Käännä omalle kielellesi.

Oppitunti 10
Osa 1
Substantiivien taivutus
monta kauppaa
Tässä talossa on monta kauppaa.
ruokakauppa
Tässä kaupassa myydään ruokaa.
kotitalousmyymälä
Tässä kaupassa myydään astioita.
vaatemyymälä
Tässä kaupassa myydään vaatteita ja asusteita.
naisten ja lasten asusteita
naisten asusteita
asuste ~ asu
naisten asuja
kauppakeskus
Tämä on suuri kauppakeskus.
Kauppakeskuksessa on paljon kauppoja.
Oppitunti 10, sanasto:
ruokakauppa
myydä (verbi)
ruoka
kotitalousmyymälä
astia
vaatemyymälä
vaate
asu

Katso video => Oppitunti 1
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nainen
lapsi
kauppakeskus
kaunis
Substantiivien taivutus
Esimerkkejä:
Perusmuoto = Nominatiivi => talo
Tämä on talo.
Omistusmuoto = Genetiivi => talon
Talon katto on punainen.
Partitiivi => taloa
monta taloa
Monikon genetiivi => talojen
Talojen katot ovat mustat.

Perusmuoto = Nominatiivi => nainen
kaunis nainen
Omistusmuoto = Genetiivi => naisen
naisen talo
naisen kaunis talo
Partitiivi => naista
kaksi naista
kaksi kaunista naista
Monikon genetiivi => naisten
naisten asut
naisten valkoiset asut

Katso video => Oppitunti 1
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Nominatiivi

Genetiivi

Partitiivi

Monikon genetiivi

appelsiini
kirja
kala
koira
kissa

appelsiinin
kirjan
kalan
koiran
kissan

appelsiinia
kirjaa
kalaa
koiraa
kissaa

appelsiinien
kirjojen
kalojen
koirien
kissojen

hirvi
kynä
luu
vihko
poika

hirven
kynän
luun
vihon
pojan

hirveä
kynää
luuta
vihkoa
poikaa

hirvien
kynien
luiden
vihkojen
poikien

pullo
kitara
silmä
sammakko
vasara

pullon
kitaran
silmän
sammakon
vasaran

pulloa
kitaraa
silmää
sammakkoa
vasaraa

pullojen
kitaroiden
silmien
sammakkojen
vasaroiden

mikrofoni
lamppu
orava
joutsen
lentokone

mikrofonin
lampun*
oravan
joutsenen*
lentokoneen*

mikrofonia
lamppua
oravaa
joutsenta
lentokonetta

mikrofonien
lamppujen
oravien
joutsenten
lentokoneiden

suu
ambulanssi
maila
polkupyörä
kansio

suun
ambulanssin
mailan
polkupyörän
kansion

suuta
ambulanssia
mailaa
polkupyörää
kansiota

suiden
ambulanssien
mailojen
polkupyörien
kansioiden

lintu
kynttilä
tyttö

linnun*
kynttilän
tytön

lintua
kynttilää
tyttöä

lintujen
kynttilöiden
tyttöjen
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Nominatiivi

Genetiivi

Partitiivi

Monikon genetiivi

kampa
laiva

kamman*
laivan

kampaa
laivaa

kampojen
laivojen

avain
auto
nainen
herätyskello
mies
rannekello

avaimen*
auton
naisen*
herätyskellon
miehen*
rannekellon

avainta
autoa
naista
herätyskelloa
miestä
rannekelloa

avaimien
autojen
naisten
herätyskellojen
miesten
rannekellojen

Perusmuoto = Nominatiivi => puu
Omistusmuoto = Genetiivi => puun
puun lehti
puun punainen lehti
Partitiivi => puuta
monta puuta
monta värikästä puuta
Monikon genetiivi => puiden
puiden lehdet
puiden värikkäät lehdet

Perusmuoto = Nominatiivi => myymälä
Omistusmuoto = Genetiivi => myymälän
myymälän ikkuna
Partitiivi => myymälää
monta myymälää
monta pientä myymälää
Monikon genetiivi => myymälöiden
myymälöiden ikkunat
myymälöiden isot ikkunat
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Perusmuoto = Nominatiivi => mies
Omistusmuoto = Genetiivi => miehen
miehen paita
Partitiivi => miestä
kaksi miestä
Monikon genetiivi => miesten
miesten paidat
aina monikkomuoto:
silmälasit, silmälasien, silmälasia, silmälasien
sakset, saksien, saksia, saksien
housut, housujen, housuja, housujen
Osa 3
Oppitunti 2:
nominatiivi, genetiivi, partitiivi, monikon genetiivi
paita, paidan, paitaa, paitojen
tehdas, tehtaan, tehdasta, tehtaitten
sänky, sängyn, sänkyä, sänkyjen
muna, munan, munaa, munien
pöytä, pöydän, pöytää, pöytien
pilvi, pilven, pilveä, pilvien
korva, korvan, korvaa, korvien
kukka, kukan, kukkaa, kukkien
grilli, grillin, grilliä, grillien
käsi, käden, kättä, käsien
hevonen, hevosen, hevosta, hevosien
lamppu, lampun, lamppua, lamppujen
puu, puun, puuta, puiden
silmä, silmän, silmää, silmien
ikkuna, ikkunan, ikkunaa, ikkunoiden
http://lingvox.weebly.com

