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Frazoj A-F

Alta arbo
Nigra birdo
Cepo estas legomo
La ĉapelo estas eleganta
La domo estas bela
Granda elefanto
La floro estas blanka

-a adjetivo
esti ser o estar
-as verbo en presente

alta alto/a
nigra negra/o
legomo verdura
eleganta elegante 
bela bonita/o
granda grande
blanka blanco/a



  

Frazoj G-Ĵ

La glasoj estas plenaj
La Ĝuno estas interesa
Heliko estas besto
La ĥamaleono ludas
Bonaj ideoj
Malbonaj jaroj
Malnova ĵurnalo

plena lleno/a
interesa interesante
besto animal
ludi jugar, tocar un 
instrumento
bona buena/o
nova nueva/o

mal- lo contrario u 
opuesto



  

Frazoj K-R

La kato estas malbela
La lito ne estas komforta
La montoj estas malaltaj
Nubo ne estas objekto 
Malgrandaj okuloj
Piro estas frukto
La ranoj ne kantas

ne no

komforta cómoda/o
objekto objeto
frukto fruta/o
kanti cantar



  

Frazoj S-Z

La suno ne brilas
La ŝipoj navigas
La tablo estas malgranda
La vespertoj flugas
La urso ne manĝas
Naŭ estas numero
La zebroj kuras

brili brillar 
navigi navegar 
flugi volar
manĝi comer
kuri correr
numero número



  

Traduku

Bela elefanto
Nigraj floroj
La ĥameleono ne ludas
La nubo estas granda
La heliko manĝas
La glaso estas malplena
Tablo ne estas frukto

Bonvolu traduki frazojn en la hispana

Malalta monto
La malbelaj domoj
Rano estas besto
Interesa ideo
Bonaj jaroj
La litoj estas malgrandaj
La zebroj ne flugas



  

Konstruu

Piro
Kato
Cepo
Glaso
Urso
Naŭ

Bonvolu konstrui frazojn en esperanto

estas
ne estas

besto
frukto
legomo
objekto
numero



  

Konstruu kun adjektivoj

birdo
cepo
glaso
nubo
zebro
domo

Bonvolu konstrui frazojn en esperanto

estas
ne estas

bona / malbona
nova / malnova
granda / malgranda
bela / malbela
plena / malplena

La -j -j



  

Rezumo
Gramatiko

Adjektivo -a
Verbo infinitivo -i
Verbo prezento -as
Malo mal-
Nego ne
kun con

Sustantivoj

frazo, legomo, besto, objekto, 
frukto, numero, rezumo

Adjektivoj

Simpla, alta, nigra, 
eleganta, bela, granda, 
blanka, plena, interesa, 
bona, nova, komforta   

Verboj

Esti, ludi, kanti, brili, 
navigi, flugi, manĝi, 
kuri, traduki, konstrui



  

Dankon
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