Mikä sinun kengännumerosi on?
Tutustumis- ja lämmittelyharjoitus

Kesto
10–15 min.
Mitä enemmän osallistujia, sitä parempi

Opettaja kopioi tiedonhakutehtävät, leikkaa ne erilleen ja jakaa jokaiselle
osallistujalle yhden tai useampia ryhmän koon mukaan. Opettaja selittää,
että jokaisessa liuskassa on ohje etsiä tietynlainen henkilö ryhmästä, esimerkiksi joku, joka asuu kerrostalossa. Tehtävänä on siis kulkea luokassa
puhumassa eri ihmisten kanssa ja pyrkiä löytämään kriteerin täyttävä henkilö. Kun tämä on löytynyt, osallistujat voivat kirjoittaa henkilön nimen tiedonhakuliuskaansa (tässä harjoitellaan myös äänteiden ja uusien nimien oikeinkirjoitusta).
Purkuvaiheessa opettaja kiinnittää osallistujien huomion joka-pronominin eri muotoihin. Yhdessä täytetään yhteenvetokortti, johon täytetään
ryhmäläisten nimet oikeassa sijamuodossa, esim.
Georgen äidinkieli ei ole suomi.
Tanyalla on kissa.
Kortissa on myös muutama tyhjä rivi lisähuomioita varten: näin opettaja voi
varmistaa, että jokaisen osallistujan nimi ja jokin mielenkiintoinen tieto hänestä tulevat ainakin muutamaan korttiin.

Adessiivin käyttö
minulla on -rakenteessa
Joka-pronominin sijamuotoja
Tutustuminen muihin
ryhmässä
Kysyminen ja
vastaaminen

Muunnelmat:
Kilpailu: Opettaja kopioi jokaiselle osallistujalle yhteenvetokortin ja selittää,
että kilpailun tavoitteena on kerätä mahdollisimman monta täytettyä kohtaa
tietyn ajan, esimerkiksi viiden minuutin, kuluessa. Opettaja voi myös rajoittaa
sallittujen kysymysten määrän tai muodon (esimerkiksi vain -ko/-kö). Voittaja
on se, joka ajan täytyttyä on saanut eniten oikeita tietoja. Luokassa syntyy todennäköisesti kaaos ja sekamelska, jossa hiljaisemmatkin osallistujat uskaltavat puhua toisten kanssa.
Räätälöity: Tämä muunnelma sopii oppijakson aivan ensimmäisten tuntien
alkuun, kun ryhmäläiset vielä opettelevat tuntemaan toisiansa. Valmisteluvaiheessa opettaja kerää tietoa osallistujista ja kirjoittaa omat ”Etsi joku, joka...”
-tiedonhakutehtävät kyseisen ryhmän osallistujien tietojen perusteella (esimerkiksi ikä, kansalaisuus, ammatti voivat olla erottelevia tekijöitä).

Muistiinpanoja ja kokemuksia:
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Tiedonhakutehtävät

Etsi joku, jonka äidinkieli ei ole suomi.

Etsi joku, jonka äidinkieli on suomi.

Etsi joku, joka asuu kerrostalossa.

Etsi joku, jolla on kissa, koira,
hamsteri tai muu lemmikkieläin.

Etsi joku, joka laulaa hyvin.

Etsi joku, jolla on allergia.

Etsi joku, joka ei pidä suklaasta.

Etsi joku, jolla on suomalainen
tyttöystävä tai poikaystävä.

Etsi joku, joka tupakoi.
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Etsi joku, joka ei syö lihaa.
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Etsi joku, jolla on sisko tai veli.

Etsi joku, jolla on kesämökki.
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Etsi joku, joka pitää saunasta.

Etsi joku, joka ei asu yksin.

Etsi joku, jolla on isompi
kengännumero kuin sinulla.

Etsi joku, jonka lempiväri on sininen.

Etsi joku, joka on naimisissa.

Etsi joku, joka pelaa shakkia.

Etsi joku, joka soittaa pianoa
tai kitaraa.

