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09 TULE TÄNNE!
OPISKELTAVA SANASTO JA RAKENTEET:
suomalaisia kaupunkeja
Tule tänne.
Mene tuonne.
Mene sinne.
Minä tulen.
Minä menen.

TUOKION KULKU:
TERVEHDYKSET JA ESITTÄYTYMINEN 
Opiskelijat ovat isossa ringissä. Reippaat tervehdykset, hymyä ja esittäytyminen. Vetäjä ja avustaja 
sanovat: ”Hei”, toistavat nimensä ja sanovat vielä: ”Minä olen...” Opiskelijat kertovat vuorotellen 
nimensä. Jos tuntuu luontevalta, voi kätellä. Jokainen kirjoittaa oman nimensä nimilapulle ja laittaa 
lapun näkyville. Nimiä käytetään lauseita harjoiteltaessa.

TAVOITTEET 
Tänään opitaan sanomaan ”tule tänne”, ”mene tuonne”, ”mene sinne” ja opitaan vastaamaan ”minä 
tulen”, ”minä menen”.

SANASTON MALLINNUS
Esitellään opeteltavat lauseet. Lauseet esitellään dialogina, niin että vetäjä pyytää, avustaja vastaa:
1. Tule tänne! / Joo, minä tulen.
2. Mene tuonne! / Joo, minä menen.
3. Mene sinne! / Joo, minä menen.
Lauseet sanotaan uudestaan ja ryhmä toistaa ne perässä.

DIALOGIN MALLINNUS
1. Harjoitellaan sanomaan ”Tule tänne! – Joo, minä tulen.” Vetäjä siirtyy piirin ulkopuolelle ja sanoo 
samalla: ”Minä menen tuonne.” Hän pyytää avustajan samaan paikkaan kutsuen: ”Heli (= avustaja), tule 
tänne!” ja tekee kädellä kutsuvan eleen. Avustaja vastaa: ”Joo, minä tulen” ja tulee vetäjän luo. Sitten 
avustaja pyytää pois piiristä yhden opiskelijan, tämä seuraavan, kunnes kaikki ovat tulleet pois piiristä.

2. Harjoitellaan sanomaan ”Mene tuonne! – Joo, minä menen.” Kaikki ovat piirin ulkopuolella. Vetäjä 
aloittaa sanomalla avustajalle: ”Heli, mene tuonne!” (Osoittaa sormella piiriin.) Avustaja vastaa: ”Joo, minä 
menen.” (Menee piiriin.) Vetäjä jatkaa: ”Opiskelija 1 (= opiskelijan nimi), mene tuonne!” (Osoittaa piiriin.) 
Opiskelija 1 vastaa: ”Joo, minä menen.” (Menee piiriin.) Opiskelijat kehottavat vuorollaan kaikkia muita 
menemään takaisin piiriin. Vetäjä osoittaa, kenen vuoro on puhua.

TARVIKKEET:
•  Suomen kartta
• A-4-kokoiset nimikyltit, joissa kussakin lukee  
 kaupungin nimi. Valitse oma kaupunkisi ja sen  
 lisäksi 2–4 muuta kaupunkia, joihin 
 voi matkustaa junalla tai linja-autolla. Tee   
 jokainen nimikyltti eriväriselle paperille.
• Pienet nimikyltit, jotka lisätään karttaan. 
 Valitse samat kaupungit ja värit kuin yllä.
• Matkalippuja, joissa on paikkakunnan nimi  
 ja junan tai linja-auton kuva. Valitse 
 matkaliput samoihin kaupunkeihin kuin yllä.  
 Kunkin kaupungin matkaliput ovat saman  
 värisiä keskenään ja samanvärisiä kuin kunkin  
 kaupungin suuri ja pieni nimikyltti.
• Pieni kori tms. matkalipulle.
• Tarralappuja nimilappuja varten.
• Kyniä ja papereita (mahdolliseen 
 lopputyöskentelyyn isolla pöydällä).
• Valmis moniste tunnin lopussa mukaan 
 jaettavaksi.



22

3. Vetäjä jää viimeiseksi piirin ulkopuolelle ja avustaja sanoo: ”Leena (= vetäjä), tule tänne!”, opiskelijat 
toistavat ja vetäjä vastaa: ”Joo, minä tulen” ja tulee piiriin. Tässä voidaan kerrata edellä opittu, mutta 
tämän vaiheen voi myös jättää väliin. Piirissä tulee tässä olla useita tyhjiä tuoleja siellä täällä. Vetäjän 
vieressä on ainakin yksi tyhjä tuoli. Vetäjä voi kehottaa vielä muutamaa opiskelijaa tulemaan tänne 
(viereiselle tuolille) tai menemään tuonne (kauempana olevalle tuolille). Sitten sanakirja menee 
seisomaan jonkun opiskelijan taakse, mikä tarkoittaa, että on tämän vuoro. Jos opiskelija ei tiedä mitä 
sanoa, sanakirja tarjoaa apua ja esittelee kaksi vaihtoehtoa vaikka sormilla havainnollistaen: 
1) ”Tule tänne” tai 2) ”Mene tuonne”. Harjoitus jatkuu siten, että opiskelijat kehottavat vuorotellen toisiaan 
tulemaan tänne (viereiselle tuolille) tai menemään tuonne (osoitetaan jokin tyhjä tuoli). Paikasta toiseen 
siirtyvä opiskelija vastaa joko ”Joo, minä tulen” tai ”Joo, minä menen” tilanteen mukaan. Vetäjä ja 
sanakirja auttavat tarpeen mukaan.

