
UNiDAD  5

ESTRELLAS 2 

Sanastotehtävä

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

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

1. Siskollani on sydänsuruja, ja se on 
veljesi Juanin syytä.

1. Mi hermana tiene mal de amores y la 
culpa es de tu hermano Juan.

2. Sí, salieron juntos el fin de semana 
pasado.

2. Joo, he olivat treffeillä viime 
viikonloppuna.

3. Ja tapasivat eilen uudestaan 
keskustassa. 3. Y quedaron ayer otra vez en el centro.

4. En la cafetería cuando mi hermana 
volvió del baño, tu hermano Juan estaba 
besándose con otra chica.

4. Kahvilassa, kun siskoni tuli takaisin 
vessasta, veljesi Juan oli suutelemassa 
toista tyttöä.

5. Kaikki kahvilassa ryhtyivät katsomaan 
tilannetta.

5. Todo el mundo en la cafetería empezó 
a mirar la situación.

6. Mi hermana no pudo estar allí más 
tiempo y salió.

6. Siskoni ei voinut olla siellä enää 
kauempaa ja lähti.

7. Veljeni sanoi siskollesi, että se oli 
väärinkäsitys.

7. Mi hermano le dijo a tu hermana que 
era un malentendido.

8. Mi hermana no quiso saber nada más. 8. Siskoni ei halunnut tietää siitä enempää.

9. Minulle kerrottiin eilen, että olet 
sydäntenmurskaaja.

9. Me dijeron ayer que eres un 
rompecorazones.

10. No digas tonterías. ¿Y cómo lo sabes? 10. Älä hulluja puhu. Ja mistä sen tiedät?

11. Sinä kuulemma tykkäät suudella 
tyttöjä kahviloissa.

11. Dicen que te gusta besar a chicas en 
los cafés.

12. Fue mi novia el año pasado. Ya no hay 
nada entre nosotros.

12. Hän oli minun tyttöystäväni viime vuonna.  
Meidän välillämme ei ole enää mitään. 

13. Hän tuli ja antoi minulle suukon. 13. Ella vino y me dio un beso.

14. Pues, a ver cómo solucionas esto. 14. No, katsotaan, miten ratkaiset tämän.
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