Harjutus Kirjuta sõnadega (vastused):
1. Täna on kümnes mai kakstuhat seitse.
2. Soome iseseisvuspäev on kuuendal detsembril.
3. Eesti iseseisvuspäev on kahekümne neljandal veebruaril.
4. Uusaasta on esimesel jaanuaril. Head uut aastat!
5. Lihavõtted ehk ülestõusmispüha on märtsi lõpul.
6. Kas teie poja sünnipäev on kuueteistkümnendal aprillil?
7. Jaanipäev on kahekümne neljandal juunil.
8. Eestis lähevad lapsed kooli esimesel septembril, Soomes augusti keskel.
9. Möödunud aastal sadas esimene lumi viieteistkümnendal oktoobril.
10. Kahekümne neljandal detsembril on jõululaupäev.
Harjutus: Vasta küsimustele:
1. Millal sa oled sündinud? Ma olen sündinud 23. juunil.
2. Millal on sinu nimepäev? Minu nimepäev on 28. juunil – see on Leo-päev.
3. Mis on sinu telefoninumber? Minu telefoninumber on 050-35798….
4. Kus sa elad? Mis on sinu aadress? Mina elan Helsingis. Minu aadress on Kontulankaari
2.
5. Mis päev täna on? Oli eile? On homme? Täna on neljapäev. Eile oli kolmapäev. Homme
on reede.
6. Mis kuupäev täna on? Oli eile? On homme? Täna on 10. mai, eile oli 9. mai ja homme 11.
mai.
7. Mis päeval on eesti keele tunnid? Eesti keele tunnid on neljapäeviti.
8. Millal on Kalevala päev?
9. Millal on Runebergi päev?
10. Millal on Aleksis Kivi päev?
11. Kus asub Rovaniemi? Kotka? Turku? Joensuu? Kuusamo? Rovaniemi asub Põhja Soomes,
Kotka Kagu-Soomes, Turku Lääne-Soomes, Joensuu Ida-Soomes ja Kuusamo KirdeSoomes.
12. Kus asub Kanada? Mehhiko? Itaalia? Norra? Kanada asub Ameerika mandri põhja osas,
Mehhiko lõuna osas. Itaalia ja Norra asuvad Euroopas. Itaalia asub Lõuna-Euroopas,
Norra ulatub Kesk-éuroopast Põhja-Euroopani (Põhja jäämereni).
Harjutus: Tõlgi eesti keelde!
1. Hän asuu toisessa kerroksessa. Ta elab teisel korrusel.
2. Isä käy töissä, äiti on kotona. Isa käib tööl, ema on kodus.
3. Tarton yliopisto on Turun yliopistoa vanhempi. Tartu ülikool on vanem kui Turu ülikool.
4. Käyvätkö lapsesi jo koulua vai ovatko he vielä kotona. Kas su lapsed käivad koolis või on
nad kodus?
5. Menemme illalla konsertiin. Läheme õhtul kontserdile.
6. En ymmärrä viroa. Ma ei saa eesti keelest aru.
7. Voitko vastata siihen kysymykseen. Kas sa võid sellele küsimusele vastata.
8. Mene mäkeä ylös. Minge mäest üles.
9. Siskoni on naimisissa ja asuu Englannissa. Minu õde on abielus ja elab Inglismaal.
10. Minusta tuntuu, että hän on sairas. Mulle tundub, etta on haige.
11. Meidän täytyy puhua suomeksi. Me peame rääkima soome keeles.
12. Ystävälläni ei ole aikaa mennä konserttiin. Minu sõbral ei ole aega minna konsertile.
Harjutus: Vasta küsimustele!
1. Mis kell sa hommikul tõused? Ma tõusen hommikul kell pool seitse.
2. Mis kell sa väljud kodust? Ma väljun kodust / lähen kodust välja/ ära kell pool kaheksa.
3. Mis kell su tööpäev algab? Minu tööpäev algab kell neli.
4. Mis kell algab ja lõpeb eesti keele tund? eesti keele tund algab kell neli ja lõpeb kell pool
kuus.
5. Mis kell sa sööd lõunat? Ma söön lõunat kella kaheteistkümne paiku. (12.paikkeilla)
6. Mis kell sa lähed töölt koju? Ma lähen töölt koju kell seitse.

