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Yleisiä huomautuksia.

Eräät sellaisistakin, joiden äidinkielenä on suomenkieli, ovat
■sitä mieltä, että suomenkielen oppiminen ja siis -piyöskin sen
•opetus täällä Neuvosto-Venäjän kouluissa on toisarvoinen, vä-
hemmän tärkeä asia, kun kuitenkin kaikkialla elämässä tarvitaan
•enemmän venäjän- kuin suomenkieltä, kun kirjallisuuteenkin on
parempi perehtyä venäjänkielisen rikkaan kirjallisuuden avulla.

Kiistelemätta siitä kumpi kieli, venäjänkö vai suomen, suo-
malaisille yleensä on tärkeämpi oppia, voinee pitää riidattomana,
että suomenkielen opetuksella suomalaista väestöä varten perus-
tetuissa kouluissa tulee olla huomattava sija, jos tällaiset koulut
yleensä ensinkään ovat tarpeellisia. Sellaisia ne taas ovat. Miten
voisi neuvostovalta ilman kouluja, joissa opetuskielenä on paikka-
kunnan väestön omakieli, kelvollisesti huolehtia tällaisen väestön
aineellisista ja sivistystarpeista, miten se voisi oikeata kansalli-
suuspolitiikkaa noudattaa.

Kaikki vähemmistökansallisuuksiin kuuluvat, erityisesti van-
hemmat ihmiset, eivät kykene, vaikka kuinka tahtoisivatkin,
kelvollisesti oppimaan maan virallista enemmistön kieltä.
Heidänkin sivistystarpeista on huolehdittava ja se voi paraiten
tapahtua heidän omakielisten koulujensa avulla.

Jos taas tunnustetaan tarpeelliseksi, ettävähemmistökansalli-
suuksilla pitää olla omatkoulunsa, täytyy silloin myöskin myöntää,
että niissä opetuskielenä pitää olla kyseenalaisen kansallisuuden
oman kielen. Sillä kielellä opettaminen taas on hankalaa, eyei
lapsille tätä kieltä erityisesti opeteta, sillä muuten he eivät sitä
riittävästi osaa, vaikka se onkin heidän äidinkielensä.





I. Johdanto.
Luku- ja kirjoitustaito ovat siksi tärkeitä sivistyksen väli-

neitä, että niiden tasoa on käytetty kansakuntien sivistystason
mittapuuna. Lukutaito tekee ihmisille mahdolliseksi omistaa sen,
mitä toiset ennen heitä ovat ajatelleet ja luoneet. Siksi on erit-
täin tärkeätä osata opettaa ihmiset nopeasti ja vaivattomasti
•oppimaan nämä taidot, luku- ja kirjoitustaidon.

Niin tärkeä kuin näiden taitojen opetus siis onkin, niin niillä
ja äidinkielellä yleensä ja sen opettamisella I asteen työkouluissa
on kuitenkin vain välikappaleen, apuvälineen luonne. Oppimisen
päämääränä on luontoon, työhön ja yhteiskuntaan tutustuminen
ja äidinkieli sekä sen taitoja opettaminen ovat välikappaleita—-
tosin välttämättömiä välikappaleita —jotka auttavat tämän pää-
määrän saavuttamaan.

Äidinkielen opetuksessa pitää pyrkiä siihen, että lapset työ-
koulusta päästyään osaisivat tehdä tarkkoja ja oikeita havaintoja
ja tottuisivat havaintonsa lyhyesti, selvästi ja täsmällisesti ilmai-
semaan, että he osaisivat sujuvasti, selvästi ja ymmärrettävästi
puhua, lukea ja kirjoittaa sekä että he tuntisivat kaikkein aiheel-
lisimmat kielen lait.

Nykyisin metodiikka pitää äidinkieltä yhtenäisenä tietämisen
järjestelmänä osittelematta sitä opetuksessa lukutaidon, oikeinkir-
joituksen, kieliopin, kirjallisuuden jne opetukseen.

