
Vihdoin oli koittanut ______________ jouluaaton aatto ja oli enää yksi ___________________ yö
jouluaattoon. TATU-tonttu istui ___________________ mökissään ikkunan edessä ulos
___________________ yöhön katsellen ja haaveillen ensimmäisestä jouluaatosta
___________________ joulupukin apuna ___________________ joululahjoja jakamassa kaikille
___________________ lapsille.  

Yhtäkkiä TATU-tonttu näki jotain ________________ tippuvan taivaalta läheiseen
_________________ metsikköön. TATU-tonttu veti ________________ takin päälle ja
_______________ kengät jalkaan ja pinkaisi ulos. 

Saavuttuaan metsikköön TATU-tonttu henkäisi ihmetyksestä, sillä ________________
lumihankeen oli tippunut _________________ tähti. Varovasti TATU-tonttu ojensi
_________________ kätensä. Samalla hetkellä, kun hän kosketti tähteä, TATU-tonttu katosi ja
saman tien putkahti _________________, suureen jääluolaan. 

TATU-tonttu oli ihmeissään ja peloissaan. Jääluolan perältä kajasti _______________ valoa ja
kuului _______________ ääniä. Varovasti TATU-tonttu hiipi eteenpäin, kurkisti nurkan takaa ja
hämmästyi kun näki luolan perällä kaikki joulupukin muutkin jouluaaton __________________
apuritontut. Samalla TATU-tonttu kuuli ______________ mörinää takaansa ja hyppäsi piiloon
lähimmän _______________ pöydän alle. Hän rohkaisi mielensä ja kurkkasi _______________
pöytäliinan alta. TATU-tonttu näki edessään ______________ lumihirviön. TATU-tonttu kuuli,
kuinka lumihirviö selitti muille _______________ tontuille, että hän tarvitsi enää yhden
joulupukin apuritontun ja sitten hän olisi onnistunut _________________ suunnitelmissaan pilata
joulu. Lumihirviö ei ilmeisesti ollut huomannut, että TATU-tonttu oli jo saapunut. Niinpä TATU-
tonttu alkoi laatia ________________ pelastautumissuunnitelmaa. 

Lumihirviötä alkoi väsyttää ja pian sen ________________ silmät alkoivat painua kiinni. Silloin
TATU-tonttu hiipi muiden tonttujen luokse ja pyysi seuraamaan hiipien. Luolan suulle
päästyään, TATU-tonttu huokaisi pettymyksestä; luolan ________________ oviaukko oli
ummessa. 

Tontut kuiskuttelivat hädissään. Silloin TATU-tonttu muisti ______________ taskussaan yhä
olevan tähden ja toivoi, että se veisi heidät takaisin. Samalla hetkellä luolan perältä alkoi
kuulua _________________ mörinää. Kiireesti TATU-tonttu neuvoi kaikkia tonttuja ottamaan
kiinni tähdestä ja toivomaan, että he pääsisivät pois luolasta. Juuri kun lumihirviö tuli
________________ nurkan takaa, tontut katosivat ja humpsahtivat TATU-tontun mökin eteen
lumihankeen. 

TATU-tonttu tarjosi kaikille joulupukin apuritontuille _______________ yösijan ja he kävivät
nukkumaan. Nukahtaessaan omaan _____________ sänkyynsä, TATU-tonttua hymyilytti; kyllä
_______________ joulupukki ihmettelisi jouluaattoaamuna TATU-tonttua noutaessaan kun
löytäisikin kaikki apuritonttunsa samasta ________________ paikasta!

Ohjeet

Tulosta tarina.

Kokoa perhe tai
ystävät ja pyydä
heitä keksimään
34 adjektiivia.
Yrittäkää keksiä
mahdollisimman
erilaisia ja
erikoisia
adjektiiveja

Voit tehdä tarinan
myös itseksesi,
kirjoita adjektiivit
ensin ylös toiselle
paperille

Kirjoita adjektiivit
tarinan aukkoihin. 

Lue tarina
ääneen.
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TATUn
somekanavissa
@tatury_official,
mitä pidit
tarinasta.
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