1. Kirjoita tekstiin oikeat rektiot
Minä olen Sara. Minä olen irlantilainen vaihto-opiskelija. Olen ollut täällä nyt kymmenen
kuukautta ja olen viihtynyt Suomessa hyvin. Halusin tulla Suomeen, koska minä tykkään
metallimusiikista ja rakastan lunta ja talvea. Olen tutustunut koulussa suomalaisiin ja saanut
ystäviä. Kiinnostuin suomen kielestä, koska se vaikutti niin erilaiselta kuin muut kielet. Aluksi
suomi tuntui kuitenkin hankalalta, mutta olen oppinut sitä jo aika hyvin. Harrastan uimista ja
olen voinut jatkaa sitä myös Oulussa. Soitan perheelle joka viikko ja lähetän heille viestejä
päivittäin. Olen miettinyt jo paluuta kotimaahani ja sitä, kuinka tulen ikävöimään Suomen
perhettäni. Suunnittelemme kuitenkin jo tapaamista Irlannissa, jossa Suomen perheeni voi
tavata minun vanhempani ja sisarukseni.
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Kirjoita kysymyssana
Miltä sinusta tuntuu?
Mistä työstä sinä olisit kiinnostunut?
Mihin aiheisiin haluaisit keskittyä kurssilla?
Mistä / Millaisesta musiikista sinä pidät?
Mitä sinä harrastat?
Mistä sinä löysit tuon?
Mihin sinä jätit takkisi?
Keneen / Mihin sinä luotat?
Miltä se maistuu?
Keneen Anna on ihastunut?
Mistä sinä halusit keskustella?
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Kirjoita lauseisiin oikeat rektiot
Minä nautin auringonpaisteesta.
Minä tykkään paljon keväästä.
Minä tutustuin Mikaeliin kurssilla.
Mitä sinä ajattelet suunnitelmasta?
Olen pohtinut paljon tätä asiaa.
Voimme kysyä sitä häneltä huomenna.
Voitko soittaa minulle vähän myöhemmin.
Saavuin Suomeen heinäkuussa 2014.
Huomasin juuri, että olen unohtanut kynäni kotiin.
Minun pitää käydä vielä kirjastossa.
Annoin Minnalle synttärilahjaksi elokuvalippuja.

4. Valitse oikea rektio
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Pelkäätkö sinä
a.) korkeita paikkoja
Minä kerroin
c.) tästä teille
Työhaastattelussa kysyttiin
b.) työkokemuksesta
Voitko antaa
a.) minulle lasin vettä
Minä vihaan
c.) ampiaisia

6. Jari ja Mira suunnittelevat
b.) häitä
7. Olen pohtinut
a.) eri vaihtoehtoja
8. Minä en pidä
c.) siivoamisesta
9. Nauti
c.) lomasta!
10. Hajuvesi tuoksuu b.) hyvältä
11. Luotan
c.) siihen
12. Hän keskittyy
b.) töihin