PUHUVAN SANAKIRJAN MALLINNUS
Avustaja menee seisomaan vetäjän taakse. Vetäjä aloittaa: ”Opiskelija 1, tule… ?” Näyttää kysyvältä, 
miettii, lopulta katsoo avustajaa, koskettaa tämän kättä ja avustaja-sanakirja sanoo: ”Tule tänne.” Vetäjä 
oivaltaa: ”Opiskelija 1, tule tänne!”(Tekee kädellä kutsuvan eleen ja näyttää viereistä tuolia.) Opiskelija 1: 
”Joo, minä tulen.” (Vetäjä tai sanakirja auttavat tarvittaessa.) Vetäjä jatkaa ”Opiskelija 2, mene...?” 
Hän koskettaa sanakirjan kättä ja sanakirja sanoo: ”Mene tuonne!” Vetäjä oivaltaa: ”Opiskelija 2, mene 
tuonne!” Opiskelija 2 sanoo: ”Joo, minä menen.” (Vetäjä tai sanakirja auttavat tarvittaessa.)

KAUPUNKEIHIN
Harjoitellaan sanomaan ”Mene sinne! - Joo, minä menen.” Kaupungit on merkitty nimikyltein eri puolille 
huonetta. Vetäjä esittelee kartan ja siihen merkityt kaupungit. Kaupunkien nimet voidaan toistaa. Vetäjä 
näyttää värikoodattuja matkalippuja, jotka ovat pienessä korissa. Tässäkin kaupunkien nimet voidaan 
toistaa, jotta lukutaidottomatkin opiskelijat tajuavat yhteyden karttaan merkittyjen kaupunkien ja 
lippujen välillä. Sitten vetäjä ja avustaja näyttävät, mitä harjoituksessa tehdään:

1. Avustaja ottaa lipun korista ja näyttää sen kaikille. Vetäjä lukee lipusta kaupungin nimen ja 
toistattaa sen oppilailla. Vetäjä sanoo: ”Heli, mene sinne!” Kaikki toistavat. Avustaja sanoo ”Joo, minä 
menen.” Avustaja menee sen ison kaupunkikyltin luo, jossa lukee sama kaupunki kuin matkalipussa. 
(Huom! Älä osoita sormella isoja kaupunkikylttejä! Harjoituksen tarkoitus on havainnollistaa, että sinne 
on jossakin kauempana kuin tuonne, ja sitä ei voi osoittaa sormella.)

2. Kukin opiskelija ottaa vuorollaan yhden lipun ja näyttää sen muille. Vetäjä sanoo kaupungin nimen 
kehottaen muita toistamaan. Sitten toiset kehottavat lipun nostanutta opiskelijaa: ”Mene sinne!” 
Opiskelija vastaa: ”Joo, minä menen.” Kaikki ottavat vuorollaan lipun ja matkustavat kyseiseen 
kaupunkiin, kunnes kaikki paitsi vetäjä ovat kaupungeissa.

KAUPUNGEISTA TAKAISIN PIIRIIN
Kerrataan ”Tule tänne! – Joo, minä tulen.”
Vetäjä on yksin piirissä. Hän sanoo avustajalle: ”Heli, tule tänne!” Avustaja sanoo: ”Joo, minä tulen” ja 
tulee takaisin piiriin laittaen matkalippunsa takaisin koriin. Sitten oppilaat kutsutaan yksitellen takaisin 
piiriin; aina viimeksi palannut saa kutsua seuraavan sanomalla ”X, tule tänne!” Piiriin kutsuttu vastaa 
”Joo, minä tulen”, palaa piiriin ja panee matkalippunsa koriin.

1. PIIRISSÄ. Kerrataan kaikki edellä opittu. Piirissä tulee olla useita tyhjiä tuoleja siellä täällä. Vetäjän 
vieressä on ainakin yksi tyhjä tuoli. Vetäjä palauttaa mieleen opitut lauseet: 1. ”Tule tänne” (toistetaan), 2. 
”Mene tuonne” (toistetaan), 3. ”Mene sinne” (toistetaan) näyttäen samalla sormillaan 1,2,3.

2. ESITELLÄÄN SANAKIRJA, JOS SITÄ EI OLE ESITELTY AIEMMIN. Esittely voidaan tässä myös 
kerrata: vetäjä valitsee sanakirjan avulla joko fraasin ”Tule tänne!” tai ”Mene tuonne” ja kaksi ensimmäistä 
opiskelijaa siirtyy paikasta toiseen. Vetäjä valitsee fraasin ”Mene sinne!” ja antaa opiskelijalle matkalipun. 
Opiskelija menee kyseiseen kaupunkiin. Vuoro siirtyy opiskelijoille. Kukin vuorollaan saa valita yhden 
opituista fraaseista ja kehottaa toista opiskelijaa siirtymään tänne, tuonne tai sinne. ”Mene sinne” -ke-
hotuksen yhteydessä annetaan kanssaopiskelijalle matkalippu korista. ”Tule tänne” -kehotuksella voidaan 
kutsua eri kaupungeissa olevia opiskelijoita takaisin piiriin. Sanakirja liikkuu piirin ulkopuolella ja 
auttaa opiskelijoita sanomaan valitsemansa fraasin. Harjoittelua jatketaan, kunnes tuntuu, että fraasit 
on opittu.
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PIIRIN LOPETUS
Mennään yhteisen pöydän ääreen, jossa opiskelijat saavat sanastomonisteen mukaan vietäväksi. Vetäjät 
voivat tässä selittää, että sinne-sanaa käytetään myös muiden sanojen kuin kaupunkien nimien kanssa. 

KEHUT, KIITOKSET JA HYVÄSTELYT


