
 

 

 

 

 

 

 

 

 VERBI = TEKEMINEN 

Nyt/Tänään/Huomenna/Tulevaisuudessa: 

perusmuoto positiivinen negatiivinen 
antaa annan en anna 
avata avaan en avaa 
haluta haluan en halua 
käydä käyn en käy 
laittaa laitan en laita 
nähdä näen en näe 
olla olen en ole 
ostaa ostan en osta 
pitää pidän en pidä 
saada saan en saa 
sanoa sanon en sano 
soittaa soitan en soita 
syödä syön en syö 
tarvita tarvitsen en tarvitse 
tavata tapaan en tapaa 
tehdä teen en tee 
voida voin en voi 

Eilen/Viime viikolla/Vuosi sitten/Ennen: 

kysymys positiivinen negatiivinen 
annoitko? annoin en antanut 
avasitko? avasin en avannut 
halusitko? halusin en halunnut 
kävitkö? kävin en käynyt 
laitoitko? laitoin en laittanut 
näitkö? näin en nähnyt 
olitko? olin en ollut 
ostitko? ostin en ostanut 
piditkö? pidin en pitänyt 
saitko? sain en saanut 
sanoitko? sanoin en sanonut 
soititko? soitin en soittanut 
söitkö? söin en syönyt 
tarvitsitko? tarvitsin en tarvinnut 
tapasitko? tapasin en tavannut 
teitkö? tein en tehnyt 
voitko? voin en voinut 

 

 

PRONOMINIT 

                                 
minä  sinä  hän se 

minun sinun hänen sen 
minua sinua häntä sitä 

minulta sinulta häneltä siltä 
minulla sinulla hänellä sillä 
minulle sinulle hänelle sille 
minusta sinusta hänestä siitä 
minussa sinussa hänessä siinä 
minuun sinuun häneen siihen 

 

                            
me te he ne 

meidän teidän heidän niiden 
meitä teitä heitä niitä 
meiltä teiltä heiltä niiltä 
meillä teillä heillä niillä 
meille teille heille niille 
meistä teistä heistä niistä 
meissä teissä heissä niissä 
meihin teihin heihin niihin 

 

KIRJOITA PITKIÄ LAUSEITA 

Muista iso alkukirjain alussa ja piste 
lopussa. 

Kuka? Minä 
Mitä tekee? Minä ostan 

puhelimen. 
Millainen? 
(tulee ennen 
pääsanaa puhelimen) 

Minä ostan uuden 
puhelimen.   

Missä? Mistä? 
Mihin? 

Minä ostan uuden 
puhelimen kaupasta. 

Milloin? Minä ostan uuden 
puhelimen kaupasta 
tänään. 

Miksi? Minä ostan uuden 
puhelimen kaupasta 
tänään, koska vanha 
puhelin on rikki. 

 

Mikä? Bussi 
Mitä tekee? Bussi tulee 

myöhässä. 
Millainen? 
(tulee ennen 
pääsanaa bussi) 

Vanha bussi tulee 
myöhässä. 

Missä? Mistä? 
Mihin? 

Vanha bussi tulee 
myöhässä torille. 

Milloin? Vanha bussi tulee 
myöhässä torille 
aamulla. 

Miksi? Vanha bussi tulee 
myöhässä torille 
aamulla, koska sataa 
paljon lunta. 

 

MILLAINEN? 

kallis 
kalliimpi - kallein 

halpa 
halvempi - halvin 

korkea 
korkeampi - korkein 

matala 
matalampi - matalin 

kova 
kovempi - kovin 

pehmeä 
pehmeämpi - pehmein 

kuiva 
kuivempi - kuivin 

märkä 
märempi - märin 

puhdas 
puhtaampi - puhtain 

likainen 
likaisempi - likaisin 

helppo 
helpompi - helpoin 

vaikea 
vaikeampi - vaikein 

 

TÄRKEÄT PIKKUSANAT 

ja Minun täytyy käydä 
kaupassa ja Kelassa. 

mutta Haluan pelata jalkapalloa, 
mutta en voi, koska jalka on 
kipeä. 

että Minun kaveri kertoi minulle, 
että hän menee naimisiin. 

jos Jos haluat, voit tulla mukaan. 

kun Kun on kesä, lähden 
matkalle. 

vai Juotko mieluummin kahvia 
vai teetä? 

tai Yleensä syön riisin kanssa 
kalaa tai kanaa. 

 

Lunttilappu 
Nimi:  __________________ 

MITÄ MIELTÄ OLET? 
- Mitä sinä ajattelet suomalaisesta 

musiikista? 
- Minusta suomalainen musiikki on 

ihan ok. 
- Miksi? 
- Koska lauluissa on hyvät sanat ja 

musiikissa hyvä rytmi. 

TKO?
TURUN KRISTILLINEN OPISTO

Yhdessä taitaen
Toteutus: Eva Lähteenmäki
Kuvat: Papunetin kuvapankki



 

 

 

 

 

 

 

 

 
KYSYMYSSANAT  

Kuka?     

 

 
Kuka hän on? 
Hän on sinun kaveri. 
 
