Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja
Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti.

Miksi Keskusteluklubi?
Monilla maahanmuuttajilla ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia tai tilaisuuksia käyttää suomen kieltä kielikurssien ulkopuolella. Suomen kielen oppiminen ja käyttäminen saattaa
rajoittua vain kouluun tai luokkatilanteisiin. Vieraalla kielellä puhuminen voi jännittää
mahdollisten kielioppivirheiden vuoksi, jos uutta kieltä käytetään ainoastaan oppimistilanteissa. Kaikilla ei ole myöskään suomenkielisiä ystäviä, joiden kanssa he puhuisivat
suomea vapaa-ajalla.
Keskusteluklubi syntyi ideasta, että maahanmuuttajille pitäisi olla tarjolla ryhmä, jossa
he saavat harjoitella suomen kielen puhumista. Usein ajatellaan, että maahanmuuttajien
pitää hallita ensin tietty suomen kielen taso, jotta he voivat keskustella eri aiheista suomeksi. Kielen oppiminen edistyy kuitenkin parhaiten käyttämällä sitä koko ajan monissa
eri tilanteissa. Keskusteluklubissa maahanmuuttajat rohkaistuvat käyttämään uutta kieltä
arkipäivän tilanteissa.
Keskusteluklubi tarjoaa turvallisen ja luontevan paikan suomen kielen harjoittamiselle. Oppiminen tapahtuu parhaiten mielekkäässä ympäristössä, jossa kaikilla on hyvä ja
turvallinen olo. Ohjaajan tarkoituksena on rohkaista osallistujia puhumaan eikä keskittyä
kielioppivirheiden korjaamiseen.
Keskusteluklubissa osallistujat voivat harjoitella suomen kieltä erilaisten keskusteluharjoitusten avulla. Keskusteluharjoituksia voidaan tehdä pareittain, ryhmissä tai luokassa.
Osallistujat voivat myös tulla vuorollaan muun ryhmän eteen haastateltaviksi. Ohjaaja/
opettaja voi käyttää vihkoa monella eri tavalla ja hyödyntää tehtäviä oman mielikuvituksensa mukaan. Tässä vihkossa on muutamia ideoita, mutta toivottavasti ne synnyttävät
lisää uusia ja luovia ajatuksia siitä kuinka vierasta kieltä voidaan opettaa ja ohjata monella eri tavalla.
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Taitopaletti koostuu kahdeksasta taidosta, joita kehitetään tekemällä erilaisia tehtäviä, harjoituksia
ja työpajoja. Ohjaamisessa on hyvä ottaa huomioon osallistujien erilaisten taitojen harjoittaminen.
Taitopaletin symbolit kuvastavat niitä taitoja, joita kyseisessä teemassa harjoitellaan. Taitopaletti
on kehitetty Kumppanuushanke Verson aikana ohjaajalle työkaluksi tukemaan maahanmuuttajia
alkuvaiheen kotoutumisessa.
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jutteluhetki
MIKÄ - Jutteluhetken tehtävien avulla harjoitellaan kertomaan itsestä ja itselle läheisistä aiheista.
Aihepiirejä ovat itsestä kertominen sekä ihmisten ja paikkojen kuvaileminen.
KENELLE - Keskusteluharjoitukset soveltuvat maahanmuuttajille, jotka haluavat oppia kertomaan
itsestä ja omasta elämästä. Harjoituksia voidaan käyttää myös muun vieraan kielen opiskelussa, jos
tehtävät on käännetty opiskeltavalle kielelle.
MIKSI - Jutteluhetken harjoituksissa on valmiit rakenteet kysymyksille ja vastauksille. Valmiiden
rakenteiden avulla osallistujat oppivat käyttämään kokonaisia lauseita vieraalla kielellä. Kokonaisten
lauseiden käyttäminen auttaa osallistujaa ylläpitämään keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Keskusteluharjoituksia toistetaan ja kerrataan riittävän monta kertaa, jotta osallistujat oppivat lopulta kertomaan eri aihepiireistä vapaasti ilman vihkon apua. On siis tärkeää, että uuden aihepiirin
lisäksi kerrataan aiemmin käsiteltyjä aiheita.
MITEN - Jokaisen aiheepiirin alussa ohjaaja auttaa osallistujia kirjoittamaan ja täyttämään päivän
aihetta koskevan sivun. Tarvittaessa ohjaaja käy läpi aihepiiriin liittyvät sanat osallistujien kanssa. Tämän jälkeen harjoitellaan ääntämistä ja kysymistä ohjaajan avulla. Lopuksi osallistujat harjoittelevat
aiheesta keskustelemista vihkon avulla keskenään. Keskusteluharjoituksia voidaan tehdä pareittain,
ryhmissä tai luokassa. Osallistujat voivat myös tulla vuorollaan muun ryhmän eteen toisten haastateltaviksi.
Tarvittaessa ohjaaja voi nostaa esille jonkin tärkeän kielioppiasian, joka käydään yhdessä läpi osallistujien kanssa. Tämän jälkeen osallistujat jatkavat keskusteluharjoituksia ottaen huomioon käsitellyn
kielioppiasian. Ohjaajan tärkein tehtävä on kuitenkin rohkaista osallistujia puhumaan ja käyttämään
uutta kieltä eri tilanteissa.
Jutteluhetken tehtävien tavoitteena on, että osallistujat osaavat kertoa aihepiireistä vapaasti ilman
vihkon apua. Kielitaidon kehittymistä voi seurata päivämäärien avulla. Jokaisen sivun alalaidassa on
päivämäärälaatikko. Osallistujat merkitsevät laatikkoon sen päivämäärän, jolloin kyseistä teemaa on
harjoiteltu. Mikäli osallistujat osaavat vastata kysymyksiin vihkon avulla, he merkitsevät päivämäärän kohtaan, jossa on kuva auki olevasta kirjasta. Kun osallistujat osaavat vastata kysymyksiin ilman
vihkon apua, he merkitsevät päivämäärän kohtaan, jossa on kuva kiinni olevasta kirjasta.
KIRJA AUKI - osallistuja osaa vastata kysymyksiin vihkon avulla.
KIRJA KIINNI - osallistuja osaa vastata kysymyksiin ja osaa kertoa vapaasti
aiheesta ilman vihkoa.
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1. MINÄ OLEN
1

Mikä sinun etunimi on?

2

3

Mikä sinun
sukunimi on?

Minun etunimi on

Minun sukunimi on

Minun lempinimi on

__________________

__________________

__________________

4

5
Kuinka vanha sinä olet?

6

Minkä maalainen sinä
olet?
Minä olen

Minä olen ___ vuotta.

7

Mikä sinun osoite on?
Minun osoite on
_________________
_________________
_________________

10

Mikä sinun
lempinimi on?

Se on
___/_________/____
kuukausi

__________________

9

Mikä sinun puhelinnumero on?

vuosi

Mikä sinun sähköposti on?

Minun puhelinnumero
on

Minun sähköposti on

__________________

__________________

numerot 0-9

Mikä on sinun
syntymäpäivä?

päivä

Minun äidinkieli on

__________________
(-lainen)

8

Mikä on sinun
äidinkieli?

0 -nolla
1-yksi
2 -kaksi
3 -kolme
4 -neljä

5 - viisi
6 - kuusi
7-seitsemän
8-kahdeksan
9-yhdeksän
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2. MINULLA ON
1

4

2

Minkälainen koti sinulla
on?

Minulla on

a) Kyllä, minulla on.

__________________

b) Ei, minulla ei ole.

5

Montako lasta
sinulla on?

8

Mitä syöt, jos sinulla on
nälkä yöllä?

