
  LUONTO 

 

Lämmittely 

 

Valitse yksi kiinnostava paikka. Millainen paikka se on? 

Jos se on tuttu paikka, mikä merkitys sillä on / oli sinulle? 

Jos se on uusi paikka, miksi haluaisit nähdä sen? 

 

Kerro sinun lempiasioistasi ja perustele valintasi (voi olla monta :)): 

Lempikukka 

Lempieläin 

Lempikasvi 

Lempipaikka... 

 

Entä inhokit? 

 

Millaisista asioista sinä pidät?  

Millainen ilmasto on tavallisesti tähän vuodenaikaan / eri vuodenaikoihin? 

Miten sää ja vuodenaika vaikuttaa sinun mielialaasi, elämääsi? 

Miten tykkäät pukeutua eri vuodenaikoina? 

Teetkö muita muutoksia elämässäsi eri vuodenaikoihin? Vaihdatko verhot / matot, muuta? 

Koristeletko kotiasi vuodenajasta riippuen? 

Mitä trenditapoja sinulla on kesällä / syksyllä / talvella / keväällä? 

Mitkä ovat eri vuodenaikojen lempipuuhasi? 

Millainen olisi sinun unelmavuodenajanviettotapasi :)?   

Mikä eläin olisit, jos olisit joku muu kuin ihminen? Miksi? 

Mikä on sinun lempikasvi? Miksi? 

Minkä kukan haluaisit saada ystävältä / rakastetulta / äidiltä...? 

Minkä kukan haluaisit antaa ystävälle / rakastetulle / äidille...? 

Kerro elämäkertasi eläinten kautta. Mitä eläimiä elämässäsi on ollut? 

Mitä eläimiä et voisi koskaan syödä? Mitä haluaisit maistaa? 

 

 



  LUONTO 

 

Dialogeja 

A. Kukkakaupassa 

B. Eläinkaupassa 

C. Retkeilykaupassa 

D. K-raudassa 

E. Kaatopaikalla 

 

Tilannetehtävät  

 

1. Haluat ostaa tyttöystävällesi kukan. Hän on kranttu. Et tiedä, mitä ostaisit. 

2. Haluat ostaa jonkin eläimen (minkä?). Kysyt hoitamisesta. 

3. Haluat tehdä piha- tai parvekeremontin. Esittele sinun idea sinun miehelle / vaimolle. 

4. Haluat ostaa teltan 10 hengelle. 

5. Sinun kottikärryjen rengas on puhki. Haluat korjauttaa sen. 

6. Pyydät kavereita pihatalkoisiin. Mitä teette? Mitä tarjoat? 

7. Haluat ostaa haravan, mutta et tiedä, mitä sana ”harava” tarkoittaa. Yrität selittää 

myyjälle. 

8. Haluat viedä lehdet / roskia (mitä?) kaatopaikalle. Kysyt hintaa ja paikkaa. 

Kertomistehtävät 

A. Mitä elinympäristö sinulle merkitsee? Millaisessa elinympäristössä sinä viihdyt? 

B. Mitkä asiat sinua huolestuttavat luonnossa? 

C. Mitä ajattelet esimerkiksi Greenpeacen toiminnasta? 

D. Näin lajittelen jätteitä ja huolehdin jätteistä. 

E. Jokamiehenoikeudet. Mitä Suomessa luonnossa saa tehdä, mitä ei? 

F. Välinpitämättömyys luonnosta tekee minun vihaiseksi. 

G. Ihmisillä on nykyään paljon lemmikkejä. Joskus tuntuu siltä, että ne ovat jopa ihmistä 

arvokkaampia joillekuille. Mitä sinä ajattelet tästä? 

 

 

 


