HARRASTUKSET

Selitä sana.
harrastus

harrastaa +
mitä?

kiinnostunut+
mistä?

tykätä + mistä?
mitä tehdä?

pitää + mistä?
mitä tehdä?

säännöllisesti

joka viikko

päivittäin

joka toinen
päivä

soittaa + mitä
instrumenttia

pelata

leikkiä

treenit

harjoitella +
mitä?

talkoot

vapaaehtoistyö

vapaaehtoinen

auttaa + ketä

antaa apua +
kenelle

palvelu

tukihenkilö

maksuton

ilmainen

osallistua +
mihin?

ilmoittautua +
mihin?

ruokkia

kerätä

tapahtuma

pitää huolta +
mistä? kenestä?

välittää

Lämmittely
Mitä sinä harrastat?
Mitä harrastit, kun olet lapsi?
Onko sinulla nyt tai historiassa jokin eläinharrastus?
Oletko soittanut jotakin instrumenttia tai harrastanut muuten musiikkia?
Mikä harrastus on hyvä? Mikä on huono harrastus?

Dialogit

Harrastukset I Eläinlääkärissä
Viet sinun koiran rokotukseen.
Eläinlääkäri: ***
Sinä:
(Kerro, mitä haluat.) (10 sek.)
Eläinlääkäri: *****
Sinä:
(Vastaa.) (10 sek.)
Eläinlääkäri: *****
Sinä:
(Vastaa myöntävästi) (10 sek.)
Eläinlääkäri: *****
Sinä:
(Puhu koiralle.) (10 sek.)
Eläinlääkäri: *****
Sinä:
(Kysy tulevista rokotuksista) (10 sek.)
Eläinlääkäri: *****
Sinä:
(Kiitä ja lopeta keskustelu.) (10 sek.)

Harrastukset I Eläinlääkärissä
Viet sinun koiran rokotukseen.
Eläinlääkäri: Hei vaan, mites voin auttaa?
Sinä:
***
Eläinlääkäri: Jaahas, ja mikä on koiran nimi ja minkäikäinen koira on?
Sinä:
***
Eläinlääkäri: No, nostapa hänet tähän pöydälle, niin katsotaan. Voisitko pitää tuosta kiinni?
Sinä:
***
Eläinlääkäri: Hän on vähän hermostunut. Yritä vähän rauhoitella.
Sinä:
***
Eläinlääkäri: No niin, selvä juttu. Kaikki kunnossa. Nyt ei enää tarvi huolehtia. Älä päästä sitä
leikkimään toisten koirien kanssa vielä tällä viikolla.
Sinä:
***
Eläinlääkäri: No nyt teillä on kaikki rokotukset. Jos ette matkusta yhdessä, ei tarvitse uusia
rokotusta. Tässä on lasku, voit maksaa tuonne toimiston puolelle.
Sinä:
***

Harrastukset II Kurssi-ilmoittautuminen
Haluat ilmoittautua kurssille kansalaisopistoon (keksi itse, mille). Soita kansalaisopistoon
ja kysy lisätietoa kurssista.
Sihteeri:
Sinä:
Sihteeri:
Sinä:
Sihteeri:
Sinä:
Sihteeri:
Sinä:
Sihteeri:
Sinä:

***
(esittele itsesi ja kerro, mille kurssille haluat ilmoittautua) 25 sek
***
(Vastaa ja kysy kurssin hintaa) (10 s.)
***
(Kysy maksutapaa.) (10 s.)
***
(Vastaa.) (10 s.)
***
(Lopeta puhelu.)

MALLI Harrastukset II Kurssi-ilmoittautuminen
Haluat ilmoittautua kurssille kansalaisopistoon (keksi itse, mille). Soita kansalaisopistoon
ja kysy lisätietoa kurssista.
Sihteeri:
Sinä:
Sihteeri:
Sinä:
Sihteeri:

Kojon kansalaisopiston toimisto, miten voin auttaa?
***
Kyllä sille vielä on vapaita paikkoja. Millä nimellä varaan paikan?
***
Kurssin hinta on kakskytviiseuroa lukukausi, mutta jos ostat samalla koko
vuoden, se on yhteensä nelkyt euroa.
Sinä:
***
Sihteeri:
Sä voit maksaa sen käteisellä ensimmäisellä kerralla, mutta ota mukaan tasaraha.
Oletko ennen ollut meillä opiskelijana?
Sinä:
***
Sihteeri:
Selvä juttu. Meillä on nyt uusi toimipiste ja osoite on Ahtokatu 4. Jos tulet autolla,
tuossa pihalla on ilmainen parkkipaikka.
Sinä:
(Lopeta puhelu.)
Tilannetehtävät

