
Was ist dein Hobby?
 1   Schau das Video und antworte. 
  Katso video ja täydennä suomeksi. 

Sophie: 

1. Olen tanssinut                      vuoden ajan.  

2.  Parhaat kaverini ovat   

  .  

3. Ratsastan kerran  .  

4.  Lempihevoseni Bommel on  ,  

  ja super                   .  

5.  Ratsastan aina perjantai-iltaisin  

klo               .  

6.    ja 

internet ovat minulle myös tärkeitä.

7.  Olen mielelläni yhdessä   

   kanssa. 

8. Haluaisin oppia  .

 2   Löse das Kreuzworträtsel.
   Ratkaise ristikko ruotsin- ja englanninkielisten  

vinkkien perusteella.

Kirjoita ratkaisulause ruotsiksi tai englanniksi. 

 

Lektion 1

Markus:

1.  Pelaan kolmea asiaa:  ,            

                                        

ja                                                . 

2.  Sählyä pelaan   ja  

seurassa maanantaisin klo             

ja keskiviikkoisin klo  . 

3.  Seurani on voittanut jo   turnausta. 

4.  Ensi vuonna aiomme matkustaa  

                                . 

5.  Mikä meni vikaan Markuksen videon lopussa?  

                           . 

6.  Mitä Markus halusi sanoa saksaksi?                                                                                      

  . 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nervt  

das?!?

OPIT:
  Kertomaan harrastuk-
sistasi ja vapaa-ajastasi.

  Harrastuksiin ja vapaa- 
aikaan liittyvää sanastoa.

  Kertomaan mielipiteesi  
eri harrastuksista ja  
ymmärtämään, mitä  
toiset nuoret kertovat  
harrastuksista ja  
vapaa-ajasta.

KERTAAT:
  Kellonajat
  Verbin taivutuksen
  Omistuspronominit

TUTUSTUT:
  Saksan ryhmääsi
  Saksalaisiin urheilijoihin  
ja muihin kuuluisuuksiin

Jaksossa 1

10.

Laita rasti, jos muistat,  

miten sanot saksaksi: 

Q Paljonko kello on? 

Q Minun harrastukseni on 

Q Minä pelaan 

 1. go fishing
 2. to swim
 3. spela ishockey
 4. table tennis
 5. spela
 6. skiing
 7. sjunga
 8. läsa
 9. to play guitar

 

Katso video. 
Mikä Markusta 
nolottaa?
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1  Mach dich warm

7  A Kreuze an und rate.
  Rastita ja arvaa. 

Rastita kuvasanakirjan neliöihin seitsemän sinulle mieluista  
tekemistä. Arvuutelkaa vuorotellen parin kanssa, mitkä  
tekemiset olette valinneet. Se, joka ensimmäisenä on  
arvannut toisen rastit, on voittaja. 

 B  Kreuze an und rate.
  Rastita ja arvaa. 

Rastita kuvasanakirjan ympyröihin seitsemän sinulle epämieluisinta  
tekemistä. Arvuutelkaa vuorotellen parin kanssa, mitkä tekemiset  
olette valinneet. Se, joka on ensimmäisenä arvannut toisen rastit  
on voittaja.

Gehst du Gassi?  

Muistathan  
kysyttäessä nostaa  

äänenpainoa ja laittaa  
verbiin ST-päätteen!
Huom! Läufst du ... ja  

Bist du ...

Ich spiele  
Videospiele.

8   Spielt in der Gruppe.
  Pelatkaa ryhmässä.

X  PelAtkaa peliä neljän oppilaan ryhmässä.  
Nuorin ryhmästä aloittaa arvaajana. 

X  Muut valitsevat kuvasanakirjasta kukin oman tekemisen,  
näyttelee sen ja kertoo, mitä on tekemässä.

X Arvaaja kääntää selkänsä, ja yksi vaihtaa tekemisen.
X  Arvaaja kääntyy takaisin, ja muut näyttelevät tekemistään.  

Arvaaja kertoo saksaksi mallin mukaan, kuka on  
vaihtanut tekemisen.

Muistathan  
että arvaaja  
laittaa verbin  

loppuun  
T-päätteen!

Ich gehe  
in die Sauna. Ich gehe Gassi. 

