PANKISSA
Harjoitellaan numeroita

Aamu pankissa:
Virkailija: Hei! Tervetuloa pankkiin. Miten voin auttaa?
Maria: Hei! Hyvää huomenta. Minulla on ongelma. Minun pitäisi nostaa rahaa ja maksaa lasku, mutta
minulla ei ole pankkikorttia eikä nettipankkitunnuksia.
Virkailija: Selvä juttu. Annan sinulle nyt kaksi paperia, jotka sinun täytyy allekirjoittaa, jonka jälkeen saat
nettipankkitunnukset ja pankkikortin. Tässä, ole hyvä.
Maria: Selvä, hieno homma, kiitoksia! Minun tarvitsisi myös nostaa käteistä rahaa, onnistuuko se?
Virkailija: Onnistuu totta kai, kuinka paljon tarvitset?
Maria: Sata euroa, kiitos.
Virkailija: Haluatko sinä sadan euron setelin, kaksi viidenkymmenen euron seteliä vai viisi
kahdenkymmenen euron seteliä?
Maria: Saisinko viisi kahdenkymmenen euron seteliä, kiitos.
Virkailija: Tässä ole hyvä! Hauskaa päivänjatkoa!
Maria: Kiitos paljon ja sitä samaa! Hei hei!

= pankkikortti

= viiden euron seteli
= kymmenen euron seteli

= seteli

= kahdenkymmenen euron seteli
= viidenkymmenen euron seteli

= nettipankkitunnukset
= sadan euron seteli

Numerot:
1 = yksi
2 = kaksi
3 = kolme
4 = neljä
5 = viisi
6 = kuusi
7 = seitsemän
8 = kahdeksan
9 = yhdeksän
10 = kymmenen

11 = yksitoista
12 = kaksitoista
13 = kolmetoista
14 = neljätoista
15 = viisitoista
16 = kuusitoista
17 = seitsemäntoista
18 = kahdeksantoista
19 = yhdeksäntoista
20 = kaksikymmentä

21 = kaksikymmentäyksi
22 = kaksikymmentäkaksi
30 = kolmekymmentä
40 = neljäkymmentä
50 = viisikymmentä
100 = sata
1000 = tuhat
10 000 = kymmenentuhatta
100 000 = satatuhatta
1 000 000 = miljoona

Kirjoita hintalappuun oikea hinta numeroin
Leipä maksaa kolme euroa.
Älypuhelin maksaa kolmesataa
euroa.
Auto maksaa viisituhatta euroa.
Omena maksaa yhden euron.
Polkupyörä maksaa kaksisataa
euroa.
Nalle maksaa viisitoista euroa.
Takki maksaa viisikymmentä
euroa.
Paita maksaa kymmenen euroa.
Sukat maksavat neljä euroa.
Sakset maksavat kahdeksan euroa.
Vasara maksaa seitsemäntoista
euroa.

Kirjoita kirjaimin

2 = kaksi_________________________________________________________
7 = seitsemän_____________________________________________________
14 = neljätoista___________________________________________________
28 = kaksikymmentäkahdeksan______________________________________
33 = kolmekymmentäkolme_________________________________________
85 = kahdeksankymmentäviisi_______________________________________
109 = satayhdeksän________________________________________________
156 = sataviisikymmentäkuusi_______________________________________
297 = kaksisataayhdeksänkymmentäseitsemän_________________________
1007 = tuhatseitsemän_____________________________________________
5265 = viisituhattakaksisataakuusikymmentäviisi_______________________

Vastaa kysymyksiin
Onko sinulla lapsia? kuinka monta?: ___________________________________
Kuinka vanha sinä olet?: ____________________________________________
Kuinka monta varvasta sinulla on?: ____________________________________
Kuinka monta sormea sinulla on?: _____________________________________
Kuinka monta henkilöä on paikalla?: ___________________________________
Mihin aikaan heräsit aamulla?: _______________________________________
Minkä kokoiset kengät sinulla on?: ____________________________________
Kuinka monta sisarusta sinulla on?: ___________________________________
Kuinka monta kertaa olet syönyt tänään?: ______________________________
Onko sinulla pankkikortti?: __________________________________________
Onko sinulla nettipankkitunnukset?: __________________________________

