
UNiDAD  3

ESTRELLAS 2 

Parisanakoe I 

Suomentakaa fraasit. 

1. 1. responder a algunas preguntas

2. ganar dinero 2. 

3. 3. observar a otros artistas

4. transformarse en una obra de arte 4. 

5. 5. experimentar con diferentes técnicas

6. despistar a la policía 6. 

7. 7. ¡Suscríbete a mi blog!

8. ponerse a pintar 8. 

9. 9. transmitir emociones

10. ahorrar para una cámara de calidad 10. 

11. 11. un grafitero reconocido

12. una obra de arte colorida 12. 

13. 13. su propio estilo

14. una fábrica abandonada 14. 

15. 15. orgulloso de su trabajo

16. una pasión verdadera 16. 

17. 17. un tipo artístico



UNiDAD  3

ESTRELLAS 2 

Parisanakoe I I

Kirjoittakaa fraasit espanjaksi. 

1. vastata joihinkin kysymyksiin 1. 

2. 2. tienata rahaa

3. tarkkailla muita taiteilijoita 3. 

4. 4. muuttua taideteokseksi

5. kokeilla erilaisia tekniikoita 5. 

6. 6. harhauttaa poliisi

7. Tilaa blogini! 7. 

8. 8. ryhtyä maalaamaan

9. välittää tunteita 9. 

10. 10. säästää laadukasta kameraa varten

11. tunnettu graffitien tekijä 11. 

12. 12. värikäs taideteos

13. hänen oma tyylinsä 13. 

14. 14. hylätty tehdas

15. ylpeä työstään 15. 

16. 16. todellinen intohimo

17. taiteellinen tyyppi 17.



UNiDAD  3

ESTRELLAS 2 

Parisanakoe I ja II • Vastaukset

Suomeksi Espanjaksi

1. vastata joihinkin kysymyksiin 1. responder a algunas preguntas

2. tienata rahaa 2. ganar dinero

3. tarkkailla muita taiteilijoita 3. observar a otros artistas

4. muuttua taideteokseksi 4. transformarse en una obra de arte

5. kokeilla erilaisia tekniikoita 5. experimentar con diferentes técnicas

6. harhauttaa poliisi 6. despistar a la policía

7. Tilaa blogini! 7. ¡Suscríbete a mi blog!

8. ryhtyä maalaamaan 8. ponerse a pintar

9. välittää tunteita 9. transmitir emociones

10. säästää laadukasta kameraa varten 10. ahorrar para una cámara de calidad

11. tunnettu graffitien tekijä 11. un grafitero reconocido

12. värikäs taideteos 12. una obra de arte colorida

13. hänen oma tyylinsä 13. su propio estilo

14. hylätty tehdas 14. una fábrica abandonada

15. ylpeä työstään 15. orgulloso de su trabajo

16. todellinen intohimo 16. una pasión verdadera

17. taiteellinen tyyppi 17. un tipo artístico
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