9  A Wähle die richtige Alternative.
  Valitse oikea vaihtoehto.

1. Ich     gehe  /  gehst  /  geht   fischen.  

2. Du    reitet  /  reitest  /  reite.  

3. Anna    singe  /  singt  /  singst    schön.  

4. Macht  /  Machst  /  Mache    du Synchroneiskunstlauf?  

5. Er    spiele  /  spielt  /  spielst    Eishockey.  

6. Sie    schwimmt  /  schwimmst  /  schwimme gern. 

7. Ich    schaut  /  schaust  /  schaue    Serien online.  

8. Peter    segelt  /  segle  /  segelst    gern.  

9. Du    spielst  /  spielt  / spiele    oft Fußball.  

10. Ich    backst  /  backe  /   backt    sehr gern.  

 B  Fülle aus. 
  Täydennä.

Ich-sanan kanssa käytän verbin päätettä   .  

Du-sanan kanssa käytän verbin päätettä   .  

Er / sie / Anna / Peter -sanojen kanssa käytän verbin päätettä   . 

10   Spielt den Hobbykreis. 
  Harrastepiiri

X  Asettukaa piiriin.
X  Kirjavimmin pukeutunut aloittaa.
X  Hän kertoo nimensä ja harrastuksensa ja esittää sitä.
X  Muut toistavat saman Du-muodossa ja koettavat matkia  

harrastusta mahdollisimman hyvin.

Doch, ich mache  
Kampfsport gern. 

Machst du 
Kampfsport nicht 

gern? Nein, ich mache  
Kampfsport nicht gern.

Du bist Frank  
und joggst so.

Ich bin Frank  
und jogge so.

Ja ich gehe Gassi. / 
Nein, ich gehe  

nicht Gassi.

Anna geht 
nicht in die Sauna.  

Sie spielt 
Unihockey. 

S
pi

el!
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el!
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Nimi ...on  
hauskaa

… ei  
ilahduta

on siisti 
harrastus

… on 
pitkästyt-
tävää

… on  
vaikeaa

… on  
helppoa

Haluaisi 
kokeilla….

On  
kokeillut…

Charlotte 

Lucas

Axel

Gloria

Salim

Fee

Paco

Lani

21   Hör zu und schreibe.
   Kuuntele, mitä mieltä kurssilaiset ovat erilaisista vapaa-ajan tekemisistä ja  

kirjoita harrastus kuuntelun aikana taulukkoon suomeksi. Osa ruuduista jää tyhjäksi.

19   Lernt und fragt einander ab.
  Jaa sanasto parisi kanssa puoliksi. Lukekaa omia sanojanne minuutin ajan.  
  Parisi kysyy sinulta 10 sanaa saksaksta suomeksi. Kuinka monta osasitte?

20   Füge die Vokale hinzu. 
  Etsi sanat sanastosta. Lisää vokaalit. Kirjoita sanat saksaksi.

6. d Frd   

7. gmnsm    

8. m lbstn    

9. intrssntr ls   

10. dr Vlltrffr   

Speed-Dating  
im Sprachkurs

pikatreffit kielikurssilla

Sag mal! Sanopa!

Macht dir  
Fußball Spaß?

Onko jalkapallo  
mielestäsi hauskaa?

langweilig tylsä, pitkäveteinen

Ich finde ... Minun mielestäni... 

Da passiert  
immer etwas.

Siellä tapahtuu aina jotain.

passieren tapahtua

mehr Action enemmän toimintaa

etwas jotain

Da hast du recht. Siinä olet oikeassa.

Schlittschuh laufen luistella

aber mutta

sehr schwer tosi vaikea

Das finde ich nicht. En ole sitä mieltä.

Ich habe es aber  
schon lange nicht mehr 
gemacht.

Mutta minä en ole  
tehnyt sitä enää pitkään 
aikaan.

können, 
ich kann

voida, osata,  
minä voin, osaan

verstehen ymmärtää

Jetzt im Sommer  
ist das auch schwer. 

Nyt kesällä se  
onkin vaikeaa.

der Sommer, - kesä

am liebsten mieluiten

am Wasser veden äärellä

auch myös

genau juuri niin

gerne mielellään

bestimmt toll varmasti hienoa

noch vielä 

interessanter als mielenkiintoisempaa kuin

Klettern habe ich  
noch nie ausprobiert. 

En ole vielä koskaan  
kokeillut kiipeilyä.

nie ei koskaan

ausprobieren kokeilla

Aber letztes Jahr  
habe ich Gitarre spielen 
angefangen.