Mihin menet, kun
sinulla on vatsa kipeä?
Jos minulla on vatsa
kipeä, minä menen
_________________.

Jos minulla on nälkä
yöllä, minä syön
_________________.

10

Mitä sinulla on
laukussa?

3

11

Sano 5 asiaa, joita sinulla
ei ole kotona.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Mitä sinulla on päällä?

Minulla on
__________________
__________________

8
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Onko sinulla lapsia?

a) Kyllä, minulla on.
b) Ei, minulla ei ole
lapsia.

6

Minulla on laukussa
_________________
_________________
_________________

Minulla on 1 lapsi.
Minulla on ____ lasta.

7

Onko sinulla
polkupyörä?

Mitä juot, kun
sinulla on jano?
Jos minulla on jano,
minä juon
__________________.

9

Sano 5 asiaa, jotka sinulla on keittiössä.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

3. MINUN PERHE
1

Minkälainen perhe sinulla on?

2

Kuinka vanhoja sinun
sisarukset ovat?
_________________
_________________
_________________
_________________

7

Asutko sinä
vanhempien kanssa?
a) Kyllä, minä asun
vanhempien kanssa.
b) Ei, minä asun yksin/
minä asun _____ kanssa.

b) Minulla on
________ veljeä ja
________ siskoa.

b) Ei, minulla ei ole
sisaruksia.

5

8

Kuinka monta
veljeä/siskoa sinulla on?
a) Minulla on yksi
veli/sisko.

a) Kyllä, minulla on
sisaruksia.

Minun perhe on
_________________
_________________
_________________

4

3

Onko sinulla
sisaruksia?

6

Mikä sinun isän nimi on?

Mikä sinun äidin nimi
on?

Minun isän nimi on

Minun äidin nimi on

_________________
_________________

_________________
_________________

9

Mitä sinun perhe tekee
yhdessä?

a) Kyllä, minulla on
__________________.

_________________
_________________
_________________
_________________
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Onko sinulla
lemmikkiä?

b) Ei, minulla ei ole
lemmikkiä.

9

4. MINÄ OSAAN
1

2

Osaatko sinä uida?

a) Kyllä, minä osaan uida.
b) Ei, minä en osaa uida.

4

7

Osaatko puhua
paremmin suomea vai
englantia?

5

b) Ei, minä en osaa
piirtää.

b) Ei, minä en osaa
pyöräillä.

Osaatko pelata
paremmin jalkapalloa
vai lentopalloa?

__________________

__________________

8

Osaatko sanoa kuinka
monta kirjaa olet lukenut
viime vuonna?
a) Kyllä, olen lukenut
____ kirjaa.
b) En osaa sanoa.

11

Kerro kolme asiaa, joita
sinä osaat tehdä hyvin.
Minä osaan
_________________
_________________
_________________

Kerro kolme asiaa, joita
sinä et osaa tehdä.
Minä en osaa
_________________
_________________
_________________

10

Osaatko sinä
pyöräillä?
a) Kyllä, minä osaan
pyöräillä.

Minä osaan pelata
paremmin

Kuinka montaa kieltä
osaat puhua?

3

a) Kyllä, minä osaan
piirtää.

Minä osaan puhua
paremmin

Minä osaan puhua
________________
________________
________________
________________.

10

Osaatko piirtää?
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Millaista ruokaa sinä
osaat tehdä?
Minä osaan tehdä
________________
__________________
__________________
__________________.

9

Osaatko sinä neuloa?
a) Kyllä, minä osaan
neuloa.
b) Ei, minä en osaa
neuloa.

5. MINÄ PIDÄN
1

Mistä ______ -sta sinä
pidät?

urheilulaji

Minä pidän __________-sta/stä.

auto

Minä pidän __________-sta/stä.

juoma
Minä pidän __________-sta/stä.
maa
Minä pidän __________-sta/stä.

2

Mikä on sinun
lempi- _____?

eläin

vuodenaika

ruoka

kaupunki

3

Kerro viisi asiaa, joista
sinä pidät.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

4

Minun lempi- ___ on ___________.

Minun lempi- ___ on ___________.

Minun lempi- ___ on ___________.

Minun lempi- ___ on ___________.

Kerro viisi asiaa,
joista sinä et pidä.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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6. IHMISTEN KUVAILEMINEN - ulkonäkö
Näillä sanoilla voit kuvailla henkilön ulkonäköä.

pituus

koko

lyhyt

pieni		

laiha

keskipituinen

normaali

pyylevä

pitkä

iso		

lihava

ikä
lapsi		

nuoriaikuinen
keski-ikäinen
vanha

kasvot

ihon väri

kapeat

vaalea

pyöreät
kulmikkaat

pitkät

suorat

kiharat

vaaleat

harmaat

ruskeat

mustat

silmät
siniset

tummaihoinen

ruskeat

tummat

kellertävä

kauniit

suuret

punertava

pienet

yleinen
kaunis

söpö

komea

ruma

seksikäs

suloinen

hyvännäköinen

punaiset

seniori

vihreät

hiukset
lyhyet

valkoinen

teini

Hän on ________.
Hänellä on ______.
Hänen ___ on ___.
Hänen ____ ovat ____.

Huom! Voit käyttää seuraavia tehostesanoja vahvistamaan sinun viestiä.

tosi | todella | ihan | aivan | aika | vähän | hiukan
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6. IHMISTEN KUVAILEMINEN - ulkonäkö
Kirjoita taulukkoon jonkun henkilön nimi, jonka sekä sinä että sinun parisi tunnette.
Kirjoita kuvaus tästä henkilöstä täydentämällä taulukon tiedot. Kerro parillesi
valitsemastasi henkilöstä, mutta älä kerro kuka henkilö on. Parisi tehtävänä on arvata ketä henkilöä sinä kuvailet.
Jos sinun pari ei arvaa oikeaa henkilöä, niin anna hänelle joku vihje.

pituus
koko
ikä
kasvot
ihon väri
silmät
hiukset
muuta

pitkä
laiha
vanha / seniori
kapeat
vaalea
siniset
lyhyet, harmaat
hyvännäköinen

Millaiset hiukset

Hänellä on lyhyet ja

hänellä on?

harmaat hiukset.

Minkä ikäinen hän on?

Hän on seniori.
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6. IHMISTEN KUVAILEMINEN - ulkonäkö

pituus
koko
ikä
kasvot
ihon väri
silmät
hiukset
muuta

pituus
koko
ikä
kasvot
ihon väri
silmät
hiukset
muuta

14
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6. IHMISTEN KUVAILEMINEN - ulkonäkö

pituus
koko
ikä
kasvot
ihon väri
silmät
hiukset
muuta

pituus
koko
ikä
kasvot
ihon väri
silmät
hiukset
muuta
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7. IHMISTEN KUVAILEMINEN - luonne
Mikä on sinun mielestä hyvä
luonteenpiirre? Mikä on huono
luonteenpiirre? Keskustele parisi
kanssa.