Jos tavalliselta kansalaiselta kysyy, miksi lasten on käytävä
koulua, saa tavallisesti vastaukseksi: „Sen tähden, että he oppi-
sivat lukemaan jakirjoittamaan". Asia onkin niin, että niin kauan
kuin kouluja on ollut olemassa, on niissä opetettu lukemaan ja
kirjoittamaan. Nämä taidot ovat tärkeitä, kuten edellä on sanottu.
Vasta sitten pääsee sivistyksen valo tunkeutumaan maahan, kun
siellä on kouluja, joissa opetetaan lukemaan ja kirjoittamaan.
Siksi luku-ja kirjoitustaitoisten paljoutta usein pidetäänkin kansa-
kunnan sivistysasteen mittapuuna.

Kouluttakin lapsi oppii jotenkuten puhumaan, ilmaisemaan
omat ajatuksensa ja ymmärtämään toisten lausumia ajatuksia.
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Ajatusten välittäminen keskustelun ja puheen välityksellä ei
kuitenkaan aina ole mahdollista. Se käy sitä vaikeammaksi, kuta
kauemmaksi ihmiset joutuvat toisistansa. Liikkeet voivat tällöin
aluksi jossakin määrin helpottaa toinen toisensa ymmärtämistä,
mutta vain vaillinaisesti eikä ollenkaan, kun matka käy kyllin
pitkäksi.

Kaikkina aikoina on ihminen pyrkinyt avartamaan sitä piiriä,
jossa hän voi vaihettaa ajatuksia toisten kanssa. Näin tuli hän
keksineeksi merkkikielen, jossa sovituilla merkeillä ajatuksia
ilmaistaan. Nämä merkit, kirjaimet, antoivat hänen sisäiselle elä-
mällensä, ajatusmaailmallensa kestävyyttä ja kantavuutta. Hä-
nelle kävi mahdolliseksi olla ajatusyhteydessä toisten ihmisten
kanssa riippumatta ajasta ja etäisyydestä.

Vasta luku-ja kirjoitustaidon keksiminen teki kielen välttä-
mättömäksi olemaan kouluopetuksen esineenä. Mikään koulu ei
vastaakaan tarkoitustansa, elleivät sen käyneet osaa lukea, kir-
joittaa ja laskea, ja nämätaidot on välttämättä saavutettava myös
työkoulussa.

Ken ei nykyisin osaa lukea, hän jää miltei kaikesta sivistys-
elämästä osattomaksi. On siis opittava lukemaan, mutta osata
lukea merkitsee ymmärtää kirjaimilla esitettyjä ajatuksia ja
osata käyttää tätä ymmärtämistä tarpeellisten tietojen hank-
kimiseen. Lukemisen opetuksen tarkoituksena siis pitää olla,
että oppilas ensinkin oppisi ymmärtämään, mitä lukee, ja toiseksi,
että hän oppisi käyttämään lukemista hyväksensä voidaksensa kartuttaa
tietojansa.

Harvoin kuitenkin toistaiseksi alkeiskouluissa oppilaat saavut-
tavat taidon itsenäisesti ja pelkästänsä kirjojen avulla ilman
ohjausta oppia ja henkiseksi omaisuudeksensa omata sen, mitä
lukevat. Lukemisen tekniikkaan he kyllä tavallisesti perehtyvät,
oppivat koneellisen lukutaidon, kenties oppivat myöskin oikein
ääntämään, käyttämään oikein pausseja ja ilmeikkäästikin ja
sujuvasti lukemaan. Tärkeintä on kuitenkin, että oppilaan pitäisi
oppia itse saamaan selville ja omaksumaan kirjojen sisältö oikein
ymmärrettynä.