1. Kävelet kaupungilla ja sinua vastaan tulee tosi iso ja vihainen koira vapaana. Näet
omistajan 10 metrin päässä.
2. Haluat ostaa jonkin eläimen lahjaksi (minkä?) lemmikkikaupassa. Kysy lisätietoa
eläimestä.
3. Sinun pihalla on kani. Otat sen kiinni ja soitat poliisille.
4. Kissa pissasi sinun Suomen kielen oppikirjan päälle. Kirja haisee pahalle, etkä voi ottaa
sitä kurssille. Mitä sanot opettajalle?
5. Sinun lemmikki teki jotain pahaa (mitä?). Kerro asiasta ystävälle.
6. Haluat mukaan vapaaehtoistyöhön. Kysyt lisätietoja.
7. Autosi on rikki ja tiedät, että naapurisi menee samaan paikkaan kuin sinä. Pyydä
kyytiä.
8. Sinulla on paljon roskia (missä?) ja tarvitset talkooapua. Kutsu kaveri houkuttelevasti.
9. Sinun lapsi harrastaa (mitä?) jossakin seurassa ja seuralla on talkoot. Sinua pyydetään
mukaan. Mitä vastaat?
10. Olet kuullut, että yksinäiset vanhukset tarvitsevat juttuseuraa. Sinä haluat oppia
suomea ja samalla auttaa heitä. Kysy ”Mummot ja papat” -ryhmästä lisätietoa.
11. Haluat kerätä rahaa kehitysmaille. Olet kuullut ”Kapua” -toiminnasta. Kysyt lisätietoja
koordinaattorilta.
12. SPR järjestää tapahtumia pakolaisille. Haluat mukaan auttamaan.
13. Olet aloittanut uuden harrastuksen (keksi itse, minkä). Haluat, että ystäväsi tulee
sinun mukaasi. Kerro hänelle, minkä harrastuksen olet aloittanut ja miksi ajattelet,
että harrastus sopisi myös hänelle.
14. Näet pienen koululaisen kahvilassa. Koululainen katsoo tabletilta ohjelmaa, joka ei
sovi hänelle. Kerro hänelle, miksi ohjelma on huono ja miksi hänen ei pitäisi katsoa
sitä.
15. Olet ostanut urheiluliikkeestä jonkin tuotteen (keksi itse, minkä). Tuotteessa on
jokin vika. Palauta tuote kauppaan ja kerro, miksi haluat palauttaa sen.
16. Kävelet kaupungilla, kun toimittaja kysyy sinulta, mitä mieltä olet
kotikaupungistasi. Mitä sanot hänelle?
17. Ystäväsi on aloittanut uuden käsityökurssin (keksi itse, mikä käsityö). Hän haluaa
sinut mukaan. Mitä sanot hänelle?
18. Näet lähipuistossasi nuoria, jotka ovat siellä joka päivä koulun jälkeen. Nuoret
roskaavat puistoa ja pitävät kovaa meteliä. Ehdota nuorille, mitä he voisivat tehdä
muuta kuin olla puistossa.

Kertominen
A. Minä ja tanssi.
• Mitä tanssi sinulle merkitsee?
• Milloin tanssit? Millaisia tansseja tanssit?
• Kenen kanssa tanssit?
• Kenelle tanssi sopii? Kenelle se ei sovi? Miksi?
B. Lemmikkieläimet
• Onko sinulla lemmikki? Mikä? Kerro siitä.
• Miksi ihmisillä on lemmikki?
• Miksi lemmikki on usein tärkeä?
• Mitä lemmikki voi opettaa lapselle?
C. Minun harrastus
• Kerro harrastuksestasi. Mikä se on? Kuinka kauan olet sitä harrastanut?
• Mitä hyviä ja huonoja puolia siinä on?
• Mitä välineitä tarvitset?
• Mitä se maksaa?
• Kenelle suosittelisit sitä.
Mielipide
A.
B.
C.
D.

Vapaaehtoistyö on tärkeää.
Lapsi saa itse päättää, mitä harrastaa.
Harrastus on hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin.
Ihmisillä on liian vähän vapaa-aikaa nykyään.

