
Saluton!

•







• Mi estas …….       ( Katalin) 
• KIU ?   Katalin
• Kiu vi estas ? Mi estas Margaret.

• Mi estas lingvisto. 
• KIO?   Lingvisto.

• Kio vi estas ? Mi estas ……
• doktoro, psikiatro, psikologo, neŭrologo, 

adiktologo, studento, flegisto,
paciento, artisto, ekonomisto



KIA?



La rozo estas bela



Ŝi estas
bela kaj juna.



Ŝi estas

juna kaj malbela.



Ĝi estas bona.

Ĝi estas malbona.



• KIA  mi estas ?
• Mi estas juna, bela, riĉa, inteligenta, modesta…

• KIA vi estas ? 



KIA vi estas? Mi estas …..-a.

• bona, riĉa, franca, hungara, ital, miopa, 

inteligenta, fidela, libera, feliĉa, ĝentila, 

talenta, rapida, sana, simpatia, fama, 

ordinara, interesa, idiota, edukita, praktika, 

internacia, preciza, proksima, perfekta, 

mania, nervoza, deprimita, senfina, seka,  

modesta, grasa, blinda, surda, muta, 





Mi (vi li/ŝi ni, vi, ili) ŝatas .........

foti filmi         paroli      legi        kanti         trinki 

baki kuiri manĝi vojaĝi sporti 



Kion vi ŝatas fari? 

Mi ŝatas ….

kanti, labori, flugi, danci, dormi, festi, 
promeni, manĝi, trinki, telefoni, filmi, foti, 
paroli, komplimenti
gimnastiki, naĝi, sporti, ludi, plori, kisi, 
amori, seksumi, fumi, vojaĝi, diskuti, 
disputi, lerni Esperanton.

Mi ŝatUS



. 
• Mi estas en Francio.   (3a de marto 2020)

• Mi vivas en Nederlando. (2001, 2002, 2003 …… 2020…)

• Mi estis bebo en Hungario. (1957)

• En 2019 mi vojaĝis al Finnlando. 
• En julio 2020 mi vojaĝos al Kanado. 
• En januaro 2021 mi vojaĝos al Aŭstralio.



Hungario Germanio Finnlando

Usono

Vjetnamio

Norvegio Rusio Israelo Nederlando Italio

ĈinioHispanio

Koreio

Pollando

Danio

Japanio

Kroatio

Greklando

Serbio

Francio

Katalunio Rumanio

Taĝikio

SlovakioĈeĥioBrazilo

Ukrainio
Slovenio

Aŭstrio

Britio



KIO?             
Kio li estas? 
Li estas viro.



vir-o-j



vir-in-o

• Kio ŝi estas? 
• Ŝi estas virino.



vir-in-o-j



ĉevalo



ĉevalo
ĉevalino



koko kokino

kokoj kaj kokinoj



ĉeval-id-o



kokido



arbido katido









ĉeval- o



ĉeval- o

- EJ     (local, lieul)
- IN      (féminin)
- UL   (personne)
- IST   (profession)
- AĈ   (pejoratif)
- ID     (descendant, )
- AĴ    (objet, produit de…)

EKS- (état passé)
MAL- (contraire)



ĉeval- o

- EJ     (local, lieul) 
- IN      (féminin)
- UL   (personne)
- IST   (profession)
- AĈ   (pejoratif)
- ID     (descendant, )
- AĴ    (objet, produit de)

EKS- (état passé)
MAL- (contraire)

EJ     (local 

IN     (féminin)

AĈ    (pejoratif)



ĉevalaĉo

ĉevalisto ĉevalistino eks-ĉevalo ĉevalido

ĉevalino

ĉevalejo

ĉeval … o

ĉevalaĵto



ĉeval-

Diminutif

Augmentatif

Local

-EG  
ĉevalo

ĉevalo

ĉevaleto

ĉevalego

PetIT

Grandit

- ET

- EJ
ĉevalo

ĉevalejo



ĉeval-oj
ĉeval- o

ĉeval- o

EJ

EJ-EG  
ĉeval- - oET EJ



- ETĉeval - oEJ
ĉeval - o-EG EJ



-EG 
- ET

ĉeval-oj
ĉeval- o

ĉeval- o

ĉeval - o

EJ

EJ-EG  

EJ
ĉeval - oEJ



eksmalsanulejestrinoj
eks-mal-san-ul-ej-estr-in-o-j
eksmalsanulejestrinoj

mal-san-ul-ej-o = hospitaloeks-hospital-estr-in-o-j



• Bonvolu krei vortojn per la kartoj