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 6

Käännä omalle kielellesi.

lammas, lampaan, lammasta, lampaiden
jalka, jalan, jalkaa, jalkojen
omena, omenan, omenaa, omenoiden
laatikko, laatikon, laatikkoa, laatikoiden
lukko, lukon, lukkoa, lukkojen
sulka, sulan, sulkaa, sulkien
ovi, oven, ovea, ovien
tossu, tossun, tossua, tossujen
hana, hanan, hanaa, hanojen
hammas, hampaan, hammasta, hampaiden
matkalaukku, -laukun, -laukkua, -laukkujen
kynänteroitin, -teroittimen, -teroitinta, -teroittimien
kysymys, kysymyksen, kysymystä, kysymysten
vastaus, vastauksen, vastausta, vastausten
hakaneula, hakaneulan, hakaneulaa, hakaneulojen
Oppitunti 3:
nominatiivi, genetiivi, partitiivi, monikon genetiivi
väri, värin, väriä, värien
luistin, luistimen, luistinta, luistimien
luuranko, luurangon, luurankoa, luurankojen
kukko, kukon, kukkoa, kukkojen
banaani, banaanin, banaania, banaanien
ruusu, ruusun, ruusua, ruusujen
mittanauha, -nauhan, -nauhaa, -nauhojen
kansio, kansion, kansiota, kansioiden
tähti, tähden, tähtiä, tähtien
saapas, saappaan, saapasta, saappaiden
porkkana, porkkanan, porkkanaa, porkkanoiden
meritähti, -tähden, -tähteä, -tähtien
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ilmapallo, -pallon, -palloa, -pallojen
lipasto, lipaston, lipastoa, lipastojen
sika, sian, sikaa, sikojen
tomaatti, tomaatin, tomaattia, tomaattien
nitoja, nitojan, nitojaa, nitojien
mansikka, mansikan, mansikkaa, mansikoiden
nasta, nastan, nastaa, nastojen
lippu, lipun, lippua, lippujen
huuli, huulen, huulta, huulien
sohva, sohvan, sohvaa, sohvien
sateenvarjo, -varjon, -varjoa, -varjojen
hame, hameen, hametta, hameiden
kaappikello, -kellon, -kelloa, -kellojen
sulka, sulan, sulkaa, sulkien
pilli, pillin, pilliä, pillien
luumu, luumun, luumua, luumujen
nappi, napin, nappia, nappien
Osa 4
Oppitunti 4:
salkku, salkun, salkkua, salkkujen
sähköpistoke, -pistokkeen, -pistoketta, -pistokkeiden
päärynä, päärynän, päärynää, päärynöiden
rypäle, rypäleen, rypälettä, rypäleitten
kanootti, kanootin, kanoottia, kanoottien
ruoho, ruohon, ruhoja, ruohojen
USB-muistitikku, -tikun, -tikkua, -tikkujen
tausta, taustan, taustaa, taustojen
kyyhkynen, kyyhkysen, kyyhkystä, kyyhkysten
Saudi-Arabia, -Arabian, -Arabiaa, (-)
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lippu, lipun, lippua, lippujen
koirankoppi, -kopin, -koppia, -koppien
linja-auto, -auton, -autoa, -autojen
kettu, ketun, kettua, kettujen
pölynimuri, -imurin, -imuria, -imurien
paketti, paketin, pakettia, pakettien
kukkaro, kukkaron, kukkaroa, kukkaroiden
aasi, aasin, aasia, aasien
talo, talon, taloa, talojen
hiiri, hiiren, hiirtä, hiirien
valokatkaisija, -katkaisijan, -katkaisijaa, -katkaisijoiden
tulostin, tulostimen, tulostinta, tulostimien
lierihattu, -hatun, -hattua, -hattujen
asuste, asusteen, asustetta, asusteiden
metsästäjä, metsästäjän, metsästäjää, metsästäjien
Oppitunti 5
paristo, pariston, paristoa, paristojen
kaukosäädin, -säätimen, -säädintä, -säätimien
lokki, lokin, lokkia, lokkien
savuke, savukkeen, savuketta, savukkeiden
tupakka, tupakan, tupakkaa, tupakoiden
pyykkipoika, -pojan, -poikaa, -poikien
pingviini, pingviinin, pingviiniä, pingviinien
vanupuikko, -puikon, -puikkoa, -puikkojen
vetoketju, -ketjun, -ketjua, -ketjujen
rullamitta, -mitan, -mittaa, -mittojen
muurahainen, muurahaisen, muurahaista, muurahaisten
hattu, hatun, hattua, hattujen
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taskulamppu,

