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Oikea ja vasen.

1. Vieras täti oli oikein hyvä. Hän otti Allin
syliinsä. Hän antoi pipar-
kakkua Allille. Ja lähteis-
sään hän silittiAllin hiuksia.

Tule huomenna meille!
Meilläkinon pienikiltti tyttö,

Ja meillä on montakaunista
nukkea. Eikä matka ole

pitkä. Näin hän puhui lähteissään.
2. Aamulla heräsi Alli aikaiseen. Täytyi nousta,

kiireesti. Oli paljo tehtäviä. Nuket piti vaatettaa.
Täytyi niiden vaatteita vähän ommellakin. Sitten oli
lähdettävä. Ja äiti saattoi Allin portille.
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Talo näkyy tuolla.
Matkalla tulet tienhaaraan.
Käänny siinä oikealle!Näin
neuvoi äiti.

3. Alli kulki tietä myö-

ten. Nyt tulee hauskaa. Lei-
kimme koko päivän. Näin
hän ajatteli. Ja sitten hän tuli tienhaaraan

Äiti neuvoi oikealle.
Sen Alli muisti. Mutta

kumpi on oikea? Tätä ei
Alli nyt muistanut. Ja hän
mietti kauvan. Mutta sit-
tenkin täytyi hänen kotiin
palata.

4. Äiti! Kumpi on oikea käsi? Näin kysyi
Alli. Ja hän näytti molempia käsiänsä.

Tämä se on, sanoi äiti.
Tallahankättäkin annetaan.
Ja hän sitoi punaisen lan-
gan Allin oikeaan käteen.

Nyt muistiAlli. Ja sit-
ten hän lähti uudelleen mat-
kalle. Eikä hänen tarvinnut
enää tieltä palata. Mutta kyllä hän siitä alkaen tunsi
oikean kätensä ilman lankaakin.
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Heikki Mustina.

1. Äiti vei lapset
perunamaata kitkemään.
Oli lämmin päivä. Las-
ten tuli kuuma. Musti
vain loikoi pientareella.
Se oli mukavastipensaan
siimeksessä.

2. Äiti! Näin sanoi Heikki. Kyllä tämä
on raskasta! Ja tämä on niin ikävää! Jospa
olisin Musti! Mustin ei tarvitse perunamaata
kitkeä. Se saa vain siimeksessä loikoa. Enkö
saa, hyvä äiti, mennä Mustin kanssa loikomaan?

Äiti antoi Heikin mennä. Ja Heikki oli
iloinen.

3. Ilta joutui. Käy-
tiin jo illalliselle. Heikki-
kin tuli pöydän ääreen.

Heikki! Näin sanoi
äiti. Sinähän haluat olla
Mustina. Musti ei syö
pöydän ääressä. Se saa,

ruokaa kuppiinsa vasta jälkeenpäin. Ja sitten
Musti menee yöksi ulos. Siellä se vartioi taloa.
Se on Mustin tehtävä.
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4. Heikki ällistyi pahasti. Pitikö hänen
nyt syödä Mustin kanssa? Pitikö mennä yöksi
ulos Mustin kanssa?

Hyvä äiti! Näin hän
sanoi häpeillään. Kyllä
minä tästä alkaen kit-
ken ahkerasti. Anna, äiti
kulta, minulle anteeksi!
Anna minun tulla pöy-
tään paikalleni!

5. Ja sittenHeikki sai tulla pöytään. Mutta
nyt hän tiesi, että Mustillakin on tehtävänsä.

Armelias Mari.
1. Mari sai sedältä nimipäivälahjaksi rahaa.

Hän sai luvan mennä kauppapuotiin. Siellä oli
myytävänä kauniita nukkia. Semmoisia oli hän
jo kauvan halunnut. Ja nyt hän oli saanut luvan
ostaa nuken.

2. Tienohessa
seisoi vanha ukko.
Hän oli sokea. Pieni
tyttö oli hänellä ta-
luttajana. Hän ker-
jäsi hattuunsa ra-
haa ohikulkijoilta.
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3. Mari ajatteli kaunista nukkea. Mutta
hän näki edessään sokean kerjääjän. Mari pani
rahansa ukon hattuun.

Mirri ja Musti.

1. Kuka on syönyt
kerman? Tähän jäi ker-
maa astia puolilleen. Nyt
se on tyhjä. Onko Mirri
syönyt? Vai onko Musti
syönyt ?

