1. Kirjoitustehtävä:
Jos menettäisin muistini, mitä minulle pitäisi tehdä, mihin minut pitäisi viedä, mitä
näyttää, soittaa tai katsotuttaa, että muistaisin, kuka olen?
Opettaja voi kannustaa käyttämään eri aisteja: hajuja, makuja, tunneaistia. Vetäjä on
yleensä kertonut oman esimerkin, esimerkiksi, että "minut pitäisi kuljettaa kirjahyllylleni,
jonka järjestystä ei saa muuttaa."
2. Spoken word -tehtävä:
Tässä tehtävässä pyrimme kirjoittamaan spoken word -nimiseksi kutsuttua, räpin ja
laululyriikankin kaltaista suoraviivaista runotekstiä. Seuraa ohjeita askel askeleelta, ja
kerro ne ensin suurpiirteisesti oppilaille. Kirjoita myös ohjeet taululle.
Tehtävän voi kirjoittaa haluamallaan kielellä, esimerkiksi englanniksi, eikä kieliopista tai
oikeinkirjoituksesta kannata välittää.
1) “Puhu paperille. Kirjoita itseäsi sensuroimatta (tekstiä ei ole pakko lukea ääneen tai
näyttää kenellekään!) suoraan paperille. Ajattele, että kaikki mitä puhut, tallentuu paperille
suoraan ja sellaisenaan. Saa käyttää myös kirosanoja, eikä tarvitse välittää kieliopista. Näin
myös puheesi luonnollinen rytmi säilyy tekstissä.
Keksitään yhdessä mielenkiintoinen aihe tai valitaan jokin seuraavista:
“Paikka jonne aina palaan”
“Mistä olen kotoisin ja kuka minä olen”
“Oma huone”
“Mitä minusta EI ikinä tule isona”
“Millaisessa maailmassa haluaisin elää”
“Oman nimen historia” Mun nimi on ja se tulee tästä...

2) Alleviivaa tekstistä kohta, joka puhuttelee tai jollain tapaa kiinnostaa sinua. Kannattaa
valita ytimekäs, yksi virke tai jopa vain yksi sana. Tee tästä virkkeestä kertosäe siten, että
siirrä se uuteen paikkaan tekstissä (alkuperäinen virke/sana saa pysyä paikallaan). Kirjoita
virke kaksi kertaa peräkkäin, niin, että siitä tulee “kertosäemäinen”.
Esimerkki asettelusta:
……………………. Luuhun
saakka………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………....
Luuhun saakka.
Luuhun saakka.
3) Runomaisuus ja räppimäisyys
Lisää tekstiisi pieni, loppusoinnullinen, kahden tai neljän rivin teksti.
Esimerkki:
Mä toivoisin ettei tää olisi niin vakavaa
mut mä en voi enää peitellä näit juttuja
monelle niin tuttuja, maton alle lakasta
pitää oven takana
Voit kirjoittaa tämän tekstin joko koko tekstin alkuun tai lisätä sen aivan tekstin loppuun.
Voit myös vaihtaa olemassa olevasta tekstistä sanan tai kaksi tehdäksesi sen keskelle
riimiparin. Jos riimiä ei synny, ei hätää! Olet jo kirjoittanut paljon!

4) Keksi tekstillesi otsikko ja editoi se kokonaan uusiksi, niin, että saat siitä esimerkiksi itse
selvää. Säilytä puhekielisyys. Onneksi olkoon! Olet kirjoittanut spoken word -runon. Voit
halutessasi lisätä mukaan lisää loppusointua, sisäsointua, alkusointua tai lisätä vaikka
runollisuutta lisätoiston avulla. “Kertosäettä” voit toistaa myös niin monta kertaa kuin
haluat.

5) Luetaan yhdessä ääneen, tai ne, jotka haluavat. Haluatteko äänimaisemaa taustalle?
Voidaan laittaa esimerkiksi sateen ropinaa tai tasaisen ambient-biisin.

