LUONNOS

Sukumuistelupeli
Tärkeät paikat
Jaa muistoja yhdessä sukulaisen tai ystävän
kanssa. Kerro lapsuutesi tärkeistä paikoista.
Leikkaa tästä kysymyskortit!
Voit myös keksiä itse lisää kysymyksiä!
Jokainen pelaaja nostaa vuorotellen pakasta kortin
ja vastaa siinä esitettyyn kysymykseen niin tarkoin
kuin muistaa.
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Kerro lapsuutesi leikeistä ja leikkipaikoista!

Leikkipaikka

Leikkipaikka

Kerro lempileikistäsi
ulkona!

Kerro puusta, kivestä
tai muusta tärkeästä
paikasta ulkona!

Leikkipaikka

Leikkipaikka

Kerro lempileikistäsi sisällä!

Mikä on/oli lempilelusi?
Missä ja mitä sillä
leikit?

Leikkipaikka

Leikkipaikka

Oletko leikkinyt
puistossa?
Kerro leikkipuistostasi!

Onko sinulla
leikkimökkiä?
Kerro mökistä ja
leikeistä siellä!

Leikkipaikka

Leikkipaikka

Kerro vaarallisesta
leikkipaikasta!
Missä paikassa et saisi/
olisi saanut leikkiä?

Onko sinulla
mielikuvitusystävä?
Missä hän asuu?

©Liisa Lauerma • Ismo Rekola

Kerro lapsuuden kesämuisto!

Kesäpaikka

Kesäpaikka

Mikä on lempipaikkasi
kesällä?
Kerro paikasta!

Ajattele kesän tuoksuja ja
kerro jokin tuoksumuisto.
Missä ja mikä tuoksuu?

Kesäpaikka
Ajattele kesän ääniä ja
kerro jokin äänimuisto.
Mikä ääni ja missä se
kuuluu?

Kesäpaikka
Ajattele, miltä kesä tuntuu:
iholla, varpaissa?
Kerro tähän liittyvästä
paikasta!

Kesäpaikka

Kesäpaikka

Minkä näistä valitset:
järvenranta, meren- vai
joenranta? Miksi?
Kerro jokin niihin
liittyvä muisto!

Oletko ollut kesäleirillä?
Missä? Kerro jokin leirimuisto!

Kesäpaikka

Kesäpaikka

Kerro matkanteosta
kesänviettopaikkaan
Kuinka pitkä matka oli?
Mikä oli kulkuväline?

Valitse yksi mieluinen
kesätekeminen: uiminen,
kalastaminen, veneily.
Kerro niistä jokin muisto!
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Kerro lapsuutesi vapaa-ajan vietosta, harrastuksista ja niiden paikoista!

Vapaa-aika

Vapaa-aika
Oletko harrastanut
liikuntaa?
Mitä lajia, missä ja
kenen kanssa?

Oletko retkeillyt vapaaaikanasi? Kerro mieluisasta
retkikohteesta!

Vapaa-aika

Oletko harrastanut
musiikkia?
Missä ja kenen kanssa?

Vapaa-aika
Missä on/oli lähin
kirjastosi? Millaisia kirjoja
mielelläsi lainaat/lainasit?

Vapaa-aika
Oletko käynyt kerhossa tai
partiossa?
Kerro jokin muisto!

Vapaa-aika

Oletko käynyt tanssimassa?
Missä? Kenen kanssa?
Miten menit tansseihin?

Vapaa-aika

Vapaa-aika

Missä tapaat/tapasit
ystäviäsi?
Mitä teette/teitte yhdessä?

Käytkö/kävitkö elokuvissa?
Missä? Kuinka usein?
Mistä elokuvasta olet
erityisesti pitänyt?
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Kerro lapsuutesi koulusta!

Koulut
Missä olet käynyt
koulua?
Onko koulusi maalla vai
kaupungissa?

Koulut
Kerro koulurakennuksestasi!
Onko se suuri vai pieni,
puuta vai kiveä?

Koulut

Koulut

Millaisessa pulpetissa
istut/ istuit?

Kerro
luokkahuoneestasi!

Koulut

Koulut

Miltä koulusi kuulostaa?
Kerro äänistä luokkahuoneessa, ruokalassa,
välitunnilla!

Kerro opettajastasi ja
luokkakavereista!

Koulut

Koulut

Valitse näistä yksi: ruokala,
juhlasali/jumppasali,
koulun piha. Kerro, mitä
siellä tapahtuu, keitä on
paikalla, miten viihdyt?

Kerro koulumatkastasi!
Kuinka pitkä matka oli?
Kulkuväline?
Milloin aamulla herätys?
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Kerro lapsuutesi kaupasta!

Ruokakauppa

Ruokakauppa

Ruokakauppa

Ruokakauppa

Ruokakauppa

Ruokakauppa

Millainen on/oli matka
lähimpään ruokakauppaan?
Onko kauppa lähellä vai
kaukana, miten sinne
kuljetaan?

Kerro, miltä kaupassa
tuoksuu.

Ajattele jotakin sinulle
mieluista kauppaa.
Miltä kauppasi kuulostaa
ja miltä se tuoksuu!

