014 KÄÄNNY VASEMMALLE
OPISKELTAVA SANASTO JA RAKENTEET
Anteeksi, missä on
Jatka/Mene suoraan.
Käänny oikealle/vasemmalle.
Kirjasto/Rkioski/posti/ruokakauppa on vasemmalla/
oikealla/lähellä/kaukana.
Kiitos! Hei hei!

TARVIKKEET

• Kuva kirjastosta, postista, R-kioskista ja
ruokakaupasta.
• Samat paikkakuvat pienempinä, näitä yhtä
monta settiä kuin ryhmässä on pareja.
• Kuvia, joissa osoitetaan nuolella seuraavat
( staattiset ) suunnat: vasemmalla, oikealla,
lähellä, kaukana
• Kuvia, joissa osoitetaan nuolella seuraavat
( dynaamiset ) suunnat: vasemmalle, oikealle,
suoraan
• Kuvia, joissa selitetään verbit: jatka, käänny,
mene
• Yksinkertainen kartta ( A3 ), johon on merkitty
tärkeitä paikkoja lähiympäristöstä. Voi myös
käyttää kuvitteellista karttaa ( ks. materiaali ).
• Karttapohja, josta paikat puuttuvat
( ks. materiaali ).
• Sinitarraa

TUOKION KULKU
TERVEHDYKSET JA ESITTÂYTYMINEN
Oppilaat ovat isossa ringissä, mahdollisesti pöydän ympärillä. Vetäjä sanoo  : ”Hei, tervetuloa” ja kertoo
nimensä ”Minä olen...”. Avustaja tervehtii ja kertoo nimensä “Hei, minä olen ”. Avustaja viittaa seuraavana
ringissä istuvaa opiskelijaa jatkamaan esittelykierrosta. Jos paikalla on uusia tai toisilleen vieraita
opiskelijoita, käytetään lisäksi rintaan kiinnitettäviä nimilappuja.
TAVOITTEET
Tänään opitaan kysymään Anteeksi, missä on posti? ja sanomaan oikealle, vasemmalle, suoraan.
SANASTON MALLINNUS 1
Vetäjä näyttää oppijoille rakennusten kuvia ja nimeää ne: posti, Rkioski, ruokakauppa, kirjasto. Avustaja
kehottaa käsieleellä oppijoita toistamaan. Kierros käydään läpi muutaman kerran. Vetäjä näyttää
suunnanilmaukset yksi kerrallaan opiskelijoille rauhallisessa tahdissa. Jokaisen suunnanilmauksen
kohdalla hän havainnollistaa suuntaa myös jonkin tilassa olevan esineen avulla. Avustaja kehottaa
oppijoita toistamaan. Kaikki suunnat käydään läpi muutaman kerran. Vetäjä näyttää verbit yksi kerrallaan opiskelijoille rauhallisessa tahdissa. Jokaisen verbin kohdalla hän havainnollistaa verbiä myös
toiminnalla. Avustaja kehottaa oppijoita toistamaan. Kaikki verbit käydään läpi muutaman kerran.
PUHUVAN SANAKIRJAN ESITTELY
Vetäjä ja avustaja esittävät, miten sanakirja auttaa. Sen jälkeen jokainen ottaa rakennus-, verbi- tai
suuntakortin ja sanoo kortin mukaisen sanan. Sanakirja kiertää piirissä ja auttaa.
SANASTON HARJOITTELU 1
Seuraavaksi vetäjä yhdistää verbin ja suunnan. Oppijat toistavat JA tekevät ( tässä yhteydessä voi myös
opettaa komennon pysähdy!/seis!/stop! ):
Jatka suoraan.
Käänny vasemmalle.
Käänny oikealle.
Mene suoraan.
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Jos tilaa on runsaasti, oppijat voivat järjestyä tässä kohtaa riviin ja edetä tilassa suoraan, kääntyä vasemmalle jne. Jos tilaa on vähemmän, käskyille voidaan yhdessä sopia käsimerkit, joita oppijat näyttävät
paikallaan istuen tai seisten.
DIALOGIN MALLINNUS 1
Kieliopas ja avustaja esittävät dialogin: Kieliopas ottaa yhden rakennuskortin, avustaja puolestaan kaksi
verbikorttia ja kaksi suuntakorttia. Kieliopas kysyy: Anteeksi, missä on kirjasto ? ja näyttää rakennuskorttinsa ryhmälle. Avustaja näyttää verbiä ja suuntakorttinsa ja vastaa niiden mukaan esim. : Jatka suoraan,
käänny vasemmalle. Kirjasto on vasemmalla. Kieliopas vastaa  : Kiitos, hei hei ! Avustaja : Hei hei!
