
  

Findtree Ferieverksamhet för barn

Släktforskning är en utmärkt semester aktivitet för barn. Samt stöd till många pedagogiska mål, det bidrar 
också till att föra historien till liv och låter dem få en riktig känsla för var de kom ifrån och sin egen plats i 
världen!
Men viktigast av allt, kan familjen vara roligt! Denna sida är full av roliga saker att göra, att hjälpa dig bygga 
upp din egen släkthistoria. Det har fått hjälp ark frågor att ställa dina föräldrar, mor-och farföräldrar, mostrar, 
farbröder - och med din mormors föräldrar och utanför om du har tur nog att ha några - och alla andra 
släktingar så att du kan ta reda på om världen de levde i och som användbara ark för dig att spela in denna 
information och bygga upp ditt eget släktträd!

Alla de former för att hjälpa dig är Adobe Acrobat (PDF) filer, som du hittar på en massa andra 
webbplatser. Du måste ha Acrobat Reader installerat på din dator för att se dem och skriva ut dem. Om du inte 
redan har det kan du ladda ner det här .

Komma igång
Starta ditt projekt släkthistoria är lätt. Det första steget är att göra en lista över alla relationer som skulle 
kunna berätta något om var du kommer ifrån. Det betyder oftast föräldrar, mostrar, farbröder och 
farföräldrar. Om du har tur kanske du har Mormor-/Farfarföräldrar. Några av dessa människor kommer att 
kunna minnas tillbaka till din farfars morföräldrar, eller ännu längre!

Din lista bör inledas med dina föräldrar. De kommer att kunna berätta mycket om världen precis innan du 
föddes. Nästa du vill lista föräldrarna till dina föräldrar eller dina morföräldrar. De flesta människor har två 
föräldrar och fyra morföräldrar

När du har listat dina farföräldrar måste du lägga till namnen på sina föräldrar, dina förfäder, till listan Om du 
har två föräldrar och fyra farföräldrar du kommer att ha åtta fantastiska morföräldrar vars namn du kommer 
att behöva hitta. Det är osannolikt att någon person kommer att känna alla dessa namn. Du måste be en 
mängd olika människor.

Från din åtta fantastiska Grand föräldrar måste du hitta namnen på de sexton personer som var deras föräldrar 
eller din farfars morföräldrar. Om du inte hittar alla deras namn oroa dig inte. Det betyder bara att det blir 
några luckor i din slutliga charts.talk till.
Använd Familjemedlemmar Record Form för att hjälpa dig med detta.

Nästa steg
Vid det här laget bör du ha en ganska stor lista med namn på personer i din familj. Men historien handlar inte 
bara om namn och datum. Det som gör det intressant är människorna och deras berättelser. De riktigt 
spännande del av din släkthistoria projektet kommer från att få information om dessa personer i din 
släktforskning, om deras liv, hur världen såg ut och hur de kommer ihåg det förändras.

När du pratar med dina anhöriga om vilka övriga familjemedlemmar de kan komma ihåg, kan du också prata 
med dem om deras liv och minnen. Här är några frågor du kan börja med att fråga dem, vi är övertygade om 
att du tänker på andra som du vill fråga också!

När är du född?•

Var är du född?•

Vilken sorts plats var det?•

Vilka andra ställen bodde du på?•

Varför flyttade du?•

Vilka var dina föräldrars namn?•

Vilka var deras jobb?•

Hade du något husdjur?•

Vilka var dina vänners namn?•

Vilka spel spelade du med dem?•

Vilka var dina fritidsintressen?•

Var och när träffade du din make / maka?•

Var och när fick du gifta dig?•

Vilka såg modet ut då?•

Vilka var bilar / tåg / buss ut då?•

Vilken musik lyssnade du på?•
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Vad är den största förändringen du har sett i världen?•

Hur är livet annorlunda i dag än när du var i min ålder?•

För att hjälpa dig att hålla all denna information, kan du använda några av dessa formulär.
Vi har skapat olika former för olika typer av människor. Ladda ner och skriv ut ett formulär för varje enskild 
person du reda:

Mina uppgifter ,
Information om en förälder ,
Information om en faster eller morbror ,
Information om en farförälder ,
Information om en stor-farförälder ,
Information om en gammelfarfars farförälder .

Slutligen
Vid det här laget bör du ha en fantastisk samling av information om massor av människor som utgör din 
familj! Namn och datum, platser och ansikten, tider och minnen.
Varför inte sätta alla medlemmar i din familj till en Antavla. Detta är en typ av bild som ofta används i 
släktforskning för att visa hur medlemmarna i en familj hänger ihop. Du kan använda informationen i dina 
familjemedlemmar Record Form och din samling av information former att lista deras namn och födelsedatum.
Hämta Antavla .

Din släktforskning projekt är nu nästan klar. Att avsluta det, kan du lägga alla dina former tillsammans för att 
göra din egen släktforskningsrapport. Kanske du kan skriva berättelsen om din familj och hur världen har 
förändrats kring det. Men du presenterar den, är det garanterat att bli en fascinerande och värdefull 
informationskälla som du kan dela med din familj, vänner och skola.

Men kom ihåg, släktforskning aldrig riktigt stannar. Din familj växer och förändras hela tiden. Du kan fortsätta 
lägga till det när du träffar din familj igen och de säger något nytt, eller kanske om nya medlemmar kommer 
till din familj, som bröder och systrar eller kusiner.

Vi hoppas att du har haft forska din släktforskning med detta projekt!

Inklistrat från <http://www.findtree.co.uk/children.html> 
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