Tee oma satukätkö!
Kirjalitta-festivaalin teemana on tänä vuonna ”Lue luontoa!”. Teeman hengessä haluamme kannustaa
eskari- ja päväkotiryhmiä sekä perheitä mukaan tekemään omia tarinoita ja kätkemään niitä
lähiympäristöön muiden löydettäväksi ja luettavaksi.
Kirjalitan kantavana ajatuksena on joka vuosi antaa ääni lapsille ja nuorille tuomalla sanataidetta ja
kirjallisuutta mukaan arjen toimintaan. Tuodaan yhdessä lasten keksimät sadut esiin hauskalla tavalla!
Valmista satukätkö yhdessä esikoululaisten, päiväkotilasten tai omien lasten kanssa. Lapset voivat
kertoa sadun, jonka opettaja tai vanhempi kirjaa ylös. Sadun voi tehdä yhdessä koko ryhmän kanssa tai
pienryhmissä. Voitte halutessanne käyttää tarinan kaaren rakentamiseen myös oheisia ohjeita.
Valitkaa sadun kätköpaikka yhdessä ja laatikaa etsimisohjeet. Satukätkö kannattaa piilottaa niin hyvin,
ettei sitä löydä sattumalta, mutta sellaiseen paikkaan että sen voi löytää ohjeiden avulla. Pienryhmät
voivat etsiä toistensa satukätköjä tai ohjeet voi antaa esikoulun tai päiväkodin muille ryhmille tai
vanhemmille ja koteihin etsittäväksi.
Halutessanne voitte lähettää satukätkön koordinaatit tai etsintäohjeet myös Kirjalitan kotisivuille,
jolloin muutkin halukkaat voivat tutustua teidän satukätköönne.
Kirjalitta-viikolla 5.–11.11. voi käydä etsimässä Luonto-liiton tekemiä satukätköjä Näsinpuistosta.
Luonto-Liiton satukätköissä yhdistyvät luontoon liittyvä faktat ja mielikuvitusta ruokkivat
sanataidetehtävät. Ohjeet kätköjen etsimiseen tai omien koordinaattien lisäämiseen löytyvät
osoitteesta www.kirjalitta.fi/satukatkot.
Satukätkö syntyy näin:
- Keksi satu.
- Kirjoita satu paperille.
- Valitse satupaperille sopiva rasia (esim. kannellinen pakasterasia), jossa satu pysyy luettavana myös
ulkoilmassa tai päällystä paperi kontaktimuovilla.
- Mieti sopiva kätköpaikka sadulle päiväkodin tai esikoulun lähimaastosta.
- Piilota satu kätköpaikkaan. Anna satukätköllesi nimi (se voi olla sama kuin sadun nimi tai esimerkiksi
sadun piilottaneen ryhmän nimi: ”Siilien satukätkö”). Jos haluat, voit lisätä kätkön sisään myös pienen
vieraskirjan (esim. pieni vihko), johon kätköllä kävijät voivat kirjata nimensä ja käynnin päivämäärän.
- Tee sanallinen ohje, joka ohjaa lähtöpaikalta (esim. päiväkodin ovelta) satukätkön luo tai selvitä
kätköpaikan koordinaatit ja ilmoita ne. Sanallinen ohje voi olla tämän tyylinen: ”Kävele kolmetoista
askelta kohti suurta kuusta. Käänny vasemmalle kohti keinuja. Kävele keinujen luo ja jatka kolme
loikkaa eteenpäin jne.”
- Muistathan käydä keräämässä kätkön pois luonnosta kun sitä ei enää tarvita. Samalla
voit tarkistaa mahdollisesta vieraskirjasta, montako kävijää kätköllä on vieraillut.

