FIILIS
Lämmittely
Milloin sua naurattaa?
Mikä sua naurattaa?
Milloin sua nauratti viimeksi?
Milloin sua itkettää?
Milloin sua itketti viimeksi?
Kutittaako sua joskus? Miksi?
Mikä sua ärsyttää tosi paljon?
Kuka (näyttelijä, laulaja eli julkkis, jonka kaikki tietävät) ärsyttää sua?
Mikä sua pelottaa?
Mikä sua ilahduttaa?
Piristääkö kahvi sinua?
Jännittääkö sua nyt joku asia?
Miten reagoit? Eli mitä sanot, kun ystävä sanoo näin?
”Mua itkettää…”
”Mä oon raskaana!”
”Atshiuuuu!!!”
”Ai, mun jalkaan sattuu!”
”Mun hammasta särkee kamalasti.”
”Mä en voi tulla kurssille tänään. Mulla on kuumetta.”
”Anteeksi, että mä en kuunnellut sua.”
”Mun mummolla on paha syöpä.”
”Mun ei tarvii mennä hammaslääkäriin ennen kuin ens vuonna!”
”Mun täti joutui sairaalaan eilen.”
”Mun sisko sai vauvan!”
”Hei, sä oot myöhässä.”

FIILIS
Fiilis-sanoja

ITKETTÄÄ

NAURATTAA

MASENTAA

SUUTUTTAA

RAIVOSTUTTAA

OKSETTAA

LAULATTAA

HÄMMÄSTYTTÄÄ

ILAHDUTTAA

YLLÄTTÄÄ

VÄSYTTÄÄ

HAUKOTUTTAA

MASENTAA

ÄRSYTTÄÄ

JANOTTAA

PELOTTAA

NUKUTTAA

KUTITTAA

STRESSAA

KYLLÄSTYTTÄÄ

TYLSISTYTTÄÄ

VITUTTAA

IHMETYTTÄÄ

JÄNNITTÄÄ

Tehdään lauseita, esimerkiksi:
•
•
•

Minua naurattaa usein, jos mä katson Eddie Murphyn elokuvia.
Joskus mua ärsyttää, kun mä unohdan ostaa maitoa kaupasta.
Mun lasta kutittaa aina tädin luona paljon, koska hänellä on kissa. Ja hän on allerginen
kissoille.

FIILIS
Dialogi
Mua harmittaa
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:

***
(Vastaa myöntävästi.)
***
(Vastaa kysymykseen.)
***
(Vastaa ja ehdota jotakin.)
***
(Vastaa.)

MALLI: Mua harmittaa
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:
Sinä:
Ystävä:

Sinä:
Ystävä:
Sinä:

Vitsit, mua harmittaa, kun mun auto meni rikki. Ei olis yhtään rahaa nyt laittaa
johonkin auton korjaukseen. Onko sulla paremmat fiilikset?
(Vastaa myöntävästi.)
No hyvä. Mitäs sä teit viikonloppuna? Mua väsytti perjantaina ihan sairaasti!
Entä sua?
(Vastaa kysymykseen.)
Onneks on nää viikonloput. Saa rentoutua. Mua haukotuttaa nytkin ihan koko
ajan. Haluttas vähän katsos leffaa. Mut mun läppäri on rikki, en nyt voi.
Telkkaa mulla ei ole ollut vuosiin. Mitäs sua huvittas tehdä?
(Vastaa ja ehdota jotakin.)
Mahtava idea! Sopii! Hetikö?
(Vastaa.)

FIILIS
Tilannetehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soitat ystävälle ja sulla on joku asia, mikä harmittaa.
Olet sopinut ystävän kanssa jotakin, mutta olet pahalla tuulella, etkä haluakaan sitä.
Sulla on juhlat illalla, mutta et löydä mitään sopivia vaatteita.
Olet lihonut 15 kg. Mitä sanot ystävälle?
Riitelit miehen / vaimon / ystävän kanssa. Kerrot asiasta ystävälle.
Olet tosi vihainen. Sinun kotona on kamala sekasotku, vaikka siivosit eilen.
Anna ohjeita
JOS:
✓ Häntä nukuttaa x:n puhe
✓ Häntä itkettää
✓ Häntä kakattaa, mutta ei ole vessaa
✓ Häntä ärsyttää
✓ Hän tylsistyy työpaikalla
✓ Häntä pelottaa kuolema
✓ Häntä janottaa, mutta ei ole juotavaa
✓ Häntä suututtaa, että hän maksoi niin paljon
✓ Häntä masentaa talvi

Mielipide
A. Mieliala on asennekysymys.
B. Talvella pimeässä ja kylmässä säässä kaikkia masentaa.
Kertominen
A. Mikä saa sinut hyvälle tuulelle? Miten rentoudut? Miten virkistäydyt?
B. Näin selviän suruista.

