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Miten tavallisesti sovit tapaamisesta?
Miten ilmestyt kylään?
Miten sinun kanssa pääsee parhaiten kontaktiin?
Mihin aikasi kuluu? Miten haluaisit muuttaa sitä? Vai haluaisitko?

YKI AIKATAULUT 2
Dialogi
Tapaat ystävän, mutta olet pahasti myöhässä.
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:

***
(Vastaa ja keksi sopiva selitys) (25 sek.)
***
(Vastaa) (20 sek.)
***
(Vastaa ja ehdota jotakin) (20 sek).
***
(Vastaa) (10 sek.)

MALLI Tapaat ystävän, mutta olet pahasti myöhässä.
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:

Sinä:
Ystävä:
Sinä:

Hei! Missä sä oot ollut? Mä oon odottanut sua jo puoli tuntia! Aina sua saa
odottaa!
(Vastaa ja keksi sopiva selitys) (25 sek.)
No joo….ei se mitään. Mä olin vaan tosi kiukkunen, kun mulla itselläkin
oli kiire ja tulin ihan hirveellä hopulla ja sitten sua ei näykkään missään.
(Vastaa) (20 sek.)
Mut joo älä nyt! Kaikki on hyvin. Lähetäänkö nyt tonne kauppoihin, saat auttaa
mua valitseen jotakin uutta sinne Sirpan viiskymppisiin. Mä en mahdu enää mun
vaatteisiin.
(Vastaa ja ehdota jotakin) (20 sek).
Loistava idea! Tehdään niin! Mennääs nyt!
(Vastaa) (10 sek.)

YKI AIKATAULUT 2
Tilannetehtävät
1. Unohdat, minä päivänä tapaaminen on. Kysy kaverilta.
2. Sinä olet kirjoittanut kaiken muun muistiin, mutta et muista kellonaikaa. Soita sinun
pomolle ja tarkista asia.
3. Haluat ostaa uuden kellon. Juttele kellosepän kanssa ja kerro toiveesi.
4. Sinun kännykän herätyskello ei toimi. Menet kännykkäkorjaajalle ja valitat asiasta.
5. Et herännyt aamulla, koska kännykkä ei herättänyt. Selitä asia työkaverille / pomolle
aamulla.
6. Haluat tavata ystävän 19.5. kello 14.45 Tammitie 4 A 5:ssä 3. kerroksessa.
7. Olet kiinnostunut tietämään, milloin ystävä juhlii syntymäpäiväänsä.
8. Kysyt pomolta sinun kesäloman ajankohdasta, koska haluat varata matkan.
9. Olet ärsyyntynyt jostakin aikatauluihin liittyvästä asiasta. Purat harmiasi ystävälle.
10. Olet saanut parkkisakon, koska laitoit parkkikelloon väärän ajan. Selitä asia
Parkkipirkolle.
Kertominen
A.
B.
C.
D.

Mihin aikani kuluu
Mun arkipäivä, arkiset rutiinit
Mun tavallinen viikonloppu
Mun vapaapäivä / lomapäivä

Mielipide
A.
B.
C.
D.
E.

Kronologinen aika on todella tylsä - aikataulut häiritsevät luovaa ajattelua
Kauppojen aukioloajat saisivat olla vapaammat
Aikataluongelmat aiheuttavat eniten riitoja
Posti tulee liian myöhään
Pankit ovat avoinna hankalaan aikaan työssäkäyville