Etsi joku, jolla ei ole Nokian
kännykkää.
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Yhteenvetokortti
_______________________________________________ äidinkieli ei ole suomi.
_______________________________________________ äidinkieli on suomi.
_______________________________________________ asuu kerrostalossa.
_______________________________________________ on kissa, koira, hamsteri tai muu lemmikkieläin.
_______________________________________________ laulaa hyvin.
_______________________________________________ on allergia.
_______________________________________________ ei pidä suklaasta.
_______________________________________________ on suomalainen tyttöystävä tai poikaystävä.
_______________________________________________ tupakoi.
_______________________________________________ ei syö lihaa.
_______________________________________________ on sisko tai veli.
_______________________________________________ pitää saunasta.
_______________________________________________ on kesämökki.
_______________________________________________ ei asu yksin.
_______________________________________________ on isompi kengännumero kuin sinulla.
_______________________________________________ lempiväri on sininen.
_______________________________________________ on naimisissa.
_______________________________________________ pelaa shakkia.
_______________________________________________ soittaa pianoa tai kitaraa.
_______________________________________________ ei ole Nokian kännykkää.

Muita tässä ryhmässä:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Onkos sillä Jaakko-serkulla viikset vai parta?
Sukupuun tarkastelua

Kesto
30–40 min.
Vähintään 2
osallistujaa

Opettaja alustaa harjoitusta esittelemällä sukulaisuussanastoa esimerkiksi oheisen listan avulla. Aluksi voidaan puhua osallistujien perheistä,
ovatko he esimerkiksi perheen kuopuksia vai vanhimpia ja onko heillä
paljon serkkuja tai pikkuserkkuja. Jos sukupuu käsitteenä ei ole osallistujille tuttu, selvitetään se yhdessä ennen harjoituksen alkua.
Opettaja kopioi kuvan sukupuusta. Osallistujat järjestäytyvät pareihin
ja toinen pareista alkaa kuvailla yhtä valitsemaansa sukupuun henkilöä. Hän
kertoo, miltä henkilö näyttää, minkäikäinen hän on, minkälainen hän on
ruumiinrakenteeltaan ja myös mikä on hänen sukulaisuussuhteensa isoäitiin tai muihin sukupuun henkilöihin. Toinen parista kuuntelee tarkasti ja
esittää tarkentavia kysymyksiä. Kun hänellä on tarpeeksi tietoa, yrittää hän
arvata, ketä hänen parinsa kuvaili. Kun toinen pareista arvaa, vaihtavat parit
rooleja.

Perhe- ja sukulaisuussanasto
Ihmisen kuvaileminen ja
vertailu
Ulkomuoto ja vaatetus
Kuvasta kertominen
Adjektiivit
Kuullunymmärtäminen

Muunnelmat:
Tilanne 10 vuoden kuluttua: Osallistujat keksivät ryhmissä tarinoita suvun henkilöistä, millaisia he olivat kymmenen vuotta sitten ja mitä heille
nykyään kuuluu. Mitä on tullut suvun lapsista, viisaita tutkijoita vai uhmakkaita pikkurikollisia? Kenellä on lapsia, kuka on eronnut ja kuka on
mennyt naimisiin? Lopuksi tarinat joko luetaan muille tai niistä tehdään
näytelmä, joka esitetään.
Muita puita: Kun sukupuu-käsite on kaikille tuttu, voivat osallistujat rakentaa oman perheensä sukupuun ja esitellä sen muille. Sukupuita voidaan
laatia myös esimerkiksi televisiosta tuttujen perheiden ja sukujen pohjalta.
Voidaan yhdessä luoda kuvitteellinen suku, josta ruvetaan keksimään hurjan saippuasarjan juonta; millaisia salaisuuksia paljastuu ja mitä skandaaleja mahtuu yhteen sukuun?

Muistiinpanoja ja kokemuksia:

Sukulaisuussanastoa opettajalle
äiti
isä
isoisä, paappa, pappa, vaari, ukki
isoäiti, mummo, mummi, mummu
setä
eno
täti
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sisko, isosisko, pikkusisko
veli, isoveli, pikkuveli
siskopuoli, velipuoli
lanko
käly
miniä
serkku

pikkuserkku
lapsenlapsi
siskontyttö, siskonpoika
veljenpoika, veljentyttö
kuopus
esikoinen
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