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TEHTÄVÄTYYPIT

Jokaisella tehtävätyypillä on oma kuvasymbolinsa.

Etsi tietoa! Lue ja vastaa! Kielioppi

Toimi! Lisätehtävä Lauletaan!

Puhu! Äännä! Info!

Kirjoita! Kuuntele!



231. Kuka sinä olet?

Aloitetaan! 

Suomi Ruotsi Venäjä

Norja Viro __________________

__________________ __________________ __________________ 

Mistä maista sinun ryhmässä on opiskelijoita? Kirjoita maiden nimet  
ja piirrä liput. 

Hei!

Minä olen afganistanilainen.

Minä olen Nasim. Mistä 
maasta sinä olet kotoisin?

Minä olen Ali. Entä sinä?

Hei! Kuka sinä olet?

Minä olen Somaliasta. 
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1. Kuka sinä olet?

Ali on somalialainen poika. Hän puhuu somalia, vähän arabiaa ja englantia. 
Hän haluaa oppia suomea. Kurssi alkaa tänään.

 Zahra: Hei! Menetkö sinä suomen kurssille?
 Ali: Joo. Kuka sinä olet?
 Zahra: Minä olen Zahra. Entä sinä?
 Ali: Minä olen Ali. Hauska tutustua!
 Zahra: Samoin.
 Nasim: Minä olen Nasim. Mistä maasta sinä olet kotoisin?
 Zahra: Olen Irakista. Entä sinä?
 Nasim: Olen afganistanilainen.
 Zahra: Voi ei! Minulla ei ole kynää.
 Nasim: Tässä, ole hyvä!
 Zahra: Kiitos!

Opiskelijat menevät luokkaan. Opettaja tulee. Hän on mies. Hänen nimi on 
Tuomo Mäkelä.

 Opettaja: Tervetuloa suomen kurssille!
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KYSYMYKSET

1. Mitä kieliä Ali puhuu?  ________________________________________

2. Onko opettaja nainen?  ________________________________________

3. Mikä opettajan nimi on?  ________________________________________

Sanat
Kirjoita sanat omalla äidinkielelläsi.                          

mennä (menetkö) mistä

sinä maa 

suomen kurssi olla kotoisin 

joo Voi ei! 

kuka Minulla ei ole... 

olla (olet, olen) kynä

minä tässä 

Entä sinä? ole hyvä 

Hauska tutustua! kiitos

samoin

 



331. Kuka sinä olet?

Kielioppi

OLLA-VERBI

minä olen
sinä olet 
hän on

me olemme
te olette
he ovat

Minä olen Nasim. 
Minä olen afganistanilainen. 

Sinä olet Ali.
Sinä olet somalialainen.

Hän on Zahra. 
Hän on irakilainen.

Me olemme opiskelijoita.

Te olette miehiä.

He ovat naisia.

OLLA-VERBI negatiivinen

minä en ole
sinä et ole
hän ei ole

me emme ole
te ette ole
he eivät ole

Minä en ole Isabella.
Minä en ole brasilialainen.
Minä en ole mies.
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Jutellaan!

Yhdistä oikein!

Kirjakieli Puhekieli

minä sä

sinä sä oot

minä olen sori

sinä olet mä

anteeksi mä oon

Moi, kuka 
sä oot?

Anteeksi. 
Minä en 

ymmärrä.

Kuka sinä 
olet?

Ahaa! 
Minä 

olen Ali.

Hauska 
tutustua, Ali! 
Mä oon Juha. 

Samoin! 
Mä oon 

Ali.
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Harjoitus 1.

a) Kirjoita laatikon sanat oikeisiin ryhmiin.

yksi tiistai Viro Suomi neljä kolme

maanantai keskiviikko Venäjä Ruotsi kaksi torstai

Maa Numero Viikonpäivä

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

b) Kirjoita jokaiseen ryhmään kaksi sanaa lisää!

Kerrataan kappaleet 0–23.



1818. Mitä teet koulun jälkeen?

8. Mitä sinä teet koulun jälkeen?

 Nasim: Sinulla on tosi iso kassi. Mitä sinä teet koulun jälkeen?
 Ali: Minä pelaan jalkapalloa. Olen yhdessä maahanmuuttajien joukkueessa.
 Nasim: Se on hyvä harrastus. Saat liikuntaa. Pelaatteko te ulkona?
 Ali: Joo, onneksi tänään on kaunis ilma. Mitä sinä harrastat?
 Nasim: Minä harrastan ruoanlaittoa. Eilen tein uunikalaa ja tänään teen hyvää  
  lihakastiketta.
 Ali: Mutta hei, haluatko sinäkin pelata jalkapalloa? 
 Nasim: Joo, miksipä ei. Missä ja milloin te pelaatte?
 Ali: Sitä on vaikea selittää. Me voimme mennä yhdessä bussilla numero 12.  
  Harjoitukset alkavat puoli seitsemältä. Sopiiko, että nähdään  
  keskustassa kello kuusi? 
 Nasim: Joo, sopii. Voinko saada sinun puhelinnumeron?
 Ali: Joo, se on 040 456 2786. Mikä sinun puhelinnumero on?
 Nasim: Se on 046 897 2003.

Kun Nasim oli lapsi, hän pelasi paljon jalkapalloa. Kaikki naapurin lapset 
pelasivat jalkapalloa yhdessä. Nyt hän ei ole pelannut jalkapalloa pitkään 
aikaan. 

Nasim katsoo jalkapalloa televisiosta. Myös Nasimin vaimo pitää jalkapallosta. 
Joskus he menevät ystävien luo katsomaan peliä. Nasimin mielestä paras 
joukkue on Real Madrid.



1838. Mitä teet koulun jälkeen?

Harjoitukset

Harjoitus 1.
 Mitä sinä teet tänään? Valitse laatikosta oikeat sanat.

teen ruokaa herään nukun

käyn kaupassa käyn suihkussa pesen hampaat

1. Minä _____________________ 4. Minä _____________________

2. Minä _____________________ 5. Minä _____________________

3. Minä _____________________ 6. Minä _____________________
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Verbityypit

Verbityyppi 3  ( +e-verbit)

HUOMAA! Verbityypissä 3 -la, -lä tai -nä lähtee pois!

Perusmuoto loppuu:

-la -la

TULLA KESKUSTELLA

minä tulen minä ____________________________

sinä tulet sinä ____________________________

hän tulee hän ____________________________

me tulemme me ____________________________

te tulette te ____________________________

he tulevat he ____________________________

Perusmuoto loppuu:

-lä -lä

KÄVELLÄ PYÖRÄILLÄ

minä kävelen minä ____________________________

sinä kävelet sinä ____________________________

hän kävelee hän ____________________________

me kävelemme me ____________________________

te kävelette te ____________________________

he kävelevät he ____________________________



1918. Mitä teet koulun jälkeen?

Perusmuoto loppuu:

-nä

MENNÄ

minä menen

sinä menet

hän menee

me menemme

te menette

he menevät

Perusmuoto loppuu: HUOMAA! Verbityypissä 3 -ta tai -tä lähtee pois!

-sta

NOUSTA

minä nousen me nousemme

sinä nouset te nousette

hän nousee he nousevat

-stä

PESTÄ

minä _______________________ me _______________________

sinä _______________________ te _______________________

hän _______________________ he _______________________

Mihin sinä menet? Menen 
jalkapallotreeneihin!


