Suomi 1 B Sanni Heinzmann

To review for the test: VOCABULARY
Living and furniture (pages 107, 111 & 121: harj. 9)
Describe your home:
Asun kerrostalossa / rivitalossa / omakotitalossa. Asun pienessä harmaassa kerrostalossa Espoossa. Asun matalassa
punaisessa rivitalossa Helsingissä. Asun isossa valkoisessa omakotitalossa.
Asunnossa on yksi huone / 2 huonetta / 3 huonetta ja keittiö. Asunnossa on sauna ja parveke / Asunnossa ei ole
saunaa ja parveketta. Keittiössä on pöytä, 4 tuolia, jääkaappi, hella ja mikroaaltouuni. Olohuoneessa on sohva,
sohvapöytä, kirjahylly, televisio ja lamppu. Lattialla on pehmeä matto. Seinällä on taulu.
Katso sivu 123: Kerro, mitä huoneessa on.
Daily life (pages 83-84)
Describe your daily routines:
Aamulla / päivällä / illalla…
herätä, käydä suihkussa, syödä aamupalaa, juoda kahvia
Lähteä töihin, mennä bussilla, autolla, junalla. Opiskella, olla töissä. Syödä lounasta.
Urheilla, uida, pelata + P, soittaa + P, lukea, katsoa televisiota, tehdä kotitehtävät, mennä nukkumaan.
Time (pages 88, 94)
Mitä kello on?
Mihin aikaan kurssi alkaa? Mihin aikaan menet töihin? Mihin aikaan heräät? Mihin aikaan…
Traveling (pages 137, 138)
Millä sinä matkustat? (sivu 140)
Mistä mihin he matkustavat? (wherefrom whereto by which means of transportation), sivu 156, harj. 13
Holidays (160)
Adjectives (page 110, page 120: harj. 7)
Describe your home, your daily life, your holiday etc.)
Usage of the adjectives (remember word types!), see i.e. p. 153 harj. 9

To review for the test: GRAMMAR
Verbityypit (verb types) (pages 90-92, 96-101, 234-235 + p.104-105: h.26 answer these questions!)
Verbi + PARTITIIVI page 92, 71
The 6 local cases & their usage: Mihin? Missä? Mistä? (pages 113, 114, 121-127, 129-131, 238:9)
Illatiivi (page 115, 128)
mennä + MIHIN & käydä + MISSÄ (115 & 130: harj. 25-26)
Monikko ”t” (plural) (page 116, 132)
Imperatiivi (116, 133, 237:8)
Sanatyypit (word types) (pages 143-145, 151-156, 158, 238-239:10)
Red page numbers refer to the extra exercises (lisäharjoitukset) in the back of the book.

