Ord att använda till SFI-program ”Älskade Skepp” (SFI-spår, A, B, C och D)
Sjöhistoriska museet = handlar om svensk sjö och
historia och museum. (bild1.)







En sjö – flera sjöar, (till exempel Mälaren
(bild 2.)
Sjö kan också betyda hav
Ett hav – flera hav (bild 3)
Historia = dåtid.
Dåtiden – före 2000 talet
Museum = hus som visar och tar hand om
gamla saker.

Vad är en båt?
En båt – flera båtar – är mindre än 12 meter
lång. Liten farkost som kan ta sig fram på vatten
med åror eller med mindre motor eller segel.
(bild 4.)
En farkost – flera farkoster – Något du kan åka i.
En åra – flera åror används för att ta sig fram
med båt.
Ett skepp – flera skepp – större än 12 meter lång.
En större båt eller farkost. Kan både köras med
motor eller seglas med segel. (bild 5)
Ett fartyg – Flera fartyg – samma som skepp.

Båt ord (bild 7)













Fler ord


Olika typer av båtar
1. Ett handelsfartyg – ett fartyg med varor
eller last.
2. Ett passagerarfartyg – ett fartyg som tar
med sig människor.
3. Ett segelfartyg – ett fartyg som har segel
(bild 5.)
4. Ett ångfartyg – har ångmotor (bild 6.)
handel – människor köper och säljer varor.
En vara – flera varor – saker som äpplen,
bananer eller annat.
En last – flera laster – varor på ett fartyg.

En mast – flera master – håller segel.
Ett segel – flera segel – Tyg som fångar
vinden.
Ett däck – flera däck – golv på ett skepp.
En akter – flera aktrar – baksidan av ett
skepp eller fartyg.
En för – flera förar – framsidan av skepp.
Babord – fartygets vänstersida
Styrbord – fartygets högra sida.
En utkik – flera utkikar – plats i masten
eller i fören där du ser om det kommer ett
mötande fartyg.
Mötande – något som kommer emot dig.
Ett grund – flera grund – sten under
vattenytan.
En galjonsfigur – flera galionsfigurer –
träfigur som sitter fast längst ut på
galjonen. (längst fram i fören) Ofta var det
bilder på ett djur eller en människa.







En utställning – flera utställningar –
föremål som finns på museum och som är
samlade på ett visst sätt.
Ett föremål – flera föremål – en gammal
sak som finns på ett museum
En världskarta – flera världskartor – visar
olika länder över hela världen
En kapten – flera kaptener – en chef på
ett skepp.
En besättning – flera besättningar –
människor som arbetar på skeppet.
En sjöman – flera sjömän – människa
som arbetar på ett skepp. kan vara både
kvinna och man.

www.sjohistoriska.se

Bilder till ordlistan i SFI-program ”Älskade Skepp” (SFI-spår, A, B, C och D)

Bild 1. Sjöhistoriska museet

Bild 5. Skepp eller segelfartyg

Bild 2. Sjön Mälaren

Bild 6. Gammalt Ångfartyg

Bild 3. Hav

Bild 4. Liten Båt

Bild 7 Fartygsdelar