 

Kenen? Kenen auto on ?  
Se on kaverin. 

Ketä? Ketä sinä odotat? 
Odotan kaveria. 

Keneltä? Keneltä sait viestin? 
Sain sen kaverilta. 

Kenellä? Kenellä on kirja 
mukana? Kaverilla. 

Kenelle? Kenelle soitat 
tänään? 
Soitan kaverille. 

Kenestä? Kenestä sinä pidät? 
Pidän kaverista. 

Kenessä? Kenessä on vika? 
Joskus kaverissa. 

Keneen? Keneen sinä luotat? 
Luotan kaveriin. 

  

Mikä?   

    

 
Mikä tämä on? 
Se on bussi. 
Se on pöytä. 

Minkä? Minkä näet kadulla? 
Näen bussin. 

Mitä? Mitä et voi syödä? 
En voi syödä pöytää. 

Mistä? Mistä otat kirjan? 
Otan kirjan pöydältä. 
 
Nousen pois bussista. 

Missä? Missä olet? 
Olen bussissa.  
 
Kirja on pöydällä. 

Mihin? Mihin laitat kirjan? 
Laitan kirjan pöydälle. 
 
Nousen pysäkiltä 
bussiin. 

Millä? Millä tulet kouluun? 
Tulen bussilla. 

 

MITEN? MILLÄ TAVALLA? KUINKA? 

* Sinä puhut vähän nopeasti. Voitko 
puhua hitaammin? 

* Viime yönä nukuin huonosti ���. 

* - Miten sinä teit tuon? 

   - Ihan helposti! 

* Bussi 22 tulee torilta nopeammin kuin 
bussi 15. 

* Opiskeletko ahkerasti? 

* - Miten menee?  

  - Ihan hyvin! - Vähän huonosti… 

* Minun kaveri laulaa kauniisti. 

PAIKKOJA 

kauppa 
kaupasta 
kaupassa 
kauppaan 

sairaala 
sairaalasta  
sairaalassa 
sairaalaan 

metsä 
metsästä 
metsässä 
metsään 

 puisto 
puistosta 
puistossa 
puistoon 

kirjasto 
kirjastosta 
kirjastossa 
kirjastoon 

ravintola 
ravintolasta 
ravintolassa 
ravintolaan 

päiväkoti 
päiväkodista 
päiväkodissa 
päiväkotiin 

uimahalli 
uimahallista 
uimahallissa 
uimahalliin 

TE-toimisto 
TE-toimistosta 
TE-toimistossa 
TE-toimistoon 

Kela 
Kelasta 
Kelassa 
Kelaan 

tori 
torilta 
torilla 
torille 

bussipysäkki 
bussipysäkiltä 
bussipysäkillä 
bussipysäkille 

ranta 
rannalta 
rannalla 
rannalle 

kuntosali 
kuntosalilta 
kuntosalilla 
kuntosalille 

koti  
kodista 
kodissa 
kotiin 

koti 
Aamulla tulen kotoa. 
Päivällä en ole 
kotona. 
Koulun jälkeen menen 
kotiin. 

 

MINKÄ NÄET? KENET NÄET? 

pieni tyttö: Näen pienen tytön torilla. 

uusi auto: Näen uuden auton pihalla. 

kallis hame: Näen kalliin hameen 
kaupassa. 

sairas nainen: Näen sairaan naisen 
bussissa. 

helppo kysymys: Näen helpon 
kysymyksen testissä. 

lyhyt vastaus: Näen paperilla lyhyen 
vastauksen. 

 sitten -n pois ja lisää pääte 
 uusi: uude/n  uude+ssa 

 

 

AISTIT - KATSO YMPÄRILLESI  

 
Mitä näet? 

Talvella ulkona on 
pimeää. 

 
Mitä haistat? 

Kahvilassa 
tuoksuu kahvi ja 
pulla. 

 

 
Mitä kuulet? 

Tykkään keväästä, 
kun linnut  
laulavat. 

 

 
Mitä maistat? 

 
Ruuassa on paljon 
suolaa. 

 

 
Mitä tunnet? 

 
Tänään on kylmä 

tuuli. 

  
 

 
 

Miltä tuntuu? 

 
*Olen iloinen. ���� 
*Olen hyvällä  
tuulella. 

 
*Olen väsynyt. ��� 
*Olen surullinen. 
*Minua harmittaa. 
*Olen vihainen. 

 

MILLOIN? KOSKA? 

 
talvella 

 
keväällä 

 
kesällä 

 
syksyllä 

 

maanantaina    
tiistaina 
keskiviikkona 
torstaina 
perjantaina 
lauantaina 
sunnuntaina 

 arkena 
viikonloppuna 
 
aamulla 
päivällä 
illalla 
yöllä 

      

eilen              tänään          huomenna 
toissa päivänä              ylihuomenna 

 

  äsken              nyt                 kohta 
 

viime 
viikolla 

tällä 
viikolla 

ensi viikolla 

viime 
kuussa 

tässä 
kuussa 

ensi kuussa 

viime 
vuonna 

tänä 
vuonna 

ensi 
vuonna 

 

 


