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Viiješ opaššuštunti

1. Muissa eryähien kyykkä-kisah liittyjien verbien taivutuš.

Harraštua
Mie harraššan
Šie harraššat

Hiän harraštau

Myö harraššamma
Työ harraššatta
Hyö harraššetah

Mie en harrašša
Šie et harrašša

Hiän ei harrašša

Myö emmä harrašša
Työ että harrašša
Hyö ei harraššeta

Kisata Pelata
Mie kisuan
Šie kisuat

Hiän kisuau

Myö kisuamma
Työ kisuatta
Hyö kisatah

Mie peluan
Šie peluat

Hiän peluau

Myö peluamma
Työ peluatta
Hyö pelatah

Lyyvvä Ottua
Mie lyön
Šie lyöt

Hiän lyöy

Myö lyömmä
Työ lyöttä

Hyö lyyvväh

Mie otan
Šie otat

Hiän ottau

Myö otamma
Työ otatta
Hyö otetah

Piirtyä Laškie
Mie piirrän
Šie piirrät

Hiän piirtäy

Myö piirrämmä
Työ piirrättä

Hyö piirrettäh

Mie lašen
Šie lašet

Hiän laškou

Myö lašemma
Työ lašetta
Hyö lašetah

Ašettua Kerätä
Mie ašetan
Šie ašetat

Hiän ašettau

Myö ašetamma
Työ ašetatta
Hyö ašetetah

Mie keryän
Šie keryät

Hiän keryäy

Myö keryämmä
Työ keryättä
Hyö kerätäh

97



Voittua Hävitä
Mie voitan
Šie voitat

Hiän voittau

Myö voitamma
Työ voitatta
Hyö voitetah

Mie hävien
Šie häviet

Hiän häviey

Myö häviemmä
Työ häviettä
Hyö hävitäh

2. Pane verbit oikieh personamuotoh.

Malli: Mie (kisata) .............................. kyykkyä. – Mie kisuan kyykkyä.
 Šie (ei, lyyvvä) ....................... lujah. – Šie et lyö lujah.

Myö (kisata) ......................................... kyykkyä joka nelläšarki.

Mie (ottua) ................................ lyöntipualikan käteh ta (lyyvvä) ............................... 

kyykkyä.

Kyykän kisuajat (piirtyä) ............................................. kaikki tarpehet viivat, rajat ta čerit.

Mie (ašettua) ................................... kyykät etuviivalla. 

Konša työ (pelata) ...................................................... kyykkyä? 

Sutja (laškie) .................................. pistehet ta šanou, ken on voittaja. 

Myö (laškie) ..........................................., kuin monta kyykkyä on jiänyn čerin šiämeh. 

(Kerätä) ................................kö työ ihan heti kyykät pois kentältä? 

(Ei, kerätä) ................................ nyt, šiitä pikkuista myöhempäh.

Hyö (lyyvvä) ........................................ kaikki kyykät uloš melkeinpä kertalyönnillä.

Mie (piirtyä) .......................... čerin iče.
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Hiän (kerätä) ......................................... kyykät yhteh tukkuh.

Mitä mieltä olet, kumpi joukkoveh (voittua) ......................................... tämänpäiväsen 

kisan? Himottais ajatella, jotta myö (ei, hävitä) .................................................... .

Mikko on hyvä kyykän kisuaja, hiän (lyyvvä) ........................................ lujah ta tarkkah. 

(Ottua) ......................................ko työ kyykkäpualikat jo käteh vain (ei, ottua) 

............................?

Ka (ottua) ............................................ myö, elä hätyäle.

Lapši (ašettua) ................................... pappikyykät pistyh.

Myö (kerätä) .............................. kyykät ta šie (ašettua) ................................. ne paikoil-

lah. 

Monet nuoret ta i vanhempiki rahvaš (harraštua) ................................................ kyykkyä.

Kaikin (kisata) ........................................... kyykkyä mielelläh.

Ruvekka kisuamah kyykkyä!
Muistakka vanha vienankarjalaini šanonta: “Pualikka käteh, kyykkä kumoh!”
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