16

ahkera

laiska

hauska

tylsä

hiljainen

puhelias

hyvä

paha

iloinen

surullinen

onnellinen

onneton

utelias

apaattinen

ystävällinen

epäystävällinen

viisas

tyhmä

ujo

sosiaalinen

vakava

avoin

lempeä

vihainen

rauhallinen

vilkas

rehellinen

epärehellinen
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7. IHMISTEN KUVAILEMINEN - luonne
Millainen sinä olet? Kuvaile ulkonäköäsi ja luonnettasi adjektiivien avulla.
Kerro parillesi millainen sinä olet.

pituus

luonne

koko
ikä
kasvot
ihon väri
silmät
hiukset
muuta
Valitse joku itsellesi läheinen henkilö (äiti, puoliso, lapsi, sisko, paras ystävä).
Kuvaile hänen ulkonäköä ja luonnetta adjektiivien avulla. Kerro parillesi tästä henkilöstä.

pituus

luonne

koko
ikä
kasvot
ihon väri
silmät
hiukset
muuta
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7. IHMISTEN KUVAILEMINEN - luonne
Stereotypia on yleistys jostakin asiasta, henkilöstä tai kulttuurista. Se ei välttämättä kerro totuutta asiasta, mutta
antaa yksinkertaistetun kuvauksen asiasta. Millaisia luonteenpiirteitä sinulle tulee mieleen, kun ajattelet vaikka
suomalaisia tai lakimiehiä? Kirjoita taulukkoon sinun mielestäsi sopivia adjektiiveja ja vertaile vastauksia parisi
kanssa.

suomalaiset

japanilaiset

kokki

pappi

kuningas

mummo
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7. IHMISTEN KUVAILEMINEN - luonne
Oletko huomannut, että eri maissa arvostetaan erilaisia luonteenpiirteitä? Se, mikä yhdessä kulttuurissa nähdään
myönteisenä asiana, voidaan nähdä kielteisenä asiana toisessa kulttuurissa. Mieti parin kanssa miten nämä luonteenpiirteet nähdään Suomessa ja sinun omassa kotimaassa.

hiljainen

puhelias

vakava

hilpeä

sosiaalinen

sulkeutunut

ahne

antelias

tarkka

rento
myönteinen

kielteinen

myönteinen

kielteinen

Suomi
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8. PAIKKOJEN KUVAILEMINEN
1

Missä olet syntynyt?

2

Minä olen syntynyt
__________________,
__________________.

4

Millaisia eläimiä sinun
kotimaassa on?

Millainen kaupunki
se on?

5

Kerro sinun kotimaan
luonnosta.
___________________
___________________
___________________
___________________

6

Millaista ruokaa sinun
kotimaassa syödään?
Siellä syödään
___________________
___________________
___________________.

8

_________________.

9

Luettele sinun kotimaan
naapurimaat.

Mitkä meret sijaitsevat
sinun kotimaan lähellä?
___________________
___________________
___________________
___________________

Mikä on sinun kotimaan
maamerkki?

Se on
___________________.
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Mikä on sinun
kotimaan pääkaupunki?

Sen pääkaupunki on

___________________
___________________
___________________
___________________

11

Paljonko ihmisiä asuu
sinun kotimaassa?

Siellä asuu (noin)
____________ ihmistä.

___________________.

Se on
___________________
___________________
___________________.

10

3

Se sijaitsee

Siellä on
___________________
___________________
___________________.

7

Missä maanosassa
sinun kotimaa
sijaitsee?

21

8. PAIKKOJEN KUVAILEMINEN
1

2

Mikä on sinun kotikaupunki Suomessa?

5

Oletko käynyt muissa
Pohjoismaissa? Missä?

6

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

b) Ei, minä en ole käynyt
muissa Pohjoismaissa.

Mikä on Suomen pääkaupunki ja missä se
sijaitsee?

8

Suomen pääkaupunki on
___________________

Kuinka paljon ihmisiä
siellä asuu?

Pääkaupungissa asuu
(noin) _____________
ihmistä.

ja se sijaitsee
___________________.

10

Luettele 5 paikkakuntaa Lapissa.

11

Mikä on Suomen pisin
joki?

Suomen pisin joki on

Missä maakunnassa
seuraavat kaupungit
sijaitsevat?
Helsinki: ____________
Rovaniemi: __________
Joensuu: ____________

___________________.
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Missä kaupungeissa olet
käynyt Suomessa?
Minä olen käynyt
__________________
__________________
__________________
(-ssa/-ssä, -lla/-llä)

b) Ei, minä en ole asunut
muualla Suomessa.

a) Kyllä, olen käynyt
_________________.

7

3

a) Kyllä, minä olen myös
asunut _____________.

Minun kotikaupunki on
__________________.
(näytä kartasta)

4

Oletko asunut muualla
Suomessa?

Mitkä ovat Suomen naapurimaat?
Suomen naapurimaat
ovat
___________________
___________________
___________________.

9

Mikä oli Suomen entinen
pääkaupunki ja missä se
sijaitsee?
Suomen vanha
pääkaupunki oli
___________________
ja se sijaitsee
___________________.

Rovaniemi

Oulu

Jyväskylä

Joensuu

Tampere

Turku
Helsinki
kumppanuushanke Verso | KESKUSTELUKLUBI
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porinapaja
MIKÄ - Porinapajan tavoitteena on harjoitella keskustelemaan erilaisista aiheista suomen
kielellä. Jokainen aihepiiri sisältää kolme vaikeustasoa.
KENELLE - Keskusteluharjoitukset soveltuvat maahanmuuttajille, jotka osaavat jo jonkin
verran suomea ja haluavat kehittää suomen kielen keskustelutaitojaan. Harjoituksia voidaan
käyttää myös muun vieraan kielen opiskelussa, jos kysymykset on käännetty opiskeltavalle
kielelle.
MITEN - Tarvittaessa ohjaaja käy läpi aihepiiriin liittyvät sanat osallistujien kanssa. Tämän jälkeen harjoitellaan ääntämistä ja kysymistä ohjaajan avulla. Lopuksi osallistujat harjoittelevat
aiheesta keskustelemista vihkon avulla keskenään.
Keskusteluharjoituksia voidaan tehdä pareittain, ryhmissä tai luokassa. Osallistujat voivat
myös tulla vuorollaan muun ryhmän eteen toisten haastateltaviksi.
Tarvittaessa ohjaaja voi nostaa esille jonkin tärkeän kielioppiasian, joka käydään yhdessä läpi
osallistujien kanssa. Tämän jälkeen osallistujat jatkavat keskusteluharjoituksia ottaen huomioon käsitellyn kielioppiasian. Ohjaajan tärkein tehtävä on kuitenkin rohkaista osallistujia
puhumaan ja käyttämään uutta kieltä eri tilanteissa.
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1
ITSESTÄ KERTOMINEN
Taso 1
1. Mikä sinun nimi on?
2. Kuinka vanha sinä olet?
3. Mistä maasta olet kotoisin?
4. Minkä maalainen sinä olet?
5. Kuinka montaa kieltä sinä puhut?
6. Missä sinä asut?
7. Onko sinulla iso vai pieni perhe?
8. Onko sinulla siskoja tai veljiä?
9. Kuinka vanhoja sinun sisarukset ovat?
10. Vietätkö mieluummin aikaa perheen kanssa vai ystävien kanssa?
11. Onko sinulla omia lapsia?
12. Mistä sinä pidät?
13. Mitä sinä harrastat?
14. Onko sinulla lemmikkiä?
15. Missä sinä asuit lapsena?
Taso 2
16. Millainen koti sinulla on?
17. Millainen perhe sinulla on?
18. Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa?
19. Oletko sinä perheihminen?
20. Mikä oli sinun toiveammatti, kun olit lapsi?
Taso 3
21. Mitä tekisit toisin, jos voisit mennä ajassa taaksepäin?
22. Kerro yksi tulevaisuuden unelma.
23. Muistatko sinun ensimmäisen koulupäivän? Kerro siitä.
24. Oliko sinulla toiveammatteja lapsuudessa? Kerro niistä.
25. Missä haluaisit asua, jos voisit valita minkä tahansa paikan?
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2

