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8. FAMILJ

”Det här är min lillasyster”, säger kaninen Kalle. 
”Det här är min mormor”, säger ekorren Ella. 

På bilden ser du också Ellas lillebror och Kalles pappa.”
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Vinkkejä oppitunnin virittelyyn
• Familjord på svenska

Tutustukaa ruotsinkielisiin perhesanoihin ja pohtikaa yhtäläisyyksiä niiden ja suomen-
kielisten vastineiden välillä. Mitä sanoja esimerkiksi ruotsin kielessä on isovanhemmille? 
Entä suomen kielessä?

• Vad finns det på bilden? Mitä perhesanoja kuvasta löytyy? Etsitään kuvasta esim. oravan  
 isoäiti, kanin isä jne. Mitä muita perhesanoja tunnette ruotsiksi? Löydättekö samankal- 
 taisuuksia tai eroavaisuuksia suomenkielisten ja ruotsinkielisten sanojen välillä?

• Ett släktträd
Piirretään oma sukupuu valmiin pohjan(*) avulla. Voitte kirjoittaa opettajan avustuksella 
perhesanat sukupuuhun.

Leikit ja aktiviteetit
• Vi leker tafatt!

Leikitään hippaa perhesanoilla. Kiinni jäänyt jää seisomaan paikoilleen ja hänet voidaan 
pelastaa sanomalla jokin perhesana ruotsiksi.

• Het potatis
Opettaja sanoo jonkin perhesanan suomeksi ja heittää hernepussin oppilaalle. Oppilaan 
tehtävänä on sanoa kyseinen perhesana ruotsiksi mahdollisimman nopeasti. Sitten hän 
taas vuorostaan sanoo jonkin perhesanan suomeksi ja heittää pussin seuraavalle. Leikkiä 
voidaan hyödyntää myös muissa sanastoharjoituksissa.

• Trasig telefon
Leikkikää rikkinäistä puhelinta perhesanoilla.

• Laululeikki Fader Abraham
Leikkikää yhdessä laululeikkiä Fader Abraham. Leikin avulla voidaan harjoitella myös 
kehonosien nimiä.

• Hedelmäsalaatti
Leikkikää hedelmäsalaatti-tuolileikkiä perhesanoilla. Tuolit laitetaan rinkiin luokan kes-
kelle niin, että tuolien selät ovat ringin keskustan suuntaisesti. Oppilaat jaetaan 3-4 
ryhmään ja kukin joukkue edusta yhtä perhesanaa (opettaja päättää sanan). Tämän jäl-
keen oppilaat istuvat tuoleille.  Opettaja sanoo aina yhden perhesanan kerrallaan, jolloin 
tämän ryhmän edustajien on vaihdettava paikkaa mahdollisimman nopeasti. Samalle 
paikalle ei saa istua. Kun opettaja huutaa ”släktträff!” on kaikkien oppilaiden vaihdettava 
paikkaa. Voidaan myös leikkiä kilpailuna, jolloin aina yksi tuoli otetaan pois ja hitain siir-
tyjä tippuu leikistä pois.
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Lauluja
• Mors lilla olle
• Bää bää vita lamm
• Jag har en gammal faster
• Fader Abraham

Kopioitava materiaali
• Sukupuu
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Liten ordlista
äiti
äitipuoli
isä
isäpuoli
lapsi
tyttö
tytär
poika
jonkun poika 
sisar 
bonussisar
veli
velipuoli
sisko
siskopuoli
pikkusisko
pikkuveli
äidinäiti
äidinisä
isänäiti
isänisä
täti
täti
eno
setä
serkku
pikkuserkku
perhe
suku
sukulainen

Kuinka monta sisarusta sinulla on?
Minulla on … sisarusta.
Minulla on yksi veli / sisko.
Minulla ei ole sisaruksia.
Olen ainoa lapsi.

en mamma, en mor
en styvmamma/-mor, en bonusmamma
en pappa, en far
en styvpappa/-far, en bonuspappa
ett barn
en flicka
en dotter
en pojke
en son
ett syskon
ett bonussyskon
en bror
en halvbror, bonusbror
en syster
en halvsyster, bonussyster
en lillasyster
en lillebror
en mormor
en morfar
en farmor
en farfar
en moster (äidin puolelta)
en faster (isän puolelta)
en morbror (äidin puolelta)
en farbror (isän puolelta)
en kusin
en syssling, en småkusin
en familj
en släkt
en släkting

Hur många syskon har du?
Jag har … syskon.
Jag har en bror / en syster.  
Jag har inga syskon.
Jag är det enda barnet.