Mitä kaupasta ostetaan/ostettiin arkena? Entä kun on/
oli tulossa juhlat?

Oletko käynyt
kauppa-autossa?

Ruokakauppa

Kuvaile yhtä lapsuutesi
kauppaa. Onko se
kyläkauppa, tavaratalon
ruokaosasto, kauppahalli
vai iso marketti?

Luettele niin monta erilaista
lapsuutesi kauppaa kuin
muistat (ruokakauppa, vaatekauppa, lelukauppa, kukkakauppa jne)!

Ruokakauppa
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Kuka perheessä yleensä
käy/kävi kaupassa? Entä
oletko käynyt kaupassa
yksin? Mitä olet silloin
ostanut?

Kerro lapsuutesi terveyden ja sairauden hoitamisen paikoista!

Terveys ja sairaus

Terveys ja sairaus

Oletko syntynyt
sairaalassa? Missä?

Oletko ollut hoidettavana tai
tutkittavana sairaalassa?
Missä? Miten sinua
hoidettiin?

Terveys ja sairaus

Terveys ja sairaus
Oletko käynyt hammashoitajalla tai -lääkärissä?
Miten sinua hoidettiin?

Oletko vieraillut lapsena
sairaalassa?
Ketä kävit katsomassa?

Terveys ja sairaus

Terveys ja sairaus

Missä olet käynyt
neuvolassa?

Oletko käynyt lääkärillä?
Missä? Kerro jokin muisto!

Terveys ja sairaus

Terveys ja sairaus

Onko lemmikkisi käynyt
eläinlääkärillä? Missä?
Miten sitä hoidettiin?

Kerro jokin ääni- tai hajumuisto lääkärin- tai
terveydenhoitajan
vastaanotolta.
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Kerro lapsuutesi liikkumisesta ja matkustamisesta!

Matkalla

Matkalla

Kerro muisto linja-autoasemasta. Minne matkustat?
Kenen kanssa? Oletko ollut
asemalla vastassa jotakuta,
ketä?

Kerro muisto
bussipysäkistä. Minne sitä
kautta kuljet? Millainen
linja-auto pysäkillä
pysähtyy?

Matkalla

Kerro muisto rautatieasemasta. Minne matkustat?
Millaisella junalla?
Oletko ollut asemalla
vastassa jotakuta, ketä?

Matkalla

Kerro muisto tärkeästä
satamasta. Minne satamasta
matkustat? Millaisella
laivalla?

Matkalla

Matkalla
Onko sinulla sukulaisia
muualla kuin Suomessa?
Missä?

Kerro muisto tärkeästä
lento-kentästä. Milloin olet
lentänyt ensimmäisen
kerran? Minne?

Matkalla

Matkalla

Kerro jokin muisto matkasta
kotimaassa tai ulkomaille.
Minne matkustit, kenen
kanssa, millä kulkuvälineellä,
mitä perillä tehtiin?

Oletko ollut luokkaretkellä?
Missä? Mitä matkasta jäi
mieleen?
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Miten sota-aika vaikutti suvun elämään?

Sota-aika

Sota-aika

Missä sukusi miehet/
naiset ovat suorittaneet
asevelvollisuutensa? Mitä
muistoja siihen liittyy?

Onko joku suvun miehistä
ollut rintamalla? Missä?

Sota-aika

Sota-aika

Onko joku suvun naisista
ollut lottana rintamalla?
Missä?

Onko joku suvussasi ollut
sotalapsena? Missä?

Sota-aika

Sota-aika

Onko joku suvussasi ollut
työvelvollisena? Missä?
Mitä töitä hän teki?

Onko suvussasi karjalaisia?
Minkälainen oli heidän
evakkomatkansa reitti?

Sota-aika

Onko suvussasi karjalaisia?
Missä päin luovutettua
Karjalaa heidän kotinsa
sijaitsi?
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Sota-aika

Onko joku suvustasi
haudattu sankarihautausmaalle? Minne?

Kerro lapsuutesi puutarhasta!

Puutarhat

Puutarhat

Miten puutarhan sato
säilötään/säilöttiin?

Kerro pihan tai puutarhan
kauneimmasta puusta tai
pensaasta!

Puutarhat

Puutarhat

Kerro mitä eläimiä pihassa
otai puutarhassa liikkuu/
liikkui (linnut, oravat, siilit,
perhoset jne)!

Mistä vuodenajasta pidät
puutarhassa eniten?
Miksi?

Puutarhat

Puutarhat

Onko/oliko perheelläsi tai
mummolassasi puutarhaa,
pihaa tai parveketta? Mitä
kukkia siellä kasvaa?

Onko/oliko puutarhassa
tuholaisia? Mitä?
Miten niitä torjutaan?

Puutarhat

Puutarhat

Onko/oliko perheelläsi tai
mummolassasi puutarhaa
tai palstaa? Mitä kasviksia,
marjoja tai hedelmiä siellä
kasvaa?

Kuka hoitaa/hoiti pihaa
tai puutarhaa?
Mitä töitä lapset tekevät?
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