PERHE JA LAPSUUS
Taso 1
1. Mikä sinun äidin nimi on?
2. Mikä sinun isän nimi on?
3. Asutko sinä yksin vai jonkun kanssa?
4. Keitä sinun perheeseen kuuluu?
5. Onko sinulla muita sukulaisia Suomessa?
6. Mitä asioita sinä teet perheen kanssa?
7. Milloin sinä tarvitset sinun perhettä eniten?
8. Onko teillä usein suuria perhetapaamisia?
9. Millaisessa talossa sinä asuit, kun olit lapsi?
10. Keitä sinun perheeseen kuului, kun olit lapsi?
11. Mitä sinä teit lapsena kavereiden kanssa?
12. Kuka oli sinun paras kaveri lapsena?
13. Vierailitko usein sinun isovanhempien luona?
14. Minkä ikäisenä sinä menit kouluun?
15. Oliko sinun helppo saada kavereita koulussa?
Taso 2
16. Keitä ihmisiä kuuluu sinun lähiperheeseen?
17. Keitä ihmisiä kuuluu sinun sukuun?
18. Mikä on parasta sinun perheessä?
19. Muistatko sinun ensimmäisen opettajan? Millainen hän oli?
20. Mistä juhlista/lomista pidit eniten lapsena?
Taso 3
21. Pidätkö enemmän ydinperheen vai laajan perheyhteisön ajatuksesta?
22. Mitä perhe sinulle merkitsee?
23. Mikä on sinun mielipide ”täydellisestä perheestä”?
24. Oliko sinulla lempisatua tai lempitarinaa? Kerro siitä.
25. Muistatko jonkun hetken tai tilanteen sinun lapsuudesta, joka oli tärkeä sinulle?
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MINUN MAAT

3

Taso 1
1. Mistä kaupungista sinä olet kotoisin?
2. Mikä on sinun kotimaan pääkaupunki?
3. Millainen lippu sinun kotimaassa on?
4. Mitä asioita sinun kotimaassa voi harrastaa?
5. Millaisia eläimiä sinun kotimaassa on?
6. Keitä julkisuuden henkilöitä on sinun kotimaassa?
7. Mitä juhlia sinun kotimaassa vietetään?
8. Mitkä ovat tyypillisiä ammatteja sinun kotimaassa?
9. Mitä sinun mieleen tulee, kun kuulet sanan Suomi?
10. Mitä hyviä ja huonoja asioita Suomessa on?
11. Mistä Suomi on tunnettu?
12. Mikä on sinun lempikaupunki Suomessa?
13. Missä kaupungeissa sinä olet käynyt Suomessa?
14. Millainen on Suomen lippu?
15. Mitä asioita Suomessa voi harrastaa?
Taso 2
16. Kuvaile, miltä sinun kotimaassa näyttää.
17. Millainen ilmasto sinun kotimaassa on?
18. Palaisitko omaan kotimaahaan, jos se olisi mahdollista? Miksi?
19. Kuvaile suomalaisia vuodenaikoja.
20. Millainen on tyypillinen suomalainen sinun mielestä?
Taso 3
21. Mitä asioita muuttaisit sinun kotimaassa, jos voisit?
22. Mitä hyviä asioita toisit sinun kotimaasta Suomeen, jos se olisi mahdollista?
23. Mitä hyviä asioita veisit Suomesta sinun kotimaahan?
24. Miten Suomi eroaa sinun kotimaasta?
25. Millaisena näet sinun tulevaisuuden Suomessa?
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ASUMINEN JA KOTI
Taso 1

4

1. Millaisessa kodissa sinä asut?
2. Mistä asiasta pidät eniten sinun kodissa?
3. Onko sinun kodissa jokin asia, josta sinä et pidä?
4. Pidätkö siitä paikasta, jossa sinun koti sijaitsee?
5. Millainen koti sinulla oli omassa kotimaassa?
6. Tykkäätkö olla kotona yksin?
7. Asutko sinä yksin vai jonkun kanssa?
8. Mitä sinä teet kotona?
9. Teetkö sinä kotitöitä?
10. Kuka laittaa ruokaa sinun kotona?
11. Asuisitko mieluummin omakotitalossa vai kerrostalossa?
12. Oletko sinä koti-ihminen vai viihdytkö paremmin kaupungilla?
13. Käytkö sinä saunassa?
14. Kutsutko mielelläsi vieraita kotiisi vai käytkö mieluummin itse kaverin kotona?
15. Missä sijaitsi/sijaitsee sinun koti, jossa olet viihtynyt parhaiten?
Taso 2
16. Oletko tyytyväinen sinun kodin sisustukseen ja huonekaluihin?
17. Mitä sinä haluaisit muuttaa tai remontoida sinun kodissa?
18. Onko sinulla puutarha? Pidätkö puutarhanhoidosta?
19. Oletko samaa mieltä sanonnasta ”koti on siellä, missä sydän on”?
20. Millaisia taloja ja koteja sinun kotimaassa on?
Taso 3
21. Mikä tekee kodista kotoisan?
22. Millainen on sinun unelmien koti? Kuvaile sitä.
23. Mikä on mielestäsi kodin ja asunnon ero?
24. Millaisessa kodissa et haluaisi asua?
25. Mitä sinun mielestä tarkoittaa sanonta ”keittiö on kodin sydän”?
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TYÖ JA OPISKELU
Taso 1

5

1. Mikä oli sinun lempiaine koulussa?
2. Mitä kieliä sinä olet opiskellut koulussa?
3. Oliko sinulla hyviä kavereita koulussa lapsena?
4. Mitä sinä haluaisit opiskella?
5. Millainen on hyvä opettaja?
6. Millainen on hyvä oppilas?
7. Mikä on sinun toiveammatti?
8. Mikä oli sinun haaveammatti lapsena?
9. Mitä työtä olet tehnyt kotimaassa?
10. Millainen työ on kivaa?
11. Millainen työ on tylsää?
12. Millainen työpaikka on hyvä?
13. Millaista työtä haluaisit tehdä tulevaisuudessa?
14. Mitä teit lapsena koulupäivän jälkeen?
15. Oliko sinulla lapsena lempiopettajaa? Kerro hänestä.
Taso 2
16. Mitä mieltä sinä olet koulupuvusta?
17. Pitäisikö koulussa olla kouluruoka vai pitäisikö oppilaiden tuoda omat eväät?
18. Millaisia rangaistuksia opettaja käytti koulussa sinun kotimaassa?
19. Mitä mieltä olet erilaisista rangaistuksista koulussa?
20. Miten sinä opit parhaiten?
Taso 3
21. Kerro sinun parhaasta koulumuistosta.
22. Millainen työkulttuuri Suomessa on?
23. Millainen työkulttuuri sinun kotimaassa on?
24. Miten suomalainen koulu eroaa sinun kotimaan koulusta?
25. Mitä mieltä olet koulukiusaamisesta?
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RUOKA
Taso 1

6

1. Mistä ruoasta sinä pidät?
2. Mitä sinä syöt aamupalaksi?
3. Mitä sinä syöt lounaaksi?
4. Mistä jälkiruoasta sinä pidät?
5. Minkä maalaisesta ruoasta sinä pidät?
6. Mistä juomasta sinä pidät?
7. Mikä on paras syömäsi ateria?
8. Mitä ruokaa et suostu syömään?
9. Laitatko mieluummin itse ruokaa vai syötkö ulkona?
10. Syötkö yleensä ruokaa yksin vai yhdessä jonkun kanssa?
11. Voitko olla päivän ilman ruokaa?
12. Oletko paastonnut?
13. Pidätkö pikaruoasta?
14. Oletko allerginen jollekin ruoalle?
15. Millaisia ruokia osaat tehdä?
Taso 2
16. Katsotko televisiosta ruokaohjelmia?
17. Millaista ruokaa Suomessa syödään?
18. Millaista ruokaa sinun kotimaassa syödään?
19. Pidätkö enemmän suomalaisesta vai sinun kotimaan ruoasta? Miksi?
20. Mitä ruokaa haluaisit maistaa, mitä et ole koskaan maistanut?
Taso 3
21. Oletko samaa mieltä sanonnan kanssa ”olet mitä syöt”?
22. Millaisen aterian sinä valmistaisit sinun ystäville?
23. Millaista ruokaa tarjoiltaisiin ravintolassa, jos sinä omistaisit sen?
24. Millainen olisi sinun unelma-ateria?
25. Kuinka nälkäinen olet tämän keskustelun jälkeen?
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VAPAA-AIKA
Taso 1

