RUOKAKAUPPA
Lämmittely
Mitä normaalisti ostat kaupasta?
Mitä tänään aiot ostaa kaupasta?
Mitä et ikinä osta kaupasta?
Mitä arvostat kaupassa?
Mitä inhoat?
Millaiseen kauppaan et koskaan mene?
Millaisia tuotteita olisi hyvä suosia?
Miten valitset? Mihin asioihin kiinnität huomiota?
Mikä vaikuttaa valintaan?
Mihin kiinnität huomiota kaupassa?
Millainen pukeutuminen sopii kauppaan?
Mitä eroja on Suomen ja sinun kotimaan kaupoissa?
Teetkö kauppalistan?
Miten käyttäydyt kaupassa?
Haluatko kuitin?
Miten maksat?
Minkä asian muistat aina kaupasta?

Mikä on hyvä ruokakauppa sinun kotikaupungissa?
Onko sinulla joku etukortti (S-kortti, Bonuskortti, Plussakortti)?
Onko se hyvä? Miksi?
Mitä tavallisesti ostat kaupasta?
Mitä ruokaa ei saa Suomesta?
Onko jotain, mitä sä aina unohdat ostaa kaupasta?
Onko jotain, mitä sä et koskaan muista ostaa kaupasta?

RUOKAKAUPPA
Dialogit
A. Ruokakaupassa. Kysy myyjältä jotakin asiaa.
B. Keskustele miehen / vaimon kanssa jostakin tuotteesta.
Ruokakaupassa
Osta jauhelihaa.
Asiakas:
(tervehdi)
Myyjä:
Hei!
Asiakas:
(kerro, mitä haluat)
Myyjä:
Ai tätä?
Asiakas:
(vastaa kieltävästi ja kerro lisää)
Myyjä:
Paljonko laitetaan?
Asiakas:
(vastaa)
Myyjä:
Tässä on nyt 220 grammaa, käykö?
Asiakas:
(vastaa)
Asiakas:
(pyydä toista tuotetta)
Myyjä:
Ai tätä?
Asiakas:
(vastaa ja kysy hintaa)
Myyjä:
Se on 4,75€. Tässä ole hyvä!
Asiakas:
(vastaa)
Kotona
Keskustele miehen / vaimon kanssa jostakin tuotteesta.
1.
Vaimo:
Mies:

Kulta, toitko sä mulle jotain makeaa? / Rakas, ostitko mulle jotain makeaa?
Voi ei! Mä unohdin! / Voi ei, mä en muistanut!

2.
Mies:
Vaimo:

Mun tekis mieli syödä jotain. Onks meillä jotain hyvää?
No siellä on jäätelöö pakastimessa. Syödääks sitä?

RUOKAKAUPPA
Tilannetehtävät
1. Ehdota miehelle / vaimolle kaupassa käymistä.
2. Unohdit osta jotakin. Mitä? Mitä sanot?
3. Olet juustotiskillä. Mitä pyydät / kysyt?
4. Olet lihatiskillä. Mitä pyydät / kysyt?
5. Olet kaupassa, mutta et löydä jotakin. Mitä kysyt?
6. Olet ostanut tuotteen, joka ei ollut hyvä. Valitat ja palautat sen.
7. Ruokakaupassa jokin tuote on viallinen / paketti on rikki. Kerrot siitä myyjälle.
8. Haluat Plussakortin tai S-etukortin. Mitä sanot?
9. Olet jonossa, mutta joku etuilee sinua.
10. Kaupan edessä on koira, joka on satuttanut itsensä hihnaan. Kysy myyjältä, tietääkö
hän, kenen koira se on.
Kertominen
A. Shoppailemassa ruokakaupassa. Minun tavalliset ostokseni ja kuinka usein käyn
ruokakaupassa.
B. Hauska tarina ruokakaupassa.
Mielipide
A. Kortteja, kortteja….. En tykkää etukorteista.
B. Ruoka on kallista Suomessa.
C. Suosikkikauppani

