
 

 

OLIPA KERRAN PLANEETTA MAA -TOIMINNALLINEN SATU 
tekijä: Armi Johansson, Eräjärven koulu, Orivesi 
 

 
 
Kohderyhmä: 1-2 luokan oppilaat 
 
Tarvikkeet: 

 maapallo, esimerkiksi karttapallo 

 aurinko, esimerkiksi keltainen suuri ilmapallo tai pahvikyltti 
 
Roolit: 
Rooleissa on 16 henkilöä, joille jokaiselle tehdään roolikyltit kartongista ja niissä narut, 
jotta ne voi ripustaa kaulaan. Roolit ovat: Maa, Aurinko, ihmiset, eläinlajit, ilmakehä, vesi, 
Aasia, Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Afrikka, Etelämanner, Eurooppa, Australia, 
pingviini, kenguru ja kertoja. Alinna roolien nimet tulostettavaksi.  
 
Kertoja lukee sadun ensin yhteen kertaan ja samalla aikuinen ohjaa roolien 
suorittamisessa. Sen jälkeen satu luetaan uudelleen ilman ohjausta. 
 
 
 

OLIPA KERRAN PLANEETTA MAA- SATU 
 
(Suluissa toimintaohjeet esittäjille.) 

 
Olipa kerran planeetta maa.(maapallo tulee esiin) 
Maa kiersi radallaan aurinkoa. (aurinko tulee esiin).  
Yksi kierros kestää noin vuoden (maa kiertää auringon). 
Maa pyörii myös akselinsa ympäri.(maapallon pitäjä pyörittää palloa akselin ympäri). Sen 
kierros kestää noin 24 tuntia eli yhden vuorokauden, eli yhden päivän ja yhden yön. 
 
Maassa asuu 7.6 miljardia ihmistä (ihmiset tulevat maan luo) ja 1.7 miljoonaa eri eläinlajia 
(eläinlajit tulevat maan luo). 



 

 

 
Maassa on elämää, koska sillä on ilmakehä (ilmakehä laittaa kädet maan ympäri) 
ja vettä (vesi tule maan luo ja ropisuttaa sormia sateena maan päällä). 
ja koska siellä on sopivan lämmintä auringon ansiosta (aurinko heiluu taustalla). 
 
Maapallolla on seitsemän maanosaa ja esittelen ne teille suuruusjärjestyksessä. 
 
Suurin on Aasia. Sen suurin maa on Kiina.  
 
Sitten tulevat Etelä-ja Pohjois-Amerikka yhdessä. Maanosat pitävät toisiaan kiinni vain 
sormilla, mikä kuvastaa Amerikkojen välistä kannasta eli Keski-Amerikkaa. 
 
Neljänneksi suurin on Afrikka.  
Afrikassa on maailman suurin aavikko Sahara. (Afrikka näyttää maapallolta Saharan) 
 
Etelämanner ,jota myös Antarktikseksi kutsutaan on viidenneksi suurin manner.  
Siellä asuu pingviinejä ja siellä on hyvin kylmää. (Etelämanner ja pingviini, joka läpsyttelee 
käsiä siipinä, saapuvat yhdessä. Pingviini voi vähän hytistä kun sanotaan, että on hyvin 
kylmää.) 
 
Eurooppa on kuudenneksi suurin manner.  
Se on manner, jossa sijaitsee meidän oma maamme Suomi. (Eurooppa näyttää 
sormellaan Suomen) 
 
Pienin manner on Australia, jota myös Oseaniksi kutsutaan. 
Siellä asuu kenguruita. (Kenguru pomppii paikalle.) 
 
Ihmisten tehtävänä on suojella maapalloa (Ihminen silittää maapalloa)  
ja sen eläimiä (ihminen silittää eläimiä).  
Toivotaan heille onnea ja menestystä tässä vaativassa tehtävässä. 
Sen pituinen se. 
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