2. Mirri tuli lähelle.
Se näytti partaansa. Ja sen parta oli kuiva.

Mutta Musti pyrki pöy-
dän alle. Se ei halunnut
näyttää partaansa.

3. Mutta emäntä
menijä nosti Mustin pää-
tä. Sen parta oli vielä
märkä. Siinä näkyi vä^

hän kermaakin.
4. Sinäpä olet kerman syönyt! Näin sanoi

emäntä. Yritit sitten vielä tekoasi salata. Olisit
antanut minun Mirriä epäillä. Häpeä palkaksesi!
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5. Ja Musti meni hävetenpöydän alle. Eikä
sille annettu ruokaa sinä päivänä.

Kohteliaita lapsia.

1. Matkustaja tuli kylään. Tiellä oli joukko
lapsia leikkimässä.Kaik-
ki lapset siirtyivät syr-
jään. Toiset menivät oi-
keallepuolelle. Toisetme-
nivat vasemmalle. Pojat
ottivat lakin päästään.
Tytöt niijasivat. Kaikki
sanoivat: Hyvää päivää! Ja vieras sanoi myös
ystävällisesti: Hyvää päivää!

2. Vieras kysyi sitten: Missä täällä on ma-
jatalo? Yksi pojista astui vierasta lähelle. Minä
tulen näyttämään, sanoi hän. Ja hän saattoi
vieraan majatalon portille. Tässä on majatalo,
sanoi hän vieraalle. Sitten hän sanoi vieraalle
hyvästi ja palasi toisten lasten luokse.

3. Vieras puhui sitten majatalossa: Tah-
toisin mielelläni asua tässä kylässä. Sillä täällä
on kohteliaita lapsia. Ja kohteliaat lapset ovat
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hyviä lapsia. Semmoiset tuottavat paljon iloa
vanhemmilleen ja muillekin ihmisille.

Löydetty veitsi.

1. Matti käveli maan-

tiellä. Siinä hän näkiky-
näveitsen. Hän otti sen.
Siinä oli kaunis, valkea
pää ja kaksi kirkasta te-

rää. Matti tuli siitä iloiseksi. Heti ryhtyi hän
tekemään kaarnahevosta. Tämäpä oli oivalli-
nen löytö! Näin hän siinä veistellessään ajatteli.

2. Samassa tuli mies tietä myöten. Hän

katseli tarkastitielle. Tä-
mä etsii veistä, ajatteli
Matti. Mitä etsitte? ky-
syi hän. Mies vastasi:
Minulta putosi kynäveit-
si, jossa oli valkea pää

ja kaksi terää. Se on tässä, sanoi Matti. Ja
hän antoi veitsen miehelle.
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Kuka lähtee?
1. Äiti tuli tu

paan. Kuka lähtee
viemään tämän ka-
kun vanhalle Lee-
nalle? Näin hän
kysyi.

2. Minä lähden
iltapäivällä, sanoi
Tommi. Nyt minä ajan hevosellani.

Minä lähden, kun olen saanut nukkeni vaat-
teet valmiiksi. Näin vastasi Ilmi.

Minä lähden heti, vastasi Aino. Nukke saa
olla pukematta, kunnes joudun takaisin.

Pikku Heikki.
Kerran päätti pikku Heikki olla iso miesi;
Voimaa oli hänellä, ja paljon hän jo tiesi.

Siis ei viitsi pikku Heikki enää lapsi olla
Talonpaikka katsottuna on jo kalliolla.

Isän kirves Olallansa metsään käypi Heikki;
Nyt se alkaa miehen toimi, jäädä saa jo leikki.

Hirret aikoo Heikki kaataa, tehdä talon oivan;
Ympärille sitten raivaa pellon vihannoivan.
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Mutta vaikka hiki päässä Heikki puuta hakkaa,
Puu ei kaadu; väsyneenä Heikki työstä lakkaa.

Lapseksi taas kotihinsa palaa jälleen Heikki;
Miehen työ ei suju vielä: lasten työ on leikki.

Kaukaisia matkustajia.

1. Lapset istuivat veneessä, joka oli maalle
vedetty.

Nyt olemme matkustavaisia, sanoi Heikki.
Olemme tulleet kaukaa vierailta mailta Suomea
katsomaan.

2. Minä olen neiti Barbara. Tulen lämpi-
mästä maasta ja tuon Suomen lapsille makeita
rusinoita. Näin sanoi Mimmi.

Minä olen neiti Cecilia, ja minä tuon luu-
muja, sanoi Helmi.
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Minä olen David, josta isä kertoi viime py-
hänä, sanoi Juho. Ole sinä, Ville, jättiläinen
Goljat!

