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Sanaluokat
Opiskele sanaluokat Pääte-oppikirjan sivuilta 50–61.

TEHTÄVÄT

1.  Katso kuvaa Pääte-oppikirjan sivulta 9. Kirjoita kuvasta: 

• 5 verbiä     lukea,  

• 5 substantiivia  pöytä,  

• 5 adjektiivia  sotkuinen,  

2.  Lue virkkeet ja merkitse kirjain ruutuun. V = verbi, S = substantiivi ja A = adjektiivi.

  S     V     A      S

a.  Poika lukee paksua kirjaa. 

                       
b.  Pikkusisko katsoo ovelta.

                         
c.  Tölkit lojuvat sotkuisella lattialla.

                                       
d.  Radiossa soitetaan suomalaista musiikkia.

                   
e.  Tuoli on punainen ja pehmeä.

3.  Lue virkkeet ja merkitse kirjain ruutuun. S = substantiivi, Pr. = pronomini ja Num. = numeraali.

                                                      
a.  Minä tein kaikki kolme tehtävää, jotka opettaja antoi läksyksi.

                                         
b.  Me lopetimme opiskelun seitsemältä. 

                                                                                    
c.  Kirjoitin esseen toisesta maailmansodasta. Se täytyy palauttaa 12. helmikuuta. 

     
d.  Tätä laskua en osannut. 
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ADJEKTIIVIT

Adjektiiveilla kuvaillaan, eli ne kertovat, millainen jokin asia tai ihminen on. Lue adjektiiveista Pääte-oppikirjan 
sivulta 58. 

TEHTÄVÄT

1.  Kerää asuntoilmoituksista kaikki adjektiivit ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon perusmuodossa. 
Kirjoita löytämillesi adjektiiveille myös vastakohdat.

Myydään avara ja valoisa 
kaksio Turun keskustasta. 
Asunnossa on suuret ikkunat 
ja siisti parkettilattia. Nopeilla 
ostajilla mahdollisuus päästä 
muuttamaan jo ennen joulua!

Etsitkö uutta kotia perheellesi? 
Vantaan Tammistossa on nyt 
myynnissä moderni 2000-luvulla 
valmistunut omakotitalo. Tyylikäs 
keittiö ja vaalea kylpyhuone 
saavat kenet tahansa viihtymään!

adjektiivi vastakohta

avara ahdas

  Kirjoita viivoille virkkeitä, joissa käytät keksimiäsi vastakohta-adjektiiveja.
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Lauseenjäsenet 
Opiskele lauseenjäsenet Pääte-oppikirjan sivuilta 243–245. 

PREDIKAATTI 

TEHTÄVÄT

1.  Täydennä virkkeet. Saat apua Pääte-oppikirjan sivulta 243. 

Predikaatti on . Subjekti eli tekijä kertoo, 

missä muodossa  on. Jos subjekti on hän-muodossa, myös 

 on samassa persoonamuodossa. Predikaatti vastaa 

kysymykseen .

2. Alleviivaa virkkeistä predikaatit. 

a.  Luin eilen kauniin runon nimeltä Nocturne. 

b.  Runon oli kirjoittanut Eino Leino. 

c.  Eino Leino on tunnettu runoilija. 

e.  Eino Leinon runoja luetaan kouluissa ja melkein kaikki tietävät, kuka Eino Leino on. 

f.  Eino Leino kirjoitti runoja, jotka koskettivat monia. 

f.  Hän oli kiinnostunut suomalaisesta mytologiasta, erityisesti Kalevalasta. 

g.  Kalevalan aiheet näkyvät monissa Eino Leinon runoissa. 

3.  Kirjoita viivoille sopivat predikaatit. 

olen nähnyt  voi tuntua  on  lukevat  näette  täytyy lukea

a.  Minä olen nähnyt tämän elokuvan monta kertaa. 

b.  Huomenna te  teatteriesityksen. 

c.  Sinun  tämä novelli, jonka opettaja on valinnut.  

d.  Meistä kirjallisuuden lukeminen  joskus vaikealta.  

e.  Kirjallisuuden lukeminen  tärkeää, mutta siihen menee paljon aikaa. 

f.  Lapset  kirjoja yhdessä vanhempien kanssa. 
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Joka-pronomini
Opiskele joka-pronomini Pääte-oppikirjan sivuilta 249–250.

TEHTÄVÄT

1. Valitse virkkeeseen joka-pronomini oikeassa muodossa yksikössä.

joka  jossa  josta  joka  joksi   jota   joka

a.  Katsoin eilen elokuvan,  ystäväni oli minulle suositellut. 

b.  James Cameron on elokuvaohjaaja,  ohjasi 1990-luvulla mm. Titanic-elokuvan.

c.  Oletko nähnyt uusimman elokuvan,  Reino Nordin näyttelee?

d.  Hän on juuri sellainen vanha ja viisas henkilö,  itsekin haluaisin tulla.

e.  Oliko se Kansallisteatteri,  remontoitiin äskettäin?

f.  Teatterikorkeakoulu on paikka,  moni näyttelijäksi haluava haaveilee.

g.  Romeo ja Julia on klassikko,  kaikkien pitäisi lukea tai nähdä elokuvissa. 
 

2.  Valitse virkkeeseen sopiva joka-pronomini oikeassa muodossa monikossa.

joita  joille  joilta  jotka  joilla  joissa

a.  Isovanhemmat ovat ihmisiä,  olen oppinut paljon. 

b.  Minulla on kaksi ystävää,  voin kertoa kaikki salaisuudet. 

c.  On monia maita,  haluaisin päästä käymään. 

d.  Olen kateellinen ihmisille,  on varaa matkustaa mihin vain!

e.  Olen päättänyt tehdä valintoja,  ovat parhaita tulevaisuuteni kannalta.

f.  Vuonna 2020 tapahtui paljon asioita,  en koskaan unohda.