-lampun, -lamppua, -lamppujen
pöytälamppu, -lampun, -lamppua, -lamppujen
jalkalamppu, -lampun, -lamppua, -lamppujen
jänis, jäniksen, jänistä, jänisten
jakkara, jakkaran, jakkaraa, jakkaroiden
lukusana, -sanan, -sanaa, -sanojen
substantiivi, substantiivin, substantiivia, substantiivien
katkaisija, katkaisijan, katkaisijaa, katkaisijoiden
osa 5
Oppitunti 6:
kumi, kumin, kumia, kumien
pyyhekumi, -kumin, -kumia, -kumien
pää, pään, päätä, päiden
pöytälaskin, -laskimen, -laskinta, -laskimien
viivoitin, viivoittimen, viivoitinta, viivoittimien
purkki, purkin, purkkia, purkkien
kuva, kuvan, kuvaa, kuvien
säilykepurkki, -purkin, -purkkia, -purkkien
väripurkki, -purkin, -purkkia, -purkkien
värikynä, -kynän, -kynää, -kynien
huomiovärikynä, -kynän, -kynää, -kynien
muistilappu, -lapun, -lappua, -lappujen
väriliitu, -liidun, -liitua, -liitujen
öljyväriliitu, -liidun, -liitua, -liitujen
CD-kynä, -kynän, -kynää, -kynien
kuulakärkikynä, -kynän, -kynää, -kynien
huopakynä, -kynän, -kynää, -kynien
tussi, tussin, tussia, tussien
mustekynä, -kynän, -kynää, -kynien
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penaali, penaalin, penaalia, penaalien
mustepullo, -pullon, -pulloa, -pullojen
paperi, paperin, paperia, paperien
tuoli, tuolin, tuolia, tuolien
lanka, langan, lankaa, lankojen
kauppa, kaupan, kauppaa, kauppojen
varvas, varpaan, varvasta, varpaitten
lautanen, lautasen, lautasta, lautasten
ruuvimeisseli, -meisselin, -meisseliä, -meisseleitten
lehti, lehden, lehteä, lehtien
kangas, kankaan, kangasta, kankaitten
Oppitunti 7:
nominatiivi, genetiivi, partitiivi, monikon genetiivi
pesä, pesän, pesää, pesien
puku, puvun, pukua, pukujen
iltapuku, -puvun, -pukua, -pukujen
kana, kanan, kanaa, kanojen
kananmuna, -munan, -munaa, -munien
munakuppi, -kupin, -kuppia, -kuppien
kori, korin, koria, korien
tukka, tukan, tukkaa, tukkien
lehti, lehden, lehteä, lehtien
tusina, tusinan, tusinaa, tusinoitten
Oppitunti 8:
nominatiivi, genetiivi, partitiivi, monikon genetiivi
sivellin, siveltimen, sivellintä, siveltimien
pensseli, pensselin, pensseliä, pensselien
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paletti, paletin, palettia, palettien
öljyväri, -värin, -väriä, -värien
öljyväripurkki, -purkin, -purkkia, -purkkien
spraymaali, -maalin, -maalia, -maalien
graffiti, graffitin, graffitia, graffitien
vesiväri, -värin, -väriä, -värien
muotokuva, -kuvan, -kuvaa, -kuvien
karrikatyyri, karrikatyyrin, karrikatyyriä, karrikatyyrien
liitu, liidun, liitua, liitujen
piirros, piirroksen, piirrosta, piirrosten
liitutaulu, -taulun, -taulua, -taulujen
perhonen, perhosen, perhosta, perhosten
videokamera, -kameran, -kameraa, -kameroiden
kamera, kameran, kameraa, kameroiden
valokuva, -kuvan, -kuvaa, -kuvien
ajovalo, -valon, -valoa, -valojen
kiikari, kiikarin, kiikaria, kiikareiden
spraypullo, -pullon, -pulloa, -pullojen
aerosolipullo, -pullon, -pulloa, -pullojen
ponnekaasupullo, -pullon, -pulloa, -pullojen
Osa 6
Oppitunti 9:
nominatiivi, genetiivi, partitiivi, monikon genetiivi
numero, numeron, numeroa, numeroiden
liha, lihan, lihaa, lihojen
