
  VUODENAJAT 

 

Sanasto ja lämmittely 

 

 
SYKSY 

 
PIMEÄ PIMETÄ KYNTTILÄ POUTA 

 
PUOLIPILVINEN 

 
JALKINEET SATEENVARJO 

PUKEUTUA SÄÄN 
MUKAAN 

PÄÄHINE 

 
KÄSINEET 

 
TALVI LASKETELLA HIIHTÄÄ LUISTELLA 

 
PULKKA 

 
KELI MUSTA JÄÄ LIUKAS NOLLAKELI 

 
PAKKANEN 

 
LUMITYÖT LÄMPÖTILA VUODENAIKA SADEKELI 

 
MYRSKY 

 
SILMUT KOSTEA VIILEÄ LÄMPIMÄMPI 

 
KESÄ 

 
UIMAKELIT MÖKKI ULKOILLA LÄMMIN 

 
UKKONEN 

 
VALOISA LENKKEILLÄ LOMA UIKKARIT 

 

 

 

 

 

 



  VUODENAJAT 

 

Mikä vuodenaika on sinusta paras? Miksi? 

Miten eri vuodenajat vaikuttavat mielialaasi ja vireyteen? Oletko esimerkiksi väsyneempi 

talvella? 

Miten pidät huolta terveydestäsi flunssakautena? Miten pidät huolta itsestäsi pimeään 

aikaan? 

 

Kerro: 

Sen syksyn muistan aina 

Elämäni paras joulu / uusi vuosi / talviloma 

Keväällä tulen aina iloiseksi 

Paras / kauhein kesäloma ikinä 

 

Mitä mieltä olet? 

Suomessa vai kotimaassani keväällä 

Suomessa vai kotimaassani kesällä 

Suomessa vai kotimaassani syksyllä 

Suomessa vai kotimaassani talvella 
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Dialogit 

On ilmoja pidellyt I 

On syksy. Hississä nainen alkaa puhua säästä. 

 

Nainen: *** 

Sinä: (Reagoi tilanteeseen sopivalla tavalla.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Kerro, mitä mieltä sinä olet lumesta.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Sano jokin positiivinen asia talvesta.) 20 sek 

Nainen: ***  

Sinä: (Kerro, miksi Suomi on hyvä paikka asua.) 20 sek 

Nainen: ***  

 

 

MALLI On ilmoja pidellyt I 

On syksy. Hississä nainen alkaa puhua säästä. 

 

Nainen: Se on taas oikein paras aika vuodesta. Pimeetä, märkää ja kylmää riittää. 

Sinä: (Reagoi tilanteeseen sopivalla tavalla.) 20 sek 

Nainen: Oli kyllä taas niin huono kesäkin, ettei meinaa millään jaksaa tätä pimeää 

alkutalvea. Tulis edes lunta vähän, niin ois valoisampaa. 

Sinä: (Kerro, mitä mieltä sinä olet lumesta.) 20 sek 

Nainen: Juu, toki se on sitten taas sitä lumityöhommaa aamusta iltaan, että saa edes auton 

ulos pihalta. Ja jalkakäytävät on liukkaat, vanhukset kaatuu ja loukkaavat itsensä. 

Sinä: (Sano jokin positiivinen asia talvesta.) 20 sek  

Nainen: Niin niin, positiivisestihan sitä pitäis ajatella, vaan kun ei aina millään jaksa, kun 

 pimeetä ja synkkää riittää. Kyllä mä joskus ihmettelen, että ihmiset jaksaakin 

 täällä Suomessa asua, vaan onhan sitä monet toki Floridaankin muuttaneet 

 talveksi.  

Sinä: (Kerro, miksi Suomi on hyvä paikka asua.) 20 sek 

Nainen: Niinpä kai se on. Pitää varmaan minunkin mennä tässä D-vitamiiniostoksille, että 

saisin vähän tuota sinun positiivista ajattelua tarttumaan. Mukavaa päivänjatkoa! 

 

  



  VUODENAJAT 

On ilmoja pidellyt II 

Tapaat ulkomaalaisen, joka on ensimmäistä talvea Suomessa. Hän tarvitsee apua. 

 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek  

Nainen: ***  

Sinä: (Neuvo tie kauppaan.) 20 sek 

Nainen: ***  

 

 

MALLI On ilmoja pidellyt II 

Tapaat ulkomaalaisen, joka on ensimmäistä talvea Suomessa. Hän tarvitsee apua. 

 

Nainen: Voi vitsi, että on kylmä! Sulla on lämpimän näköinen takki! Mistä sä ostit sen? 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: Mä tarviin kans jonkun tollasen takin. Mulla on ihan liian ohut takki ja koko ajan 

kylmä. Mitä muita vaatteita mä oikein tarviin talvella? 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: Ai kamala. Niin paljon? No pakko kai se sitten on. Entä miten sä oikein pysyt 

pystyssä, kun on niin liukas? Mä meinaan koko ajan kaatua. 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: Jaa, no kai sitä sitten pitää vaan kävellä varovasti. Hei kiitos sulle avusta, mä 

 lähden nyt ostamaan tuota takkia. Niin missä päin se kauppa on? 

Sinä: (Neuvo tie kauppaan.) 20 sek 

Nainen: Asia selvä. Toivottavasti löydän. 
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On ilmoja pidellyt III 

Tapaat naapurin. On ensimmäinen aurinkoinen kevätpäivä. 