Mutta Ville ei halunnut olla Goljatina. Hän
tahtoi olla kuuluisa kuningas Xerxes.

Minä olen Zuleima Mård, sanoi Anni. Tu-
len Ruotsista, joka on meidän naapurimaamme.

Samasta maasta sanoivat tulevansa myös
Mikko, Laina ja Mari. Mutta he olivat nyt ni-
miltään Zefanias Åberg, Inez Qvist ja Fanny
Björkqvist.

3. Mutta neiti Barbaralla ei ohut rusinoita
eikä Cecilialla luumuja. Toiset niitä heiltä kui-
tenkin yhä pyysivät. Sen tähden täytyi heidän
ruveta jälleen Suomen tytöiksi.

Ja pian olivat sitten kaikki muutkin taas
Suomen kilttiä lapsia niin kuin ennenkin.
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111.

Kuka teki parhaiten ?

A. 1. sXntero, Emmi, Niilo ja Yrjö olivat nii-
tyllä kukkia etsimässä. Kun he menivät ojanA.

ylitse, katkesi porras.
femi oli silloin kes-
kellä porrasta. Hän
putosi ojaan. Ja virta
alkoi häntä viedä mu-

kanansa.

E.
E.

Y. 2. 3)rjö pelästyi kovasti. Hän alkoi it-
keä ja vaipuivoimatonna maahan. Antero lähti

kotia kohden juok-
semaan. Hän tahtoi
saada kiireesti äidin
avuksi ©nimille. Mut-
ta Niilo kiirehti ojaan.
Siinä ei ollut vettä
kovin paljon. Hän

N.
N,

kahlasi veteen. Siellä hän tarttui ©nimiin ja
veti hänet maalle.
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Mistä saamme leipää?

1. Tule tänne, Dtto, sanoi vanha isoo
isä. Minä kysyn si

D. nulta jotakin. Otto
tuli.

Iso-isä. Mistä
saamme leipää?

Otto. Äiti leipoo
jauhoista.

I.
I.

Iso-isä. Mistä saa äiti jauhoja?
Otto. Isä vie myllyyn jyviä. Siellä hän jau-
hattaa ne jauhoiksi.

2. Iso-isä. Mistä saa isä jyviä?
Otto. Isä kylvää niitä peltoon. Siitä kas-

vaa vilja. Vilja leikataan, ja siitä puidaan
jyvät riihessä.

M.
M.

Iso-isä. Mutta kuka kasvattaa viljan
siemenestä?

Otto. Jumala kasvattaa viljan. Sillä ei
kukaan ihminen voi sitä kasvattaa.

3. Iso-isä. Keneltä meidän tulee siis
leipää pyytää?

Otto. Meidän tulee sitä rukoilla Ju-
malalta.
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Jjsoisä. Kuinka meidän sopii sitä ru-

koilla?
Dtto. Anna meille tänä päivänä jokapäi-

väinen leipämme!

Kaksi ja yksi.

1. Äiti sanoi Tommille: Tiedätkö, minkä
Ä.
Ä.

tähden sinulla on kak-
si silmää, mutta aino-
astaan yksi suu?

Tommi. Sitä en

tiedä.
Äiti. Sinun tulee

nähdä paljo, että tulisit oppineeksi. Mutta
sinun tulee puhua vähän, ettet olisi tuhma.
Sillä ainoastaan tuhmat puhuvat enemmän

kuin he varmasti tietävät.

T.
T.

2. Äiti. Tiedätkö, Tommi, minkä tähden
sinulla on kaksi korvaa, mutta ainoastaan
yksi suu?

Tommi. Sitä en tiedä.
Äiti. Sinun tulee kuunnella tarkasti, että

tulisit viisaaksi. Mutta sinun tulee puhua
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vähän. Sillä joka paljon puhuu, hän ei en-

nätä kuunnella. Ja hän jää oppimattomaksi.
3. Äiti. Tiedätkö, Tommi, minkä tähden

sinulla on kaksi kättä, mutta ainoastaan
yksi suu?

s.
S.

Tommi, Sitä en tieclä.
Äiti. Sinun tulee käsilläsi tehdä työtä.

Mutta et sinä saa itse syödä kaikkia, mitä
ansaitset. Sinun tulee tehdä työtä muitten-
kin hyväksi.

Vaahtera.

