
Moi!
Mitä kuuluu?

PUHUA  -a/ä

    positiivinen   negatiivinen

 

minä   puhun    en puhu

sinä    puhut    et puhu

hän    puhuu    ei puhu

me    puhumme   emme puhu

te    puhutte          ette puhu

he     puhuvat   eivät puhu

LUKEA   -a/ä  

    positiivinen   negatiivinen

  

minä   luen    en lue

sinä    luet     et lue

hän                 lukee    ei lue

me    luemme    emme lue

te    luette    ette lue

he           lukevat    eivät lue

SYÖDÄ   -da/dä

    positiivinen   negatiivinen

  

minä   syön    en syö

sinä    syöt     et syö

hän    syö     ei syö

me    syömme   emme syö

te    syötte    ette syö

he    syövät    eivät syö

      

TULLA  -la/lä, -na/nä, -ra/rä, -sta/stä

 

    positiivinen   negatiivinen

  

minä    tulen    en tule

sinä    tulet    et tule

hän    tulee    ei tule

me    tulemme   emme tule

te     tulette    ette tule

he    tulevat    eivät tule

PELATA  -Vta/Vtä

 

    positiivinen   negatiivinen

  

minä   pelaan    en pelaa

sinä    pelaat    et pelaa

hän      pelaa    ei pelaa

me    pelaamme   emme pelaa

te    pelaatte    ette pelaa

he    pelaavat   eivät pelaa

TYKÄTÄ  -Vta/Vtä

    positiivinen   negatiivinen

  

minä   tykkään    en tykkää

sinä    tykkäät    et tykkää

hän    tykkää    ei tykkää

me    tykkäämme   emme tykkää

te    tykkäätte   ette tykkää

he    tykkäävät   eivät tykkää

TARVITA -ita/itä

    positiivinen   negatiivinen

  

minä   tarvitsen   en tarvitse

sinä    tarvitset    et tarvitse

hän    tarvitsee   ei tarvitse

me    tarvitsemme   emme tarvitse

te    tarvitsette   ette tarvitse

he    tarvitsevat   eivät tarvitse
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Tulen 
koulusta.
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Tykkään 
taiteesta!
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Minä tarvitsen 
terveellistä ruokaa.
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