1.14 ANTEEKSI, MISSÄ ON VAATEKAUPPA?
OPISKELTAVA SANASTO JA RAKENTEET

(liuku)portaat
hissi
kerros
pankkiautomaatti
ravintola
vaatekauppa
kampaamo
ruokakauppa
kioski
vessa (WC)
kenkäkauppa
puhelinkauppa
Anteeksi, missä on x?
X on ensimmäisessä / toisessa / kolmannessa
kerroksessa.

TARVIKKEET

• maalarinteippiä
• info-kyltti, kuva liukuportaista, hissistä, ravintolasta, vaatekaupasta, kampaamosta, ruokakaupasta, kioskista, vessasta (WC-kyltti), puhelinkaupasta, kenkäkaupasta ja pankkiautomaatista

TUOKION KULKU
TERVEHDYKSET JA ESITTÄYTYMINEN
Reippaat tervehdykset, hymyä ja esittäytyminen. Vetäjä sanoo: ”Hei, tervetuloa” ja kertoo oman nimensä:
”Minä olen...”. Opiskelijat kertovat vuorotellen nimensä. Jos tuntuu luontevalta, voi kätellä.
TAVOITTEET
Tässä tuokiossa ollaan kauppakeskuksessa. Opitaan kysymään, missä on vaatekauppa ja kertomaan,
missä kerroksessa vaatekauppa sijaitsee. Tunnilla opitaan myös kauppakeskussanastoa.
TEIPPAUS
Ennen tuokion alkua lattiaan teipataan kauppakeskuksen pohjapiirros (malliteippaus liitteenä) ja asetellaan valmiiksi joitakin kuvakortteja kauppakeskuksen liikkeiksi teippauksen sisäpuolelle.
SANASTON MALLINNUS
Käydään läpi toistamalla kauppakeskussanastoa kuvien ja lattiaan teipatun kauppakeskuksen pohjapiirroksen avulla.
Aluksi vetäjä seisoo lattiaan teipatun kauppakeskuksen pohjapiirroksen vieressä, osoittaa teippausta ja
sanoo “kauppakeskus”. Tarvittaessa vetäjä voi näyttää myös kauppakeskusta kuvaavaa korttia. Tämän
jälkeen vetäjä menee sisään kauppakeskuksen ovista ja sanoo “sisään”. Sisälle päästyään hän näyttää
lattiaan teipattua ykköstä ja näyttää sormella “yksi” ja sanoo “ensimmäinen kerros”. Sitten hän osoittaa
ensimmäisessä kerroksessa olevaa kuvakorttia ja sanoo “vaatekauppa”. Vetäjä menee liukuportaiden
kohdalle, osoittaa liukuportaiden kuvaa ja sanoo “liukuportaat”. Toisessa kerroksessa vetäjä osoittaa
lattiaan teipattua kakkosta, näyttää sormella “kaksi” ja sanoo “toinen kerros”. Hän osoittaa toisessa
kerroksessa olevaa kuvakorttia ja sanoo “puhelinkauppa”. Tämän jälkeen vetäjä siirtyy liukuportaisiin ja
toistaa “liukuportaat”. Kolmannessa kerroksessa hän osoittaa lattiaan teipattua kolmosta, näyttää
sormella “kolme” ja sanoo “kolmas kerros”. Vetäjä osoittaa lattialla olevaa kuvakorttia ja sanoo “ravintola”. Tämän jälkeen vetäjä siirtyy hissiin. Hän osoittaa lattialla olevaa hissi-kuvakorttia ja sanoo “hissi” .
Vetäjä leikkii painavansa hissin nappulaa, sanoo “piip” ja menee hissillä takaisin ensimmäiseen kerrokseen.
Tämän jälkeen vetäjä näyttää oppijoille kauppakeskuksen kuvia kauppakeskuksen liikkeistä, sekä kuvat
WC:stä ja pankkiautomaatista, nimeää ne ja pyytää oppijoita toistamaan. Huom! Kaikkia kauppakeskuksen liikkeitä ei tarvitse sisällyttää yhteen tuokioon, vaan vetäjä voi valita niistä ensin esimerkiksi neljä ja
lisätä sanoja tarvittaessa tuokion edetessä.
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PUHUVAN SANAKIRJAN ESITTELY
Vetäjä ja avustaja näyttävät, miten puhuva sanakirja tarvittaessa auttaa. Vetäjä esittelee puhuvan sanakirjan: ”Tässä on sanakirja. Jos et muista sanaa suomeksi, voit kysyä sanakirjalta.” Vetäjä osoittaa
avustajaa ja sanoo ”sanakirja” . Tämän jälkeen avustaja osoittaa itseään ja toistaa: ”sanakirja”. Vetäjä
näyttää kuvaa: ”Tässä on ...hmm” (painaa sanakirjan kättä). Avustaja: ”vaatekauppa” Vetäjä:”Vaatekauppa!” Toistetaanerikuvankanssa.
DIALOGIN MALLINNUS
Vetäjä asettuu kauppakeskuksen etuoven luo teipatun paperin päälle ja sanoo “info”. Tämän jälkeen
avustaja kävelee infopisteen luo kädessään vaatekauppaa kuvaava kortti ja kysyy: “Anteeksi, missä on
vaatekauppa?”. Vetäjä vastaa: “Vaatekauppa on ensimmäisessä kerroksessa” ja näyttää sormillaan
ykköstä. Avustaja toistaa saamansa vastauksen hämmentyneenä: “Ensimmäisessä kerroksessa?” Tämän
