
Hei! Voisitko auttaa? En ymmärrä englannin kieli ranskan kieli espanjan kieli

Kiitos! Ole hyvä! Anteeksi arabian kieli italian kieli venäjän kieli

Näkemiin! darin kieli kurdin kieli albanian kieli

farsin kieli somalin kieli maailman kartta



minä sinä nainen isoäiti isoisä perhe

mies äiti isä ystävä

lapsi vauva tytär tulkki lääkäri poliisi

poika sisko veli ohjaaja kampaaja asianajaja



ammatit apteekkari arkkitehti imaami insinööri johtaja

asianajaja autonkuljettaja eläinlääkäri kampaaja kapellimestari kirjailija

fysioterapeutti gynekologi hammaslääkäri kirjastonhoitaja kirurgi kokki

hengenpelastaja hieroja huoltomies kondiittori konduktööri lastenhoitaja



laulaja lentäjä linja-auton kuljettaja näyttelijä ohjaaja ompelija

lääkäri maalari maanviljelijä opettaja optikko palomies

merimies meteorologi metsuri pankkiiri pappi poliisi

muurari muusikko myyjä poliitikko postinkantaja psykologi



puheterapeutti putkiasentaja puuseppä sosiaalityöntekijä sotilas stuertti

puutarhuri rajavartija rakennustyömies suutari taidemaalari taksikuski

räätäli terveydenhoitaja seppä tanssija tarjoilija toimittaja

sihteeri siivooja silmälääkäri tulkki tutkija urheilija



valokuvaaja vartija



juoda syödä istua viedä roskat korjata rikkoa

seisoa kävellä juosta sotkea kuunnella musiikkia katsoa televisiota

nukkua levätä siivota lukea kirjoittaa piirtää

laittaa ruokaa tiskata pestä pyykkiä maalata pelata käyttää tietokonetta



leikkiä mennä ulos nikkaroida jutella soittaa lähettää tekstiviesti

neuloa virkata ommella lähettää sähköpostia lähettää kirje halata

soittaa laulaa sanoa rakastaa suudella hymyillä

kysyä vastata kuunnella nauraa kätellä auttaa



itkeä suuttua matkustaa hyppiä tanssia uida

patikoida pyöräillä mennä raitiovaunulla hiihtää luistella laskea mäkeä

mennä autolla mennä bussilla mennä metrolla pelata jalkapalloa pelata koripalloa pelata lentopalloa

matkustaa lentäen matkustaa junalla matkustaa laivalla pelata jääkiekkoa pelata sählyä nostaa painoja



käydä ostoksilla ostaa punnita 

sovittaa riisuutua pukeutua

lyödä töniä kiljua



kipu lääkkeet laastari apuväline silmälasit kuulolaite

kuumemittari haava huimaa ehkäisyvälineet röntgen rokotus

aivastaa yskiä ripuli verinäyte leikkaus terve

ummetus oksettaa kuume sairas



pestä kädet pestä hiukset pestä hampaat tamponi shampoo saippua

mennä saunaan suihku kylpy vessa parranajokone partavaahto

hammasharja hammastahna pesusieni peili pyykki kampa

deodorantti voide terveysside hiustenkuivaaja meikit hiusharja



vessapaperi pyyhe nenäliina

vanupuikot vanutupot kynsisakset

leikata kynnet kynsiviila



pää niska kaula polvi kantapää varpaat

selkä rinta olkapää nilkka pakarat vatsa

käsivarsi kainalo kyynärpää miehen sukupuolielimetnaisen sukupuolielimet iho

käsi sormi jalka keuhkot maksa munuaiset



munasarjat mahalaukku suolisto suu kieli poski

umpisuoli luu lihas hammas hiukset kynsi

nivel silmä korva

nenä leuka otsa



aamu päivä ilta maanantai tiistai keskiviikko

yö viikko viikonloppu torstai perjantai lauantai

kuukausi päivä vuosi sunnuntai aloittaa lopettaa

tunti minuutti sekunti eilen nyt huomenna



kevät kesä syksy syyskuu lokakuu marraskuu

talvi tammikuu helmikuu joulukuu milloin kello

maaliskuu huhtikuu toukokuu

kesäkuu heinäkuu elokuu



iloinen surullinen vihainen kevyt märkä kuiva

ikävystynyt hämmästynyt pelästynyt kuuma kylmä janoinen

väsynyt iso pieni nälkä likainen puhdas

pitkä lyhyt painava täysi tyhjä kallis



halpa hiljainen äänekäs sininen vihreä keltainen

pehmeä kova korkea oranssi punainen violetti

matala enemmän vähemmän ruskea vaaleanpunainen

musta valkoinen harmaa



koti olohuone makuuhuone pankki posti kirjasto

vessa kylpyhuone keittiö moskeija kirkko sairaala

työpaikka talo mökki leikkipuisto puisto kahvila

hissi sosiaalitoimisto kauppa ravintola kuntosali teatteri



elokuvateatteri metsä joki satama vaatekauppa kirjakauppa

tie meri vuori lelukauppa kenkäkauppa kirpputori

eläintarha tori huvipuisto koulu päiväkoti vastaanottokeskus

uimahalli lentokenttä rautatieasema



lautanen lasi muki voi juusto leikkele

haarukka veitsi lusikka keitto salaatti liha

ruoka aamupala lounas kana kala sianliha

puuro jugurtti leipä peruna riisi pasta



lihapullat hampurilainen makkarat ketsuppi sinappi maustepurkki

pizza kakku piirakka pippuri sokeri suola

pulla keksit jäätelö halal-ruoka

karkki suklaa purukumi



kurkku tomaatti kaali luumu päärynä omena

kesäkurpitsa porkkana sipuli banaani persikka mandariini

valkosipuli paprika chili viinirypäle marjat mansikka

munakoiso peruna appelsiini vadelma kirsikka mustikka



kahvi tee kaakao appelsiinimehu rypälemehu ananasmehu

maito piimä vesi

olut siideri viini

kokis limonadi omenamehu



raha luottokortti lompakko passi laturi televisio

kello avain kalenteri DVD-soitin cd-soitin tulostin

kännykkä kaulakoru rannerengas tietokone kamera mikroaaltouuni

sormus silmälasit aurinkolasit kopiokone kahvinkeitin jääkaappi



vedenkeitin tiskikone pesukone hylly matto verhot

silitysrauta uuni tuoli ovi ikkuna seinä

pöytä sohva nojatuoli lattia katto lamppu

sänky kaappi lipasto kynttilä peitto tyyny



kattila paistinpannu kulho pallo nukke nallekarhu

uunivuoka kakkuvuoka kauha palikat kirja värityskirja

veitsi kannu mittakannu värikynät vesivärit paperi

mittalusikat sähkövatkain sauvasekoitin lyijykynä mustekynä pyyhekumi



teroitin viivoitin sakset tulitikut sytytin

liima laskin lautapeli

shakki tammipeli palapeli

pelikortit tupakka tuhkakuppi



alushousut rintaliivit sukat sukkahousut sandaalit saappaat

t-paita paita housut lenkkarit kumisaappaat hattu

huppari villapaita hame huivi kaulaliina hanskat

mekko takki kengät sateenvarjo pipo lapaset



pyjama pitkät kalsarit villasukat

tossut aamutakki koko



millainen millainen esineet esineet ihmiset ihmiset tekemiset tekemiset

hygienia hygienia terveys terveys paikat paikat kehonosat kehonosat

ruoka ruoka vaatteet vaatteet aika aika



Kansion toteuttamisessa on käytetty Papunetin mallikansiota ja kuvatyökalua, 
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