
Matka satumaailmaan
Tehtävänä on luoda yhdessä satumaailma ja sen asukit.

Tarvikkeet: Kirjoitusvälineet, liimaa, värikynät ja paperia

Aloitus:
Matkustakaa itse keksimäänne satumaailmaan. Keskustelkaa ensin erilaisista satumaailmoista. Millainen
on esimerkiksi Muumilaakso, Mikä-mikä-maa, Puolen hehtaarin metsä tai vaikkapa Pikku Prinssin
planeetta? Voit halutessasi lukea lyhyen sadun, joka sijoittuu mielenkiintoiseen satumaailmaan.

TEHTÄVÄ 1: Satumaailman kartta
Keksikää luokan yhteinen satumaailma ja askarrelkaa siitä kartta! Jokainen oppilas piirtää paperille kaksi
kasvia, kaksi eläintä tai satuolentoa ja kaksi rakennusta. Antakaa leikkaamanne kuvat opettajalle (tai
etäkoulussa lähettäkää kuvat piirustuksistanne/askarteluistanne opettajalle).

Katsokaa mitä kaikkia kasveja, eläimiä ja rakennuksia satumaailmaanne päätyi. Opettajaa kokoaa
tuotoksista kuvakollaasin (fyysisesti tai digitaalisesti). Keksikää myös miltä maailmassa tuoksuu ja
minkälaisia ääniä siellä kuuluu, ja kirjoittakaa nämä tiedot muistiin. Keksikää lopuksi satumaailmalle nimi,
joka kuvaa sitä mahdollisimman hyvin. Opettaja voi kirjoittaa nimen kuvakollaasiin.

TEHTÄVÄ 2: Satumaailman olennot
Seuravaksi on aika luoda satumaailmaan asukit. Minkälaisia olentoja satumaailmassa asuu? Keskustelkaa
tyypillisistä satuolennoista ja jakautukaa sitten pienempiin ryhmiin. Jokainen ryhmä keksii yhden
olentolajin, jota he edustavat (esim. peikot, keijut ja merenneidot) ja missä satumaailman kolkassa nämä
olennot asuvat. Keksikää myös, millaista kieltä olennot puhuvat ja kirjatkaa ylös muutamia keskeisiä
sanoja. Miten sanotaan vaikkapa peikkojen kielellä ”minun nimeni on”, ”hauska tavata”, ”hei” tai ”kiitos”?

TEHTÄVÄ 3: Postikortti kotiväelle
Opettaja esittelee muutamia postikortteja, joihin on kirjoitettu terveisiä matkoilta. Kuvitelkaa sitten, että
olette matkalla satumaailmassanne. Jokainen oppilas kirjoittaa ja piirtää postikortin, jossa esittelee
satumaailmaa kotiväelle tai kavereille. Kerro mitä nähtävyyksiä olet nähnyt matkasi aikana, mitä hauskaa
olet tehnyt, minkälaisia ruokia olet syönyt, minkälaisessa majoituspaikassa olet asunut, minkälaisia uusia
olentoja olet tavannut ja niin edelleen. Postikortin voi kuvittaa vaikkapa kaupungin tunnetuimmalla
nähtävyydellä tai maisemakuvalla. Tekstipuolelle voi kirjoittaa terveiset kotiväelle. Kortin alkuun tai
loppuun voi tietysti kirjoittaa myös tervehdyksen ryhmän keksimällä satuolennon kielellä.



TEHTÄVÄ 4: Kirjoita minisatu

Kirjoita pyydetyt sanat viivoille. Sanojen ei tarvitse liittyä toisiinsa.

1. Adjektiivi_________________________________________________________

2. Etunimesi________________________________________________________

3. Verbi____________________________________________________________

4. Paikka___________________________________________________________

5. Jokin yllättävä tapahtuma____________________________________________

__________________________________________________________________

6. Etunimesi________________________________________________________

7. Verbi____________________________________________________________

8. Paikka___________________________________________________________

Tee minisatu! Sijoita keksimäsi sanat paikoilleen. Voit taivuttaa sanoja ja lisätä muutaman sanan, jos
siltä tuntuu. Kuvaa oma satuselfie.

Olipa kerran (1,2) ___________________________________________________________________.

Joka päivä hän (3,4) _________________________________________________________________.

Mutta eräänä päivänä (5) ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

Ja siitä päivästä lähtien (6,7,8)_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

Sen pituinen se.