V.
W.

1. SBaahtera kas-
voi tuvan takana.
Wanha se jo oli ja
suuri. Sen siimek-
sessä isä ja äiti istui-
vat kesäisin kuumilla
ilmoilla, kun heillä oli
joutoaikaa.

L.
8.

2. Lassi oli käynyt metsässä. Hänellä
oli kirves Olallansa. Lassin tuli kulkea vaah-
teran ohitse. Hän pysähtyi siihen. Huvik-
sensa pilkkoi hän suuret kappaleet vaahto-
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ran kuorta, ©e irtautui niin
helposti. Söi hän muuta-
mia lastujakinvaahteran ran-

gosta.
K
K.

3. Kun isä näki vaah-
teran turmeltuna, tuli hän
hyvin surulliseksi. Kyllä hän

tiesi, mitä siitä seuraisi. Tämä puu on tarvin-
nut kymmeniä vuosia kasvaakseen, sanoi hän.
Nyt olet sinä. Lassi, yhdessä hetkessä sen
turmellut. Siitä on ollut meille hyötyä ja
iloa. Se on ollut koko seudun kaunistuk-
sena. Mutta vallan tarpeetta olet sinä sen

hävittänyt.
H.
H.

3. Hyvin pahoillaan oli Lassi nyt. Hän
katui suuresti ajattelematonta tekoansa. Hän
olisi tehnyt mitä tahansa, jos olisi saanut
vaahteran terveeksi. Oin päivin hän tätä
asiata mietti. Mntta se oli kaikki turhaa
vaivaa.

Ö.
p.

4. SBaahteran leh-
det kellastuivat ja puto-
sivat pois. Seuraavana
kevännä ei siihen enää

tullut ollenkaan lehtiä.
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kuivana se siinä törrötti, kunnes se poltto-
puiksi kaadettiin.

Ylpeä sormi.

u.
XL.

1. Uusi. kaunis somius pantiin kerran
etusormeen. Tästä tuli etusormi kovin ylpe-
aksi. Ettepä ole minun
vertaisiani, sanoi se

toisille sormille japeu-
kalolle. Uskokaa vain.
että minä olen paras
joukossa!

P.
P.

2. Muut sormet pahastuivat tästä. Peu-
kalo erittäinkin suuttui. Parasta on, että
emme enää auta ylpeätä etusormea. Näin
puhuivat toiset sormet ja peukalo. Puuhail
koon nyt yksinänsä!

3. Ruusu kukki parhaallaan. Käclen piti
ottaa kukkaa. Etusormi oli valmis. Mutta peu-
kalo ei auttanut. Ruusu ei taittunut.

R.
R.

Ruoka-aika tuli. Etusormi ei yksin voi-
nut pitää leipää, ei veistä, ei kahvelia eikä
lusikkaa.
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J.
I.

4. Jo katui etusormi ylpeyttänsä. Jopa
se oli valmis nöyrästi pyytämään anteeksi
peukalolta ja muilta sormilta. Ia ne antoi-
vat anteeksi. Sitten etusormi oli taas sovin-
nossa toisten kanssa. Ia kaikki tehtävät me-
nestyivät niin kuin ennenkin.

Hyvä koulutoveri
1. Opettaja tuli luokalle. Kuka on kaa-

i.
t.

u.
u.

tanutmustepullon? ky-
syi hän. Tämä kirja
on nyt mennyt pilalle.

Ilmari nousi sei-
somaan. Minä tuon
opettajalle uuden kir-
jan, kun tulen huo-

mennä kouluun. Näin sanoi Ilmari opettajalle.
2. Oletko sinä, Ilmari, kaatanut muste-

pullon ja pilannut tämän kirjan? Näin kysyi
opettaja edelleen.

Ilmari. Minä en ole kaatanut mustepulloa.
Opettaja. Minkä tähden sinä sitten toi-
sit uuden kirjan, vaikka et ole kaatanut

mustepulloa?

a.

tt.

ä.

ci.
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o
0.

ö,

ö.

e.
e.

t,

t.

3. Ilmari oli vähän aikaa vaiti. Sitten
hän selitti näin. Maiju, joka istui hänen vie-
ressään, oli pyyhkinyt pölyä pöydältä. Siinä
oli mustepullo kaatunut. Ja kun hän oli näh-
nyt, että muste oli kirjan pilannut, oli hän al-
kanut itkeä. Maijun äiti oli köyhä. Ei ollut
hänellä rahaa, millä Maiju olisi saanut ostaa
uuden kirjan pilaantuneen sijaan.

