
Expressions with PLAY Study the examples with your partner. 

 

She played with her teddy bear. Hän leikki nallekarhullaan. 

 

Shall we play cards? Pelataanko korttia? 

 

Do you play tennis? Pelaatko tennistä? 

 

France will play Italy tomorrow. Ranska pelaa huomenna Italiaa vastaan. 

 

I've played against him a few times. Olen pelannut häntä vastaan muutaman kerran. 

 

He was played as a back. Häntä peluutettiin puolustajana. 

 

He played the ball to Mick Allen. Hän syötti pallon Mick Allenille. 

 

He played his Queen. Hän siirsi kuningatartaan. 

 

I started playing the piano when I was four years old. Aloitin pianon soittamisen neljävuotiaana. 

 

He played the tape again. Hän soitti ääninauhan uudestaan. 

 

I decided to play it safe in the sun and protect my skin. Päätin pelata varman päälle ja suojata ihoni auringolta. 

 

I could hear classical music playing in the background. Kuulin kuinka klassinen musiikki soi taustalla. 

 

He will play Romeo. Hän näyttelee Romeota. 

 

What's playing at the local cinema? Mitä paikallisessa elokuvateatterissa esitetään? 

 

He played the innocent. Hän esitti viatonta. 

 

Would you mind playing host? Voisitko toimia isäntänä / emäntänä? 

 

Are you playing me for a fool? Et kai vain pidä minua pilkkanasi? 

 



I do not play the dogs. En lyö vetoa koirista [koirakilpailuissa]. 

 

A smile played about her lips. Hymy karehti hänen huulillaan. 

 

The sun played on her golden hair. Auringonsäteet leikittelivät hänen kultaisilla hiuksillaan. 

 

She was watching the children at play. Hän katseli, kuinka lapset leikkivät. 

 

Did you see the play on Saturday? Kävitkö katsomassa sen näytelmän lauantaina? 

 

a radio play radiokuunnelma 

 

I only said it in play. Sanoin sen ihan piloillani. 

 

the play of moonlight across the water kuunvalon leikittely veden pinnalla 

 

Luck came into play. Onni puuttui peliin. 

 

Boyle cleverly kept the ball in play. Boyle sai pidettyä pallon taitavasti pelissä. 

 

That was a skillful play by Roberts. Siinäpä oli taidokas temppu Robertsilta. 

 

The compass was playing up. Kompassi reistaili. 

 

His back has been playing him up again. Hänen selkänsä on taas reistaillut. 

 

We were playing at being doctors. Leikimme lääkäriä. 

 

He is just playing at being a writer. Hän ei taida olla oikein vakavissaan kirjoittamisen suhteen. 

 

What are you playing at? Mitä sinä oikein pelleilet? 

 

Doug played on his opponent's weak nerves. Doug käytti vastustajansa heikkoja hermoja hyväkseen. 

 

A political power struggle is being played out in the country. Maassa on meneillään poliittinen valtataistelu. 

 



We prefer to wait and let the crisis play itself out. Meistä on parempi odottaa ja antaa kriisin selvitä ajallaan. 

 

This therapy enables people to play out violent feelings. Tässä terapiassa ihmiset voivat käydä läpi väkivaltaisia tunteitaan. 

 

He played back the recording. Hän soitti nauhoitteen. 

 

They have played down the significance of the report. He ovat vähätelleet raportin merkitystä. 

 

She played with her hair. Hän hypisteli hiuksiaan. 

 

I've been playing with that idea all day. Olen leikitellyt ajatuksella koko päivän. 

 

I trust they play fair, but who knows? Luotan siihen, että he toimivat rehellisesti, mutta kuka tietää? 

 

Indian mobile telephone companies decide to play cupid. Intian matkapuhelinyhtiöt päättävät toimia Amorina. 

 

Be ready to play along with what I say. Ole sitten juonessa mukana, kun minä sanon jotakin. 

 

She always plays up to men. Hän on aina liehakoimassa miehiä. 

 

Don't play games with me. Älä pelleile minun kanssani. 

 

He was determined to play it cool. Hän oli vakaasti päättänyt ottaa rauhallisesti. 

 

His only plan at this moment was to play for time. Hänen ainoa suunnitelmansa sillä hetkellä oli pelata aikaa. 

 

But other factors come into play. Mutta muutkin tekijät alkavat vaikuttaa. 

 

God does not play favorites. Jumalalla ei ole suosikkeja. 

 

The government must not play with fire. Hallitus ei saa ottaa tarpeettomia riskejä. 

 

Failure to stick to the safety rules is simply playing with fire. Suojaohjeiden laiminlyönti on silkkaa tulella leikkimistä. 

 

He made a great play of me being late. Hän teki suuren numeron siitä, että olin myöhässä. 

 



First I have to play myself in the game. Ensin minun on päästävä peliin sisälle. 

 

They know just how to play the market – and win. He tietävät tarkalleen, kuinka keinotella pörssissä – ja kuinka voittaa. 

 

If I was John, I'd definitely make a play for her. Jos olisin John, yrittäisin ehdottomasti iskeä tuon naisen. 

 

OK, then, if you want me to play it straight,  

I'll introduce you tomorrow. Ok sitten, jos haluat minun toimivan avoimesti, esittelen sinut huomenna. 

 

You shouldn't play around with matches. Tulitikuilla ei saa leikkiä. 

 

Stop playing about and get to work! Lopeta se pelleily ja ryhdy hommiin! 

 

He was playing around with other women. Hän pelehti muiden naisten kanssa. 

 

You win if you play by the rules. Voitat, jos noudatat pelisääntöjä. 

 

If I play you false, you may break my teeth. Jos vedän sinua höplästä, saat lyödä hampaani sisään. 

 

He played fast and loose with my feelings. Hän leikitteli tunteillani. 

 

They should not play the same game as their enemies. Heidän ei pitäisi käyttää samoja keinoja kuin vihollisensa. 

 

There's no more money to play with anyway. Rahaa ei joka tapauksessa ole enää tuhlattavaksi. 

 

I decided to play a trick on Michael and told him  

Jane was keen on him. Päätin tehdä jekkua Michaelille, ja kerroin hänelle, että Jane on lätkässä häneen. 

 

I've got to play by his rules. Minun on noudatettava hänen ehtojaan. 

 

Additional sources of power have been brought into play. Lisävoimanlähteitä on otettu käyttöön. 

 

Such action would have played into the hands of my enemies. Sellainen toiminta olisi koitunut hyödyksi vastustajilleni. 
 

Lähde: Sanakirja.fi (Hommaa itsellesi tuo loistava ohjelma! Voit oppiakin jotain.) 


