
 

Tunne työ 2.0 – hanke Lahden lyseon B3-saksan 1. kurssilla. 

Yleiskatsaus kurssiin 

 Saksan kielen alkeiskurssilla tarkoitus innostaa ja motivoida saksan opiskeluun 

 Omasta itsestä kertominen ja oma arki 

 Saksan kieli tärkeä mm. liike-elämässä 

1. Miten saksalainen työelämäkulttuuri eroaa suomalaisesta? 

2. Millaista on työskennellä ja käydä kauppaa saksalaisten kanssa? 

3. Mistä asioista voi saksalaisten kanssa jutella, jos ei tunne kovin hyvin? 

4. Miksi saksan kieltä on hyvä osata? 

Vierailija: saksalais-suomalainen kauppakamari 

 

Tunne työ- hankkeeseen liittyvät ohjeet ja materiaalit: 

 Kurssin alussa: 

1. Etsi tietoa ja pohdi parisi kanssa: 

2. Missä maissa puhutaan saksaa? 

3. Onko sinulla saksankielisiä tuttavia tai onko joku tuttavasi työskennellyt/asunut/opiskellut 

saksankielisessä maassa? 

4. Mitkä maat ovat Suomen tärkeimmät kauppakumppanit? 

5. Mitä saksalaisia tuotemerkkejä/yrityksiä tunnet? 

6. Sinuttelu ja teitittely: suomalaisen ja saksalaisen kulttuurin erot (oppikirjan tehtävät, yle oppimisen 

video  + erilliset harjoitukset teitittelymuodosta) 

Das ist Deutschland 1-4 (Video) 
 

1. Yhdistä lause oikeaan suomennokseen.  

 
1. Ich möchte ein Eis. Und Sie? 
2. Was machen Sie hier? 
3. Haben Sie ein Zimmer? 
4. Haben Sie reserviert? 
5. Ich möchte bitte einen Salat. 
6. Haben Sie noch Brot? 
7. Entschuldigung, die Rechnung bitte! 
8. Tut mir leid. 
 

A. Onko Teillä huonetta? 
B. Haluaisin salaatin, kiitos. 



C. Haluaisin jäätelön. Entä Te? 
D. Onko Teillä vielä leipää? 
E. Anteeksi, saisinko laskun, kiitos! 
F. Onko Teillä varaus? (Oletteko varannut?) 
G. Mitä Te teette täällä? 
H. Olen pahoillani. 
 
 
2. Katso video ja vastaa sen perusteella: 

 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/10/17/osa-1-aloita-tervehdyksista 
 
Miksi Saksassa teititellään? 
 
 
 
3. Kuuntele ja toista ilmaukset opettajan perässä. 

 
Herzlichen Glückwunsch!   Sydämellinen onnentoivotus! 
Viel Glück zum Geburtstag!   Paljon onnea syntymäpäivänä! 
Gesundheit!    Terveydeksi! 
Ich bin krank. Ich habe eine Grippe.   Olen sairas. Minulla on flunssa. 
Gute Besserung!   Pikaista paranemista! 
 

Sanastoa: 
 
Entschuldigung! Wo ist die Toilette?  Anteeksi, missä vessa on? 
das Einzelzimmer    yhden hengen huone 
das Doppelzimmer    kahden hengen huone 
oder    vai, tai 
 

 

 

Vierailuun valmistautuminen 

 

 Tutustu etukäteen Saksalais-Suomalaiseen kauppakamariin 

https://ahkfinnland.de/fi/ 

 Keksi parisi kanssa vähintään kaksi kysymystä vierailijalle. 

 Vierailun jälkeen lyhyt palautekysely 

 

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/10/17/osa-1-aloita-tervehdyksista
https://ahkfinnland.de/fi/
https://ahkfinnland.de/fi/


Tunne työ 2.0 – hanke Lahden lyseon RUB105-kurssilla 

Yleiskatsaus kurssiin 

 

- Aihepiirit: Jatko-opinnot ja työelämä 

- Harjoitellaan CV:n ja työhakemuksen laatimista (mallit oppikirjassa) 

- Parityönä työhaastattelun harjoitteleminen ruotsiksi (malli oppikirjassa) 

- Kohteliaan viestin kirjoittaminen (malli oppikirjassa) 

- Pohditaan yhdessä: Mitä hyötyä ruotsin kielestä työelämässä ja mitä mahdollisuuksia se avaa? 

- Vierailija: 

Nordjobb -vaihto-ohjelma tarjoaa kausityötä Pohjoismaissa 

 Valmistaudu vierailuun seuraavasti: 

Tutustu nordjobb.org- sivustoon ja keksi parisi kanssa 2-3 kysymystä vierailijalle. 

 

 Lyhyt palautekeskustelu vierailun jälkeen 

 


