
  KUKKAKAUPPA 

 

Lämmittely 

RUUSU KIMPPU LEIKKOKUKKA 

VAUVA-

ONNITTELU 

MORSIUSKIMPPU 

HÄÄKUKAT SURUKUKAT JOLUKUKAT 

VÄRIKÄS 

KIMPPU 

ASETELMA 

TULPPAANI GERBERA AURONGONKUKKA AMARYLLIS JOULUTÄHTI 

ANEMONE NEILIKKA ORKIDEA RUISKUKKA VIHREÄ 

MALJAKKO VAASI RUUKKU SITOA PAKETTI 

 
Mikä on sinun lempikukka ja miksi? 
Mitä kukkaa et halua saada? 
Millaista symboliikkaa tiedot kukista? 
Millaisen kukan / kimpun antaisit 
 Hääparille 
 Ylioppilasjuhlissa 
 Hautajaisissa 
 50-vuotissyntymäpäivillä 
 Rippijuhlissa 
 Haluat pyytää anteeksi 
 Vauvaonnitteluina 
 Sairaalle 



  KUKKAKAUPPA 
 
 

Dialogit 

 
Kukkakaupassa 
 
Olet kukkakaupassa. Haluat ostaa ruusun.  
 
Myyjä: Päivää! 
Sinä: (vastaa) 
Myyjä: Mitä saisi olla? 
Sinä: (kerro, mitä haluat) 
Myyjä: Jaahas…millaisen ruusun sinä haluat? Pitkän vai lyhyen? 
Sinä: (vastaa) 
Myyjä: Tässä meillä on kauniita pitkiä ruusuja. Minkävärisen sinä haluat? Meillä on keltaisia,  

punaisia, valkoisia, oransseja ruusuja….. 
Sinä: (vastaa) 
Myyjä: Kyllä, se on komea ruusu. Kuinka kauan menee, että sinä annat ruusun? Laitetaanko  

ruusulle vähän vettä ja laitetaanko se pakettiin? 
Sinä: (vastaa) 
Myyjä: Ahaa. No sitten laitan vähän vettä ja pakettiin. Se maksaa 7 euroa. 
Sinä: (vastaa, kysy maksutavoista) 
Myyjä: Joo, tottakai. Laita kortti tänne ja näppäile koodi. 
Sinä: (vastaa) 
Myyjä: Haluatko kuitin? 
Sinä: (vastaa) 
Myyjä: Tässä ole hyvä! Jos mahdollista, älä laita sitä kuumaan paikkaan! Se tykkää viileästä 

paikasta. Tässä vielä pieni pussi ravinnetta. 
Sinä: (vastaa) 
Myyjä: Näkemiin! Tervetuloa uudelleen! 

 

 

Tilannetehtävät  

 

1. Ystäväsi menee naimisiin. Menet kukkakauppaan ja kysyt neuvoa. 

2. Olet menossa hautajaisiin. Haluat ostaa surunvalittelukukat. Kysyt neuvoa 

kukkakaupassa. 

3. Olet ollut ”pahoilla teillä”. Haluat pyytää anteeksi ja annat hänelle kukkia. Mitä sanot? 

4. Ystävälläsi on syntymäpäivä. Annat hänelle kukkia. Mitä sanot? 
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5. Viet naapurin mummolle joulutähden joululahjaksi. Mitä sanot? 

6. Saat ihanan kukkakimpun tuntemattomalta. Miehesi / vaimosi tulee kotiin. Miten 

selität tapahtuman? 

7. Saat kukkia pomolta (keksi itse, miksi?). Olet tosi yllättynyt. 

8. Joku (kuka?) on kerännyt sinulle kimpun kukkia luonnosta. Ihmettele ihanaa 

kimppua. 

9. Olet sairaalassa ja saat hyasintin. Se on kielletty voimakkaan tuoksun takia. Mitä 

sanot? 

10. Haluat tilata kukkia (miksi?) kukkakaupasta ja pyydät heitä toimittamaan kukat 

(kenelle?). 

 

Kertominen  

 

A. Kukkien symboliikkaa. Mitä erilaiset kukat minulle kertovat? 

B. Sain ihan vääriä kukkia / sain kukkia väärältä ihmiseltä! 

C. Ostin kukkia kukkakaupasta ja tapahtui jotakin kauheaa. Minun nolo tarinani. 

 

Mielipide  

 

A. Leikkokukka vai ruukkukukka? 

B. Ruusu vai luonnonkukka? 

C. Kukat sopivat aina lahjaksi tai tuliaisiksi, menet mihin vaan. 

 

 

 
 

  


