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Language Voices in Europe – Kielioppi, verbit 

 

Finnish, A1, Grammar, Verbs, Gap exercise 

Complete the sentence with the present tense of the verb mentioned in parentheses. 

Minä ______________ (kävellä). (kävelen) 

Sinä _______________ (juosta). (juokset) 

He ________________ (syödä). (syövät) 

Hän _________________ (nauraa). (nauraa) 

Te __________________ (tarjota). (tarjoatte) 

Minä _________________ (laulaa). (laulan) 

Hän _________________ (tehdä). (tekee) 

Me _________________ (kävellä). (kävelemme) 

Te __________________ (hiihtää). (hiihdätte) 

He ___________________ (istuu). (istuvat) 

 

Finnish, A1, Grammar, Verbs, Gap exercise 

Complete the sentences with the present tense of the verbs given. 

1. Me_______________________(lähteä) tänään maalle. (lähdemme) 

2. __________________________(lähteä) te myös maalle? (Lähdettekö) 

3. Ei, me emme _______________ (lähteä). (lähde) 

4. Minä _________________ (lukea) usein illalla sängyssä. (luen) 

5. _____________________ (lukea) sinä usein illalla? (luetko) 

6. En, minä en _________________(lukea) illalla. (lue) 

7. Me _______________________(odottaa) bussia. (odotamme) 

8. Anssi _____________________ (odottaa) junaa. (odottaa) 

9. Minä ______________________(kirjoittaa) kirjettä. (kirjoitan) 

10. Sinä _______________________ (soittaa) hyvin pianoa. (soitat) 

11. Mari _______________________ (soittaa) myös hyvin. (soittaa) 

12. Matti ______________________ (nukkua) jo. (nukkuu) 
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Finnish, A1, Grammar, Verbs, Write forms 

Complete with the right verb forms. 

Minä____________________ (muistaa). (muistan) 

Sinä _____________________ (elää). (elät) 

He ______________________ (tuoda). (tuovat) 

Me ______________________ (luulla). (luulemme) 

Minä _____________________ (surra). (suren) 

He _______________________ (retkeillä). (retkeilevät) 

Sinä ______________________ (myydä). (myyt) 

Te _______________________ (kuulla). (kuulette) 

 

Finnish, A1, Grammar, Verbs, Gap exercise 

Complete the conversation with the right verb forms. 

- ___________________ (olla) sinulla auto? (Onko) 

- __________________ ( ei olla). (Ei ole) 

- ___________________ (aikoa) ostaa auton? (Aiotko) 

- En. En ____________________(haluta) autoa. (halua) 

- Miksi et? 

- En ____________________ (tarvita) autoa. _________________ (päästä) työhön 

helposti junalla tai bussilla. (tarvitse, pääsen) 

- Jaa. Minä __________________ (ei kulkea) bussilla. Minä ____________________ 

(kulkea) mieluummin autolla. (en kulje, kuljen) 

 

Finnish, A1, Grammar, Verbs, Gap exercise 

Fill in the gaps with the right verb forms. 

Soit___________ te pianoa? (-atteko) 

Soit___________ Anne ja Tiina? (-tavatko) 

Ymmär_____________ te ruotsia? (-rättekö) 
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Ymmär_____________ he ruotsia? (-tävätkö) 

Ot______________ te kahvia? (-atteko) 

Ot______________ he kahvia? (-tavatko) 

Tie_________________ te milloin bussi tulee? (-dättekö) 

Kirjoit________________ te paljon? (-atteko) 

Opet________________ te suomea? (-atteko) 

Opet________________ he suomea? (-tavatko) 

 

Finnish, A1, Grammar, Verbs, Gap exercise 

Complete the sentence with the right verbs in the present tense. You can select the 

verb below. Some of them may be used twice. 

___________________ sinä tanssia? (Haluatko) 

_____________ Maija kaupungissa? (Onko) 

________________ sinä onnellinen? (Oletko) 

_________________ te mitä horse on suomeksi? (Tiedättekö) 

__________________ he televisiota? (Katsovatko) 

____________________ sinä mitä hän sanoo? (Ymmärrätkö) 

_____________________ Jonna tänään kurssille? (Tuleeko) 

Verbs: olla, ymmärtää, tulla, tietää, katsoa, haluta 
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