Monikielinen oppimiskokonaisuus: Oma sukupuu & historia
Kohderyhmä:
		

Valmistava opetus luokat 5–9

Teema:
		

Oma sukupuu ja oman suvun historia aikajanalla

Tavoite:
1) Tarkastella historian käsitettä oman perheen ja oman suvun kautta.
2) Oppia lisää omasta historiasta ja omista juurista.
3) Oppia aikajanan ja sukupuun käsitteet suhteessa omaan elämään.
4) Oppia sukulaiskäsitteistöä suomeksi ja omalla kielellä.
HUOM! Aihe voi olla herkkä ja vaikea riippuen oppilaan taustasta, joten opettajan
on syytä soveltaa sitä omalle ryhmälleen sopivaksi.

Tekijät:
		
		

Oanh Pham, Lotta Mutanen, Sanna Voipio-Huovinen ja Vastaantulo-hankkeen työryhmä

Vaihe 1: Orientaatio
• Opetellaan aikajanan käsite:
- Luokan taululle piirretään aikajana.
- Merkitään aikajanan oikeaan laitaan tämä vuosi. Lisätään aikajanalle kaikkien oppilaiden
syntymävuodet sekä mahdollisia muita tärkeitä tapahtumia menneisyydestä esimerkiksi
sen mukaan, mitä on historiasta opittu.
- Oppilaat piirtävät aikajanan oman vihkoonsa ja merkitsevät siihen tämän hetken ja oman
syntymävuotensa.

• Opetellaan sukupuun käsite:
- Jaetaan oppilaille kuva monen sukupolven perheestä. Henkilöillä on nimet ja nimien
vieressä sukulaisuuskäsite (äiti, isä, isoisä/vaari/ukki/pappa ja isoäiti/mummo/mummi/
mummu/mamma, isoisoisä, isoisoäiti, veli, sisar, setä, täti, serkku).
• Taululle piirretään sukupuu ja se täydennetään kuvan perheen nimillä.
		
		

- Jokainen oppilas saa monisteella tyhjän sukupuun, johon on merkitty sukulaisuussanat oikeille
paikoille. Täydennetään koulussa puuhun oma nimi.

Vaihe 2: Aiheen käsittely
• Oppilas täydentää aikajanalle oman elämän keskeiset tapahtumat kotijoukkojen avustuksella
(vanhempien syntymä, sisarusten syntymä, koulun aloitus jne.)
• Oppilas täydentää oman sukupuun kotona vanhempien kanssa ja kirjoittaa sukulaisuuskäsitteet
omalla kielellään. Sukupuuhun saa lisätä myös muita tärkeitä ihmisiä sekä valokuvia.
Vaihe 3: Purku
• Koulussa esitellään oma aikajana luokkatoverille sekä laitetaan sukupuut seinälle ja kerrotaan
suullisesti koko luokalle omasta perheestä mallilauseiden avulla.
Vaihe 4: Opitun syventäminen ja laajentaminen, synteesi
• Oppilas kirjoittaa tarinan sukulaisestaan/perheestään/suvustaan käyttäen projektin aikana
kerättyä sanastoa. Tarinaan liitetään kuvia.
• Oppilas kertoo kirjoittamansa tarinan omalla kielellä vanhemmilleen.
• Aikajanan avulla projektia voi jatkaa esimerkiksi Suomen historian päävaiheilla.