7

1. Mitä sinä teet vapaa-ajalla?
2. Mitä sinun kotipaikkakunnalla voi harrastaa?
3. Mitä sinä teit vapaa-ajalla omassa kotimaassa?
4. Luetko sinä kirjoja ja lehtiä vapaa-ajalla?
5. Mistä liikuntalajeista sinä pidät?
6. Osaatko sinä tehdä käsitöitä? Millaisia käsitöitä sinä osaat tehdä?
7. Käytkö sinä vapaa-ajalla elokuvissa tai teatterissa?
8. Millaista musiikkia sinä kuuntelet?
9. Osaatko sinä soittaa jotain soitinta?
10. Oletko saanut uusia harrastuksia Suomessa? Kerro niistä.
11. Pidätkö sinä matkustamisesta?
12. Missä maissa sinä olet käynyt?
13. Millä kulkuvälineillä sinä tykkäät matkustaa?
14. Matkustatko mieluiten yksin, kavereiden kanssa vai perheen kanssa?
15. Katsotko televisiosta matkailuohjelmia?
Taso 2
16. Millainen on hyvä harrastus?
17. Minkä uuden taidon sinä haluaisit oppia?
18. Mitä sinun kotipaikkakunnalla voi harrastaa ilmaiseksi?
19. Mikä on parasta matkustamisessa?
20. Minne sinä haluaisit matkustaa? Miksi?
Taso 3
21. Jos sinulla olisi paljon rahaa, millaisen matkan sinä tekisit?
22. Tuntuuko sinusta, että tarvitset lomaa matkustamisen jälkeen?
23. Miksi ihmisiä kiinnostaa matkustaminen niin paljon?
24. Mitä sinä harrastaisit, jos voisit valita minkä tahansa harrastuksen?
25. Onko sinun mielestä tärkeää, että ihmisellä on harrastuksia?

38

KESKUSTELUKLUBI | kumppanuushanke Verso

uusia sanoja

x

SUOMI

kumppanuushanke Verso | KESKUSTELUKLUBI

OMA KIELI

39

x

URHEILU
Taso 1

8

1. Pidätkö sinä urheilusta?
2. Mikä on sinun lempiurheilulaji?
3. Mitä urheilulajia sinun kotimaassa harrastetaan?
4. Kumpaa teet mieluummin: urheilet vai katsot urheilua?
5. Haluaisitko, että urheilu olisi sinun ammatti?
6. Kuinka usein luet urheilu-uutisia?
7. Urheilitko lapsena?
8. Miksi monet ihmiset pitävät urheilusta?
9. Miksi jotkut ihmiset eivät ole kiinnostuneita urheilusta?
10. Kuka on sinun lempiurheilutähti?
11. Pidätkö sinä extreme-urheilulajeista?
12. Katsotko mieluummin urheilua kotona, stadionilla vai baarissa kavereiden kanssa?
13. Seuraatko olympialaisia?
14. Käytkö jalkapallo-otteluissa?
15. Minkä urheilulajin haluaisit oppia?
Taso 2
16. Uskotko, että on hienoa olla urheilutähti?
17. Oletko sitä mieltä, että jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji? Miksi?
18. Saavatko urheilutähdet sinusta sopivaa palkkaa?
19. Haluaisitko kokeilla jotain extreme-urheilulajia, kuten laskuvarjohyppyä tai varjoliitoa?
20. Seuraatko jonkin urheilujoukkueen pelejä?
Taso 3
21. Miksi urheilu on tärkeää ihmisille?
22. Uskotko, että urheilu näyttää ihmisen luonteen? Miksi?
23. Uskotko, että urheilun avulla ihmisiä voidaan pitää erossa päihteistä?
24. Oliko sinun koulussa lapsena koululiikuntaa? Mitä pidit siitä?
25. Urheilevatko nuoret mielestäsi tarpeeksi?
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LUONTO
Taso 1
1. Mikä on sinun lempieläin?
2. Mistä eläimistä sinä pidät?
3. Luettele viisi suomalaista eläintä.
4. Luettele viisi eläintä, joita löytyy sinun kotimaasta.
5. Mistä vuodenajasta sinä pidät?
6. Vietätkö mielelläsi aikaa luonnossa?
7. Mitä luonnossa voi harrastaa?
8. Mikä on sinun lempikasvi
9. Mitä kasveja ja marjoja sinä tunnet?
10. Keräätkö kasveja tai marjoja luonnosta?
11. Onko sinun kotimaassa ja Suomessa joitain samoja kasveja tai marjoja?
12. Pidätkö retkeilystä?
13. Pidätkö veneilystä?
14. Pidätkö kalastamisesta?
15. Osaatko suunnistaa vai eksytkö helposti?

9

Taso 2
16. Kasvatatko itse yrttejä tai vihanneksia kotona?
17. Onko sinun kotimaassa usein luonnonkatastrofeja?
18. Onko sinun mielestä lemmikki perheenjäsen vai ei? Perustele.
19. Millainen luonto on sinun kotimaassa?
20. Onko luonto sinulle tärkeä?
Taso 3
21. Jos sinä olisit eläin, mikä eläin sinä olisit?
22. Miten Suomen luonto eroaa sinun kotimaan luonnosta?
23. Onko luonnonsuojelu tärkeää sinun mielestä?
24. Miten hyödynnät luontoa (ruoka, vapaa-aika)?
25. Liikuitko lapsena luonnossa? Mitä teit siellä?
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TIETOKONE JA INTERNET
Taso 1
1. Milloin käytit tietokonetta ensimmäisen kerran?
2. Kuinka usein sinä käytät tietokonetta?
3. Kuinka usein sinä käytät Internetiä?
4. Mikä on paras puoli tietokoneissa?
5. Mikä on huonoin puoli tietokoneissa?
6. Pidätkö sinä tietokoneista?
7. Tiedätkö paljon tietokoneista?
8. Mihin sinä käytät Internettiä?
9. Onko sinulla paljon nettiystäviä?
10. Mitä verkkosivuja sinä yleensä käytät?
11. Käytätkö mieluiten pöytäkonetta, kannettavaa tietokonetta vai älypuhelinta?
12. Pelaatko tietokonepelejä? Mitä pelejä pelaat?
13. Kumpi on sinun mielestä parempi: Mac vai PC?
14. Opiskeletko sinä Internetin avulla?
15. Onko sinusta tietokoneen ja Internetin käyttö vaikeaa?
Taso 2

