä mieltä olette lopusta? Osaatteko selittää, mitä 
kanit ovat ymmärtäneet?

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. Etsi kirjasta viisi verbiä, jotka kuvaavat koiria tai 
kaneja. Onko tekstissä vieraita sanoja? 

3. Vertaile sivun 9 ja 29 kuvituksia. Puhukaa yhdessä 
siitä, mitä kuvissa tapahtuu. 

4. Katso sivun 21 kuvaa: Miksi kanien idea toimi niin 
hyvin?  

5. Tarina käsittelee sitä, että kaikille pitää olla tilaa. 
Puhukaa ystävyydestä ja jakamisen tärkeydestä.  

6. Katsokaa aukeaman 16–17 kuvaa. Kirjoittakaa 
teksti tai tehkää piirros siitä, mitä kuvan jälkeen 
tapahtuu.   



K I E L I O S I O 

”Yhteistyö”

Samarbete Samstarf Yhteistyö

Samarbejde Samstarv Ovttasbargu

Samarbeid Suleqatigiinneq

ruotsi tanska norja islanti fääri gröönlanti suomi pohjoissaame

LUE MYÖS TÄMÄ:

Bárður Oskarsson: Træið

Merkitkää lukuelämyksenne tunnisteella #nordiskabokslukaren!