perunasose, -soseen, -sosetta, -soseiden
perunamuusi, -muusin, -muusia, -muusien
perunasoseuttaja, -soseuttajan, -soseuttajaa, -soseuttajien
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peruna, perunan, perunaa, perunoiden
kanankoipi, -koiven, -koipea, -koipien
kurpitsasose, -soseen, -sosetta, -soseiden
appelsiinimehu, -mehun, -mehua, -mehujen
porkkanamehu, -mehun, -mehua, -mehujen
mustaviinimarja, -marjan, -marjaa, -marjojen
mehu, mehun, mehua, mehujen
omenamehu, -mehun, -mehua, -mehujen
musta viinimarja, mustan viinimarjan,
mustaa viinimarjaa, mustien viinimarjojen
kurpitsa, kurpitsan, kurpitsaa, kurpitsojen
betonimylly, -myllyn, -myllyä, -myllyjen
betoni, betonin, betonia, betonien
maalari, maalarin, maalaria, maalarien
tehosekoitin, -sekoittimen, -sekoitinta, -sekoittimien
sauvasekoitin, -sekoittimen, -sekoitinta, -sekoittimien
vauva, vauvan, vauvaa, vauvojen
sose, soseen, sosetta, soseiden
aurinko, auringon, aurinkoa, aurinkojen
kieli (suussa), kielen, kieltä, kielien
kieli (suomen kieli, englannin kieli...)
suomen kieli, suomen kielen,suomen kieltä, suomen kielien
lapsi, lapsen, lasta, lapsien
kuvasanakirja, -kirjan, -kirjaa, -kirjojen
puhelin, puhelimen, puhelinta, puhelimien
"kännykkä", kännykän, kännykkää, kännyköiden
käsipuhelin, -puhelimen, -puhelinta, -puhelimien
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matkapuhelin, -puhelimen, -puhelinta, -puhelimien
sanakirja, -kirjan, -kirjaa, -kirjojen
kulho, kulhon, kulhoa, kulhojen
salaattikulho, -kulhon, -kulhoa,-kulhojen
kuori, kuoren, kuorta, kuorien
keltuainen, keltuaisen, keltuaista, keltuaisten
valkuainen, valkuaisen, valkuaista, valkuaisten
televisio, television, televisiota, televisioiden
muistikirja, -kirjan, -kirjaa, -kirjojen
kirje, kirjeen, kirjettä, kirjeiden
postikortti, -kortin, -korttia, -korttien
postimerkki, -merkin, -merkkiä, -merkkien
Leena, Leenan, Leenaa, Leenojen
leikkuulauta, -laudan, -lautaa, -lautojen
leipäveitsi, -veitsen, -veistä, -veitsien
viipale, viipaleen, viipaletta, viipaleiden
leipä, leivän, leipää, leipien
popcorn, popcornin, popcornia, popcornien
leipäviipale, -viipaleen, -viipaletta, -viipaleiden
kookospähkinä, -pähkinän, -pähkinää, -pähkinöiden
katto, katon, kattoa, kattojen
koriste, koristeen, koristetta, koristeiden
kuppi, kupin, kuppia, kuppien
kahvi, kahvin, kahvia, kahvien
äiti, äidin, äitiä, äitien
kirsikka, kirsikan, kirsikkaa, kirsikoiden
sitruuna, sitruunan, sitruunaa, sitruunoiden
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Oppitunti 10:
kauppa, kaupan, kauppaa, kauppojen
ruokakauppa, -kaupan, -kauppaa, -kauppojen
ruoka, ruuan, ruokaa, ruokien
kotitalousmyymälä, -myymälän, -myymälää,
-myymälöiden
astia, astian, astiaa, astioiden
vaatemyymälä, -myymälän, -myymälää, -myymälöiden
vaate, vaatteen, vaatetta, vaatteiden
asuste, asusteen, asustetta, asusteiden
asu, asun, asua, asujen
nainen, naisen, naista, naisten
lapsi, lapsen, lapsia, lasten
kauppakeskus, -keskuksen, -keskusta, -keskuksien
esimerkki, esimerkin, esimerkkiä, esimerkkien

http://lingvox.weebly.com