2. Alleviivaa kirjastossa-dialogista genetiivimuodot.
Maria: Hei!
Kirjastonhoitaja: Hei! Kuinka voin auttaa?
Maria: Haluaisin hankkia kirjastokortin.
Kirjastonhoitaja: Minä voin tehdä sen sinulle heti. Saisinko ensin sinun yhteystietosi? Voit täyttää
tämän lomakkeen.
Maria: Tässä on täytetty lomake.
Kirjastonhoitaja: Kiitos! Tässä on sinun kirjastokorttisi. Kirjoita oma nimesi tähän kortin viivalle.
Tässä ovat vielä ohjeet siihen, miten voit luoda omat PIN-tunnuksesi meidän kirjastomme
tietokantaan. Niillä pystyt uusimaan ja varaamaan lainoja netissä. Tarvitset sinun PIN-tunnustasi,
kun lainaat kirjoja itsepalvelupisteellä.
Maria: Okei, kiitos. Oliko tämä tällä selvä?
Kirjastonhoitaja: Kyllä. Olisiko sinulla vielä muuta kysyttävää?
Maria: Mistä löytäisin Väinö Linnan romaanin Tuntematon sotilas?
Kirjastonhoitaja: Pieni hetki, tarkistan sen tietokannasta. Tuntematon sotilas on aikuisten osastolla
hyllyssä 84.2, kirjailijan sukunimen alkukirjaimen kohdalta. Voin tulla näyttämään sinulle.
Maria: Kiitos paljon!
Kirjastonhoitaja: Tässä se on. Ole hyvä. Voin lainata sen sinulle, mutta lainaaminen on mahdollista
myös itsepalvelupisteellä.
Maria: Kiitos avusta.
Kirjastonhoitaja: Kirjasi on nyt lainattu. Hyvää päivänjatkoa!
Maria: Kiitos! Samoin sinulle.

3. Täydennä viivoille sanojen genetiivimuodot.
_Minun___ ____nimeni__ (minä, nimi) on Saija. Minä olen ammatiltani sairaanhoitaja.
__Minun____ ___työpaikkani_____ (minä, työpaikka) on Malmin sairaala. _Minun___
____työni___ (minä, työ) on välillä kiireistä, mutta _minun___ ___työyhteisöni_____ (minä,
työyhteisö) on mukava. __Minun____ ___aviomieheni____ (minä, aviomies) on ammatiltaan
opettaja. __Hänen___ ____työpaikkansa____ (hän, työpaikka) on ___Helsingin____ (Helsinki)
normaalilyseo. __Meidän___ __perheemme____ (me, perhe) asuu Vantaalla. Perheeseemme
kuuluu minä, minun aviomieheni, _meidän___ __poikamme_____ (me, poika) ja __meidän___
____tyttäremme___ (me, tytär). Perheeseemme kuuluu myös kaksi kissaa. __Niiden___
___nimet_____ (ne, nimi) ovat Tiuhti ja Viuhti. __Minun___ ___perheeni_____ (minä, perhe) on
minulle tärkeä.

Kaupassa -kappaleen oikeat vastaukset

1: Yhdistä kysymys oikeaan vastaukseen.

Tiedätkö missä tee sijaitsee?

Se tekee yhteensä 10 euroa.

Onko teillä vaatteita myynnissä?

Kortilla kiitos.

Kuinka paljon tämä maksaa?

Kyllä, ne löytyvät seuraavalta käytävältä.

Maksatko kortilla vai käteisellä?

Ei kiitos.

Otatko kuitin?

Kyllä, voin näyttää sinulle.