Mutta viime vuonna  
aloitin soittamaan kitaraa.

das Jahr, -e vuosi

die Gitarre, -n kitara

spielen soittaa; pelata; leikkiä

an/fangen,  
er fängt an

aloittaa,  
hän aloittaa

Aber das macht  
mir keine Freude.

Mutta se ei  
tuota minulle iloa.

die Freude, -n ilo
schade harmi
Ich spiele auch  
keine Geige mehr. 

En minäkään  
enää soita viulua.

die Geige, -n viulu
Das stimmt. Se on totta.  

Pitää paikkansa.
viel einfacher paljon  

yksinkertaisempaa
Wir haben echt  
viel gemeinsam.

Meillä on oikein  
paljon yhteistä.

der Volltreffer, - täysosuma 

Wortschatz      Lektion 1: Speed-Dating im Sprachkurs

1. d Gtrre  

2. dr Fßbll  

3. lngwlg    

4. schd   

5. spln   
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Speed-Dating im Sprachkurs 
  Markus:  Sag mal Sophie, macht dir Fußball Spaß?
  Sophie:  Nein, Fußball ist langweilig. Ich finde Eishockey  
   viel interessanter, da gibt’s mehr Action.
  Markus:  Da hast du recht. Ich finde Schlittschuh laufen aber  
 5  sehr schwer. 
  Sophie:   Das finde ich nicht. Ich habe es aber schon lange nicht  

mehr gemacht.
  Markus:   Das kann ich verstehen, jetzt im Sommer ist das auch  

schwer. Im Sommer bin ich am liebsten am Wasser.
 10 Sophie:  Genau, ich schwimme und tauche auch gerne im Sommer.
  Markus:  Ich auch. Und ich möchte gerne segeln gehen. 
  Sophie:   Oh ja! Das ist bestimmt toll. Ich finde aber Klettern  

noch interessanter als Segeln.
  Markus:  Klettern habe ich noch nie ausprobiert, aber letztes Jahr  
 15  habe ich Gitarre spielen angefangen, aber das macht  
   mir keine Freude.
  Sophie:   Schade. Ich spiele auch keine Geige mehr. Ich finde  

es sehr schwer.
  Markus:  Das stimmt, Bingo spielen ist viel einfacher.
 20 Sophie:   Haha! Stimmt, das kann ich auch gut. Wir haben  

echt viel gemeinsam... 

Text 1

Hmm, Sophie 
ist mein  

Volltreffer! 
Nicht schlecht.

 Interessant  
dieser Markus. 

Mein Volltreffer?

22   Hör zu und lies. Wähle die richtige Alternative.
  Kuuntele ja lue Text 1. Valitse oikea vaihtoehto.

1.  Sophie on lopettanut  

a) pianon soiton b) viulun soiton c) kitaran soiton.

2. Sophie a) voimistelee b) sukeltaa c) luistelee mielellään.

3.  Markus haluaisi kokeilla  

a) purjehdusta b) sukeltamista c) uimista.

4.  Markuksesta a) yleisurheilu b) luistelu c) voimistelu on vaikeaa.

5.  Sophiesta a) koripallo b) käsipallo c) jalkapallo on pitkästyttävää.

6.  Markusta ei ilahduta  

a) pianon soitto b) viulun soitto c) kitaran soitto.

24   Kreuze an.
   Rastita, mitkä seuraavista harrastuksista  

mainitaan tekstissä 1. 

Q pesäpallo Q keilaus Q jalkapallo  

Q purjehdus Q jääkiekko Q viulu 

Q luistelu Q piano  Q lentopallo  

Q kitara Q ratsastus Q huilu 

Q uinti Q rummut  Q pyöräily  

Q kiipeily

23   Liest und schlüpf in eine Rolle.
   Lukekaa teksti Markuksen ja Sophien rooleissa. Ensimmäisellä  

kierroksella Markus on kiltti ja Sophie vihainen ja toisella  
kierroksella Markus on hysteerinen ja Sophie möreä-ääninen.
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27  A Suche und schreibe.
  Etsi ja kirjoita.

Etsi tekstistä, miten reagoidaan, kun ollaan samaa mieltä?

 B Suche und schreibe.
  Etsi ja kirjoita.

Etsi tekstistä, miten reagoidaan, kun ollaan  
eri mieltä tai harmitellaan jotakin asiaa?

