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(zu Beginn der Sitzung)

Analysieren und übersetzen Sie folgende Sätze:

1. Puhutko suomea?

2. Miksen näe unta?

3. Hän ei lyö lasta.

4. Ettekö puhu saksaa?

5. Emme syö kalaa emmekä lihaa.

6. Katson tulta saunan tulipesässä.

7. Koko perhe syö leipää ja juo teetä.

8. Sahat valittavat etteivät saa puuta.

9. Odotan asiakasta vielä kaksi tuntia.

10. Joulukuussa kukaan ei osta jäätelöä.

11. Ellet opi kielioppia, et ymmärrä suomea.

12. Tarvitsemme kahta ovea ja kolmetta ikkunaa.

13. Isällä on maata yli viisikymmentä hehtaaria.

14. Talvi tulee sunnuntaina - muutamaksi päiväksi.

15. Kiitämme naapuria avusta kaksi kertaa viikossa.

16. On kolme tärkeää asiaa muistaa, kun oppii kieltä.

17. Vielä kuusi yötä odotusta, ja sitten tulee lunta!

18. Tytöllä on unelmana kirjoittaa kirja - onko se vaikeaa?

19. Nyt tarvitset kolmea asiaa: aikaa, aikaa ja lisää aikaa.

20. Vaikka luumassaa voi kasvattaa vain nuorena, liikunta vahvistaa luuta.
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Glossar:

aika,ajan n Zeit
apu n Hilfe
asia n Sache
asiakas,asiakkaan,asiakasta n Kunde
ei,en,... v nicht
eikä,enkä,... v+cnj und nicht
ellei,ellen,... sbj+v falls nicht
että sbj dass
ettei,etten sbj dass nicht
hän,hänen prn er; sie
hehtaari n Hektar
ikkuna n Fenster
isä n Vater
ja cnj und
joulu n Weihnachten
joulukuu n Dezember
juoda vt trinken
jäätelö n Speiseeis
kaksi,kahden,kahta num zwei
kala n Fisch
kasvattaa vt wachsen lassen
katsoa vi[+par] anschauen
kerta n Mal
kieli,kielen n Sprache
kielioppi n Grammatik
kiittää vt[+par,+ela] danken für
kirja n Buch
kirjoittaa vt schreiben
-ko/-kö fprt Entscheidungsfrage; ob
koko det[inv] ganze(r)
kolme,kolmen,kolmea num drei
kukaan,kenenkään prn[+ei] niemand
kun sbj wenn; als
kuu n Mond; Monat
kymmenen,kymmenen num zehn
lapsi,lapsen,lasta n Kind
leipä n Brot
liha n Fleisch
liikunta n Bewegung; Sport
lisä n Zuschlag; Mehr
lumi,lumen,lunta n Schnee
luu n Knochen
lyödä vt schlagen
maa n Land; Erde
massa n Masse
miksei,miksen,... fadv warum nicht
miksi fadv warum
muistaa vt[+par] sich erinnern an
muutama det einige

naapuri,naapurin n Nachbar
nuori,nuoren a jung
nyt adv jetzt; nun
nähdä,näen vt sehen
nähdä unta vi träumen
odottaa vt[+par] warten auf
odotus,odotuksen n Warten
olla v sein
oppia vt[+par] lernen
ostaa vt kaufen
perhe n Familie
pesä n Nest
puhua vt sprechen
puu n Baum; Holz
päivä n Tag
saada vi[+inf] dürfen
saada vt bekommen; erhalten
saha n Säge; Sägewerk
saksa n Deutsch
sauna n Sauna
se prn das; es
sitten adv dann; danach
sunnuntai n Sonntag
suomi,suomen n Finnisch
syödä vt essen
talvi,talven n Winter
tarvita vt[+par] brauchen
tärkeä a wichtig
tee n Tee
tuli,tulen,tulta n Feuer
tulipesä n Feuerkammer
tulla vi kommen
tunti,tunnin n Stunde
tyttö n Mädchen
unelma n (Wunsch-)Traum
uni,unen n Schlaf; Traum
vahvistaa vt stärken
vaikea a schwierig
vaikka sbj obwohl
vain adv nur
valittaa vi (sich be)klagen
vielä adv noch; noch ein
viikko n Woche
viisi,viiden,viittä num fünf
voida vi[+inf] können
yli prp[+nom] über, mehr als
ymmärtää vt verstehen
yö n Nacht
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