
UNiDAD  6

ESTRELLAS 1 

Suulliset harjoitukset

Haastattele pariasi.
1.  ¿Te gusta ir de compras? ¿Por qué? ¿Por qué no?
2.  ¿Cada cuánto tiempo vas de compras?
3.  ¿Con quién sueles ir a comprar ropa?
4.  ¿Qué ropa te has comprado en los tres últimos meses?
5.  ¿Cuáles son tus colores favoritos? 
6.  ¿Cómo es tu ropa favorita?
7. ¿Compras ropa en tiendas de segunda mano o en los mercadillos?
8.  ¿Ahorras dinero para comprar ropa y complementos?
9.  ¿Cuáles son tus tiendas o marcas favoritas? ¿Dónde sueles ir de compras?
10. ¿Qué te gustaría comprar ahora?

A/B-keskustelu 
Keskustele espanjaksi parisi kanssa  
esimerkin mukaan.
Lue teksti parisi kanssa muokattuna ainakin 
kolmeen kertaan. Muuttakaa korostetut kohdat. 
Olkaa tarkkoina objektipronominien kanssa.

A B

Buenos días, ¿cómo puedo ayudarte?
Estoy buscando camisas. 
¿Tenéis camisas rojas?

Claro que sí. ¿Cuál es tu talla? Llevo una L.

Aquí tienes. ¿Te queda bien?

Sí, me la llevo. Muchas gracias. Yo lavo los cacharros.

A/B-keskustelu 
Keskustele espanjaksi parisi kanssa  
esimerkin mukaan.
Lue teksti parisi kanssa muokattuna ainakin 
kolmeen kertaan. Muuttakaa korostetut kohdat. 
Olkaa tarkkoina objektipronominien kanssa.
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Suulliset harjoitukset

A/B-keskustelu 
Käy keskustelu parisi kanssa espanjaksi.

A B

Estos pantalones son de tu estilo. Nämä housut ovat sinun tyyliäsi.

Ne ovat kaupan kalleimmat. Son los más caros de la tienda.

La camiseta me queda grande. Paita on minulle iso.

Tarvitset pienemmän koon. Necesitas una talla más pequeña.

Me llevo esta sudadera. Otan tämän hupparin.

Haluatteko maksaa kortilla vai käteisellä? ¿Quiere pagar con tarjeta o en efectivo?

En efectivo. Aquí tiene. Käteisellä. Tässä olkaa hyvä.

A/B-keskustelu 
Käy keskustelu parisi kanssa espanjaksi.
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Keskustele espanjaksi.
a)  Käy parisi kanssa myyjän ja asiakkaan välinen keskustelu vihjeiden avulla espanjaksi.  
 Asiakas saa päättää ostettavan tuotteen.
1.  Vendedor: Hei, kuinka voin auttaa?
2.  Cliente: Hei, onko teillä… (valitsemasi vaatekappale ja väri)
3.  Vendedor: Totta kai. Mikä on kokosi?
4.  Cliente: Kokoni on joko M tai L.
5.  Vendedor: Selvä. Hetkinen, tässä olisi pari vaihtoehtoa.
6.  Cliente: OK. Mitä materiaalia ne ovat?
7.  Vendedor: Tämä on (vastaa valitsemallasi materiaalilla) ja tämä on (vastaa valitsemallasi materiaalilla).
8.  Cliente: Hyvä. Haluan sovittaa tätä.
9.  Vendedor: Oikein hyvä. Sovituskopit ovat tuolla oikealla.
10. Vendedor: Miltä se vaikuttaa?
11.  Cliente: Tämä sopii minulle hienosti. Otan tämän.
12. Vendedor. Hienoa! Tuon kanssa sopisi hyvin myös… (täydennä valitsemallasi vaatekappaleella).

b)  Voitte äänittää keskustelunne.

Suulliset harjoitukset



UNiDAD  6

ESTRELLAS 1 

Hei, kuinka voin auttaa?

Tämä on 
(vastaa valitsemallasi materiaalilla) 
ja tämä on 
(vastaa valitsemallasi materiaalilla).

Hei, onko teillä… 
(valitsemasi vaatekappale ja väri)

Hyvä. Haluan sovittaa tätä.

Totta kai. Mikä on kokosi?
Oikein hyvä. 
Sovituskopit ovat tuolla oikealla.

Kokoni on joko M tai L. Miltä se vaikuttaa?

Selvä. Hetkinen, 
tässä olisi pari vaihtoehtoa.

Tämä sopii minulle hienosti. 
Otan tämän.

OK. Mitä materiaalia ne ovat?
Hienoa! Tuon kanssa sopisi hyvin myös… 
(täydennä valitsemallasi 
vaatekappaleella).




