
Kielikarhu 2 – Hyvän sään aikana – Keskustelua metrossa 
 

Oppilaan nimi: __________________________________ 
 

Partitiivin muodostaminen ja erilaiset sanatyypit 
 

 
 

1. Harjoittele partitiivin muodostamista mallisanan mukaan. 
 

koivu  koivua 

haapa  ___________________ 

metsä  ___________________ 

mänty  ___________________ 

käpy  ___________________ 

kääpä  ___________________ 

sää säätä 

luu  ___________________ 

tee  ___________________ 

kyy  ___________________ 

jää  ___________________ 

syyskuu ___________________ 

kaakao  kaakaota 

yö  ___________________ 

lauantai  ___________________ 

voi ___________________ 

kavio ___________________ 

tai ___________________ 

eläin eläintä 

viivoitin ___________________ 

soitin ___________________ 

hapan  ___________________ 

emäs  ___________________ 

rikas  ___________________ 

kylmin  ___________________ 

siemen  ___________________ 

nainen naista 

suomalainen ___________________ 

punainen ___________________ 

moinen ___________________ 

kummallinen ___________________ 

vene venettä 

osoite  ___________________ 

perhe  ___________________ 

pyyhe  ___________________ 

huone ___________________ 

Erilaisia sanatyyppejä 
 
Taivuttakaa yhdessä seuraavat sanat partitiiviin.  

maa  _________________  nainen _________________ 

sää  _________________  millainen _________________ 

 

kaakao  _________________  hame  _________________ 

eläin  _________________   vene  _________________ 

Mitä sanoissa tapahtuu, kun niitä taivutetaan? Ympyröi muutokset. 
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2. Lue teksti. 
 

a) Etsi ja alleviivaa sieltä sanoja, jotka ovat partitiivimuodossa. 
 
b) Keksi kysymyksiä parille. Aloita kysymykset sanoilla: mitä, ketä, keitä, millaista tai 
millaisia, kuinka monta. 

Keskustelua metrossa 
 

Niina:  Hei, mistä te aiotte kertoa huomenna? Mitä te oikein harrastatte? 
 
Hassan:  En mä tiedä. Mä en harrasta mitään. 

 
Niina:  No kai sä nyt jotain harrastat! Mä harrastan lukemista ja runoilua.  

 
Hassan:  No joo. Tykkäänhän mä pelata pleikkaria ja kuunnella musiikkia. Ja sit mä tykkään 

laittaa isän kanssa ruokaa. Isä on nimittäin kokkina yhessä ravintolassa ja tekee tosi 
hyvää irakilaista ruokaa. 
 

Risto:  Kerro sit siitä, miten te teette sitä irakilaista ruokaa. Se olis kiinnostavaa. 
 

Hassan:  No ehkä mä voisin kertoa, miten tehdään viininlehtikääryleitä tai miten riisiä värjätään 
sahramilla. 
 

Niina: Risto, mitä sä aiot kertoa huomenna? 
 

Risto:  Ajattelin kertoa siitä, et mä kerään tietoa kaikista Suomen petoeläimistä. Tiesittekste 
esimerkiks sitä, et Suomessa on 15 petoeläinlajia. Tiedättekö, mitä ne ovat? 
 

Hassan:  En mä tiedä muita ku karhun. Mitä ne muut sitte on? Ei ainakaan leijonia! 
 

Risto:  No enpä paljastakaan niitä nyt, vaan vasta huomenna, hehheh. 
 

Niina:  Mä kerron mun lempikirjoista ja noista nettisaiteista, joihin mä kirjoitan joskus omiaki 
arvioita kirjoista. Tai siis jotain siitä, mitä mulle tuli mieleen, ku mä luin sitä kirjaa. Vai 
onkohan se vähän tylsä aihe? 
 

Hassan:  No ei. Sähän voisit ottaa mukaan pari kirjaa ja tehä niinku se kirjavinkkari, joka meillä 
kerran kävi luokassa. Mun on tosi vaikee löytää tarpeeks jänniä kirjoja ite kirjastosta. 
Mä jaksan yleensä lukee vain jotain viis sivua niistä kirjoista, mitä mä oon lainannu, ja 
sit palautan ne takasin. 
 

Niina:  Pitää miettiä… Mä jään seuraavalla pysäkillä pois. Moikka ja huomiseen 
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