Käännä omalle kielellesi.

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti

Oppitunti 20 - Audio - osa 1
Tämä myyjä myy kirjoja.
Hän ei hymyile.
Tämä myyjä myy hedelmiä.
Hän hymyilee.
Tyttö myy vihanneksia.
Ostaja ostaa vihanneksia.
ostaja = asiakas
ostaa
ostan
ostat
hän ostaa
ostamme
ostatte
he ostavat
hedelmiä ja vihanneksia
"kaupan kassa" tai "kassaneiti"
Nainen tekee työtä kassalla.
lehtimyyjä
Tämä lehdenmyyjä myy kadulla lehtiä.
lehtiteline
Tässä lehtitelineessä on erilaisia sanomalehtiä.
lehdenlukija
Mies lukee sanomalehteä.
kolikoita kädessä
Minulla on kädessäni monta kolikkoa.
Ostan lehden kolikoilla.
En osta lehtiä luottokortilla.
erilaisia luottokortteja
Luottokortteja ja pankkikortteja voi käyttää kaupan kassalla,
mutta ei katukaupassa.
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Katso alempaa 'voida'-verbi
viidenkymmenen euron seteli
Kun ostat lehtiä lehdenmyyjältä käytä kolikoita.
voida verbi:
"...voi käyttää kaupan kassalla, ..."
voida
voin
voit
hän voi
voimme
voitte
he voivat
Esimerkkejä:
"Minä voin ostaa uuden polkupyörän." [Minulla on rahaa.]
"Voitko keittää minulle vettä?"
"Kyllä voin keittää sinulle vettä."
"Voinko kalastaa tällä rannalla?"
"Kyllä voit kalastaa tällä rannalla."
"Voit istua tälle tuolille."
Vasemmalla on kaksi myyjää ja oikealla on mies ja nainen.
Mies ja nainen ovat asiakkaita.
Hänkin on asiakas.
Hänellä on pussi vasemmassa kädessään.
Vasemmalla on asiakas, joka ottaa rahaa kukkarostaan.
Myyjä on selkä kameraan päin.
Nämä asiakkaat laittavat ostokset ostoskärryyn.
Miehellä sekä oikealla olevalla naisella on tatuointeja
käsivarsissaan.
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tori
Torilla myydään hedelmiä ja vihanneksia.
ostoskärryt
Ostoskärryt ovat kolmessa rivissä.
torimyymälä
Torilla on myös pieniä myymälöitä.
Tässä torimyymälässä myydään kankaita ja paitoja.
ostaa
ostan
ostat
hän ostaa
ostamme
ostatte
he ostavat
Esimerkkejä:
Minä ostan lihaa.
Onko Pertti ostanut uuden polkupyörän?
Mitä sinä ostit kaupasta?
Ostimme uuden auton.
Ostitko perunoita?
Kyllä ostin.
arbuusi = vesimeloni
Suomessa myytävät arbuusit tulevat usein Venäjältä.
Oikealla oleva nainen on myyjä ja hän myy vaatteita.
Nainen, joka seisoo vasemmalla, kantaa selässään pientä lasta.
kierreportaat
kierrelehtiö
kierre
Jos käyttää luottokortteja, joutuu usein pahaan kierteeseen.
keltaisia muistilappuja
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Minä käytän työssäni paljon muistilappuja.
Tässä kierrelehtiössä paperit ovat ruudullisia.
muistiinpanovälineitä
Pieneen kierrelehtiöön ja muistilapuille kirjoitetaan lyhyitä
muistiinpanoja.
kierteinen jäätelö
Kierrevihko jota käytän muistiinpanojani varten.
kierreportaat
kiertyä
kierryn
kierryt
hän kiertyy
kierrymme
kierrytte
he kiertyvät
Nämä kauniit portaat kiertyvät vasemmalle.
Nämä eivät ole kierreportaat.
Tyttö soittaa viulua.
Hän soittaa huilua.
Nainen seisoo pellolla ja nojaa kitaraansa.
Mies nojaa tolppaan.
Nainen nojaa seinään.
Polkupyörä ja mies nojaavat tolppaan.
Mies nojaa puuhun.
Oikealla oleva mies nojaa pöytään.
nojata
nojaan
nojaat
hän nojaa
nojaamme
nojaatte
he nojaavat
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vaikea - helppo
Erkki soittaa kitaraa.
He laulavat iloisia lauluja.
Muusikko soittaa pianoa.
Katusoittaja soittaa kitaraa.
rummut
huuliharppu
viulu, jousi ja nuotteja
Audio - osa 2
Mies soittaa viulua.
Hän pitää viulua vasemmassa kädessään ja pitää jousta oikeassa
kädessään.
Hänellä on tummat aurinkolasit.
Tämä mies soittaa hanuria.
Hanuria sanotaan (= kutsutaan) myös "haitariksi" tai "kurtuksi".
"Rakkaalla lapsella on monta nimeä”.
[Tämä on yleinen sanonta eri kulttuureissa.]
Harpunsoittaja soittaa harppua.
Harppu on hyvin vanha musiikki-instrumentti.
Harppua soitettiin Egyptissä jo noin 4.500 vuotta sitten.
