
Sattuman synnyttämä satu

Talvisen sadun tai tarinan voi kirjoittaa 
yksin, kaksin tai ryhmässä. Elävä 
mielikuva alkutilanteesta rohkaisee 
kirjoittajia tai kertojia. Myös sattuma  
saa mielikuvituksen lentoon. 

Tarinan voi aloittaa nostamalla lappuja,  
joissa on sanoja ja tapahtumia.  
Laput saat, kun leikkaat seuraavat  
sivut viivoja pitkin.

Kirjoittajat voivat nostaa kaksi kappaletta 
1-lappuja ja 2-lappuja sekä yhden 
3-lapun. Sanat voi kirjoittaa tai laput 
asettaa tarinapohjan päälle. Tarinaa voi 
myös kirjoittaa taululle tai valkokankaalle 
kaikkien nähtäville.

Jos ryhmä kirjoittaa yhdessä, niin 
tarinalle voi keksiä jatkoa vuorotellen. 
Sopikaa, kuka toimii kynänä. 

Tarvittaessa ohjaaja voi esittää 
kysymyksiä, jotka kuljettavat tarinaa 
eteenpäin. Kysymyksiä voivat olla:  
– Mitä sitten tapahtui?  
– Mitä siitä seurasi?  
– Mitä henkilöille tapahtui lopuksi?  
– Mikä tämän tarinan opetus oli?

Antakaa lopuksi tarinalle nimi  
ja lukekaa se ääneen. Sitä voi myös 
muuttaa, tai siihen voi lisätä jotain. 

Valmis tarina kannattaa kuvata tai 
kirjoittaa ylös, jotta sen voi jakaa 
kirjoittajille.
Edellisessä tehtävässä on mukailtu satukaavaa. 
(Adams, Kenn 2013, Back to the Story Spine.  
http://www.aerogrammestudio.com/2013/06/05/
back-to-the-story-spine/)

Ryhmän sanoista syntyvä satu

Jokainen kirjoittaa eri paperilapuille  
neljä sanaa ohjeen mukaan. Yksi sanoista 
kertoo paikan, toinen kuvaa talvista 
tekemistä, kolmas kertoo kuka tekee ja 
neljäs sana kuvaa tunnelmaa. Paikka-
laput laitetaan yhteen pinoon ja toiset 
laput omiin pinoihinsa. 

Kirjoittajat tekevät parityötä ja käyvät 
nostamassa kaksi sattumanvaraista 
lappua joka pinosta. Pari kirjoittaa 
tarinan tai sadun, jossa kaikki sanat  
ovat jossain muodossa.

Sanaketjusta satu

Ohjaaja sanoo minkä tahansa talveen 
liittyvän sanan. Ohjaajan vieressä istuva 
sanoo, mitä tästä sanasta tulee mieleen.  
Ja seuraava jatkaa. 

Kun sanoja on sopivasti (10–15 sanaa), 
niiden välit täydennetään yhdessä. 
Lopuksi sadulle tai tarinalle annetaan  
nimi ja luetaan ääneen. 
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1 villi 2 tyttö

1 kiltti 2 poika

1 viisas 2 täti

1 vahva 2 setä

1 reipas 2 isoäiti

1 hilpeä 2 isoisä

1 valpas 2 koira

1 utelias 2 kissa

1 kätevä 2 kettu

1 rohkea 2 jänis

1 ahkera 2 poro

1 avulias 2 orava

1 vikkelä 2 tonttu

1 sisukas 2 tietäjä

1 leikkisä 2 jättiläinen

1 peloton 2 ennustaja

1 mahtava 2 pakkasukko

1 kekseliäs 2 peukaloinen

1 tarmokas 2 vuorenpeikko

1 harkitseva 2 lumikuningatar
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3 lähtivät etsimään viisasten kiveä

3 päättivät pyydystää revontulen

3 saivat kiinni taikapulkan

3 pakkasivat isoa eväsreppua

3 katsoivat suureen avantoon

3 hyppäsivät syvän hangen läpi

3 lähtivät seuraamaan jälkiä lumessa

3 heräsivät komeassa lumilinnassa

3 matkustivat junalla pohjoiseen

3 tekivät kaikkien aikojen lumiukkoa

3 hyppäsivät salaa reen jalaksille

3 näkivät hirven, joka loisti pimeässä

3 lähtivät etsimään kadonnutta talvea

3 saivat lahjaksi ihmeelliset sukset

3 tuijottivat, kun lumimyrsky läheni

3 kurkistivat kellarin luukusta

3 kiipesivät ylös mäenrinnettä

3 eksyivät pimeään metsään

3 näkivät tähtien keskellä oudon valon

3 koputtivat pikkuisen tallin ovelle
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Tarina
Olipa kerran kaksi hyvää ystävää. Eräänä päivänä

(3) .




