KETTU LENTÄÄ -AINEISTO
Kettu lentää -aineisto sisältää:
y ohjeita ja ideoita suomalaisten kansansatujen
ja satuaiheen käsittelyyn ryhmissä
y suomalaisia kansansatuja selkokielellä
y kysymys- ja tehtäväkortteja
y kirjoitustehtäviä
y Suomen eläimiä -kuvalottoja
y Suomen eläimiä -dominopelejä
y Suomen eläimiä -sananselityspelin.
Tulosta tarvitsemasi osat. Kuvalotto-, peli- ja tehtäväsivut
kannattaa tulostaa vain yhdelle puolelle paperia. Sivut voi tulostaa
myös A3-kokoiselle paperille, jos käyttäjät näkevät huonosti.
Kettu lentää -aineiston käyttäminen
Aineistoa voi käyttää yhteisen lukuhetken elävöittämiseen
tai muuten vain, ryhmälle soveltuvalla tavalla.
Kokemuksiin ja mielipiteisiin liittyvät kysymykset ja tehtävät herättävät
kansansadut ja satuhetkien muistot eloon.
Kokoontumisen aikana voi myös katsella yhdessä kansansatuja
ja tunnettuja suomalaisia sadunkertojia internetistä.
Yhteistä tekemistä
Järjestäkää Saturaati. Valitkaa vuorotellen satu, joka luetaan ääneen.
Keskustelkaa sadusta. Oliko satu tuttu? Millaisia tunteita tai ajatuksia
satu herätti? Voisiko sadun loppu olla toisenlainen? Mikä oli sadun
opetus kuuntelijoiden mielestä?
Keksikää yhdessä satuja ja tarinoita. Ideoita ja välineitä löytyy
RyhmäRengin Kettu lentää -sivulta.
Valitkaa mieluinen kansansatu tai yhdessä kirjoitettu satu. Piirtäkää
satu sarjakuvana, esittäkää se nukke- tai varjoteatterina tai näytelkää
satu yhdessä.
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Kansansatuja kirjoissa
y Suomalaisia eläinsatuja
toimittanut Eero Salmelainen 2003
selkokielisiä, lyhyitä satuja
y Suomen lasten eläinsadut
toimittanut ja kuvittanut
Pirkko-Liisa Surojegin 1997
50 eläinsatua, joiden kuvitus sopii
myös aikuisille
y Suomen lasten hölmöläissadut
toimittanut ja kuvittanut
Pirkko-Liisa Surojegin 2000
hauskoja satuja, joiden kuvitus sopii
myös aikuisille
y Suomen kansan satuja ja tarinoita
toimittanut Eero Salmelainen
kielellisesti vaativa klassikko
Kansansaduista vaikutteita saaneita
satuja on myös Rudolf Koivun ja Anni
Swanin satukirjoissa, Zachris Topeliuksen
Lukemisia lapsille -kirjasarjassa sekä
koululaisten lukukirjoissa.

y Iltasatu-yhdistyksen verkkopalvelu
iltasatu.org
y Zachris Topelius, Lukemisia lapsille
www.gutenberg.org/
files/16223/16223-h/16223-h.htm
y Zachris Topelius, Lukemisia lapsille 2
www.gutenberg.org/
files/16314/16314-h/16314-h.htm
y Zachris Topelius, Lukemisia lapsille 8
www.gutenberg.org/
files/17486/17486-h/17486-h.htm
Tunnettuja sadunkertojia
Ylen Elävässä arkistossa
Hakusanat: Kylli Koski, Lasse Pöysti,
Markus-setä, Arja-täti
Kirjailijoiden ajatuksia satujen
merkityksestä
http://pandora.lib.hel.fi/kallio/sadut/
sanottua.html

Kansansatuja Papunetissä
Papunetissa on suomalaisia
kansansatuja verkkokirjoina:
www.papunet.net > Pelisivut >
Tietoa ja tarinoita > Sadut
Lisää satuja internetissä
y Kotikirjaston uumenista –
Suomalaisia kansansatuja
www.phpoint.fi/ulrikaj/bookshelf/
pkssuomi.htm
y www.satutuokio.fi > Kaikki sadut

Kettu lentää -aineisto on osa Suomi-sarjaa.
Sarjan tarkoitus on edistää selkokirjallisuuden
monipuolista ja osallistavaa käyttöä
ryhmätoiminnassa.
Suomi-sarjan jokaiseen osaan sisältyy otteita
Oppimateriaalikeskus Opikkeen julkaisemista
selkokirjoista sekä tekstiin liittyviä kysymyksiä,
tehtäviä ja kuvia. Aineisto on tulostettavissa
Opikkeen verkkokaupasta, Vanhustyön
keskusliiton Vahvike.fi-aineistopankista ja
RyhmäRenki.fi-sivustolta.
Aineiston tekijä on geronomi Kirsi Alastalo,
jonka työskentelyn on mahdollistanut
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.
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