1.09B MENNÄÄN BUSSILLA
OPISKELTAVA SANASTO JA RAKENTEET

bussi
bussikuski
matkustaja
lippu
lipuntarkastus
lähialueen paikannimiä (esim. pk-seudulla: Helsinki, Espoo, Vantaa)
sisäinen
seutu
kiitos
ole hyvä

TARVIKKEET

• maalarinteippiä
• leikkiseteleitä
• leikkimatkalippuja
• kuvat bussista, bussikuskista, matkustajasta,
lipusta ja lipuntarkastuksesta
• lähialueen kartta

Yksi Helsingin / Vantaan lippu, kiitos.
Se maksaa viisi euroa.
Anteeksi, jään seuraavalla.
Bussituokio on suunniteltu pääkaupunkiseudun näkökulmasta, eikä sen vuoksi valitettavasti käy aivan
sellaisenaan muualla Suomessa käytettäväksi. Pienellä muokkauksella tuokio voidaan kuitenkin soveltaa
eri kaupunkeihin sopivaksi. Tuokio on ns. ykköstason tuokio ja se pohjaa tuokioon 1.09 Meneekö tämä
bussi Ouluun? Mainittu tuokio onkin suositeltavaa käydä ennen siirtymistä tähän tuokioon.
ESIVALMISTELUT
Ennen tuokion alkua tehdään maalarinteipillä lattiaan mallikuvan mukaan bussin ääriviivat. Bussiin
tehdään teipin avulla kuljettajan koppi. Penkeiksi järjestetään tuoleja kaksi rinnakkain. Tuolien kulmaan
tai lattiaan tuolien eteen teipataan stop-merkit.

TUOKION KULKU
TERVEHDYKSET JA ESITTÄYTYMINEN
Oppijat ovat isossa ringissä. Vetäjä tervehtii: ”Hei, tervetuloa” ja esittelee itsensä ”Minä olen...” . Myös
avustaja tervehtii ja kertoo nimensä. Hän viittaa seuraavana ringissä istuvaa opiskelijaa jatkamaan
esittelykierrosta.
TAVOITTEET
Tänään opitaan: matkustamaan lähiliikenteen bussilla. Opitaan myös liikennesanastoa.
SANASTON HARJOITTELU
Tuokion vetäjä esittelee oppijoille kuvien avulla sanat “ bussi, bussikuski, matkustaja, lippu” ja “ lipuntarkastus” . Avustaja kehottaa käsieleellä oppijoita toistamaan kunkin sanan. Kierros toistetaan.
Vetäjä ottaa esiin ison lähialueen kartan. Hän näyttää kartalta paikkoja yksi kerrallaan ja kehottaa
oppijoita toistamaan. Jos alueella on käytössä vyöhykelippuja, voidaan ottaa esiin käsitteet “sisäinen” ja “
seutu”. Vetäjä näyttää kartalta esim. Helsingin rajoja ja sanoo: “sisäinen”. Sitten hän osoittaa kartalta
koko sen alueen rajoja, jolla seutulippu on käytössä ja sanoo: “seutu”. Avustaja kehottaa oppijoita toistamaan.
Vetäjä havainnollistaa erilaisia lippuja laittamalla kartan päälle oikeaan kohtaan esim. Helsingin, Vantaan ja Espoon liput. Sitten hän sanoo yksi kerrallaan: “Helsingin lippu, Vantaan lippu, Espoon lippu” ja
kehottaa oppijoita toistamaan.
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PUHUVAN SANAKIRJAN MALLINNUS
Vetäjä esittelee puhuvan sanakirjan: “ Tässä on sanakirja. Jos et muista sanaa suomeksi, voit kysyä
sanakirjalta”. Avustaja osoittaa itseään ja toistaa: “Sanakirja”. Vetäjä näyttää kuvaa: “Tämä on...” Sitten
hän painaa sanakirjan kättä. Avustaja: “Bussi.” Vetäjä: “Bussi!”
DIALOGIN MALLINNUS 1
Vetäjä ja avustaja näyttävät kuvakortteja ja esittäytyvät itseään osoittaen: “matkustaja – bussikuski”.
Matkustaja sanoo: “Yksi Helsingin/Vantaan/Espoon lippu, kiitos”. Samalla hän kehottaa käsieleellä
oppijoita toistamaan. Bussikuski sanoo: “Se maksaa viisi euroa”. Hän kehottaa oppijoita toistamaan.
Matkustaja ojentaa kuskille leikkisetelin ja sanoo: “Ole hyvä”. Bussikuski antaa matkustajalle lipun.
Matkustaja sanoo: “kiitos”. Vetäjä jakaa jokaiselle oppijalle matkalipun ja leikkisetelin. Tämän jälkeen
käydään kierros läpi siten, että oppijoista jokainen saa vuorollaan olla matkustaja ja bussikuski. (Jos
matkalippuja on vain vähän käytössä, kierroksen jälkeen vetäjä kerää matkaliput oppijoilta itselleen.)
Seuraavaksi dialogi käydään läpi lattiaan teipatun bussin avulla. Matkustaja menee seisomaan
bussipysäkille ja bussikuski bussiin ratin taakse. Bussikuski ”ajaa” kuvitteellisesti rattia käännellen.
Matkustaja heilauttaa kättään, ja bussikuski lopettaa ajamisen. Matkustaja nousee kyytiin. Bussikuski ja
matkustaja käyvät läpi edellisen dialogin.
Matkustaja menee istumaan bussin penkkiin. Bussikuski jatkaa ajamista rattia käännellen. Matkustaja
painaa teipattua stop-merkkiä ja huutaa: “stop”. Bussikuski lopettaa ajamisen. Matkustaja nousee
kyydistä ja huutaa bussin ovella: “kiitos!“
DIALOGIN HARJOITTELU 1
Vetäjä menee bussiin ratin taakse, ottaa itselleen pinon matkalippuja ja alkaa ajaa. Yksi kerrallaan oppijat
nousevat bussin kyytiin ja käyvät dialogin. Sanakirja auttaa.
DIALOGIN MALLINNUS 2
Tämän jälkeen vetäjä ja avustaja näyttävät, kuinka vieressä istuvaa matkustajaa voi pyytää väistämään
bussista pois jäätäessä. Vetäjä ja avustaja menevät istumaan penkkeihin vierekkäin. ”Ikkunan puolella”
oleva matkustaja sanoo vieressään istuvalle: “Anteeksi, jään seuraavalla”. Käytävän puolella istuva
väistää, ja toinen matkustajista nousee pois.
DIALOGIN HARJOITTELU 2
Oppijat harjoittelevat teippimallin kanssa toisen kerran ja käyttävät myös fraasia “Anteeksi, jään seuraavalla”. (Anteeksi, jään seuraavalla -fraasin harjoittelu voi onnistua paremmin, jos avustaja osoittaa yksi
kerrallaan, kenen vuoro on seuraavaksi nousta pois bussista.)
PIIRIN LOPETUS
Jaetaan sanastomoniste oppijoille.
KEHUT, KIITOKSET JA HYVÄSTELYT
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