01 OLETKO OK?
OPISKELTAVA SANASTO JA RAKENTEET:
Onko kaikki ok?
Ei ole. Minulla on
flunssa,
yskä,
nuha,
pääkipu,
nälkä,
jano.
On, minulla on kaikki ok.

TARVIKKEET:

• tarralappuja nimikylteiksi
• tusseja
• kuvakortit, joissa visuaalistettu vaihtoehdot
kaikki ok, flunssa, yskä, nuha, pääkipu, nälkä,
jano
• vihreä ja punainen kortti
• matala, kevyt laatikko tai tarjotin kuvakortteja
varten
• opiskelijoille sanasto kotiin vietäväksi.

TUOKION KULKU:
TERVEHDYKSET JA ESITTÄYTYMINEN
Reippaat tervehdykset, hymyä ja esittäytyminen. Vetäjä ja avustaja sanovat: ”Hei”, toistavat nimensä ja
sanovat vielä: ”Minä olen...”. Opiskelijat kertovat vuorotellen nimensä. Tehdään samalla nimilaput.
TAVOITTEET
Tänään opitaan kysymään ”Onko kaikki ok?” ja vastaamaan ”On.” ja ”Ei ole. Minulla on flunssa.”
SANASTON MALLINNUS
Esitellään kuvakorttien avulla tunnin sanasto. Vetäjä näyttää kortin ja sanoo kuvan mukaan (flunssa,
yskä, nuha, pääkipu, nälkä, jano). Vetäjä käy vielä uudestaan sanat yksitellen läpi niin, että ensin
avustaja toistaa, sitten ryhmä toistaa.
DIALOGIN MALLINNUS
ENSIMMÄINEN KIERROS: Vetäjä ja avustaja kysyvät toisiltaan ja vastaavat kuva- ja värikortteja näyttäen
ja eleitä käyttäen.
• Onko sinulla flunssa? On. / Ei ole.
• Onko sinulla yskä?
• Onko sinulla nuha?
• Onko sinulla pääkipu?
• Onko sinulla nälkä?
• Onko sinulla jano?
TOINEN KIERROS: Vetäjä kysyy, avustaja toistaa ja sitten ryhmä toistaa. Kysymysten ja vastausten toisto:
vetäjä sanoo kysymyksen kuvakorttia näyttäen, avustaja toistaa, ryhmä toistaa. Vetäjä sanoo vastauksen punaista tai vihreää värikorttia näyttäen. Punaista korttia näyttäessään vetäjä pudistaa päätään
ja vihreää korttia näyttäessään nyökkää vahvistaakseen viestin perillemenon. Avustaja toistaa, ryhmä
toistaa.
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PUHUVAN SANAKIRJAN MALLINNUS
Avustaja muuttuu puhuvaksi sanakirjaksi. Sanakirja esitellään: ”Tässä on sanakirja. Hän auttaa.
Häneltä voi kysyä, jos ei muista.” Vetäjä ja sanakirja havainnollistavat, miten sanakirja toimii.

VARSINAINEN HARJOITTELUVAIHE. TOISTOA, TOISTOA, TOISTOA
ENSIMMÄINEN KIERROS: Vetäjä kysyy, opiskelija vastaa. Vetäjä kysyy kysymyksen kuvakorttia näyttäen,
ja opiskelija vastaa nostamalla punaisen tai vihreän kortin ja sanomalla ”On.” tai ”Ei ole.” Vetäjä kysyy
saman kysymyksen vuorotellen jokaiselta opiskelijalta. Käydään läpi kaikki kysymykset.
TOINEN KIERROS: opiskelija kysyy toiselta opiskelijalta. Vetäjä tarjoaa ensimmäiselle opiskelijalle
kuvalaatikkoa ja pyytää ottamaan yhden kortin. Sitten hän sanoo opiskelijan nimen ja pyytää kysymään
vastapäiseltä opiskelijalta kortin aiheen kysymyksen:
– Muhammad, kysy Annalta: ”Onko sinulla flunssa?”
Opiskelija kysyy. Sitten opettaja ojentaa vastapäiselle opiskelijalle värikortit ja pyytää tätä vastaamaan:
– Anna, vastaa: ”On.” tai ”Ei ole.”
Vetäjä tarjoaa laatikosta kortin seuraavalle opiskelijalle ja ohjaa opiskelijaa kysymään kortin aiheen
kysymyksen. Sanakirja siirtyy aina kysymysvuorossa olevan opiskelijan taakse, kun taas vetäjä auttaa
tarvittaessa vastaajaa. Edetään niin, että yksi kysyy ja vastapäätä istuja vastaa. Kysymysvuoro siirtyy
aina edellisen kysyjän vieressä istuvalle opiskelijalle, ja sanakirja liikkuu kysymysvuoron mukana.
Näitä kierroksia voi käydä monta.
PIIRIN LOPETUS
Lopuksi käydään opitut fraasit vielä suullisesti läpi ja kiitetään kaikkia taputuksin.
KEHUT, KIITOKSET, MONISTEEN JAKAMINEN JA HYVÄSTELYT

6