2: Täydennä itse oikea muoto annetun vihjeen mukaan.
1. Hedelmät sijaitsevat käytävän päässä. (sijaita)
2. Asiakas etsii kaupasta kahvia. (kahvi)
3. Sokeri löytyy tuolta. (löytyä jostakin)
4. Onko täällä myynnissä banaaneja? (banaani)
5. Maidot ovat hyllyssä. (olla jossakin)
6. Kuinka paljon kauppakassit maksavat? (maksaa, olla hintana)
7. Ne tekevät yhteensä 8 euroa. (tehdä yhteensä)
8. Maksatko kortilla vai käteisellä? (käteinen)

3: Täydennä dialogiin puuttuvat osat seuraavan vuorosanan perusteella.
Esimerkki mahdollisista oikeista vastauksista/vuorosanoista

A: Hei! Kuinka voin auttaa?
B: Hei! Tarvitsisin apua. Mistä jäätelöt löytyvät?
A: Selvä, jäätelöt löytyvät seuraavalta käytävältä. Voin näyttää sinulle.
B: Kiitos! Onko teillä myynnissä kahvinkeittimiä?
A: Ei valitettavasti.
B: Okei, ei se mitään.

A: Hei!
B: Hei! Mitä nämä maksavat?
A: Ne maksavat yhteensä 10 euroa.
B: Okei!
A: Maksatko kortilla vai käteisellä?
B: Kortilla kiitos.
A: Selvä, otatko kuitin?
B: Kyllä, kiitos!
A: Tässä ole hyvä! Hyvää päivänjatkoa!
B: Kiitos samoin!
A: Kiitos!

4: Keskustele parin kanssa. Keksi vuorosanat ohjeistuksen mukaan.
Toinen on henkilö A ja toinen henkilö B. Vaihtakaa vuoroja.
Esimerkki siitä, miten keskustelu voisi ohjeistuksen perusteella edetä.
A (asiakas): Tervehdi myyjää.
- Hei!
B (myyjä): Vastaa tervehdykseen ja kysy, tarvitseeko asiakas apua.
- Hei! Tarvitsetteko apua?
A: Kerro, että etsit tarjouksessa olevaa juustoa.

- Kyllä. Etsin juustoa, joka oli tarjouksessa.
B: Kerro, missä juusto sijaitsee.
- Selvä, juusto sijaitsee tämän käytävän päässä.
A: Kiitä avusta ja kysy, onko kaupassa myynnissä kukkia.
- Kiitos paljon! Onko teillä myynnissä kukkia?
B: Vastaa kieltävästi ja pahoittele tilannetta.
- Ei valitettavasti. Olen pahoillani.
A: Tervehdi kassalla olevaa myyjää.
- Hei!
B: Tervehdi takaisin.
- Hei!
A: Kysy kauppakassin hintaa.
- Mitä tämä kauppakassi maksaa?
B: Kerro hinnaksi jokin summa.
- Se maksaa 50 senttiä.
A: Sano, että et halua ostaa kauppakassia.
- Selvä. En osta sitä tällä kertaa.
B: Kerro mitä muut ostokset maksavat yhteensä. Kysy, millä asiakas haluaa maksaa.
- Selvä. Ostokset maksavat sitten yhteensä 40 euroa. Maksatko kortilla vai
käteisellä?
A: Haluat maksaa käteisellä.
- Käteisellä kiitos! Tässä ole hyvä!
B: Anna tarvittaessa vaihtorahat ja kysy, haluaako asiakas kuitin.
- Tässä 5 euroa takaisin. Haluatko kuitin?
A: Vastaa, että et tarvitse kuittia.
- Kiitos ja kyllä kiitos!
B: Sano vielä jokin kohtelias keskustelun lopetus.

- Tässä ole hyvä! Hyvää päivänjatkoa!
A: Kiitä.
- Kiitos samoin! Hei hei!

VASTAUKSET – Postissa harjoitellaan konditionaalia
Tehtävä 3
1. posti
2. nimi, osoite, postinumero, asuinkaupunki, puhelinnumero
3. postimerkki
4. postilaatikko
Tehtävä 6
1. tietäisin
2. tietäisit
3. tietäisi
4. tietäisimme
5. tietäisitte
6. tietäisivät
Tehtävä 7
1. pitäisi
2. haluaisitko
3. kertoisitko
4. kannattaisi
5. täytyisi, osaisitko
6. tulisitko
7. voisimme
8. osaisitko
9. kirjoittaisin, tietäisin
10. näyttäisi, voisin

