PÄÄSIÄISAJAN
KYSYMYKSET

FRÅGOR
KRING
PÅSKEN

Kortit juhlatunnelman
herättelyä ja juhlan
suunnittelua varten

Diskussionskort för att
väcka påskstämning eller
för att planera högtiden

Kysymykset liittyvät:
• mielipiteisiin
• kokemuksiin
• toiveisiin
• muistoihin.

Frågorna berör:
• åsikter
• erfarenheter
• önskemål
• minnen.

Alussa on helppoja ja lopussa vaikeita kysymyksiä.
Viimeisellä sivulla on tyhjiä kortteja uusia
kysymyksiä varten. Valitse tarvitsemasi.
Tulosta, leikkaa ja osallista.
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Käyttöideoita
Kortit voi levittää pöydälle tai pitää kädessä
viuhkana. Osallistujat nostavat joko oman
tai yhteisen kortin. Anna tilaa keskustella
aiheesta. Heränneitä ajatuksia voi käsitellä
myös piirtämällä omalle tai yhteiselle isolle
paperille. Keskustelua voi myös koota
taululle kaikkien nähtäväksi.
Osallistujat voivat valita vaikka pareittain
2–3 korttia ja jakaa ajatuksiaan. Tämän
jälkeen he voivat tehdä yhdessä pienen
pääsiäistarinan tai valmistautua kertomaan
muille toistensa pääsiäisajatuksista.
Korttien avulla voi suunnitella yhteistä
pääsiäisenviettoa. Pääsiäisajatusten
jakamisen jälkeen juhlasta tai kodista voi
tehdä osallistujien toiveiden mukaisen ja
heidän omia perinteitään kunnioittavan.

Pääsiäiskukka, josta
minä pidän, on…

Pääsiäisenä minulle
maistuva herkku on…

En påskblomma
jag tycker om är…

På påsken smakar
det bäst med…

Minusta pääsiäiseen
kuuluva juoma on…
Till påsken hör drycken…

Pääsiäisenä minä
haluan mennä…
På påsken vill jag
fara till…

Minusta pääsiäisen
värejä ovat…
Påskens färger är…

Pääsiäisenä minä
pukeudun mieluiten…
På påsken klär jag mig
helst…

Minusta kaunis pääsiäiskoriste on…

Minusta pääsiäiseen
kuuluvia eläimiä ovat…

Ett fint påskpynt är…

Djur som hör till påsken är…

Minä haluan leipoa tai syödä
pääsiäisenä mieluiten…
På påsken vill jag helst
baka eller äta…

Tänä pääsiäisenä
minä aion…
Denna påsk tänker jag…

Pääsiäisenä minulla
on tapana…

Kun vietimme koulussa
pääsiäistä, niin…

På påsken brukar jag…

Då vi firade påsk i skolan,
så…

Pääsiäisenä minä haluan
tarjota vieraille…

Haluan, että kotiani
pääsiäisenä koristaa…

På påsken vill jag bjuda
mina gäster på…

På påsken vill jag ha
mitt hem pyntat med…

Kaunein pääsiäismuna
on mielestäni värjätty…

Lapsena minusta oli
pääsiäisenä tärkeää…

Det vackraste påskägget är färglagt…

Som barn tyckte jag det
på påsken var viktigt…

Minusta luonto pääsiäisen
aikaan näyttää…

Pääsiäisenä minun tekee
mieli…

På påsken är naturen…

På påsken har jag lust att…

Kaunis pääsiäiskortti on
mielestäni sellainen, jossa…

Minulle tärkeitä
pääsiäisperinteitä ovat…

På ett vackert påskkort
finns…

Påsktraditioner som är
viktiga för mig är…

Minä muistan sen
pääsiäisen, kun…

Minun lapsuudessani lapsilla
oli pääsiäisenä tapana…

Jag minns den påsken,
då…

I min barndom brukade
barnen på påsken…

Minulle tärkein pääsiäisajan pyhä on…
Den viktigaste helgdagen
för mig på påsken är…

Mielestäni pääsiäisen aikaa
kuvaavia tunteita ovat…
Påsken väcker känslor som…

Mieleeni jäänyt matka,
jonka tein pääsiäisenä, oli…
En påskresa som jag minns
var…

Minusta pääsiäisen
tunnelman luovat…
Påskstämningen
består av…

Minulle pääsiäinen
merkitsee…
Påsken betyder för mig…

Mielestäni pääsiäisen
sanoma on…
Påskens budskap är…

Pääsiäiskortin sanomassa
on minulle tärkeää…

Vanha pääsiäistarina,
jonka olen kuullut, on…

Det viktiga i påskkortens budskap är…

En gammal påskberättelse
som jag hört…

Mielestäni laulu tai virsi, joka
liittyy pääsiäisen aikaan, on…

Minulla on unelma,
että pääsiäisenä voisin…

En sång eller psalm som
hör till påsktiden är…

Jag drömmer om att
på påsken kunna…