10

16. Mitä asiaa jäät kaipaamaan, jos sinulta otetaan pois tietokone?
17. Mitä tietokoneohjelmia sinä käytät?
18. Mitä tietokoneohjelmia haluaisit oppia käyttämään?
19. Mitä sosiaalisen median sovelluksia sinä käytät (esim. Facebook, Twitter, Youtube)?
20. Millaista haittaa tietokoneen käyttö voi aiheuttaa?
Taso 3
21. Hallitsevatko ihmiset tietokoneita vai tietokoneet ihmisiä?
22. Mitä asioita toivoisit tietokoneen tekevän, joita tietokone ei pysty nyt tekemään?
23. Uskotko, että kaukosuhde voi toimia Internetin kautta?
24. Mitä hyviä ja huonoja puolia on verkkokaupoissa?
25. Millaista elämä olisi ilman tietokoneita?
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ELOKUVAT JA MUSIIKKI
Taso 1
1. Mitä ohjelmia sinä katsot televisiosta?
2. Käytkö sinä elokuvissa?
3. Katsotko sinä elokuvia kotona?
4. Minkä elokuvan sinä katsoit viimeksi?
5. Kuka on sinun lempinäyttelijä?
6. Mikä on paras elokuva, jonka sinä olet katsonut?
7. Mikä on huonoin elokuva, jonka sinä olet katsonut?
8. Mitä musiikkia kuuntelet?
9. Mikä on sinun lempibändi/-laulaja?
10. Mistä kuuntelet musiikkia?
11. Soitatko jotain soitinta?
12. Mikä on paras paikka ja aika kuunnella musiikkia?
13. Sano yksi suosittu suomalainen bändi.
14. Sano yksi suosittu bändi tai laulaja sinun kotimaasta.
15. Mikä on sinun mielestä maailman kaunein ääni.
Taso 2

11

16. Millaisista elokuvista sinä pidät? (toiminta, komedia, draama, kauhu)
17. Millainen on hyvä elokuva?
18. Luetko mieluummin kirjan vai katsotko elokuvan, joka perustuu kirjaan?
19. Voiko musiikkimausta olla eri mieltä?
20. Miksi ihmiset pitävät musiikista niin paljon?
Taso 3
21. Oletko sitä mieltä, että elokuvat ovat tehneet yhteiskunnasta väkivaltaisemman?
22. Monet ihmiset sanovat, että elokuvat, jotka perustuvat tiettyyn kirjaan, eivät ole niin hyviä
kuin itse kirjat. Oletko samaa mieltä? Miksi?
23. Mikä on parasta piirretyissä elokuvissa?
24. Mitä musiikki merkitsee sinulle?
25. Mikä soitin sinä olisit, jos sinun pitäisi valita yksi soitin? Miksi?
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IHMISSUHTEET JA ELÄMÄNARVOT
Taso 1
1. Kenen kanssa sinä vietät aikaa?
2. Ketkä ovat sinun ystäviä?
3. Minkä maalaisia ystäviä sinulla on?
4. Mitä sinä teet ystävien kanssa?
5. Oletko sinä naimisissa?
6. Onko sinulla tyttökaveria/poikakaveria?
7. Mitä sinä muistat sinun ensimmäisistä treffeistä?
8. Kumpi maksaa ensimmäisillä treffeillä?
9. Voisitko sinä mennä sokkotreffeille?
10. Käyttäisitkö koskaan Internetin deittisivustoa?
11. Luuletko, että Internetin kautta voi löytää hyviä ystäviä?
12. Millainen on hyvä ystävä?
13. Mikä uskonto on yleinen sinun kotimaassa?
14. Mikä on sinulle tärkeä uskonnollinen juhlapyhä?
15. Onko Suomessa ja sinun kotimaassa erilaisia juhlapyhiä?
Taso 2

12

16. Mikä on kaverin ja ystävän ero?
17. Onko parempi mennä naimisiin jonkun kanssa, jolla on sama etninen tausta, uskonto ja/tai
sosiaalinen asema?
18. Miten sinä autat toisia ihmisiä arkipäivänä?
19. Millaisia hyviä tekoja jokainen voi tehdä?
20. Mikä on sinun mielestä väärää ja oikeaa?
Taso 3
21. Uskotko elämänpituiseen rakkauteen?
22. Mitä hyviä ja huonoja puolia on järjestetyissä avioliitoissa?
23. Millainen on hyvä elämä?
24. Mitkä asiat ovat sinun mielestä hyviä tavoitteita ja unelmia elämässä?
25. Mitä asioita sinä muuttaisit maailmassa, jos sinulla olisi valtaa?
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noppapelit
MIKÄ – Noppapelien avulla opitaan ja harjoitellaan suomen kieltä. Noppapelejä on
viidestä eri teemasta. Tämän lisäksi vihkossa on tyhjä noppapelipohja, johon ohjaaja tai
osallistujat voivat itse keksiä kysymykset.
KENELLE – Lautapelejä voidaan käyttää kaikenikäisten kanssa.
MIKSI – Lautapelejä käytetään opetuksen tai ohjauksen apuna, jotta uuden kielen oppiminen olisi mielekästä ja hauskaa. Yhdessä pelaaminen vahvistaa osallistujan sosiaalisia
taitoja ja ryhmässä toimimista.
MITEN – Osallistujat jaetaan ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annetaan kaksi noppaa.
Osallistujat heittävät vuorollaan molempia noppia. Oikea kysymys etsitään noppapeliruudukosta niin, että ensimmäisen nopan avulla etsitään oikea kohta vaakatasolta ja toisen
nopan avulla etsitään oikea kohta pystysuoralta sarakkeelta. Vuorossa ollut osallistuja
lukee ruudussa olevan kysymyksen ääneen ja vastaa siihen. Lopuksi osallistujat kirjoittavat uudet sanat suomeksi ja omalla kielellä.
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perhe ja
ystävät

II

52

Montako
henkilöä sinun
perheessä on?

Onko sinulla
lapsia?

Minkä nimisiä
siskoja/veljiä
sinulla on?

Onko sinulla
paljon ystäviä?

Mitä sinä
harrastat
ystävien kanssa?

Millainen on kiva
kaveri?

Miten juhlit
kavereiden
kanssa?

Kenen kanssa
leikit, kun
olit lapsi?

Keksi 5 mukavaa
asiaa, joita voit
tehdä perheen
kanssa.

Miksi ystävät
ovat tärkeitä?

Kuka on tärkein
ihminen sinulle?

Onko sinulla
paljon
sukulaisia?

Haluaisitko
kotieläimen?
Minkä eläimen?

Asuvatko sinun
sukulaiset
Suomessa?

Missä eri maissa
sinun sukulaiset
asuvat?

Minkä ikäisiä
sinun
vanhemmat
ovat?

Minkä ikäisiä
sinun lapset
ovat?

Luettele 3
suomalaista
miehen nimeä.
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Mikä on sinun
äidin nimi?

Mikä on sinun
isän ammatti?

Monesko lapsi
sinä olet?

Kuka oli sinun
ensimmäinen
ystävä?

Onko sinulla iso
perhe?

Mitä sinä teet
perheen kanssa?

Kuinka monta
serkkua sinulla
on?

Vietätkö
mielelläsi aikaa
yksin? Miksi?

Kenet ottaisit
mukaan
lomamatkalle?

Asutko perheen
kanssa?

Millainen koti
sinulla on?

Onko sinulla
kotieläimiä?

Millaisia
naapureita
sinulla on?

Minkä nimisiä
kavereita sinulla
on?

Onko sinulla
kavereina sekä
miehiä että
naisia?

Luettele 3
suomalaista
naisen nimeä.

Luettele 5
huonekalua.

Kerro millaisia
asuntoja
Suomessa on.

kumppanuushanke Verso | KESKUSTELUKLUBI

53

I

Suomi

II

54

Kuka on Suomen
presidentti?

Näytä kartasta
missä Suomi
sijaitsee.

Kuinka paljon
ihmisiä asuu
Suomessa?

Mikä on Suomen
kansalliseläin?

Luettele 3
kuuluisaa
suomalaista
urheilijaa.

Luettele 5
suomalaista
kaupunkia.

Luettele 5
suomalaista
urheilulajia.

Milloin Suomi
liittyi Euroopan
Unioniin?

Milloin Suomessa
Suomen markka
vaihtui euroon?

