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ESTRELLAS 2 

Imperfektimuotoja suullisesti parin kanssa

A. Sano virke espanjaksi. Parisi tarkistaa. 
Kuuntele sitten parisi virke ja kerro hänelle, 
menikö oikein. Vuorotelkaa. Sinä aloitat.

B. Kuuntele ensin parisi virke ja kerro, 
menikö se oikein. Sano sitten oma virkkeesi 
espanjaksi. Parisi korjaa. Vuorotelkaa.  
Parisi aloittaa.

1. Lapsena en tykännyt vihanneksista. 1. De niño no me gustaban las verduras.

2. A mí tampoco, pero me gustaba 
mucho la sopa de pescado que preparaba 
mi padre.

2. En minäkään, mutta tykkäsin paljon 
kalasopasta, jota isäni valmisti.

3. Tietty. Vanhemmillani oli muuten 
ravintola.

3. ¡Claro! Por cierto, mis padres tenían un 
restaurante. 

4. ¿De verdad? Seguro que comías 
muchas veces allí. ¿Dondé estaba?

4. Niinkö? Söit varmaan siellä usein. 
Missä se oli?

5. Keskustassa. Se oli suomalainen 
perinneruokaravintola.

5. En el centro. Era un restaurante de 
cocina tradicional finlandesa.

6. Entonces había seguramente muchos 
turistas.

6. Sitten siellä oli varmaan paljon 
turisteja.

7. Joo, kesäisin se oli täynnä väkeä, ja 
vanhempani tekivät paljon töitä.

7. Sí, los veranos estaba siempre lleno de 
gente y mis padres trabajaban mucho. 

8. Y tú, ¿qué hacías? 8. Ja mitä sinä teit?

9. Vietin paljon aikaa mökillä serkkujeni 
kanssa.

9. Pasaba mucho tiempo en la cabaña 
con mis primos.

10. Yo también iba a la playa con mis 
abuelos.

10. Minäkin kävin rannalla isovanhempieni 
kanssa.

11. Sisarukseni ja minä leikimme myös 
pihalla ystäviemme kanssa.

11. También mis hermanos y yo jugábamos 
en el patio con nuestros amigos.

12. Mis padres no tenían dinero para viajar 
pero me encantaba estar en el campo.

12. Vanhemmillani ei ollut rahaa matkustaa, 
mutta tykkäsin kovasti olla maalla.

13. Olin hyvin onnellinen. 
Asuinkorttelissani oli paljon lapsia.

13. Yo era muy feliz. Había muchos niños 
en mi barrio.

14. Y tus abuelos, ¿vivían cerca? 14. Asuivatko isovanhempasi lähellä?

15. Joo, heidän kotinsa oli samalla kadulla. 15. Sí, su casa estaba en la misma calle.
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