Älä itke, Maiju! Näin oli Ilmari sauonut
lohduttaen. Minä tuon huomenna uuden kir-
jan opettajalle. Kun kerron asian äidille, hän
kyllä antaa rahaa.

4. Sinä olet tehnyt kauniisti, sanoi opet-
taja. Olet ollut hyvä toveri Maijulle. Mutta
kyllä asia täytyi minulle kumminkin kertoa.
Opettajalta ei saa mitään salata. Eikä sinun tar-
vitse uutta kirjaa tuoda. Maijulle on tullut va-
hinko. Ia sen minä mielelläni kärsin, kun näen,
että minulla on hyviä oppilaita.

Västäräkin pesä.

1. Pitkät, vaaralliset matkat oli västäräkki
lentänyt. Se oli kovin kiirehtinyt. Sillä se
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tahtoi pian päästä sanomaan, että kaunis kesä
tulee.

2. SBästäräkki len-
Si piha-aidalle. Se kei-
kutti iloisesti pyrstöänsä.
Lapset huomasivat sen.

Iloisina he taputtivat
käsiänsä ja huusivat:
Söästäräkki! Kesä tulee!

3. Sitten rakensi västäräkki pesänsä hal-
kopinon rakoon. Nyt siinä oli jo useita pieniä
poikasia. Niillekantoi wästäräkki matoja jahyön-

r
r

teisiä. Kun se oli näitä
etsimässä, uskalsivat
lapset välin varovaisesti
tirkistää pesään. Pienet
poikaset avasivat silloin
suunsa. Ne luulivat äi-
Din taas ruokaa tuovan.

Ne olivat oikein hauskoja. Eivätkä ne ollenkaan
pelänneet. Mutta lapset eiwät niille milloinkaan
pahaa tehneet.

4. Wieras poika kulki siitä ohitfe. Hän näki
wästäräkw, joka vei nokassaan matoa halkopi-
non rakoon. Hän arvasi, että sen pesä oli siellä.

s.

Sf.
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Ensin hän viskasi kivellä, Sätkähtytteenä wästä-

rakki lensi pesästään. Sitten veti poika pesän ulos.
Pienet poikaset hän viskasi maahan kuoliaiksi.
Sitten hän jatkoi taas matkaansa.

5. Kun lapset taas
tulivat pinon luokse, pe-

lästyivät hekovasti. Kun
he näkivät, initä oli ta-
pahtunut, eivät he voi-
neet olla itkemättä. Mutta

P-
P-

k.
k.

västäräkki oli surullisin joukossa, vaikka ei se sitä
osamxut lapsille sanoa.

Mirri lasten opettajana.

1. Mirri istui aa-
mulla tuolilla. Se kastoi
kielellään käpäläänsä ja
pyyhisMi Mä moneen ker-
taan naamansa.

2. Nyt tulee vie-
raita, sanoivat lapset.

m.
m.

y-
y-

Sillä Mirri pesee kasvojaan. Varmaankin tulee täti
sieltä kaukaa. Sillä Mirri pyyhkäsee oikein korviensa
takaa. Ia silloin aina tulee kaukaisia vieraita. Ia

h.
h.
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lapset alkoiwat odottaa tätiä, öillä täti oli aina
ennenkin tuonut tuliaisia lapsille.

3. Päiwä kului. Ilta tuli. Tätiä, ei kuu-
lunutkaan. Miksi pesi Mirri kaZwojansa, maikka ei
wieraita tullutkaan? Näiu kysyiwät lapset äidiltä.

4. Äiti waZtasi näin. Mirri tahtoi teitä
opettaa. Pitää olla puhdas ja siisti aina, maikka
ei wieraitakaan tule. Sen tähden pitää pestä kas-

V.

ra.

d.
b.

wonsa ja kammata hiuksensa. Siistiä ja puhdasta
on aina hauska katsella. Ia siistinä ja puhtaana
on itsekin parempi olla.

Äidin auttaja.

1. Äidillä oli komin kiire. Talon emäntä oli
tuonut suuren säkin tappuroita. Ne piti äidin keh-
rätä langaksi. Emäntä tahtoi kudottaa säkkikangasta.

Ia kangas oli pian walmiiksi saatawa. Mutta äidin
täytyi käydä ulkotöissäkin.