Kantele on Suomen kansallissoitin.
Kantele on yli tuhat vuotta vanha soitin.
Robert Stigell, Väinämöinen, 1887
R.W. Ekman, Kreeta Haapasalo soittaa kannelta.
Maalaus on vuodelta 1868.
Nämä kolme yllä olevaa kuvaa ovat Wikipediasta.
klassinen baletti
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Modernin tanssin ja klassisen baletin ero ei aina näy valokuvissa.
jazz-tanssi on vauhdikasta
Kauniisti ruskettunut nainen tanssii.
Diskotanssilla ja jazztanssilla on yhteiset afroamerikkalaiset
juuret.
Nuoret tanssivat.
Tässä kuvassa näemme rumpalin punaisessa valaistuksessa.
Mies soittaa sähkökitaraa.
naisrumpali
Audio - osa 3 - Sanasto:
vihannes, vihanneksen, vihannesta, vihanneksien
ostaja, ostajan, ostajaa, ostajien
ostaa (verbi)
asiakas,
"kaupan kassa"
kassa, kassan, kassaa, kassojen
kassaneiti, -neidin, -neitiä, -neitien
lehdenmyyjä, -myyjän, -myyjää, -myyjien
lehtiteline, -telineen, -telinettä, -telineiden
erilainen, erilaisen, erilaista, erilaisten
lehdenlukija, -lukijan, -lukijaa, -lukijoiden
luottokortti, -kortin, -korttia, -korttien
pankkikortti, -kortin, -korttia, -korttien
voida (verbi)
ei
katukauppa, -kaupan, -kauppaa, -kauppojen
seteli, setelin, seteliä, setelien
pussi, pussin, pussia, pussien
ostos, ostoksen, ostosta, ostosten
ostoskärry, -kärryn, -kärryä, -kärryjen
käsivarsi, -varren, -vartta, -varsien
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tori, torin, toria, torien
rivi, rivin, riviä, rivien
torimyymälä, -myymälän, -myymälää, -myymälöiden
arbuusi, arbuusin, arbuusia, arbuusien
vesimeloni, -melonin, -melonia, -melonien
kierreporras, -portaan, -porrasta, -portaiden
kierrelehtiö, -lehtiön, -lehtiötä, -lehtiöiden
kierre, kierteen, kierrettä, kierteiden
joutua (johonkin) (verbi)
paha, pahan, pahaa, pahojen
muistiinpanoväline, -välineen, -välinettä, -välineiden
kierteinen, kierteisen, kierteistä, kierteisten
jäätelö, jäätelön, jäätelöä, jäätelöiden
kierrevihko, -vihon, -vihkoa, -vihkojen
kiertyä (verbi)
huilu, huilun, huilua, huilujen
pelto, pellon, peltoa, peltojen
tolppa, tolpan, tolppaa, tolppien
nojata (verbi)
helppo, helpon, helppoa, helppojen
laulu, laulun, laulua, laulujen
katusoittaja, -soittajan, -soittajaa, -soittajien
rumpu, rummun, rumpua, rumpujen
huuliharppu, -harpun, -harppua, -harppujen
viulu, viulun, viulua, viulujen
jousi, jousen, jousta, jousien
nuotti, nuotin, nuottia, nuottien
hanuri, hanurin, hanuria, hanurien
sanoa joksikin (verbi)
haitari, haitarin, haitaria, haitarien
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kurttu, kurtun, kurttua, kurttujen
rakas, rakkaan, rakasta, rakkaiden
yleinen, yleisen, yleistä, yleisten
sanonta, sanonnan, sanontaa, sanontojen
kulttuuri, kulttuurin, kulttuuria, kulttuurien
harpunsoittaja, -soittajan, -soittajaa, -soittajien
harppu, harpun, harppua, harppujen
musiikki-instrumentti, -instrumentin,
instrumenttia, -instrumenttien
kantele, kanteleen, kanteletta, kanteleiden
kansallissoitin, -soittimen, -soitinta, -soittimien
Väinämöinen, Väinämöisen, Väinämöistä, Väinämöisten
kannel, kanteleen, kannelta, kannelten
yllä
klassinen, klassisen, klassista, klassisten
baletti, baletin, balettia, balettien
moderni, modernin, modernia, modernien
tanssi, tanssin, tanssia, tanssien
ero, eron, eroa, erojen
aina
jazz-tanssi, -tanssin, -tanssia, -tanssien
vauhdikas, vauhdikkaan, vauhdikasta, vauhdikkaiden
ruskettunut, ruskettuneen, ruskettunutta, ruskettuneiden
diskotanssi, -tanssin, -tanssia, -tanssien
yhteinen, yhteisen, yhteistä, yhteisten
afroamerikkalainen, -amerikkalaisen, -amerikkalaista,
-amerikkalaisten
juuri, juuren, juurta, juurien
rumpali, rumpalin, rumpalia, rumpaleiden
valaistus, valaistuksen, valaistusta, valaistuksien
sähkökitara, -kitaran, -kitaraa, -kitaroiden
naisrumpali, -rumpalin, -rumpalia, -rumpaleiden
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