
  YKI LEFFA 

Lämmittely 

 

Käytkö leffassa?  

Kävitkö elokuvissa kotimaassasi? 

Kuka on suosikkinäyttelijäsi? 

Millaisista leffoista pidät? 

    

elokuva 

ohjaaja 

näyttelijä 

pääosa 

sivuosa 

juoni 

komedia 

draama 

kauhu 

toiminta 

romantiikka 

tragedia 

parodia 

suosikki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  YKI LEFFA 

Dialogi 

Kuulumiset 

Tapaat ystävän. Juttelette. Olit eilen leffassa. Suosittele elokuvaa ystävälle. 

 

Ystävä:  ***  

Sinä:  (Kerro sinun kuulumisesi) (25 sek.)  

Ystävä:  ***  

Sinä:  (Kerro leffasta)  (25 sek.) 

Ystävä:  ***  

Sinä:  (Vastaa)  (25 sek.) 

Ystävä:  ***  

Sinä:  (Olet eri mieltä, kerro miksi.) (25 sek.) 

Ystävä:  ***  

Sinä:  (Vastaa)  (25 sek.) 

Ystävä:  ***  

Sinä:  (Vastaa) (10 sek.) 

 

MALLI Kuulumiset 

Tapaat ystävän. Juttelette. Olit eilen leffassa. Suosittele samaa elokuvaa ystävälle. 

 

Ystävä:  Moi! Mitä mies!  

Sinä:  (Kerro sinun kuulumisesi ja kysy jotakin ystävältä) (25 sek.)  

Ystävä:  Kiitos, joo, kaikki hyvin. Mä olen lukenut monta kirjaa lomalla! Se on ollut tosi  

  mahtavaa, kun on ollut siihen aikaa! Mitäs sä oot tehnyt? 

Sinä:  (Kerro leffasta)  (25 sek.) 

Ystävä:  Kuulostaa tosi hyvältä! Oliko se sun mielestä enemmän draama vai komedia? 

Sinä:  (Vastaa)  (25 sek.) 

Ystävä:  Mä tykkään kaikista eniten kauhuleffoista tai toimintaelokuvista. Leffassa pitää  

   tapahtua jotakin ja olla jännitystä. Romantiikka on tylsää! 

Sinä:  (Olet eri mieltä, kerro miksi.) (25 sek.) 

Ystävä:  No joo, se on kyllä totta, joskus pitää vaan rentoutua. Katseletko sä usein kotona  

  leffoja? 

Sinä:  (Vastaa)  (25 sek.) 

Ystävä:  Joo…. Hei nyt mun täytyy jo juosta, aika lentää! Sori, mu bussi näkyy jo! Moikka!  

  Nähdään taas!  

Sinä:  (Vastaa) (10 sek.) 



  YKI LEFFA 

 

 

Tilannetehtävät  

 

1. Olet leffassa ja vieruskaverisi puhuu puhelimessa ja narskuttelee popcorneja 

äänekkäästi.  

2. Haluat pyytää kaverin leffaan. 

3. Kommentoi ystävälle leffaa. 

4. Olet saanut leffalippuja joululahjaksi. Haluat vaihtaa ne rahaksi. 

5. Jonotat leffateatteriin. Nuorimies etuilee sinua röyhkeästi jonossa. Mitä sanot hänelle. 

6. Olet leffateatterissa. Penkki, jolla istut, on rikki. Leffateatteri on ihan täynnä. Valitat 

asiasta. 

 

Kertominen 

 

A. Paraselokuva, jonka olen koskaan nähnyt. 

B. Elokuvat ovat parasta viihdettä. 

C. Leffaliput ovat liian kalliita. 

D. Leffassa voi / ei voi oppia suomen kieltä. 

 

  


