
  YKI VAATEKAUPPA 

 

 

Lämmittely 

 

Kysy kaverilta vaatteista. 

Mikä ja millainen on hänen lempivaate? 

Entä inhokki? 

Mikä tyyli ja millaiset värit kiinnostavat häntä? 

Mistä materiaalista hän pitää? 

Mistä hän ostaa vaatteita ja kenkiä? 

Miten hän tykkää pukeutua juhlissa? 

Miten hän tykkää pukeutua kotona? 

Miten hän tykkää pukeutua kylässä? 

Miten hän tykkää pukeutua kaupassa? 

Kuka valitsee sinun vaatteet? 

Kenelle sinä valitset vaatteet? Onnistutko usein? 

Tykkäätkö shoppailla? Käytätkö paljon rahaa vaatteisiin? 

 

SANASTOA 

 

sopia 

pukea 

pukeutua 

väri 

värikäs 

materiaali 

malli 

tyyli 

löytää  

etsiä 

sovittaa 

kokeilla 

koko XS, S, M, L, XL, 150cm, 160cm, 170cm, 

37,40, 46 

aletuote 

edullinen 

sopiva 

liian iso 

tiukka 

väljä 

leveä 

kapea 

rinnanympärys 

lantionympärys 

vyötärö 

hiha 

lahje 

sovituskoppi 

varasto 

lopussa 
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Dialogit 

 

A. Kerro, minkä ja millaisen vaatteen ostat. Kysy pesuohjeet tai hoito-ohjeet myyjältä. 

(vapaa dialogi) 

B. Olet vaatekaupassa. Ostat vaatteen (minkä?) ja kysyt neuvoja myyjältä. Kysy 

esimerkiksi kokoa, väriä, mallia…. Sopiiko vaate sinulle myyjän mielestä? 

C. Haluat ostaa hyvät kumisaappaat / talvikengät. Et tiedä vielä Suomen talven 

olosuhteista paljon. Haluat kysyä neuvoa myyjältä. 

D. Reklamaatio vaatekaupassa (ohjattu dialogi) 

 

Vaatekaupassa 

 

Olet ostanut viime viikolla kaupasta housut. Huomasit kotona, että housut ovat vähän rikki ja 

haluat vaihtaa ne ehjiin. Menet uudestaan kauppaan ja keskustelet asiasta myyjän kanssa. 

 

Myyjä:  Hei, miten voin auttaa? 

Sinä:  (vastaa) 

Myyjä:  Onks sulla ne housut mukana? Voitko näyttää? 

Sinä:  (vastaa) 

Myyjä:  Hmm…joo, totta, ne on vähän rikki saumasta. Ootko sä pessyt niitä?  

Sinä:  (vastaa) 

Myyjä:  Onko sulla ostokuittia mukana? 

Sinä:  (vastaa) 

Myyjä:  Maksoitko sä paidan käteisellä vai pankkikortilla? 

Sinä:  (vastaa) 

Myyjä:  Tämä asia näyttää olevan kunnossa. Tässä on sulle uusi kuitti vaihdosta. Voitko  

     vielä allekirjoittaa tämän vanhan kuitin? 

Sinä:  (vastaa) 

Myyjä:  Haen sinulle nyt uudet housut. Mikä sinun koko on? 

Sinä:  (vastaa) 

Myyjä:  Selvä…. Tässä on uudet housut rikkinäisten tilalle. Ole hyvä. Pahoittelut vielä      

      meidän puolestamme. 

Sinä:  (vastaa) 

Myyjä:  Hei hei.  
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Tilannetehtävät  

 

1. Et löydä kaupasta sinulle sopivaa kokoa. Kysyt myyjältä.  

2. Olet unohtanut sinun repun vaatekauppaan. Kysy myyjältä reppua. Anna tuntomerkit 

myyjälle.  

3. Et löydä kivaa väriä kaupasta, mutta jokin vaate (mikä?) kiinnostaisi sinua kovasti. 

4. Kaupassa on 70% alennuksia, mutta vaatteessa, joka kiinnostaa sinua, ei ole 

hintalappua ja haluat varmistaa, onko se alennustuote. 

5. Haluaisit jotakin erityistä materiaalia (mitä?), mutta et löydä kaupasta. 

6. Olet tosi allerginen kaikille synteettisille kuiduille ja haluat varmistaa, että sinun paita 

on luonnonmateriaalia.  

7. Haluat sovittaa vaatetta. Et tiedä, missä sovituskoppi on. 

8. Olet vaatekaupan kassalla. Olet unohtanut lompakon kotiin. 

9. Olet kenkäkaupassa. Kenkäkaupasta ei löydy sinulle sopivia kenkiä. 

10. Ostit T-paidan, mutta kotona huomasit, että se on liian iso. 

 

Kertominen  

 

A. Minun vaatekaappini. 

B. Mistä ostan vaatteeni ja miksi? 

C. Teen itse vaatteeni. 

D. Vaatekaupassa. Minun hauska tarinani.  

 

Mielipide 

 

A. Minun lempivaatekauppani. Miksi se on paras vaatekauppa? 

B. Millaista on eettinen ja ekologinen pukeutuminen? 

C. Ostan mieluummin laatua, joka kestää melkein ikuisesti kuin halpaa, joka menee heti 

rikki. 


