TIEN NEUVOMINEN
Lämmittely
Anteeks, voisitko kertoa, miten pääsee…
Anteeks, voisitko kertoa, missä on…..
Anteeks, mä en tiedä
Anteeks, mä en ole täältä kotoisin…
Etsin…
Tänne päin
Tuonne päin
Mene tätä tietä
Mene tuota tietä
Menet väärään suuntaan
Käänny ensimmäisestä kadunkulmasta
Toinen katu oikealle
Ensimmäinen katu vasemmalle
Vasen - Vasemmalle
Oikea - Oikealle
Jatka suoraan
Vasemmalla puolella
Oikealla puolella
Suoraan eteenpäin
Kävele katua pitkin
Jatka liikenneympyrästä suoraan eteenpäin
Mene tien yli
Mene sillan ali
Kuinka kaukana se on?
Kuinka pitkä matka tästä on….?
Onko sinne pitkä matka?
kaukana
lähellä
Ylös – portaita ylös
Alas – portaita alas
Sisään
Ulos
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Dialogit
A. Miten mä pääsen rautatieasemalle?
Kysy neuvoa.
Sinä:
(pyydä apua)
Mies:
Joo, mihin sä olet menossa?
Sinä:
(vastaa)
Mies:
Näetkö tuolla tuon ison rakennuksen?
Sinä:
(vastaa myöntävästi)
Mies:
Ensin kävele suoraan eteenpäin ihan sinne rakennukselle asti.
Sinä:
(vastaa)
Mies:
Joo. Sitten käännyt vasemmalle ja kävelet kaksi kadunväliä suoraan. Tunnistatko
sä rautatieaseman, kun sä näät sen? Sen pitäisi näkyä sieltä oikealla.
Sinä:
(vastaa)
Mies:
Kyllä sä varmaan löydät sinne. Se ei ole kaukana, ehkä noin kilometri tästä.
Sinä:
(vastaa ja kiitä)
Mies:
Eipä kestä!
B. Kutsu kylään
Neuvo ystävälle, miten hän pääsee sinun kotiin.
Ystävä:
Moi! Ootko kotona?
Sinä:
(vastaa myöntävästi)
Ystävä:
Mulla olisi sulle vähän tuliaisia matkalta. Voitasko me nähdä jossakin?
Sinä:
(kutsu hänet sinun kotiin)
Ystävä:
Mä tulen tunnin päästä, mutta miten mä löydän teille keskustasta?
Sinä:
(vastaa)
Ystävä:
Aha, no olipa hyvät ohjeet. Mä luulen, että mä löydän. Nähdään pian!
Sinä:
(vastaa)
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Tilannetehtävät
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neuvo ystävä sinun kotiin bussilla.
Neuvo, miten voi mennä sinun kotoa rautatieasemalle.
Neuvo, miten voi mennä sinun kotikaupungista Helsinkiin.
Et tiedä, missä olet. Kysy neuvoa, miten pääset rautatieasemalle.
Et löydä R-kioskia, vaikka sinun kännykkä ohjaa sinua juuri tähän. Kysy neuvoa.
Sinun auto on parkkihallissa, mutta et löydä tiedä B24 –kohtaan.
Kysyt neuvoa, missä on lähin parkkipaikka.
Sinulla on palaveri Inno Centerin talossa, mutta et löydä oikeaa huonetta. Kysy
neuvoa.
9. Osta matkalippu ja pyydä kuljettajaa kertomaan oikean pysäkin.
10. Haluat kysyä, onko bussin 32 reitti sinulle sopiva.
Kertominen
A. Julkinen liikenne kotikaupungissani.
B. Minun työmatkani kotoa työpaikalle.
C. Näin pääset minun kotiini.
Mielipide
A. Suomessa kaikki auttavat mielellään, jos kysyn neuvoa.
B. Opasteet ja tienviitat tässä paikassa (missä?) ovat todella huonot.
C. Helsingin / kaupungin X keskustassa on hankala liikkua autolla.