2. Nytpä minun täytyy ryhtyä työhön. Näin
aatteli pikku Liisu, kun hän oli yksin kotona. Täy-

O'

8-

j-
h

tyyhän minun äitiä auttaa. Ia hän istui äidin
tuolille rukin eteen. Kyllä se oli komin waikeata.
Ia monta, monta päiwää siinä kului. Mutta sitten
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se alkoi wähitellen käydä. Ia wiimein hän kehräsi
kuin oppinut wanha mummo.

3. Monena päiwänä oli Liisu jo kehrännyt.
Hänellä oli jo lankaa muutamia wyhtiä tallessa. Tap-
purasäkki oli käynyt jo paljon pienemmäksi. Silloin
tuli äiti odottamatta päi-

wällä kotiin. Hän näki
Liisun kehräämässä. Hän
hämmästyi suuresti. Sillä
ei hän tiennyt, että Liisu
osasi kehrätä.

4. Rakas lapsi! huudahti äiti. Kuka sinun
on kehräämään opettanut? Mutta Liisu sanoi wain:
Täytyyhän minun auttaa
sinua, äiti kulta! Ia tässä
on walmiita wyhtiä.

Hän näytti äidille
wyhdet, jotka hän oli keh-
rännyt. Ia äiti oli komin
hywillänsä. Mutta Liisu oli itsekin oikein iloinen
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Wäinön pakomatka.

1. Wäinö otti aamulla Ellin
kahwikupit. Hän aikoi niillä salaa
leikkiä. Kupit hän aikoi wiedä ta-
kaisiu, ennenkuin Elli itse tulisi
leikkimään. Hän yritti joutua kii-
reesti. Silloin hän kompastui lattia-
mattoon. Kupit singahtiwat lätti-
alle. ' Ia usea niistä särkyi.

2. Äiti kuuli kolauksen. Hän kiirehti katsomaan.
Ia pian siihen Ellikin joutui. Mitä olet tehnyt, Wäinö?

Näin kysyi äiti pahoillaan. Ia
Elli tillahti itkemään. Kupit oli-
wat olleet niin kauniit ja hauskat.
Jos Wäinö olisi niitä pyytänyt, niin
hän olisi ne hänelle kyllä antannt.
Wäinöllä ei silloin olisi kiirettä ollut.
Eiwätkä kupit silloin olisi särky-
neet.

,8. Wäinö! Näin sanoi äiti. Sinä olet tehnyt
komin pahasti. Sinä otit Ellin kupit salaisesti. War-
maankin ne juuri sen tähden rikkuiwat. Nyt sinun täy-
tyy pyytää anteeksi Elliltä.

4. Mutta Wäinö oli wihoissaan. Kuppien rikkuminen
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häntä suututti. Sen lisäksi häntä häwetti. Ia wielä
täytyisi hänen pyytää anteeksi Elliltä. En pyydä! Näin
hän sanoi. Ia sitten hän meni ulos.

5. Wäinö meni riihen luo olkilatoon. Olkoot
siellä äiti ja Elli! Näin hän ajatteli, Noinhan minä
olla muuallakin. Anteeksi en tahdo pyytää. Minähän
olen iso poika. Ia Elli on main pieni tyttö.

6. Aika kului hywin hitaasti. Wäinöllä oli ko-
win ikäwä. Nälkäkin alkoi ahdistella. Sen lisäksi kuu-
lm ukkosen jyrinää. Salama leimahteli. Ia mettä alkoi
sataa. Miksi otin Ellin kupit? Ia miksi en pyytänyt

anteeksi? Näin ajatteli Wäinö tuskallisena.
7. Wiimein täytyi Wäinön palata kotiin. Kiireesti

hän juoksi. Mutta sittenkin hän kastui. Läpimärkänä
hän tuli tupaan. Hän sei-
sahtuiowelle. tzäntä häwetti
wieläenemmän kuin aamulla.

8. Wäinö kulta! Näin huusi Elli. Missä sinä olet
ollut? Minä olen niin komin pelännyt. Siellähän käy
ukkonen ja sataa. Ia sinä
olet ollut ulkona. Minä an-
nan sinulle kaikki kuppini.
Minä annan nukkenikin, jos main tahdot. Etkö tahtoisi
leikkiä minun kanssani?
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9. Sitten tuli äitikin siihen. Missä olet ollut,
Wäinö raukka? Näin hän sanoi. Ia hän näytti komin
surulliselta.

10. Äiti! Näin sanoi Wäinö. Minä olen ollut paha.
Mutta anna, rakas äiti kulta, minulle anteeksi! Ia
minä pyydän Elliltäkin anteeksi. Gnkä minä enää tahdo
olla niin paha.

