Kielioppi 2

Tehtävä: Anna lausetyypille nimi ja keksi vielä oma esimerkki.
La usetyyppi:
Mä näin eilen kaupungilla poliiseja ja palomiehiä.
Voisitko ostaa kaupasta appelsiineja ja greippejä?
Suomessa lähetetään paljon tekstiviestejä.
Oma esimerkkilause:
Lausetyyppi:
Kaikki suomalaiset ovat ujoja ja hiljaisia©
Vikt6ria ja Kitti ovat unkarilaisia opiskelijoita.
Nämä tehtävät ovat vaikeita.

Oma esimerkkilause:
Lausetyyppi:
Mulla on laukussa kyniä ja paperinenäliinoja.
Iriksellä on paljon ystäviä.
Onko sulla kysymyksiä?

Oma esimerkkilause:
Lausetyyppi:
Suomen metsissä on paljon hirviä.
Suomen kurssilla on fiksuja opiskelijoita.
Täällä on ylimääräisiä papereita.

Oma esimerkkilause:
Lausetyyppi:
Opiskeljoita väsyttää aamulla.
Suomalaisia ärsyttää, jos ruotsalaiset voittavat Euroviisut.
Oma esimerkkilause:__________

La usetyyppi:
Milloin teistä tulee maistereita?
Oma esimerkkilause:_________
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Milloin käytetään partitiivia?
Mä käytän tietokonetta joka päivä.
Miten tätä käytetään?
Kuka rakastaa partitiivia? Maana rakastaa partitiivia!
1.

Mun täytyy ostaa 2 banaania!!! (ei 1)
Numero + partitiivi
Kilo sokeria, metni lakritsaa,
purkki hilloa
Paljon voita, paljon autoja

Monta autoa

2.

Mulla ei ole kissaa!
Minä en halua ostaa kissaa.
Tuskin saan joululahjaksi kissaa.
(paitsi predikatiivilause yksikössä: Minä en ole suomalainen)
Negatiivinen lause

3.

Jääkaapissa on voita
Ainesana, abstrakti asia

4.

Olin juuri tekemässä kotitehtäviä, kun hän tuli.
Hän jatkaa matkustamista.
Hän odottaa minua.
Hän vihaa minua.
Prosessit ja partitiiviverbit (joissa tekeminen yleensä on jatkuvaa)

5.

Mua ärsyttää

6.

Hyvää syntymäpäivää Marta!
Toivotu kset
On mielenkiintoista, että opiskelijat eivät rakasta partitiivia.

7.

On vaikeaa ymmärtää kielioppia.
Huom: subjekti ei ole partitiivissa
Monet opiskelijat menevät hiiihtämään.
Jyväskylässä on paljon opiskelijoita, jotka menevät hiihtämään
Olut on hyvää.
Rakkaus on tärkeää.
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Keitä ärsyttää?

ärsyttää.

1.me
2. suomalaiset
3. ulkomaalaiset vaihto-opiskelijat
4. miehet ja naiset
5. lapset

Keitä suututtaa?
1.
2.
3.
4.
5.

suututtaa.

poliitikot
opettajat
poliisit
kämppikset
asiakkaat

Keitä väsyttää?

väsyttää.

1. karhut
2. koirat
3. kissat
4. hevoset
5. lehmät
6. siat
7. elefantit
8. tiikerit
9. kanat
10. kukot
11. kotkat
12. papukaijat
13. harakat
14. varikset

kana

kukko
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27.1.2012

Kielioppi 2

Oikeat vastaukset:
Keitä ärsyttää?
1.
2.
3.
4.
5.

ärsyttää.

meitä
suomalaisia
ulkomaalaisia vaihto-opiskelijoita
miehiä ja naisia
lapsia

Keitä suututtaa?
1.
2.
3.
4.
5.

poliitikkoja
opettajia
poliiseja
kämppiksiä
asiakkaita

Keitä väsyttää?
1. karhuja
2. koiria
3. kissoja
4. hevosia
5. lehmiä
6. sikoja
7. elefantteja
8. tiikereitä
9. kanoja
10. kukkoja
11. kotkia
12. papukaijoja
13. harakoita
14. variksia
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väsyttää.

Voit käyttiä mallisanoja, kun muodostat nionikon partitiivia ©
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lähde: Matkalla jossain Suomessa 2, 2007

Täydennä sana n-muodossa. Mieti myös, miksi käytät 11-muotoa.

1.

pitäisi antaa enemmän kotitehtäviä.

2.

(opiskelija) pitäisi olla ahkerampi.

3. Viskiä voi juoda
4. Näin

(vesi) kanssa.
(tuo nainen) eilen Prismassa.

5.

kämppis) täytyy siivota.

6.

lippu on sinivalkoinen.

7.

ei pitäisi olla rikki, koska se on uusi.

8.

täytyy virrata.

9.

ei pitäisi kulua niin nopeasti.

10.

perässä lensi 3 lokkia.

11.

rikas mies) olisi hyvä vähän rentoutua.

12.

ja Tuomas) täytyy opiskella viikonloppuna.

13.

(lohi ja hauki) kanssa sopii perunamuusi.

14.

ei välttämättä tarvitse olla kallis.

15.

pitäisi aueta 5 minuutin päästä.

16.

päällä on kansi.

17..

(älykäs ihminen) ei tarvitse kuunnella tuollaista.

18.

pitää olla kiinni luennolla.

19. Tilaisitko minulle
20.

(alkoholiton olut)?
mauton ruoka) kanssa on pakko juoda viiniä.

21.

(lääkäri) pitäisi tulla tänne ihan kohta.

22.

on haukuttava, jos varas tulee taloon.

23.

on pakko tehdä töitä yötä

Oliko tässä
tehtävässä

päivää,
24.

täytyy uudistua koko ajan.

yhtään uutta

25.

täytyy kasvaa joka vuosi,

sanaa?

26. Ostin eilen
27.
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(lapsuus) pitäisi olla ihanaa aikaa!
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Vastauksia...
Jos sun vastaus on erilainen, mieti miksi.
Alleviivaa vaikeat kohdat.
Jos tehtävä oli helppo, tee sama monikossa©

1. opettajan
2. opiskelijan
3. veden
4. tuon naisen
5. mun kämppiksen
6. Suomen
7. tietokoneen
8. joen
9. ajan
10. veneen
11. tuon rikkaan miehen
12. Joonaksen ja Tuomaksen
13. Lohen ja hauen
14. kahvinkeittimen
15. Sokoksen
16. roskiksen
17. älykkään ihmisen
18. puhelimen
19. alkoholittoman oluen
20. Tämän mauttoman ruoan
21. lääkärin
22. koiran
23. presidentin
24. yrityksen
25. talouden
26. karjalanpiirakan
27. lapsuuden
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