jälkeen vetäjä toistaa vielä: “Vaatekauppa on ensimmäisessä kerroksessa” ja osoittaa kädellään ensimmäistä kerrosta. Avustaja kävelee kauppakeskuksen pääovista sisään ja sanoo vielä “Vaatekauppa on
ensimmäisessä kerroksessa”. Avustaja asettaa vaatekauppakortin jonkin vapaana olevan liiketilan kohdalle. Sama toistetaan, mutta tällä kertaa kauppa onkin toisessa tai kolmannessa kerroksessa, jolloin
avustaja nousee ylempiin kerroksiin hissillä tai liukuportailla.
DIALOGIN HARJOITTELU
Tämän jälkeen osallistujille jaetaan yksi kuvakortti. Osallistujat tulevat vuorollaan info-pisteen luo ja
kysyvät vetäjältä: “Anteeksi, missä on x?” Vetäjä vastaa: “ X on 1. / 2. / 3. kerroksessa.” Sanakirja auttaa
tarvittaessa. Osallistuja kävelee hissiin tai liukuportaisiin ja nousee oikeaan kerrokseen ja asettaa kuvakortin johonkin vapaana olevista liiketiloista ja sanoo “X on 1. / 2. / 3. kerroksessa” . Kuvia vaihdetaan
kierrosten välissä.
Kun kierrosta on tehty riittävästi, siirrytään seuraavaan osioon. Osallistujat tulevat jälleen yksitellen
kysymään “Anteeksi, missä on x?” Tällä kertaa he eivät vain jätä kuvakorttia kauppakeskukseen, vaan
jäävät seisomaan annettuun kerrokseen kuvakortin kanssa. Kun kaikki osallistujat ovat kauppakeskuksessa, vetäjä kysyy vuorostaan heiltä: “Anteeksi, missä on vaatekauppa?” johon vaatekauppa-kuvakorttia
pitelevä osallistuja vastaa: “Vaatekauppa on toisessa kerroksessa”. Kierrosten välillä osallistujat vaihtavat kerroksia ja kuvakortteja keskenään, jotta jokainen pääsee olemaan jokaisessa kerroksessa.
Tämän jälkeen dialogin harjoittelua voidaan jatkaa myös niin, että osallistujat jaetaan pareihin. Toinen
osallistuja on tällöin kysyjä ja info-pisteen työntekijä, joka vastaa.
PIIRIN LOPETUS
Kerrataan, mitä tänään opeteltiin. Jaetaan opiskelijoille monisteet opiskelluista sanoista ja rakenteista.
KEHUT, KIITOKSET JA HYVÄSTELYT
LISÄTEHTÄVÄ KAUPPAKESKUSSANASTON HARJOITTELUA VARTEN
Kauppakeskussanastoa voidaan toistamisen lisäksi harjoitella esimerkiksi muistipelin avulla. Vetäjä
asettelee kuvakortteja kaupoiksi (esim. viisi eri kauppaa x 2) lattiaan teipatun kauppakeskuksen
pohjapiirroksen sisälle. Opiskelijat käyvät vuoron perään kääntämässä kaksi korttia ja yrittävät löytää
parin. Samalla kun opiskelija kääntää kortin hän sanoo, mikä liike on kyseessä. Puhuva sanakirja auttaa
tarvittaessa. Jos opiskelija löytää parin, hän saa jatkaa. Peliä jatketaan kunnes kaikki parit ovat löytyneet.
LISÄTEHTÄVÄOSUUS EDISTYNEILLE
“Anteeksi, missä on vaatekauppa?” “Vaatekauppa on kolmannessa kerroksessa.” -dialogia voidaan edistyneiden osallistujien kanssa laajentaa niin, että mukaan otetaan paikanilmauksia, kuten “vieressä” ja
“välissä”.
1) SANASTONMALLINNUS
Avustaja seisoo paikallaan ja vetäjä tulee seisomaan hänen viereensä ja sanoo: “vieressä”. Samalla tavoin
käydään läpi sana “välissä”.
2) DIALOGIN LAAJENNUS
Vetäjä ja avustaja vievät jokaiseen kerrokseen valmiiksi yhden kuvakortin ja asettavat sen jonkin vapaan
liiketilan kohdalle niin, (esim. ravintola ensimmäiseen kerrokseen, vaatekauppa toiseen ja kampaamo
kolmanteen) että kussakin kerroksessa on eri kauppa valmiina.
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PUHUVAN SANAKIRJAN ESITTELY
Vetäjä asettuu kauppakeskuksen etuoven luo teipatun info-kyltin viereen. Tämän jälkeen avustaja
kävelee infopisteen luo kädessään vaatekauppaa kuvaava kortti ja kysyy: “Anteeksi, missä on vaatekauppa?”. Vetäjä vastaa: “ Vaatekauppa on ravintolan vieressä.” Avustaja toistaa: “ravintolan vieressä” ja
katsoo samalla, missä kerroksessa ravintola on. Avustaja nousee hissillä tai liukuportailla oikeaan kerrokseen ja asettaa kaupan oikean liiketilan kohdalle.
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