11. Kyllä minä mie-
lelläni annan sinulle anteeksi.
Näin sanoi äiti. Ia Elli
juoksi samassa Wäinön luo.
Hän kietoi kätensä Wäinön
kaulaan. Ia Wäinö kietoi

kätensä Ellin ympärille. Elli oli komin iloinen. Ia äl
tikin oli iloinen.

12. Mutta Wäinö ajatteli näin. Minulla an hywä
äiti. Minulla on hywä sisar. Miksi en pyytänyt jo
aamulla anteeksi? Mallan turhaan minä ladossa paossa
olin. Ia komin ikäwää siellä oli. Parempi olisi ollut
heti anteeksi pyytää.
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Outoja nimiä.
1. Cecilia Ahman oli jo wanha mummo. Mutta

hau oli wieläkin lastenhoitajana. Silla hän rakasti lap-
sia, ja lapset rakastiwat häntä. He nimittiwät häntä
Silja mummoksi.

Silja mummo kertoi lapsille monta kaunista
musta. Pienemmät kuunteliwat hänen sylissänsä, ja
isommat istuiwat hänen ympärillänsä.

2. Kerro meille taas, keitä sinä hoidit siellä kau-
kana kaupungissa ollessasi! Näin pyysi kerran pikku Alli.

Niillähän oli siellä niin kummallisia nimiä, muis-
teli Allin weli Martti. Mikä olikaan lasten isän nimi?

Silja mummo. Dawid Bernhard Qwarnström.
Alli. Entäs äidin nimi?
Silja mummo. Zenobia, ja hänen oma sukuni-

mensa oli ollut Cederqwist.
Alli. Ia tytöillä oli yhtä oudot nimet.
Silja mummo. Lizzie, Xenia ja Alfhild.
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3. Martti. Nuorin oli Allin kaima; sillä sano-
taanhan Alfhildiä usein Alliksi.

Silja mummo. Oli siellä sinunkin kaimasi. Sillä
pojan nimi oli Marten, joka on sama kuin Martti; toinen
oli Axel, kolmas Valentin ja neljäs Ferdinand.

4. Martti. Nepä lienewät olleet erinomaista
mäkeä! Kyllä kaiketi siellä oli ikäwä ja paha ollaksesi?

Silja mummo. Eipä ollutkaan. Sillä kaikki he
oliwat hywiä ihmisiä. Ia hywien ihmisten seurassa on
aina hauska ja hywä olla.

Kiitollinen lapsi.
Mieli pysyy wirkeänä, iloisena olla saan,
Jos ma, kiittäin lumalata, tyydyn onneheni waan.

Onhan mulla syytä kiittää: terme mulla ruumis on.
Suojassa on kodin armaan elämäni huoleton.

Jksin taikka toisten kanssa kun ma ryhdyn laulamaan,
Mielelläni, iloisesti kiitän Herraa armostaan.
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IV.

Aamurukous.
Kiitos olkoon Jumalalle,
suojan, lewon antajalle:'
rauhass' olen lewännyt,
uusin woimin herännyt!

Niin kuin warjelit mua yöni,
siunaa päiwani ja työni:
auta, Isä armias,
että Pysyn lapsenasi

Iltarukous.
Rakas Isä! Suojassasi
päiwän olen »viettänyt;
tästä suuresf armostasi
Sinua mä kiitän nyt!

Hywyyttäsi suurin määrin
olet suonut minulle;
minkä tehnyt olen määrin,
anteheksi anna se!
Wäsyneenä wuoteelleni
laskeun nyt. Luojani;
anna rauhas unelleni,
ole yöllä suojani!

Ruualle käydessii.
Rakas Isä! Armostasi
annat meille lahjojasi,
että niitä käyttäisimme
rawinnoksi ruumihimme;
auta myöskin, että ne
lahjoiksesi muistamme!
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Muualta päästessä.
3fa!aB Isä! Kiitos armostas,
kun taas rawitsit mua lahjoillasi
Armollasi, sanallasi
rawitse myös sieluani!

Lapsen rukous.
Tule, Jeesus, lapses luo,
annos, siunaukses suo!
Tue pientä horjumaa,
johda tietä oikeaa!

