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NATURA MORTA CON BARATTOLI • PURKKIASETELMA 
 
Ryhmä- tai pariharjoitus ilman sanakirjaa 
 
Tarvitset seuraavia verbejä: 
 
laittaa put   m ttere     
laittaa udelleen/ takaisin rim ttere     
laittaa päälle   m ttersi       
ottaa pois   t gliere (da)    
ottaa pois päältä  t gliersi    
sulkea     chi dere    
ottaa    pr ndere    
kietoa ympäri(lle)  m ttere X intorno a y = avv lgere X intorno a Y 
 
Opettaja esittää kuvan esineet. Katso, kuuntele ja suomenna:   
bar ttolo   
bicchiere  di carta 
bicchiere di pl stica           Il guanto è nel portafoglio. 
bottiglia  
bracciale  
busta(da l ttera) 
calzino 
collana 
coltello 
cop rchio 
cucchi io 
forchetta 
guanto 
matita 
penna 
p ttine  
piatto fondo 
piatto piano 
portaf glio 
scatola di cartone 
scatola di pl stica 
scatoletta 
tappo 
tazza  
 

 
 Il coltello e il cucchiaio sono accanto al bicchiere di carta. 
 

                                        La collana è nella scatoletta.  
 
 
 

La scatoletta è tra la scatola e il barattolo. 
 
 
 
 
Il coltello e il cucchiaio sono dietro il bicchiere 
di carta; il bicchiere di plastica è nella tazza. 
  
 La penna e la matita sono nel piatto fondo.  
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Gruppo 1 ryhmä1 
 
Kääntäkää käaskyt ryhmässä tai pareittain italiaksi ja pyytäkää toisen ryhmän jäseniä vuorollaan 
toteuttamaan käskyt. 
 
1 Ota lyijykynä ja kuulakarkikynä syvältä lautaselta ja laita ne lasipurkin ja säilykepurkin väliin. 
2 Laita syvä lautanen matalan lautasen viereen. 
3 Avaa muovinen rasia, laita sukka paperimukiin. Laita pullon korki matalalle lautaselle. 
4 Laita paperimuki matalalle lautaselle.  
5 Avaa purkki ja sulje muovirasia. 6 Ota korvakorut pois purkista ja pistä ne sukkaan. Laita sukka takaisin 
paperimukiin. 
7 Ota pullossa oleva haarukka ja laita se syvälle lautaselle. 
8 Laita lyijykynä pulloon, sulje purkki ja pullo.  
9 Laita paperimuki pullon viereen.  
10 Ota muovinen muki pois kupista ja laita se (= muovinen muki) syvän lautasen alle.  
11 Avaa pahvirasia, ota rasiassa oleva rannekoru ja laita se matalalle lautaselle. 
12 Laita koru ranteeseen (kirjaim. 'Laita rannekoru itsellesi').  
13 Laita kirjekuori pahvirasian alle. 
14 Ota pahvirasiassa oleva pieni lasipurkki ja laita se matalalle lautaselle.  
15 (Sille, jolla on rannekoru) Ota rannekoru pois ja laita se muovipullon kaulalle.  
16 Laita veitsi syvälle lautaselle ja luusikka lompakon päälle.  
 
Nyt on toisen ryhmän vuoro käskeä teitä siirtämään esineitä… 

 
 
 
 
 
-->  
 
Quando il gioco è 
finito, descrivi la 
composizione dal tuo 
punto di vista usando 
le espressioni dietro, 
davanti a, a destra di, 
a sinistra di, sopra, 
sotto, accanto ... 
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Gruppo 2• ryhmä 2; käytä kohteliaisuusmuoto 'Lei' 
 
kääntäkää käaskyt italiaksi ryhmässä tai pareittain. Toteuttakaa toisen ryhmän käskyt ja pyytäkää sitten 
heitä vuorollaan toteuttamaan käskynne. 
 
1 Avatkaa pieni purkki ja laittakaa sormus kuppiin 
2 Laittakaa pienen purkin kansi kuppiin. 
3 Avatkaa (iso) lasipurkki, ottakaa kaulakoru pois säilykepurkista ja laittakaa se lasipurkkiin. 
4 Laittakaa kuppi muovirasian päälle. 
5 Laittakaa purkin kansi pahvirasiaan. 
6 Ottakaa haarukka pois syvältä lautaselta ja laittakaa se (=haarukka) purkkiin. 
7 Laittakaa muovinen muki syvän lautasen päälle. 
8 Laittakaa veitsi ja haarukka muoviseen mukiin.  
9 Ottakaa purkin kansi pahvirasiasta ja sulkekaa purkki. 
10 Ottakaa korvakorut pois sukasta ja laittakaa ne pahvirasiaan. Laittakaa sukka takaisin paperimukiin. 
11 Laittakaa veitsi sukkaan ja laittakaa sukka matalalle lautaselle. 
12 Sulkekaa pieni purkki (kansi on kupissa) ja laittakaa se takaisin matalalle lautaselle. Avatkaa iso purkki, 
laittakaan purkin kansi purkin viereen. 
13 Ottakaa kaulakoru purkista, avatkaa se (=kaulakoru) ja laittakaa se paperimukiin. 
14 Ottakaa käsine pois lompakosta ja laittakaa se (= käsine) paperimukiin. 
15 Laittakaa kaulakoru kaulaan (kirjaim. 'laittakaa kaulakoru itsellenne').  
16 Ottakaa kampa kirjekuoresta ja laittakaa se säilykepurkkiin, laittakaa kirjekuori lasipurkin alle. 
17 (Sille, jolla on kaulakoru) Ottakaa kaulakoru pois ja kietokaa se paperimukin ympärille 
18 laittakaa kuulakärkikynä ja luusikka lasipurkkiin. 
19 Sulkekaa lompakko. 

 
 
  
Quando il gioco è finito, 
descrivi la composizione 
dal tuo punto di vista 
usando le espressioni 
dietro, davanti a, a 
destra di, a sinistra di, 
sopra, sotto, accanto ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


