^

Harjotukset
17. a) Löyvä viivan alta vaštakohat.
Kaunis, šoma, čoma, hyvännäköni, hyväččäini, šievä, nätti. < >

Pieni, pikkaraini, pikku. < >

Viisaš, älykäš, tolkukaš, hajukaš, terävämielini, täyšijärkini. < >

Hyvä, hyväšiämini, hyväntahtoni, miellyttävä, hyväluontoni. < >

Poikkoseh, ruttoh, teräväiseh, äkkie, heti. < >

Rikeneh, ušeičči, myötähäš, moničči, aina, kaikičči. < >

Loittuona, etähänä. < >

Höperö, šuuri, ruma, istomoini, äkäni, pahannäköni, melkoni, hirviennäköni,
tolvana, pahaluontoni, tolkutoin, valtava, älytöin, puolivillani, vihani,
kauhiennäköni, šuurenmoini, vajuamielini, Läššä, hil’l’akkaiseh, šilloin toičči,
harvah, rinnalla, erähičči, hil’l’ah, lähellä, muutomičči, hitahašti, toičči,
reunašša, rauhallisešti.
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17. b) Löyvä viivan alta šamamerkitykselliset šanat.
Karjuo
Ruatua
Matata
Itkie
Nakrua

Kulkie, hahattua, työjellä, luatie, vočaissa, meluta, hähättyä, kil’l’uo, juonie,
aštuo, vinkuo, kävellä, huhuta, hohottua, liikkuo, kriesautuo, männä, pauhata,
irvissellä.
Tehtävä. Käytä a:n ta b:n kohalla olijie šanoja virkkehissä.

18. Jata esimerkin mukah. Lisyä joka joukkoh viisi šanua.
Malli:

Keltani, vihrie, šinini, mušta, valkie, pruuni.

1. Ryvityš,
2. Ämmö,
3. Upornoi,
4. Jalačit,
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5. Paltto,
6. Serota,
7. Šulakuu,
8. Sriäppie,
9. Möykky,
10. Hyväččäini,
11. Mussikka,
12. Vakka,
13. Skammi,
14. Kyličči,
15. Äijäpäivä,
19. Vaštua kyšymykših.
1. Mimmoni on šiun kaveri ulkonävöltäh ta luonnoltah?

2. Mitä šie šyöt murkinakši?
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3. Mitä ruat päivän oloh (ruatopäivänä tahi joutavana aikana)?

4. Šiun tovarissa on kipeytyn. Mi häntä vaivuau?

5. Mimmosie karjalaisie marjašyömisie šie tiijät?

6. Mitä karjalaisie šiäprimiettoja juohtuu mieleheš?

7. Mi on šiun mielehini vuuvvenaika? Mintäh?
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8. Mitein šuoriuvut, kun lähet meččäh?

9. Šanele ičeštäš.

20. Vaštua kyšymykših.
1. Montako šormie kiäššä on?

1. Moneško päivä tänäpiänä on?

2. Montako jalkua rukissa on?

2. Moneško lapši olet pereheššä?

3. Montako piämurrehta karjalan kie-

3. Moneško talvikuukauši pakkaiskuu

leššä on?
4. Montako henkie miän ryhmäššä on?
5. Montako tyttyö joukošša on?
6. Montako poikua?
7. Montako päivyä netälissä on?
8. Montako henkie tiän pereheššä on?
9. Kuin monta kuukautta vuuvvešša on?
10. Kuin monta päivyä vuuvvešša on?
11. Kuin monta päivyä kesäkuušša on?
12. Montako kertua kävit Šuomešša?

on?
4. Monentenako päivänä olet šyntyn?
5. Minä vuotena olet šyntyn?
6. Konša olet šyntyn?
7. Missä kerrokšešša elät?
8. Mih kerrokšeh mänet aštumalla?
9. Konša on Iivananpäivä?
10. Konša on Roštuon pruasniekka?
11. Millä luokalla on šiun veikkoš?
12. Millä vuosikurššilla šie opaššut?
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1. Kuin äijän makšau litra maituo?
2. Kuin äijän makšau yksi mušta leipä?
3. Äijänkö makšau Vienan Karjala -lehti?
4. Äijänkö makšau korttieri?
5. Äijänkö veneh makšau?

21. Löyvä kennih, ken...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

on šyntyn vuotena 1980
on šyntyn 16. heinäkuuta
on šyntyn 31. talvikuuta
on käynyn Šuomešša kakši kertua
on käynyn 25 muašša
on oštan 4 kiluo potakkua ta yhen kilon luukkuo
on oštan 2 muštua leipyä ta 3 tokkua čäijyö
on šyönyn 7 potakkašankie ta 5 kalittua
on vuottan kaverie 1,5 tuntie
on laulan karaokeh 6 tuntie peräkkäh

22. Mitein kyšyt tahi pyyvvät, još
1. ečit poštie
2. tahot tietyä, äijänkö kello on
3. toivot, jotta tulen illalla šiun luokše
4. tahot auttua milma
5. tahot, jotta avuan ikkunan
6. tahot kysyö mitänih
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23. Šanele, mitä ruatasit, još
1. voittasit kymmenen miljonua rupl’ua

2. šaisit lahjakši koiranpennun

3. olisit lintu

4. olisit nyt pieni lapši

5. olisit televiisori

6. olisit Pakkaisukko

7. olisit nyt lämpimän meren rannalla

8. olisit ämmö

9. olisit rakaštun

10. šiula ois äijän joutavua aikua
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24. Šelitä šanojen merkitykšet tahi käytä niitä virkkehissä.
1. Pruasniekka

2. Kisat

3. Huuhelniekka

4. Špouvata

5. Vierissän akka

6. Pyhittyä

7. Virpopyhäpäivä

8. Lehti-Iivana

9. Noštua lempie
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