Milloin
Suomessa
on talvi?

Missä sijaitsee
Suomen suurin
lentokenttä?

Mikä oli Suomen
entinen
pääkaupunki?

Mitä marjoja
Suomessa
kasvaa?

Millaista on
suomalainen
ruoka?

Luettele 5
tavallista
suomalaista
nimeä.

Luettele
suomalaisten
sanomalehtien
nimiä.

Mikä on Suomen
pisin joki?

Missä Suomen
kaupungissa
haluaisit käydä?
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Kuinka paljon
ihmisiä
asuu sinun
kaupungissa?

Kuka on
Suomen
pääministeri?

Milloin Suomi
itsenäistyi
Venäjästä?

Kuinka monta
kaupunkia on
Lapissa?

Mikä on Suomen
jääkiekkojoukkueen nimi?

Mikä on sinun
mielestä paras
suomalainen tvohjelma?

Luettele 5
suomalaista
eläintä.

Mikä on sinun
lempikaupunki
Suomessa?

Luettele ne
suomalaiset
kaupungit, joissa
olet käynyt.

Mitkä ovat
Suomen viralliset
kielet?

Luettele 5
suomalaista
laulajaa tai
näyttelijää.

Mistä asioista
Suomi on
tunnettu
ulkomailla?

Taivuta
ASUA-verbiä.

Mihin kirkkoon
suurin osa
suomalaisista
kuuluu?

Mitä juhlia
Suomessa
juhlitaan?

Mikä on sinun
lempisana
suomeksi?

Luettele 5 asiaa,
joista monet
suomalaiset
pitävät.

Luettele 5 hyvää
asiaa Suomesta.
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Mitkä ovat sinun
vahvuudet?

Millaisesta
työstä olet
kiinnostunut?

Luettele 3 asiaa,
joissa haluat
kehittyä.

Kerro 5 asiaa,
joita sihteeri
yleensä tekee.

Mitä tarkoittaa
määräaikainen
työsuhde?

Mitä tarkoittaa
osa-aikatyö?

Olet sairaana.
Ilmoita asiasta
työpaikalle.

Millainen on
hyvä esimies?

Näyttele eleiden
ja ilmeiden avulla
jotain ammattia.

Kaveri häiritsee
oppitunnilla.
Mitä teet?

Mitä haluaisit
opiskella?

Mikä on sinun
toiveammatti?

Mitä ammattia et
ikinä harjoittaisi?
Kerro miksi.

Myöhästyit
kokouksesta.
Näyttele kuinka
saavut
kokoukseen.

Millainen on
hyvä koulu?

Luettele 5 alaa,
Millainen on hyvä Mitä kouluja olet joita voi opiskella
asiakaspalvelija?
käynyt?
sinun kotipaikkakunnalla.
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Mikä on sinun
paras
koulumuisto?

Missä olet ollut
aikaisemmin
töissä?

Kerro itsestäsi.

Et ymmärrä
sinulle annettua
työtehtävää.
Miten toimit?

Minkä uuden
taidon haluat
oppia?

Olet tehnyt
annetun työtehtävän valmiiksi.
Miten toimit
seuraavaksi?

Miten toimit, jos
opiskelu/työ
aiheuttaa
sinulle stressiä?

Milloin tarvitset
verokorttia?

Mikä on
työsopimus?

Mitä kieliä osaat?

Luettele
5 ammattia.

Miten Suomessa
voi löytää töitä?

Vertaile Suomen
ja sinun kotimaan
opiskelu-/
työelämää?

Mistä hankit
uuden
verokortin?

Miltä
www-sivuilta
voit löytää töitä?

Mitä tarkoittaa
TES?

Kaveri tulee
Minkälaisia
sinun työpaikalle
ammatteja sinun
ja sinulla on
kotimaassa on?
paljon töitä.
Miten toimit?
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Luettele 3
ruokaa,
jotka alkavat
p-kirjaimella.

Millaisen
kahvilan sinä
perustaisit?

Kuinka keität
riisiä?

Kenen kanssa
sinä syöt
yleensä?

Mistä ruoasta
sinä et pidä?

Luettele 6
kasvista.

Mitä ruokaa
kaipaat sinun
kotimaasta?

Mikä on sinun
lempiruoka?

Minkä
maalaisesta
ruoasta sinä
pidät?

Mikä on sinun
lempijälkiruoka?

Luettele 5
vihreää ruokaa.

Luettele 4
suomalaista
ruokaa.

Luettele erilaisia
juomia.

Millainen on
sinun mielestä
terveellinen
aamupala?

Mitä söisit
ravintolassa, jos
voisit itse valita?

Kerro mikä on
paras ruoka,
jonka olet syönyt.

Taivuta JUODAverbiä.

Miksi ihmiset
syövät
roskaruokaa?
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Onko joku tarjonnut sinulle
ruokaa, jota et
voinut syödä?

Luettele 5
hedelmää.

Millaista ruokaa
voit saada
metsästä?

Millaista juhlaruokaa sinun
kotimaassa on?

Juotko
mielummin
kahvia vai
teetä?

Luettele
suomalaisia
jouluruokia.

Taivuta
SYÖDÄverbiä.

Kuinka leivot
kakun?

Kuinka usein
syöt ulkona?

Luettele 3
marjaa.

Kerro mitä
söit tänään
aamupalaksi.

Millainen olisi
unelmapäivällinen?

Kuinka usein
juot kahvia?

Luettele 5
sinun kotimaan
ruokalajia.

Mistä hedelmistä
sinä pidät?

Mistä jäätelöstä
sinä pidät?

Kuka tekee
ruokaa sinun
kotona?

Millaisen
päivällisen
valmistaisit
sinun ystäville?
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Mitä sinä
harrastit
kotimaassa?

Mitä sinä
harrastat
Suomessa?

Mistä
urheilulajista
sinä pidät?

Pelaatko sinä
lautapelejä?

Mitä sinä teet
ystävien kanssa?

Mitä sinä teet
perheen
kanssa?

Mikä on sinun
lempipaikka
Suomessa?

Taivuta
PELATA-verbiä.

Minkä uuden
taidon haluaisit
oppia?

Millainen on
hyvä loma?

Mitä teet
lomalla?

Missä maissa
olet käynyt?

Osaatko
hiihtää?

Pidätkö
talviurheilusta?

Mitä sinä teet
viikonloppuna?

Mitä juhlia sinun
kotimaassa
vietetään?

Luettele
suomalaisia
juhlia.

Millaista on
sinun kotimaan
juhlaruoka?
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Mitä Suomessa
voi harrastaa
kesällä?

Luettele 5
pallopeliä.

Mikä on sinun
lempipeli?

Minkä uuden
harrastuksen
haluaisit aloittaa?

Mitä Suomessa
voi harrastaa
talvella?

Mitä teet
vapaa-ajalla?

Mitä luonnossa
voi tehdä?

Vietätkö
vapaa-aikaa
mieluummin
yksin vai
kavereiden
kanssa?

Mihin haluaisit
matkustaa
lomalla?

Missä
kaupungeissa
olet vieraillut
Suomessa?

Pidätkö
maaseudulla
asumisesta?

Tykkäätkö
isoista
kaupungeista?

Luettele 3
urheilulajia.

Taivuta
MATKUSTAAverbiä.

Pidätkö
enemmän
talvesta vai
kesästä? Miksi?

Kerro mitä
talvella voi
harrastaa.

Kerro sinulle
tärkeästä
juhlasta.

Urheiletko
mielummin itse
vai katsotko
urheilua TV:stä?
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Taputa käsiä
viisi kertaa.

Nouse seisomaan
ja sano sinun
nimi.

Kättele neljää
ihmistä.