7. Mis kell sa lähed õhtul magama? Ma lähen õhtul kella kümne ajal magama.
8. Mis kell on? Kell on pool viis.

Harjutus: Kas sa saad aru, milline aastaaeg on?
● Ah kui ilus ilm täna on! Lõpuks ometi on soe!
● Väga palav on. Kas me ei võiks varju minna?
● ……………………………… suvi
● Küll täna on vastik ilm!
● on alles külm ja kõva tuul! ja sajab ka juba mitu päeva järjest!
● Ei tea, kas hakkab müristama ka?
● Ega te ilmateadet ei ole kuulanud? Millal see ilm küll paremaks läheb?
● ……………………………… sügis
● Küll on külm! Ja lund on sel aastal nii palju sadanud!
● Oi, täna on lausa suurepärane ilm! Peab kindlasti suusatama minema!
● Nagu ütleb luuletaja: nii külm, et hakkab hirm, kas selles ilmas polegi siis sooja?
● ……………………………… talv
● Päike paistab täna päris kõrgelt.
● Olen väheke külma saanud.
● Jah, praegusel aastaajal võib kergesti külma saada!
● Ainuke lohutus, et ka räästal tundus nohu olevat!
● ……………………………… kevad
Mitmuse harjutusi (pikkade pühade aja viitmiseks:-) )
kirjuta mitmuses:
1. Hotellides on mugavad toad.
2. Raamatutes on juttu välismaadel elavatest eestlasest.
3. Vabadel päevadel ma käin ekskursioonidel teistes linnades.
4. Soome koolides õpetatakse palju võõraid keeli.
5. Mõned teaduskonnad töötavad vanades hoonetes.
6. Millistel erialadel õpib kõige enam üliõpilasi?
7. Mõnedel üliõpilastel on toad ühiselamutes, teised elavad üürikorterites.
8. Mõtlen sageli nendele aastale.

Monikon nominatiivi

monikon partitiivi

monikon adessiivi

suur täht (suuri tähti)

suured tähed

suuri tähtesid

suurtel tähtedel

must muld (musta multa)

mustad mullad

musti muldasid

mustadel muldadel

uus nuga (uusi veitsi)

uued noad

uusi nugasid / nuge

uutel nugadel

sile põsk (sileä poski)

siledad põsed

siledaid põski

siledatel põskedel

sirge rida (suora rivi)

sirged read

sirgeid ridu

sirgetel ridadel

sada inimest (sata ihmistä)

sajad inimesed

sadu inimesi

sadadel inimestel

väike palk (pieni palkka)

väikesed palgad

väikesi palku

väikestel palkadel

hea korter (hyvä asunto)

head korterid

häid kortereid

headel korteritel

eesti murre (viron murre)

eesti murded

eesti murdeid

eesti murretel

esimene kord (ensimmäinen kerta) esimesed korrad

esimesi kordi

esimestel kordadel

kevadine vesi (keväinen vesi)

kevadised veed

kevadisi veesid

kevadistel vetel

haige selg (sairas selkä)

haiged seljad

haigeid selgi

haigetel selgadel

roheline kask (vihreä koivu)

rohelised kased

rohelisi kaski

rohelistel kaskedel

õde ja vend (sisko ja veli)

õed ja vennad

õdesid ja vendi

õdedel ja vendadel

tark mees (viisas mies)

targad mehed

tarku mehi

tarkadel meestel

raske kott (painava kassi)

rasked kotid

raskeid kotte

rasketel kottidel

vana juhiluba (vanha ajokortti)

vanad juhiload

vanu juhilube

vanadel juhilubadel

soome kirjanik (suomen kirjailija)

soome kirjanikud

soome kirjanikke

soome kirjanikel

õnnelik perekond (onnellinen
perhe)

õnnelikud perekonnad

õnnelikke perekondi

õnnelikel perekondadel

