
Мені потрібен 
транспорт

Tarvitsen kuljetuksen

Я хочу зателефонувати

Haluan soittaa puhelun

Мені потрібна допомога

Tarvitsen apua

Я хочу обійнятись

Tahtoisin halauksen

Я хочу спати

Haluan nukkua

Я стомився

Olen väsynyt

Я хочу в туалет

Haluan vessaan

Я хочу пити

Haluan juoda

Я хочу їсти

Haluan syödä
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Мені спекотно

Minulla on kuuma

Мені холодно

Minulla on kylmä

Мені потрібен лікар

Tarvitsen lääkäriä

Мене зараз знудить

Minulla on paha olo

У мене болить стопа

Minulla on jalkaterä kipeä

У мене болить спина

Minulla on selkä kipeä

У мене болить вухо

Minulla on korva kipeä

У мене болить горло

Minulla on kurkku kipeä

У мене болить зуб

Minulla on hammas kipeä

У мене болить нога

Minulla on jalka kipeä

У мене болить живіт

Minulla on vatsa kipeä

У мене болить голова

Minulla on pää kipeä
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Я хочу вийти

Haluan lähteä

Я хочу м’яку іграшку

Haluan pehmolelun

Я хочу машинку

Haluan auton

Я хочу бігати

Haluan juosta

Я хочу пограти в футбол

Haluan pelata palloa

Я хочу пазли

Haluan palapelin

Я хочу послухати 
музику

Haluan kuunnella musiikkia

Я хочу мильні 
бульбашки

Haluan saippuakuplia

Я хочу гратись з 
кубиками

Haluan leikkiä palikoilla

Я хочу малювати

Haluan piirtää

Я хочу подивитись 
мультик

Haluan katsoa piirrettyä

Я хочу гратись

Haluan leikkiä
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