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IDŐVISZONYOK KIFEJEZÉSE 

 

1. Kellonajat     Mitä kello on? / Paljonko kello on? 

Kello on yksi. 

Kello on kymmenen yli yksi. 

Kello on kymmenen vaille kaksi. 

Kello on puoli kaksi. 

 

Monelta? 

viideltä (klo 17) 

puoli kahdeltatoista (klo 11.30) 

viisitoista yli neljältä (klo 16.15) 

 

2. Vuorokaudenajat    Milloin? 

aamu     aamulla 

päivä     päivällä 

ilta      illalla 

yö      yöllä 

  tänä yönä 

  ensi yönä 

  viime yönä 

 

3. Viikonpäivät    Milloin? Minä päivänä? 

maanantai   maanantaina  

tänä maanantaina  

ensi maanantaina  

viime maanantaina 

tiistai     tiistaina 

keskiviikko     keskiviikkona 

torstai      torstaina 

perjantai     perjantaina 

lauantai     lauantaina 

sunnuntai     sunnuntaina 

 



viikko     Millä viikolla? 

tällä viikolla 

      ensi viikolla 

      viime viikolla 

      viikonloppuna 

 

Válaszolj a kérdésekre! 

Mikä päivä tänään on?    Tänään on… 

Mikä päivä huomenna on?   Huomenna on… 

Mikä päivä eilen oli?    Eilen oli… 

 

4. Kuukaudet     Milloin? Missä kuussa? 

tammikuu     tammikuussa 

       tässä kuussa 

       ensi kuussa 

       viime kuussa 

helmikuu     helmikuussa 

maaliskuu     maaliskuussa 

huhtikuu     huhtikuussa 

toukokuu     toukokuussa 

kesäkuu     kesäkuussa 

heinäkuu     heinäkuussa 

elokuu     elokuussa 

syyskuu     syyskuussa 

lokakuu     lokakuussa 

marraskuu     marraskuussa 

joulukuu     joulukuussa 

 

Válaszolj a kérdésekre! 

Mikä kuukausi nyt on?    Nyt on… 

Mikä on seuraava kuukausi?   Seuraava kuukausi on… 

Mikä oli edellinen kuukausi?   Edellinen kuukausi oli… 

 

5. Vuodenajat    Milloin? 

talvi      talvella 

       tänä talvena 

       ensi talvena 

       viime talvena 

kevät     keväällä 

kesä      kesällä 

syksy     syksyllä 

 

 



6. Vuosi     Milloin? Minä vuonna? 

vuosi     vuonna 

      tänä vuonna  

      ensi vuonna 

     vuonna 2015 

 

 

 

Feladat: válaszolj a kérdésekre! 

1. Mikä on viikon ensimmäinen päivä? 

2. Mikä on viikon viimeinen päivä? 

3. Mikä on vuoden ensimmäinen kuukausi?  

4. Mikä on vuoden toinen kuukausi? 

5. Mikä on vuoden kolmas kuukausi? 

6. Mikä on vuoden seitsemäs kuukausi? 

7. Missä kuussa on pääsiäinen? 

8. Entä vappu? 

9. Missä kuussa on juhannus? 

10. Missä kuussa on joulu? 

11. Missä kuussa on sinun syntymäpäiväsi? 

12. Missä kuussa sataa lunta? 

13. Missä kuussa tuulee ja sataa paljon vettä? 

14. Milloin linnut lentävät etelään? 

15. Milloin voi hiihtää ja luistella? 

 

 

SZÓSZEDET 

edellinen előző sataa vettä esik az eső 

eilen tegnap seitsemäs hetedik 

ensi jövő seuraava  következő 

ensimmäinen első tänään  ma 

etelä dél toinen második 

hiihtää síel tuulla fúj a szél 

huomenna holnap vaille nélkül, híján 

kolmas  harmadik viikonloppu hétvége 

lentää repül viime múlt 

luistella korcsolyázik viimeinen utolsó 

milloin? mikor voida tud 

sataa lunta esik a hó yli át, túl  

 



 