Piirrä taululle
jokin eläin.

Nouse ylös ja
kävele viisi
askelta
eteenpäin.

Kysy vasemman
puolen
pelaajalta:
”Kuinka vanha
olet?”

Laula jokin laulu
suomeksi.

Mene luokasta
ulos, koputa
oveen ja sano:
”Saanko tulla?”

Nouse ylös,
valitse kolme
ihmistä
ja tehkää jono.

Tee joku asento.

Tee vihainen
ilme.

Nosta peukalot
ylös.

Pyydä kaveria
avuksi ja
siirtäkää tuoli.

Iske silmää.

Hyppää yhdellä
jalalla viisi
kertaa.

Olet voittanut
lotossa.
Miten reagoit?

Käy
tervehtimässä
toisen ryhmän
pelaajaa.

Näyttele, että
korjaat jotain
esinettä.
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Nouse ylös ja
kirjoita taululle
sinun kotimaan
nimi.

Vaihda
istumapaikkaa
toisen pelaajan
kanssa.

Kysy ohjaajalta:
”Mitä kuuluu?”

Kysy vastapäätä olevalta
Katso taakse ja
henkilöltä:”Mistä kerro mitä näet.
olet kotoisin?”

Nosta vasen käsi
ylös ja sano:
”Minun vuoro”

Ota kaverin
kädestä kiinni.

Tee jonkin
eläimen ääni.

Nouse ylös ja
leiki opettajaa.

Näyttele
poliisia.

Näytä
surulliselta.

Näytä iloiselta.

Seiso varpaillaan
Heitä toinen kerja laske
ta noppaa.
kymmeneen.

Näyttele
sairasta.

Näyttele
syömistä.

Ota nopat
ja anna ne
ohjaajalle.

Kysy vasemman
puolen
pelaajalta:
”Mikä sinun
nimi on?”
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Roolipeli arpakuution avulla:
Leikkaa arpakuutio irti ja kokoa se liiman tai teipin avulla.
Heitä arpakuutiota ja toimi ohjeen mukaan. Valmiin arpakuution lisäksi vihkosta löytyy myös tyhjä arpakuutiopohja, johon ohjaaja voi itse keksiä tehtävät.
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tilannekortit
MIKÄ - Tilannekorttien avulla harjoitellaan puhumista suomen kielellä. Tämän lisäksi
näiden harjoitusten avulla opitaan perustelemaan omia mielipiteitä, pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ja etsimään ratkaisuja ongelmiin.
KENELLE - Tilannekortteja voidaan hyödyntää maahanmuuttajien kanssa, jotka osaavat jo jonkin verran suomea ja haluavat kehittää suomen kielen keskustelutaitojaan.
MITEN - Harjoituksia voidaan tehdä pareittain tai ryhmissä. Jokainen pari/ryhmä saa
yhden tilannekortin, jonka he lukevat läpi. Tämän jälkeen parit/ryhmät keskustelevat
kortin tilanteesta ja pohtivat eri ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen. Osallistujien tulee
myös perustella, miksi he päätyivät kyseiseen ratkaisuun. Lopuksi parit/ryhmät esittelevät muille oman tilannekorttinsa ja kertovat, mistä he ovat keskustelleet.
Vaihtoehtoisesti ohjaaja voi järjestää luokkaan neljä eri pistettä, joissa on eri tilannekortit. Osallistujat kiertävät pareittain tai ryhmissä pisteeltä toiselle ja käyvät näin
kaikki kortit läpi. Lopuksi keskustellaan yhdessä tilanteista ja eri ratkaisuvaihtoehdoista.
Mielipide- ja tilannekortit voi halutessaan leikata irti vihkosta ja laminoida ne.
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mielipidekortti
jos olet samaa mieltä

- Olen samaa mieltä.
- Minun mielestä____. / Minun mielestäni ______.
- Niin se on.
- Kuulostaa hyvältä.
- Hyvä ajatus.
- Minun mielipide on ___
- Olen tavallaan samaa mieltä.
- Toisaalta____, toisaalta ______.

mielipidekortti
jos olet eri mieltä

- Olen samaa mieltä.
- Minun mielestä____. / Minun mielestäni ______.
- Niin se on.
- Kuulostaa hyvältä.
- Hyvä ajatus.
- Minun mielipide on ___
- Olen tavallaan samaa mieltä.
- Toisaalta____, toisaalta ______.
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tilanne 1 - Ahmed
Hei!
Minä olen 17-vuotias poika. Minun nimi on Ahmed.
Minä asun Rovaniemellä. Minun perhe aikoo muuttaa
Rovaniemeltä Turkuun. Minä en halua muuttaa, koska
kaikki minun ystävät ja kaverit asuvat Rovaniemellä.
Minä haluaisin jatkaa koulua tutussa lukiossa. Isän ja
äidin mielestä minä en voi jäädä yksin asumaan Rovaniemelle.
1. Mitä Ahmedin äidin ja isän pitäisi tehdä?
2. Mitä Ahmedin pitäisi tehdä, jos vanhemmat muuttavat Turkuun?
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tilanne 2 - Maija
Heippa!
Minä olen Maija. Olen naimisissa Matin kanssa. Me olemme
olleet naimisissa jo 8 vuotta. Meillä on yksi lapsi, Laura. Hän on
8-vuotias. Joskus Matti juo viikonloppuisin hieman liikaa. Matti
on lyönyt muutaman kerran minua humalassa ollessaan. Minä
olen ajatellut erota Matista, jos Matti ei lopeta juomista. Matti
on kuitenkin luvannut parantaa tapansa. Matti sanoo, että hän
rakastaa minua ja meidän lasta, Lauraa.
1. Pitäisikö Maijan erota Matista?
2. Mitä sanoisit Matille?
3. Mitä sanoisit Maijalle?
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tilanne 3 - Tanja
Moi. Minä olen Tanja. Olen 9 vuotta vanha.
Minulla on ongelma koulussa, koska minua kiusataan. Minun luokalla on kolmen pojan ryhmä, jotka kiusaavat minua välitunneilla. He nauravat minulle ja
ovat ilkeitä. Eilen tapahtui kaikista ikävin asia, kun he varastivat minun uuden
takin. Olin saanut takin minun isoisältä. He ovat kiusanneet minua koko syksyn
ajan. En halua mennä enää kouluun. Tiedän, että koulu on tärkeää ja minä haluan oppia lisää uusia asioita, mutta en jaksa enää kiusamista.
1. Mitä Tanjan pitäisi tehdä?
2. Mitä sanoisit Tanjan luokkakavereille?
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tilanne 4 - Jani
Olen Jani. Olen 23-vuotias. Minä opiskelen lääkäriksi. Minä haluaisin lopettaa
lääkäriopinnot ja opiskella valokuvaajaksi. Minulla on oma
järjestelmäkamera ja minä pidän valokuvaamisesta. Olen
ottanut paljon valokuvia ja monet ovat kehuneet minun kuvia.
Haluaisin tehdä omia kuvakirjoja. Minun isän mielestä minun
pitää ehdottomasti opiskella lääkäriksi, koska lääkärin ammatti on hyvä. Isä sanoo, että hän ei anna minulle enää rahaa,
jos lopetan lääkäriopinnot. Mitä minun pitäisi tehdä?
1. Pitäisikö Janin opiskella lääkäriksi?
2. Voiko Jani lopettaa lääkäriopinnot ja opiskella valokuvaajaksi?
3. Mitä sanoisit Janin isälle?
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Omat muistiinpanot
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Omat muistiinpanot
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Kumppanuushanke Verso toteuttaa ja kehittää yksilöllisesti räätälöityjä kotouttavia toimenpiteitä.
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