Kieliopas ja avustaja toistavat dialogin, tällä kertaa vetäjä kehottaa oppijoita käsieleellä toistamaan jokaisen fraasin.
DIALOGIN HARJOITTELU 1
Seuraavaksi vetäjä kysyy vuorotellen jokaiselta Anteeksi, missä on kirjasto ? Avustaja antaa verbi- ja suuntakortit eteenpäin ja käydään kierros samalla kysymyksellä ja vastauksella. Loppuun aina kiitos ja hyvästelyt.
Toisella kierroksella oppijat ottavat uudet suunta- ja verbikortit. Vetäjä nostaa rakennuskortin ja kysyy vuorotellen jokaiselta Missä on X? ( Vetäjä vaihtaa rakennusta joka kysymyksellä. ) Avustaja pyytää
käsieleellä oppijoita toistamaan jokaisen fraasin.
Seuraavaksi puolet ryhmästä valitsee rakennuskortin ja puolet ryhmästä valitsee suunta- ja verbikortit.
Sitten osallistujat kysyvät toisiltaan vuorotellen esim.
Anteeksi, missä on R-kioski?
Jatka suoraan. / Käänny vasemmalle.
Kiitos, hei hei!
DIALOGIN MALLINNUS 2
Vetäjä ja avustaja ottavat esiin yksinkertaisen kartan. Vetäjä osoittaa kädellään itseään ja sitten kartassa
olevaa punaista palloa ja sanoo: Minä olen tässä. Sitten hän valitsee kartalta jonkin itseään lähellä olevan
kohteen, kuten Rkioski, osoittaa sitä sormellaan ja kysyy: Anteeksi, missä on R-kioski? Avustaja sanoo: Se
on ihan lähellä! ja ohjeistaa vetäjää osoittamalla reitin sormella niin, että koko ryhmä näkee kartan ja
reitin. Samalla hän selittää: Jatka suoraan. Käänny vasemmalle. Käänny oikealle. Mene suoraan. Rkioski
on oikealla. Sama toistetaan niin, että avustaja viittaa koko ryhmää toistamaan, ja näyttää samalla reitin
kartalta.
Seuraavaksi vetäjä kysyy jotakin kauempana sijaitsevaa kohdetta. Avustaja vastaa: Se on aika kaukana
samalla viittoen kädellään “kauas”. Sitten hän selittää reitin samalla kartasta näyttäen. Sama toistetaan
niin, että oppijat toistavat fraasit.
Seuraavaksi joku muu ryhmästä saa kysyä Anteeksi, missä on
Ensimmäisellä kerralla vetäjä vastaa ja osoittaa reitin sormella, ja avustaja viittaa koko ryhmää toistamaan. Sitten jokainen oppija kysyy vuorotellen seuraavalta missä on ja seuraava kertoo kartan äärellä reitin
ja osoittaa sen sormella. Sanakirja auttaa! Huom. Reittivalintaa voi vaihdella!
DIALOGIN HARJOITTELU 2
Jokainen nousee ylös ja ottaa parin. Sitten jokainen ohjeistaa paria liikkumaan tilassa. Mene suoraan! Seis!
Käänny vasemmalle, mene suoraan, käänny oikealle, seis! Vaihdetaan rooleja.
LISÄTEHTÄVÄ 1
Jos verbit ja suunnan yhdistämiseen kaivataan lisäharjoitusta, vetäjä voi näyttää sovitun käsimerkin ja
oppijoiden pitää sanoa, mikä ohje on kyseessä. Siis näin: Vetäjä näyttää kädellään oikealle kääntymistä,
oppijat sanovat yhdessä: Käänny oikealle! Tähän voidaan ottaa mukaan myös käsky Pysähdy! / Seis! / Stop!
LISÄTEHTÄVÄ 2
Oppijat ottavat parin. Jokainen pari saa yhden karttapohjan, setin pieniä paikkakuvia sekä sinitarraa.
Toinen parista aloittaa ja kiinnittää paikkakortit karttapohjaan haluamiinsa kohtiin sinitarran avulla.
Sen jälkeen pari tekee tästä kartasta yhdessä dialogin, esim.:
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Anteeksi, missä on kirjasto?
Mene suoraan, käänny oikealle, jatka suoraan, käänny vasemmalle, käänny oikealle, kirjasto on vasemmalla.
Kiitos, hei hei!
PIIRIN LOPETUS
Kerrataan, mita tänään opittiin. Jaetaan opiskelijoille monisteet opiskelluista sanoista ja rakenteista.
KEHUT, KIITOKSET, HYVÄSTELYT.
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