Koulussa oppilaista usein tulee papukaijoja, jotka osaavat
toistaa, mitä opettaja on sanonut tai mitä he itse ovat lukeneet.
Ajattelun kammosta ja tottumuksesta ihmiset yleensäkin ovat
taipuvaisia sokeasti uskomaan kaikkea, mikä on painettua.
Se, mikä on ilmaistu mustalla valkoiselle, se herättää heissä
kunnioitusta, mutta jo lapsetkin pitäisi saada ymmärtämään,
että kaikki se, mitä he lukevat, pitää ajatellen ja arvostellen
lukea.
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Apperseptioksi nimitetään uusien tietojen johtamista vanhoista
ja niiden liittämistä yhdeksi kokonaisuudeksi. Luetun sisällön
apperseptioiminen riippuu kahdesta ehdosta. Ensiksikin pitää
lukijalla ennestänsä olla joitakinkäsityksiä, joitakin tietoja siltä
alalta, mitä luettava teksti käsittelee. Hänen pitää myöskin olla
selvillä luettavien sanojen merkityksestä tai ainakin pitää hänen
kyetä ymmärtämään ne toisten sanojen ja ajatusyhteyden avulla.
Myöskin pitää luettavien asiain olla hänelle jossakin määrin
tuttuja ja niiden pitää olla hänen käsitystasonsa mukaisia, hyvä
on jos se, mitä luetaankykenee lukijassa herättämään kiintoisuutta.

Opettajain keskuudessa on ilmennyt sellaistakin käsitystä,
että äidinkielen asema kouluissa kompleksiopetuksen vallitessa
alenisi ja äidinkielen taito muuttuisi jonkinlaisiksi „tekuillisiksi
taidoiksiI*, jollaisten joukossa se toisinaan mainitaan. Näin ei
tarvitse eikä saakaan käydä. Äidinkielen elimellinen yhteys
toisten opintojen kanssa tekee mahdolliseksi kompleksiopetuk-
sessa valaista ja selvitellä äidinkieltä koskevia seikkoja moni-
puolisesti eri teemojen yhteydessä sekä hankkia riittävät taidot
ja tottumukset äidinkielessä.

Työkoulussa lasten opintojen pitää olla heidän omia välit-
tömiä havaintojansa, luonnon esineiden ja ilmiöiden sekä proses-
sien, työn ja yhteiskuntaolojen, sanalla sanoen todellisuuden
aktiivista tutkistelua. Tällainen todellisuuden tutkiminen ei käy
päinsä lukemalla kirjoista koulun seinien sisällä. Kirjat eivät
kelpaa ainoiksi eikä edes tärkeimmiksi oppimisen välineiksi.
Oppimaan täytyy lähteä kadulle, joelle, pellolle, tehtaisiin ja
niin edespäin. Tulee myöskin varoa, etteivät lapset saisi tästä
todellisuudesta runouden ja satujen värittämää kuvaa, vaan
todellisenkuvan. Kirja sopii varmentamaan, syventämään, täyden-
tämään ja muistiin syövyttämään todellisuutta tutkittaessa saavu-
tettuja tietoja ja taitoja.

Jo Rousseau (lue: Russoo) aikoinaan esitti vaatimuksen, että
lapsessa ja lasta opetettaessa on ennen kaikkea otettava huomioon
juuri lapsi itse. Lapsen luonto ja sen kaikinpuolinen tarkka tunte-
minen on otettava lähtökohdaksi ja päämäärä sovitettava sen
mukaan.

Alkukouluiässä, 7—9- vuotiaina lasten tietoelämässä esiintyvät
voimakkaina mielikuvitus ja toimintahalu. Niitä ei saa koneel-
lisella luku-ja kirjoitustaidon opetuksella tyrehdyttää, vaan päin-
vastoin pitää koettaa niitä elvyttää antamalla niille tilaisuutta
toimintaan jakehittymiseen. Oppimiskoulun asemastapitää alkeis-
koulun äidinkielenkin opetuksessa olla toiminnan koulu, työ-
koulu.
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Elävä ihminen merkitsee enemmän kuin painettu ja kirjoi-
tettu kuollut sana. Siksi pitää ensinnä opettaa lapset kelvolli-
sesti puhumaan ja sitten vasta lukemaan. Oikein ja selvästi
ääntämiseen on alusta lähtien tarkkaa huomiota kiinnitettävä.
Ennen lukemisen jakirjoituksen varsinaisen opetuksen alkamista
pitää siis olla puhumisharjoituksia, jotta lasten sana-ja lause-
parsivarasto karttuisi ja jotta he tottuisivat ajatuksensa ja havain-
tonsa, joita heidät on totutettava oikein ja tarkkaan tekemään,
lyhyesti, selvästi ja täsmällisesti ilmaisemaan, ääntämisharjoi-
tuksia, jotta ääntämis-ja puhevirheet poistuisivat ja he oppisivat
oikein ja virheettömästi ääntämään, ja kädenliikkeiden harjoituk-
sia piirustuksen yhteydessä kirjoitustaidon valmistelevina har-
joituksina.