25   Verbinde.
  Yhdistä.

1. Sag mal. Q Jalkapallo on tylsää.

2. Fußball ist langweilig. Q Olet oikeassa.

3. Du hast recht. Q Tämä on hauskaa.

4. Da hast du nicht recht. Q Siinä et ole oikeassa.

5. Ich finde Schlittschuh  Q Juuri niin. 
 laufen schwer. 

6. Ich finde Bingo spielen leicht. Q Mielestäni bingon pelaaminen on helppoa.

7. Das macht mir keine Freude. Q Mielestäni luistelu on vaikeaa. 

8. Das macht mir Spaß. Q Ei pidä paikkaansa.

9. Das stimmt. Q Tämä ei ilahduta minua.

10. Stimmt nicht. Q Aloitin soittamaan kitaraa.

11. Schade. Q Pitää paikkansa.

12. Genau. Q Harmi.

13. Das kann ich verstehen. Q Mieluiten uin.

14. Am liebsten schwimme ich. Q Sanohan.  

15. Ich habe Gitarre spielen angefangen. Q Voin ymmärtää sen.

Markus:  ich möchte

Sophie:

Markus: 

Sophie: schw...

Markus: Bingo einf....!

Sophie:

28   Erzähle.
   Opettele kertomaan kappaleen pääkohdat vinkkien avulla.  

Käytä peukkujen kohdalla edellisen tehtävän vastauksia.

Markus:  Spaß

Sophie:  pitkäveteistä

Markus:  mielenkiintoisempaa

Sophie:  

Markus: Im 

Sophie:   und ta...e

26   Was sagen sie einander?
  Katso Text 1 ajatuskuplia ja kirjoita, mitä he sanovat tilanteessa toisilleen.

16 17
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31   Schau das Bild an und schreibe auf Deutsch.
  Katso verbimatoa ja täydennä oikeat verbin  
  taivutusmuodot viereiselle sivulle.

vartalo

vartalo

perusmuodon  
tunnus

perusmuodon  
tunnus

I

I

I

I

Sekä saksassa että suomessa verbit taipuvat eri persoonissa. 
Verbin perusmuodosta poistetaan perusmuodon tunnus -en  
ja jäljelle jää verbin vartalo.

SPIEL  ✂  EN
 

REIT ✂ EN

Taivutettaessa verbin  
vartaloon liitetään  
persoonapäätteitä. 

minä pelaan  

sinä pelaat  

hän / se pelaa  

me pelaamme  

te pelaatte  

he pelaavat  

Te pelaatte  

minä ratsastan  

sinä ratsastat  

hän / se ratsastaa  

me ratsastamme  

te ratsastatte  

he ratsastavat  

Te ratsastatte  

32     Fülle aus.
  Täydennä ja sano suomeksi.  
  Katso madon kenkiä ja täydennä persoonapronominit.

7.                                 gehen 

8.                                 zeichnest  

9.                                 surft

10.                                 wartet  

11.                                 schreiben

12.                                 tanzt

Preesens kuvaa, 
mitä joku tekee  

tai mitä tapahtuu.

ich
du er es

sie
wir

ihr sie
Sie

-e -st -t -t -t -en -t -en -en

Kun verbin vartalo loppuu 
kirjaimiin -d, -t, tai  

konsonanttirykelmään 
kuten -chn, tarvitset  
ääntämisen avuksi  

kirjaimen e sinä-, hän-  
ja te-muodoissa.

1.                                 finde

2.                                 schwimmt   

3.                                 machen  

4.                                 sagst 

5.                                 lache 

6.                                  kommt  

Präsens

20 21

1  Gib Gas!

20 21



33   Würfelt und sprecht zu zweit.
  Heitä noppaa kolme kertaa ja muodosta virke saksaksi. 

34   Fülle die Tabelle aus.
  Täydennä taulukko.

Wer? Was? Wann?

ich                                  lachen    um sieben Uhr               

du                                        schreiben   am Dienstag                   

mein bester Freund         gehen      in der Nacht                   

wir                                       kommen morgen                           

ihr                                       surfen im Sommer                    

alle meine Freunde          tanzen    am Abend                       

a > ä / au > äu laufen (juosta) fahren  
(ajaa, matkustaa)

schlafen  
(nukkua)

ich fahre

du                      ! läufst

er / es / sie        ! läuft schläft

wir fahren

ihr fahrt

sie / Sie fahren schlafen
e > i sprechen  

(puhua)
essen (syödä) nehmen  

(ottaa)
ich esse

du                      ! nimmst

er / es / sie        ! spricht nimmt

wir nehmen

ihr esst

sie / Sie sprechen

e > ie sehen (nähdä) lesen (lukea)

ich sehe

du                   !

er / es / sie     ! liest

wir sehen

ihr

sie / Sie

Huomaa  
vokaalinmuutokset  
verbien sinä- ja  
hän-muodoissa! 

