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Kirjoita Paremmin -kurssikirje Katso viesti selaimessa

 

  

 

Verbit eli teonsanat
Verbeillä ilmaistaan tekemistä ja
toimintaa. Harhaluulona voi olla, että
kannattaa käyttää mahdollisimman
paljon kuvailevia adjektiiveja Mutta
näin ei olekaan! Tässä kaksi tärppiä
verbeistä:

1. Olla-verbi

Kun kirjoitat, voisi se näyttää vaikka tältä:

- hän on viehättävä

- seinällä on kello

Huomaat varmaan myös, että lauseissa on verbi: olla-verbi.

Usein käytämmekin näitä yhdessä "joku tai jokin on jossain" tai "joku tai jokin on sellainen ja
tällainen".

Silloin selitämme lukijalle, millainen jokin on sen sijaan, että näyttäisimme sen. Entä jos
kirjoittaisitkin:

- hänen sifonkihameensa helma kietoutuu säärien ympärille, lierihattu keinahtelee
ranskalaisten korkojen tahtiin. Kaarevat ripset varjostavat katsetta, korkeita poskipäitä
kehystävät hunajanvaaleat kiharat...(hän on viehättävä)

- kello raksuttaa ornamenttitapetin ympäröimänä, sen rouhea tikitys kajahtelee kauas
(seinällä on kello)

 

 Kirjoita Paremmin joulukuun KURSSIKIRJE  

 

Kurssikirjeen aiheena verbit
kirjoittamisessa
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 tajunnanvirran kirjoittamista. Tämän kuun kirjeessä saat tärpit
verbien käyttöön ilmaisussa.

 

https://ak-kustannus.creamailer.fi/ac4/Tkve7Bw4/BENEwvdSJzjNU8MBjsG4P
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Haluatko oppia lisää? Lue lisää
blogista →

2. Etsi aina parempaa verbiä

Älä tyydy vähään! Nosta kaunokirjallista tasoa etsimällä aina parempi verbi. Usein tähän liityy
se, että joudut selittämään verbiä eli lisäät -sti -päätteen, kuten

- hän käveli hitaasti

vai ehkä sitten laahusti? kompuroi? hiipi? hoiperteli? raahusti?
 

 

  

PS: Iltanuotiolla sunnuntaina lisää
tärppejä! Iltakurssi Kirjoita
Paremmin heti - 9,99 € →

 

Sinun vuorosi -
käytä aina parempaa
verbiä

1. Kirjoita 10 minuuttia.
Katso ympärillesi ja kerro
mitä näet.

HUOM: Et saa käyttää olla-verbiä!

Voiko kello tuijottaa? Pöytä pönöttää? Taulu syyttää? Sänky keikkua?

 

 

 

  

 

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

Muista salasanasi author1
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Katso tästä ohjevideo! →

Tästä suoraan VinkkiPiiloon - muista salasanasi: author1 →

 

  

Joko olet käynyt Kirjoittajan
AarreAitassa? →

 

Tammikuussa 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 :)
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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

 Kirjoita Paremmin -palveluilla on nyt Avainlippu :)  

 Kaikki Kirjoita Paremmin -palvelut kirjoittajalle →  

 

    

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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