Tervetuloa Suomeen!

Huomenta!

Päivää!

Hei! Moi! Terve!

Hyvää yötä!

Ole hyvä!

Kiitos!

Anteeksi! Ei se mitään.

Mitä kuuluu? Kiitos hyvää.

Näkemiin! Hei hei!

Hyvää viikonloppua!

Voitko auttaa?

En ymmärrä.

Kuka sinä olet? Mikä sinun nimi on?
Hei! Minä olen Mikko Heiskanen. Etunimi on äm, ii, koo, koo, oo.
Sukunimi on hoo, ee, ii, äs, koo, aa, än, ee, än.
Minä olen _________________________________________
Etunimi on__________________________________________
Sukunimi on _________________________________________
Nimen kirjaimet ______________________________________
a (aa)
b (bee)
c (cee)
d (dee)
e (ee)
f (äf) n (än)
g (gee)
h (hoo)

i (ii)
j (jii)
k (koo)
l (äl)
m (äm)
v (vee)
o (oo)
p (pee)

q (kuu)
r (är)
s (äs)
t (tee)
u (uu)

y (yy)
z (tseta)
ä (ää)
ö (öö)

w (kaksoisvee)
x (äks)

Minkä maalainen sinä olet? Minkä maalainen hän on?
Oletko sinä georgialainen?
Minä olen suomalainen.

Paul on englantilainen. Hän ei ole amerikkalainen.

Verbit OLLA ja PUHUA
minä
sinä
hän
me
te
he
-

olen
olet
on
olemme / ollaan
olette
ovat

minä
sinä
hän
me
te
he

puhun
puhut
puhuu
puhumme / puhutaan
puhutte
puhuvat

Puhutko suomea?
Ei, en puhu suomea.
Puhutko englantia?
Kyllä, puhun vähän.

Minä puhun _________________________________________.

Numerot
0 nolla
1 yksi

11 yksitoista

21 kaksikymmentäyksi

2 kaksi

12 kaksitoista

22 kaksikymmentäkaksi

3 kolme

13 kolmetoista

23 kaksikymmentäkolme

4 neljä

14 neljätoista

30 kolmekymmentä

5 viisi

15 viisitoista

40 neljäkymmentä

6 kuusi

16 kuusitoista

50 viisikymmentä

7 seitsemän

17 seitsemäntoista

60 kuusikymmentä

8 kahdeksan

18 kahdeksantoista

70 seitsemänkymmentä

9 yhdeksän

19 yhdeksäntoista

80 kahdeksankymmentä

10 kymmenen

20 kaksikymmentä

90 yhdeksänkymmentä
100 sata
1000 tuhat

Syntymäaika __________________________________________
Lapsen syntymäaika ____________________________________
_____________________________________________________
Puhelinnumero__________________________________________
Kuinka vanha sinä olet? Kuinka vanha lapsi on?
Lapsi on kolme (3).
Minä olen kaksikymmentäkuusi (26).
Hän on viisitoista (15).
Mies on kolmekymmentä (30).
Vaimo on kaksikymmentäyhdeksän (29).
Minä olen _______________________________

raha
euro, euroa
sentti, senttiä

Missä Leena on?
talo

koti, olohuone

keittiö

kylpyhuone

apteekki

terveyskeskus

koulu

kirkko

moskeija

katu

Missä Leena on?
Hän on kotona (koti).
Missä apteekki on?
Se on Keskuskadulla.
Missä Sami on?
Hän on kaupassa.

makuuhuone

kauppa

lentokone

bussi, linja-auto

juna

auto

pyörä

laiva

mennä
minä menen

me menemme / mennään

sinä menet

te menette

hän menee

he menevät

- Millä sinä menet Suomeen?
- Menen lentokoneella.
- Menetkö junalla lentokentälle?
- Ei, menen bussilla.

****

- Menetkö töihin autolla?
- Ei, menen junalla.