35   Wähle die richtige Form.
  Valitse oikea muoto.

1. Im Sprachkurs  spreche  /  spricht  /  sprechen  wir nur Deutsch.  

2. Nelli  spricht  / sprecht  /  sprichst  Niederländisch.  

3. Fährst  /  Fahrt /  Fahren  ihr gut Ski? 

4. Isst  /  Esst  /  Essen  Sie gerne Spaghettieis? 

5. Nehmt  /  Nimmst  /  Nehme du mich mit?  

6. Sie  siehst  /  sehen  /  seht  alle gut ohne Brille.

7. Warum  lest  /  lese  /  liest  du seinen Blog die ganze Zeit?  

8. Schlafen  /  Schlaft  /  Schläft  Nelli in der Deutschstunde?

36  A Schreibe.
  Kirjoita sanat oikeisiin laatikoihin:  

 B Bilde Sätze.
   Valitse jokaisesta laatikosta yksi verbi ja laajenna se vähintään viiden sanan virkkeeksi.

1. Ich  .

2. Du  .

3. Markus  .

4. Markus und Nelli  .

5.     ihr  ?

Ich Du Ihr Sophie  
und Markus

Markus
läufst      läuft      schläfst      sprechen      fahre 

nehme      nehmen      essen      sehe      sehen     

siehst  nehmt      nimmt      esse      sprecht     

laufe      fährt      schlaft      schläft      fahrt
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43   Macht weiter.
   Keksi parisi kanssa omistussanalle sopiva jatko.  

Lukekaa virkkeet lopuksi saksaksi.
1. Mein  

2. Deine  

3. Sein  

4. Ihre  

5. Unser  

6. Eure  

7. Ihr  

8. Sophies  

42   Fülle aus.
  Täydennä omistussanat oikeassa muodossa.

 1.   Ball (sinun)  6.   Gitarre (teidän)

2.   Freund (hänen)  7.   Hobby (heidän)

3.   Hobbys (minun)  8.   Hund (minun)

 4.   Freundin (hänen)  9.   Pferd (sinun)

 5.   Freunde (meidän)   10.   Haus (Teidän)

Ihre Augen sind  
sehr schön!   

44   Flaschendrehen. Macht Komplimente.
   Kehukaa toisianne pienryhmissä.  

Käyttäkää esimerkkilauseita apunanne ja keksikää lisää kehumiskohteita!
Pullonpyöritys:
X  Se, joka pyöräyttää pulloa, kehuu henkilöä, jota pullonsuu osoittaa.  

Jos pullonsuu osoittaa kahden oppilaan väliin, silloin kehutaan molempia.
X Joka neljännen pyöräytyksen jälkeen kehutaan yhteisesti koko ryhmää!

(die) Augen (die) Haare (das) Gesicht (der) Mund      

(der) Hut (der) Rucksack (das) T-Shirt (die) Jeans      

(die) Schuhe (die) Ohrringe (der) Bleistift (die) Schultasche

Dein Hut sieht  
super aus!    

Seine Jeans  
sind wunderschön!

Unsere  
Deutschkenntnisse 

(saksan taidot)
sind toll!

45   Nummeriere, wer ist wer?
  Numeroi, kuka on kuka.

1.  Seine Haare sind braun. Seine Hosen sind  
kurz. Sein Haustier ist ein Fisch.

2.  Ihre Haare sind rot. Ihre Lieblingsfarbe  
ist grün.

3.  Ihre Haare sind lang und blond. Ihre Bluse ist  
hellblau. Ihr Handy spielt gute Musik.

4.  Ihre Haare sind braun. Ihre Schuhe  
sind zu Hause. 

5.  Ihr Kleid ist blau. Ihr Hut ist weiß und ihre  
Haare sind lang und braun.

6. Ihre Haare sind blond. Ihr Hobby ist Yoga.
7.  Seine Haare sind schwarz und seine Jeans  

sind cool.
8. Seine Haare sind rot. Sein T-Shirt ist rot.

S
pi

el!
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59   Lies und beantworte die Fragen.
  Lue teksti ja vastaa kysymyksiin.

