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Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

 

Puu kuin verinen meri  

 

Vertaus vai
metafora?
Vertaus on keino, jolla voit luoda
mielleyhtymiä lukijan mieleen.
Tällöin käytät sanoja:

• kuin,
• niin kuin,
• kuten,
• lailla.

Esimerkiksi: Hän laahusti niin kuin lehmä. Hän on kaunis kuin ruusu. Hän
lauloi Olavi Virran lailla.

Metafora on tärkein kuvallisuuden muoto. Se on kielikuva eli trooppi, jossa
kaksi toisiinsa liittymätöntä sanaa samaistetaan ilman kuin-sanaa.
Esimerkiksi: Hän on aurinkoni tai elämä on tie.

Metafora voi olla myös yhdyssana, joissa toisiinsa kuulumattomat asiat
tulevat uudissanan osaksi. Esimerkiksi peukku + neuvos= peukkuneuvos

 

 

 

 Sinun vuorosi

1. Kirjoita kaksi eri
vertausta käyttämällä kuin-

 

 Kirjoita Paremmin lokakuun KURSSIKIRJE  

 

Kurssikirjeen aiheena vertaukset ja
metaforat
Hei ja kiitos sinulle, kun olet mukana maksuttomalla Kirjoita Paremmin -
kurssilla :)

Tavoitteeni on, että opit uutta ja kirjoitat paremmin. Jaan tärppejä ja työkaluja
paremman tekstin tuottamiseen - uskon, että kirjoittamisen ilo ja inspiraatio
löytyy onnistumisten kautta. Hienoa, että olet mukana tällä matkalla!

Viimeksi käsiteltiin minuuttinovelllia ja raapaletta. Tässä kuussa perehdytään
kuvallisuuteen: vertaukseen ja metaforaan. Näitä keinoja kannattaa käyttää sekä
proosan että runojen kirjoittamisessa!
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Lue lisää kielen tuoreuttamisesta
tästä artikkelistani! →

sanaa:

• kuin + olla-verbi (esim. hän on kuin patsas, olen jumissa kuin langanpätkä vetoketjussa.,
hänen hiuksensa ovat kuin märkä asfaltti)

• kuin + joku muu verbi (esim. hän haukkuu kuin koira, kuu loistaa kuin liikennevalo, hänen
katseensa harhailee kuin eksynyt erämaassa)

  

  

2. Kirjoita metafora - yhdistä lukijan mielessä kaksi eri
asiaa toisiinsa

Kirjoita listoja! Hae sen jälkeen sanoille toinen merkitys. Tee listoja esimerkiksi näistä:

• Teräviä asioita
• Sileitä asioita
• Märkiä asioita
• Haisevia asioita
• Myrkyllisiä asioita
  

Esimerkiksi: Peitin korvani suustasi sinkoilevilta stiletoilta (teräviä asioita: stiletto). Suustasi
pulppuava syanidi miltei tappoi minut (myrkyllisiä asioita: syanidi).

  

 

 

  

 

Käytössäsi myös
kaikki aiemmat
kurssikirjeet
VinkkiPiilo on avoinna Kirjoita
Paremmin -kurssilaisille 24/7 - katso
alta video, miten pääset
VinkkiPiiloon!

Muista salasanasi author1

 

Katso tästä ohjevideo! →

Tästä suoraan VinkkiPiiloon - muista salasanasi: author1 →
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Joko olet käynyt Kirjoittajan
AarreAitassa? →

 

Marraskuussa jälleen uusi
Kirjoita Paremmin -
kurssikirje!

Muistan aika ajoin sinua seuraavilla

• Blogikimara: jokaisen kuukauden lopussa
hyödyllisiä blogiartikkeleita luettavaksesi,
valmiiksi teemoittain koottuna

• VinkkiViestejä: vinkkaan vapaista
paikoista alkavilla kirjoituskursseilla

• Kampanjaetuja: vain Kirjoita Paremmin -
kurssilaisille

• Uutta - tiedot kaikista uutuuksista aina
ensin kurssilaisille!

Jos et halua minulta enää postia: skrollaa vain kirjeen loppuun ja klikkaa linkkiä Poistu
postituslistalta - jos joskus tulet katumapäälle, laita minulle viestiä, niin lisään sinut uudelleen
listoille!

Hmmmm... kirjoittaisinko paremmin? Taatusti! Luvassa lisää tärppejä ja työkaluja.

Kirjoittamisen ja oppimisen iloa :) terveisin Anne

 

 

 

Kirjoita Paremmin -palveluilla Avainlippu
Kirjoita Paremmin -palveluille on myönnetty suomalaisen työn Avainlippu - se on osoitus siitä,
että olen valinnut ja valitsen edelleen yhteistyökumppaneikseni ja työkaluikseni ensisijassa
kotimaisia vaihtoehtoja ja näin osaltani vaikutan siihen, että saamme työtä Suomeen :)

 

  

 Kirjoita Paremmin -palveluilla on nyt Avainlippu :)  
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Ota yhteyttä!

Askarruttaako jokin? Haluatko lisätietoja?
Ota rohkeasti yhteyttä!
anne@kirjoitaparemmin.fi
GSM 050 4656 305 / Anne Lukkarila

 

Kotisivut
Päivitä yhteystietosi
Kerro kaverille

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  

 

    

 
Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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