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 TAKAPIHATARINOITA 

Ulkoilusanataidetta alakouluun 
 

KESKUSTELU KOLOON 

Oletko huomannut, kuinka paljon kiinnostavia koloja maailmasta löytyy? Lähde ulos pihalle tai 

metsään kynän ja kirjoitusvihkon kanssa. Etsi kolo, jossa voisi asua hyvin pieni eläin tai kenties jokin 

satuolento, kuten peikko tai sammalkummitus. Paina suusi koloa vasten. Sano jotain. Kuvittele, 

millainen vastaus kolosta kuuluu. Mitä tahtoisit kysyä ääneltä? Kirjoita vihkoon sinun ja kolosta 

kuuluvan äänen välinen keskustelu. Siitä voi kehkeytyä oikein mukava tai hyvinkin vaarallinen 

juttutuokio. 

 

 

KUIVAPULLOPOSTI 

Kirjoita paperille tärkeä viesti ja rullaa paperi pulloon tai sulje se tiiviiseen rasiaan sisään. Kätke viesti 

pihalle mahdollisimman hyvään piilopaikkaan, jotta kuka tahansa ei sitä löydä. 

 

Muista, että kiinnostavassa kuivapulloviestissä on jokin dramaattinen ja harvinainen tieto. Onko 

sinulla salaisuutta? Oletko nähnyt pihapiirissäsi jotain hämäräperäistä, josta voisit kertoa? Vai 

tohtisitko paljastaa lähiseudun parhaan vattupensaan? Voit myös esittää kysymyksen tai pyytää 

apua. Pyydä silloin pullopostisi lukijaa kätkemään vastauksensa samaan paikkaan, josta löysi sinun 

viestisi. 
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PIHASEIKKAILUJEN KARTTA 

Monissa hyvissä kirjoissa on mukana kartta, josta voi tutkia seikkailujen tapahtumapaikkoja. Entä 

jos sinun kotisi pihaympäristöön sijoittuisi hieno kirja? Millainen kartta olisi hyvä olla mukana? Piirrä 

se kunnon valkealle paperille. 

 

Piirrä karttaan kotitalosi ja niin paljon ympäristöä kuin haluat. Lisää karttaan salaperäisiä nimiä, jotka 

voivat perustua joihinkin todellisiin tapahtumiin tai sitten olla kokonaan omia keksintöjäsi. 

Esimerkiksi Superpiilo konkassa tai Painajaispuu. Joissain kartoissa on myös tarkempia selityksiä, 

jotka alkavat esimerkiksi sanoilla: Täällä… tai Varo…   

 

Viimeistele kartta sitruunasalakirjoituksella: Kasta ohut sivellin sitruunamehuun, kirjoita sillä 

paperille tärkeä salaviesti ja anna kuivua. Kirjoituksen saat näkyviin kuumentamalla paperia uunissa 

noin 2 minuuttia tai silitysraudalla. Älä kuitenkaan missään nimessä tee kuumentamista yksin vaan 

aikuisen kanssa, koska siitä voi syttyä tulipalo. 

 

 

PILVITARINOITA 

Mene ulos tuijottelemaan pilviä. Monen muotoiset kumpupilvet saavat mielikuvituksen liikkeelle 

parhaiten, mutta myös tasaisemmista sumupilvistä voi keksiä kaikenlaista. 

 

Ota pilviretkellesi mukaan kirjoitusvälineet, istuinalusta ja esimerkiksi pillimaito tai mehua. Istuskele 

rauhassa ja katsele taivaalle. Mikä on kiinnostavin pilvi? Mitä siitä tulee mieleen? Kenties jokin 

rakennus, eläin tai hirviö? Aloita tarina suoraan siitä. 

 

Eräänä aamuna kolmipäinen koira huomasi, että kaikki sen kolme puruluuta oli varastettu...  

Kun olet kirjoittanut muutaman lauseen, katso uudestaan taivaalle (joka tällä välin on saattanut 

muuttua, jos tuulee hiukankaan) ja etsi idea tarinan jatkolle.  

Mutta koira huomasi myös, että sen kotipihan viereen oli noussut maasta suuri vuori. Olisivatkohan 

luut vuoren uumenissa?  

Kirjoita niin kauan kuin sinulla on hauskaa. Tarinasi voi olla satu tai keksitty uni tai kertoa ihan 

tavallisesta valvearjesta. 