  Dein Hobby kann dich sehr weit bringen. Das zeigt das Beispiel von Valtteri  
Tuominen. Er ist ein Unihockeyspieler aus Tampere. In der Schule war  
Unihockey nur ein Hobby für Valtteri. Im Gymnasium hat er mehr und besser  
gespielt. Er hat mit 20 Jahren die Chance bekommen in der Schweiz zu spielen.  
„Ich habe leider nur vier oder fünf Jahre Deutsch in der Schule gelernt, aber  
ich verstehe trotzdem etwas hier“, meint der 20-jährige. 

  Valtteris Spielfreunde sagen: „Er ist ein echter Teamplayer. Er gibt lieber den  
entscheidenden Pass, als das Tor selbst zu schießen.“ Eine E-Bike Firma hat  
Valtteri einen Job gegeben. So kann er in der Schweiz jetzt arbeiten und  
Geld verdienen.

  Ein Hobby kann also viele Türen öffnen. Man muss nicht immer Profisportler sein.  
Es gibt in den Alpen auch Winter- und Sommerlager, wo man Sport oder Musik  
machen kann. Da kann man auch neue Freunde treffen und eine neue Kultur  
kennenlernen.

1.  Mitä lajia Valtteri harrastaa? 

2.   Mihin hän meni pelaamaan?  

3.   Miksi Valtteri on suosittu joukkuepelaaja? 

4.   Mihin sähköpyöräfirma liittyy? 

5.   Millaisille muille leireille voi mennä Alpeilla?

6.   Mitä muuta kuin taidon voi oppia leirillä?

58    Schau dir die Diagramme an und beantworte die Fragen.
   Tutki taulukkoja ja vastaa kysymyksiin suomeksi.

0,00,2
0,40,6
0,81,0
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77,4 % 76,9 %

63 %

44,8 % 44,4 %
40,1 % 38,8 % 38,1 %

33,6 % 33,6 %

Tabelle 1: Für diese Studie wurden 892 Teenager zwischen 13 und 20 Jahren gefragt, was sie in der 
Freizeit machen. Das sagten die Jugendlichen am häufigsten: (Quelle: t-online.de/Move-It Sportcamps)

1.  Mistä ensimmäinen taulukko kertoo? 
2.  Mikä sinusta on taulukon  

mielenkiintoisin tieto?
3.  Mitkä ovat sinun top 3? Kirjoita saksaksi.
4.  Mistä toinen taulukko kertoo?

5.  Mikä on mielestäsi suurin ero Suomeen?
6.  Mistä kolmas taulukko kertoo? 
7.  Mikä olisi omasta mielestäsi Suomen top 3? 

Kirjoita saksaksi.

Tabelle 2: Diese Sportarten sind bei deutschen Jugendlichen am beliebtesten.  
(Quelle: t-online.de/Move-It Sportcamps)

T Jungen
T Mädchen

 Fußball 
Turnen 

Schwimmen 
Tennis

 Leichtathletik 
Kampfsport

 Handball 
Reiten

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

Tabelle 3: Die beliebtesten Sportarten  
im Fernsehen in Deutschland 2017.  
(Quelle: de.statista.com)

 Tanzen 

Fußball 

Handball 
Schwimmen 

Ski-Alpin 

 Leichtathletik 

 Motorsport 

 Boxen
 Biathlon 

Skispringen

15 %

12,1 %

9,6 %

10,3 %

11,7 %

11,7 %

14,2 %12,3 %

34,8 %

9,0 %

1  Streng dich an!

40 4140 41



Käytä sanojen harjoitteluun sanastosovelluksen kääntökortteja! 

Das kann ich auf Deutsch 1: 

Ympyröi kahvakuulat jos osaat saksaksi: 

X Kysyä kelloa ja sanoa yli, puoli, vartti ja vaille  

X Kertoa viisi asiaa harrastuksista

X  Sanoa minun hiukseni, sinun autosi, hänen (tyttö)  

laukkunsa, hänen (poika) lyijykynänsä, meidän luokkamme  

X Nimetä jonkun saksankielisen urheilijan  

X Olet osannut olla kannustava pari (pari saa ympyröidä) 

Sain nostettua  kiloa! 

Mein Sprachkurs 1: 

Minulle uusi harrastussana oli:  

Tärkein saksankielinen virke 1. kappaleessa oli:  

 

Pisin muistamani sana on:   

Kauneimman kuuloinen sana on:  

Näitä sanoja pitää vielä harjoitella:  

 

 

 

Kommentoi 
saksaksi omaa 

osaamistasi.

10

10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

42 43

1  Bin ich ein Profi? 

43