Isä meidän, joka olet tammissa! Pyhitetty olkoon Sinun
nimesi. Lähes tulkoon Sinun waltakuntasi. Tapahtukoon Sinun
tahtosi, niin maassa kuin tammissa, Anna meille tänäpäiwänä
jokapäiwäinen leipämme. Ia anna meille anteeksi syntimme,
niinkuin mekin anteeksi annamme niille, jotka owat meitä was-
taan rikkoneet, Ala johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä
meitä pahasta. Sillä Sinun on waltakunta, woima ja kunnia
ijankaikkisesti. Amen!

Herra siunatkoon meitä ja warjelkoon meitä. Herra wa°

listakoon kaswonsa meidän päällemme ja olkoon meille armol-
linen. Herra kääntäköön kaswonsa meidän puoleemme ja anta-
koon meille ijankaikkisen rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen. Amen!





Otavan Lukukirjasarja
Niissa piireissa, joissa ripeasti edistyvan kansa-

koululaitoksemme tyota ja kehitysta lahemmin seu-
rataan ja harrastetaan, lienee jo jotenkin yleisena
mielipiteena, etta kansakoulullemme olisi saatava
uusi lukukirja. Onhan tama koulu viime aikoina
ollut tavallista vilkkaamman kehityksen alaisena, sen
tyota ja tarkoitusperia on yha enemman kasvatus-
opillisesti selvitelty, sen opetussuunnitelma ja koko
tyojarjestys on monessa suhteessa joutunut hyvaa
lupaavan kehityksen alaiseksi. Erityisesti on huo-
mattava, etta monet uudet oppikirjat ovat astuneet
taman kehityksen palvelukseen, sita herattamaan ja
kannattamaan. Kaivataan nyt jo myoskin

lukukirjaa,
joka olisi taman kehityksen tasalla. Olisi saatava
lukukirja, jossa, samalla kuin siina olisi otettu huo-
mioon kansakoulun opetusohjelma seka muu jarjes-
tys ja tyotapa, koetettaisiin tyydyttaa niita vaatimuk-
sia, mita lukukirjalle sisallykseen, henkeen ja kieleen
nahden nykyaan asetetaan. Toivomme ryhtyneemme
poistamaan melkoisen laajalti tunnettua puutetta, kun
nyt lahdemme julkaisemaan uutta kansakoulun luku-
kirjaa. Ottaen huomioon, mita joku vuosi takaperin
tyoskennellyt komitea kansakoulu-oppikirjain suun-
nittelemista varten on tallaisen tyon tarpeellisuudesta
esittanyt, olemme koettaneet saada sita varten use-
ampia patevia ja asiata harrastavia henkiloita yhteis-
toimintaan. Taten on tassa tyossa nykyaan osalli-



sina semin. johtaja, tohtori M. Johnsson, kansakou-
lunopettaja A. Kohonen, semin. johtaja K- Raitio ja
professori E. N. Setala.

Yhteydessa taman lukukirjahankkeen kanssa,
tavallaan sen ensimaisena tuloksena, ilmestyy nyt
alemman kansakoulun ja kiertokoulun lukutai-

don opas eli Aapinen,
jonka kirjoituslukutapaa noudattaen on toimittanut
mallikoulunjohtaja Herman Niemi ja joka on ollut
edellamainitun toimituskunnan tarkastettavana. Ensi
tilassa on aikomus julkaista

alemmalle kansakoululle ja kiertokouluille
sovellettu lukukirja.

Sen jalkeen tulee juikaistavaksi lukukirjaylem-
man kansakoulun kahta ensimaista lukuvuotta var-
ten seka sen jalkeen myos kahta viimeista lukuvuotta
varten aiottu lukukirja. Nama lukukirjat ja varsinkin
viimeksimainittu ovat aiotut rinnakkais-lukukirjaksi
Maamme kirjalle, jota ne taydentavat muutamissa
suhteissa ja etenkin antamalla naytteita alkuperai-
sesta suomalaisesta kirjallisuudesta. — Aineksia nai-
hin lukukirjoihin kootessa on nayttanyt mahdolliseksi
yksin tein valmistaa myos sellainen lukukirja, joka
tayttaisi kehittyneemman, jatkokursseissa, seminaa-
reissa, kansanopistoissa ja oppikouluissa tyosken-
televan nuorison tarvetta. Ja koska senlaatuista lu-
kukirjaa nykyaan yleisesti kaivataan, toivomme voi-
vamme toteuttaa tamankin hankkeen laheisessa tu-
levaisuudessa.

Helsingissa Tammikuulla 1902.

Kustannusosakeyhtio Otava