 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa kieltävästi. Keksi selitys.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa myöntävästi.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: *** 

 

MALLI On ilmoja pidellyt III 

Tapaat naapurin. On ensimmäinen aurinkoinen kevätpäivä. 

 

Nainen: Ihana ilma! Pitkästä aikaa aurinko paistaa! Mihin sä oot menossa? 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: Voi kun kiva. Mä ajattelin, että menen kävelylle, kun kerrankin on lämmintä. 

Tuutko mukaan? 

Sinä: (Vastaa kieltävästi. Keksi selitys.) 20 sek 

Nainen: Joo, tuu toisen kerran sitten. Mun täytyy varmaan kohta juosta, kun mulla on 

ruoka uunissa. Tuutko joku toinen päivä mun kanssa lenkille? Olis kiva jutella 

rauhassa! 

Sinä: (Vastaa myöntävästi.) 20 sek 

Nainen: Hienoa, kokeillaanko huomenna tai ylihuomenna. Mihin aikaan sulle sopii? 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: Mulle sopii. Nähdään sitten! 
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On ilmoja pidellyt IV 

On ollut tosi sateinen kesä. Taas sataa vettä. On tulossa ukkosta ja on matalapaine. 

 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Kysy lisää lomasta.) 20 sek 

Nainen: *** 

Sinä: (Vastaa jotakin ja kerro, että olet kiireinen.) 20 sek 

Nainen: *** 

 

MALLI On ilmoja pidellyt IV 

On ollut tosi sateinen kesä. Taas sataa vettä. On tulossa ukkosta ja on matalapaine. 

 

Nainen: Miten se jaksaa aina sataa! Viime kesäkin oli tosi märkä. Miks ei koskaan oo 

lämmintä? Eikö sua harmita yhtään? 

Sinä: (Vastaa kysymykseen.) 20 sek 

Nainen: Totta. Mua ei yhtään haittaa, jos joskus on märkää, mutta jos se on vuodesta 

toiseen sama ja joka ikinen päivä, niin kyllä alkaa potuttaa. Milloin sulla on 

kesäloma? 

Sinä: (Vastaa.) 20 sek 

Nainen: Kuulostaa hyvältä! Mulla on tänä vuonna vasta ihan loppukesästä, se alkaa vasta 

elokuun puolesta välistä. Mut sit mä olenkin pitkään lomalla. 

Sinä: (Kysy lisää lomasta.) 20 sek 

Nainen: Mä pidän sen niin myöhään siksi, että lähden kuukaudeksi Lontooseen. Mun  

   ystävä asuu siellä. Mä tulen takaisin vasta syyskuussa. 

Sinä: (Vastaa jotakin ja kerro, että olet kiireinen.) 20 sek 

Nainen: Onpas aika mennytkin nopeasti. Munkin täytyy jatkaa matkaa. Nähdään taas! 
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Tilannetehtävät  

 

1. Koulu alkaa. Lapsi haluaa uuden koulurepun, mutta olet eri mieltä, koska vanha on 

ihan hyvä. 20 sek 

2. Sataa vettä ja sinulla ei ole sateenvarjoa. Sinulla on tärkeä palaveri ja olet aivan märkä. 

Mitä sanot? 20 sek 

3. Sinulla on hyvä joululahjaidea ystävälle. Lahja on kallis ja haluat kysyä ensin hänen 

mielipiteen lahjasta. Kerro, mitä haluat ostaa ja miksi. 20 sek 

4. Haluat ostaa jonkin tavaran talviurheiluun. Kerro myyjälle, mitä haluat ja millaisen 

tuotteen haluat. 20 sek 

5. Pihalla on lunta. On naapurin vuoro tehdä lumityöt ja sinulla on kiire. Menet naapurin 

ovelle. Mitä sanot? 20 sek 

6. Ystäväsi haluaa tehdä uudenvuodenlupauksen. Kerro hänelle, mikä olisi hyvä lupaus. 

7. Näet kadulla upean kevättakin. Haluat samanlaisen. Mitä sanot takin omistajalle? 

8. Aurinko paistaa. Soitat ystävälle ja pyydät häntä sinun kanssa jonnekin.  

9. Haluat varata matkan. Kysy pomolta lomaa. 

10. Olet lähdössä retkelle ystävien kanssa. Lähetä viesti ja kerro, mitä retkelle pitää ottaa 

mukaan. 
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Kertominen 

 

A. Miten selviän pimeydestä? 

 Syksy ja talvi ovat pimeitä Suomessa. Jotkut syövät D-vitamiinia, jotkut 

 matkustavat aurinkoon. Miten pimeys vaikuttaa sinuun? Mitä sinä teet, että 

 jaksat pimeät kuukaudet? 

 

B. Sää on tärkeä asia. 

 Sää on suomalainen small talkin aihe. Miksi sää on suomalaisille niin tärkeä? 

 Miksi siitä pitää puhua niin paljon? Miten sää vaikuttaa sinuun?  

 

Mielipide 

 

A. Paras vuodenaika Suomessa on kesä. 

 Suomessa on monta kaunista kesäkaupunkia ☺. Ihmiset ovat avoimempia ja 

 iloisempia ja he käyvät enemmän ulkona. Onko kesä paras vuodenaika? Miksi / 

 miksi ei? 

 

B. Ilmastonmuutos on vakava asia. 

 Ilmasto muuttuu ja pian Suomessakin voi olla musta talvi ilman lunta. Mitä 

 meidän pitäisi tehdä? 

 


