
ESTRELLAS 2 

UNiDAD  2

Preteritin käytöstä

A. Harjoittele tekstin sanastoa ja verbi
muotoja parisi kanssa. Sano virke espanjaksi.  
Parisi tarkistaa. Kuuntele sitten parisi virke 
ja kerro hänelle, menikö oikein. Vuorotelkaa. 
Sinä aloitat.

B. Harjoittele tekstin sanastoa ja verbi
muotoja parisi kanssa. Kuuntele ensin 
parisi virke ja kerro, menikö se oikein.  
Sano sitten oma virkkeesi espanjaksi.  
Parisi korjaa. Vuorotelkaa. Parisi aloittaa.

1. Tykkäsitkö kokemuksestasi setäsi mökillä? 1. ¿Te gustó la experiencia en la cabaña 
de tu tío?

2. Fue genial. 2. Se oli hienoa.

3. Montako yötä vietit mökillä? 3. ¿Cuántas noches pasaste en la cabaña?

4. Pasé allí tres noches. 4. Vietin siellä kolme yötä.

5. Ja tykkäsit olla maalla, luonnon 
ympäröimänä.

5. Y te gustó estar en el campo 
rodeado/-a de naturaleza.

6. ¿Tú tío te llevó a pescar en el lago? 6. Veikö setäsi sinut kalastamaan järvelle?

7. Joo, hän vei minut ja veljeni. 7. Sí, me llevó a mí y a mi hermano.

8. ¿Tu hermana no pescó? 8. Eikö siskosi kalastanut?

9. Ei, äitini ja siskoni poimivat marjoja. 9. No, mi mamá y mi hermana recogieron 
bayas.

10. Y tú solo comiste arándanos. 10. Ja sinä vain söit mustikoita.

11. Tietenkin. Kävimme myös saunassa. 11. Claro. También fuimos a la sauna.

12. ¿Os bañasteis en el lago? 12. Uitteko järvessä?

13. Minä uin, mutta setäni ei uinut. 13. Yo me bañé, pero mi tío no se bañó.

14. ¿Hicisteis una barbacoa? 14. Grillasitteko?

15. Tietenkin ja söimme kalaa. 15. Claro, y comimos pescado.

16. ¿Y tuvisteis algún problema? 16. Ja tuliko teille jokin ongelma?

17. No, en pystynyt nukkumaan hyttysten 
vuoksi.

17. Pues, no pude dormir por los 
mosquitos.

18. Je je, pasaste toda la noche 
intentando matarlos.

18. Hah hah, vietit koko yön yrittäen 
tappaa niitä.

19. Joo, ja sanoin sedälleni, että en 
koskaan aio palata maalle.

19. Sí, y le dije a mi tío que nunca voy a 
volver al campo.
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