MEDIA
Lämmittely
Katsotko televisiota?
Käytkö elokuvissa?
Katsotko elokuvia kotona? Mistä?
Milloin ja missä sinä käytät tietokonetta?
Kuinka usein sinä käytät Internetiä?
Mitä ohjelmia sinä käytät?
Mikä on hyvää tietokoneissa?
Pidätkö sinä tietokoneista?
Tiedätkö paljon tietokoneista?
Onko sinulla paljon ystäviä netissä?
Mitä internet-sivuja sinä tavallisesti käytät?
Käytätkö mieluummin pöytäkonetta, läppäriä, tablettia vai kännykkää?
Pelaatko tietokonepelejä? Mitä pelejä pelaat?
Kumpi on sinun mielestä parempi Mac vai PC?
Opiskeletko sinä Internetissä?
Mitä tietokoneohjelmaa sinä haluaisit oppia käyttämään?
Mitä sosiaalisen median palveluita sinä käytät (esimerkiksi Instagram, Facebook, Twitter,
Snapchat….?
Entä viestimiä (Skype, Viber, Line, IMO, WhatsApp, WeChat…..)?
Mitä haittaa (problems) tietokone voi aiheuttaa?
Mitä tietokoneella voi tehdä 10 vuoden kuluttua?
Mitä haluaisit, että tietokone tekee, mutta vielä se ei voi tehdä?
Voiko rakastaa internetin kautta? Onnistuuko se?
Mitä plussia ja miinuksia on verkkokaupassa?
Millaista olisi elämä ilman tietokonetta?

MEDIA
Dialogit
A. Puhutaan uutisista
B. Suositellaan TV-ohjelmia
C. Puhutaan sanomalehdistä. Mitä lehtiä alueella on? Mikä on hyvä? Mitä luet? Luetko
vielä paperilehtiä vai vain netistä? Miksi?
D. Olet ystävän tai jonkun perheenjäsenen kanssa autossa. Olette eri mieltä siitä, mitä
radiokanavaa pitäisi kuunnella.

MEDIA
Tilannetehtävät
1. Et saa ladattua lisää arvoa Prepaid-liittymään. Soitat Telialle, Elisalle tai DNA:lle.
2. Kaveri tuijottaa vain televisiota ja sinulla olisi sydänsuruja ja haluaisit jutella. Mitä
sanot?
3. Haluat vaihtaa kanavaa.
4. Ehdotat jonkin TV-ohjelman katsomista.
5. Netti ei toimi. Soitat A) naapurille B) operaattorille C) äidille
6. Tapaat Toni Virtasen / Jari Sillanpään / Jenni Vartiaisen / Sannin kaupassa. Haluat
sanoa hänelle jotakin.
7. Haluat vaihtaa paperilehden vain nettitilaukseksi.
8. Haluat Helsingin Sanomien viikonloppunumeron.
9. Puhelinmyyjä soittaa sinulle ja yrittää myydä Kodin Kuvalehteä.
10. Sinun postilaatikossa lukee ”Ei mainoksia”, mutta aina vaan tulee mainoksia. Soitat
jakelukeskukseen.
Mielipide
A. Tosi-TV –ohjelmat ovat todella huonoa viihdettä.
B. TV-ohjelmat, radio-ohjelmat ja uutiset ovat hyvää / huonoa oppimateriaalia. Minun
vinkkini hyödyntää niitä!
C. Medialukutaito on nykyään iso kasvatustehtävä. Miten vanhempien pitäisi kasvattaa
lapsia mediayhteiskuntaan? Mitä heidän pitäisi itse osata?
D. Rakastan radiota
E. Sanomalehtien merkitys Suomessa verrattuna kotimaahani