Ensimmäisen kouluvuoden opetus laskee pohjan vastaisille
opinnoille. Siksi sen tulee metodisesti olla mahdollisimman hyvää,
sillä aloitelevaa voidaan huonolla opetuksella enemmän vahin-
goittaa kuin kehittyneempää.

Aluksi saakoon lapsi käyttää murteeseen perustuvaa lasten
kieltä, jostavähitellen siirrytään alkeelliseen kirjakieleen. Opet-
tajan käyttämän kielen tulee kuitenkin olla kirjakieltä, joskin
mahdollisimman helppotajuista ja joskin opettaja joutuu murteen
ja lasten kielen avulla kirjakielen sanoja selittelemään. Ellei
nimittäin opettajan käyttämä kieli ole ainakin jonkun verran
korkeammalla tasolla lasten käyttämää kieltä, ei näillä ole parem-
paa kieltä mallina ja matkittavana eivätkä he kunnollisesti opi.

11. Lapsen kieli ja sen kehitys.

Kouluun tullessansa osaavat lapset jo jotenkutenpuhua, osaa-
vat siis jotenkuten äidinkieltänsä, mutta varsinainen sanavaras-
ton kartuttaminen, lauseiden rakentelutaidon oppiminen sekä
yleensä kielenkäytön kehitys tapahtuu juurikouluiällä.

Lasten kielen kehitykseen vaikuttavat pääasiallisesti seuraa-
vat seikat: 1) vanhempien sivistystaso ja heidän käyttämänsä
kielen laatu, 2) lapsen leikkitoverit ja muu ympäristö sekä,
8) paikkakunnan murrekielen laatu.

Enemmän sivistystä saaneiden vanhempien lapsilla on mat-
kittavana —ja matkimallahan lapset kielen oppivat—rikkaampi,
murteellisuuksista puhtaampi ja täydellisempi kieli. Siksi tällais-
ten lasten on helpompi oppia kirjakieltä.

On myöskin havaittu, että kaupunkilaislapset, jotka enemmän
joutuvat ihmisten kanssa seurustelemaan, ovat vilkkaampia,



puheliaampia ja että he nopeammin oppivat kieltä elävästi ja
sujuvasti puhumaan kuin enemmän yksinäisyydessä elävät maa-
laislapset, jotka usein ovat vähäpuheisia ja ihmisarkoja.

Leikkitoverien ja yleensä ympäristön kielellä on hyvin suuri
vaikutus lasten kielen kehitykseen, sillä tätä tietähän lapsi, val-
lankin jonkun verran myöhemmällä iällänsä, oppii kieltä enem-
män kuin vanhemmiltansa.

Mitä enemmän lapsen kotipaikan murre eroaa kirjakielestä,
sitä vaikeampi on hänen sitä oppia.

Erityisen silmään pistävä lasten kielessä on sen sanaköyhyys.
Tätä auttaaksensa kuuluisa kasvatusoppinutPestalozzi pani lapset
konemaisesti rallattamaan joukon sanoja arvellen, että lapset
myöhemmin tulisivat tietämään niiden merkityksenkin. Nykyai-
kainen opetusoppi ja metodiikka pitää välttämättömänä, ettei
lapsille opeteta ainoatakaan sanaa, jonka merkityksestä hän ei
ole selvillä. Vaikka näin pyritäänkin tekemään, niin sittenkin
lapset oppivat ja käyttävät koko joukon sanoja, joiden merki-
tyksen he vain puutteellisesti tajuavat taikka eivät sitä ensinkään
tunne. Kukapa aikuinenkaan tuntisi tarkoin kaikkien käyttä-
miensä sanojen merkityksen. Kuinkahan moni esimerkiksi tuntee
käyttämiensä „tilanne“ ja „propaganda“ sanojen merkityksen
tarkoin. „Oppilas, jolta ei milloinkaan“, sanoo englantilainen
oppinut John Stuart Mill, „kysytä hänen näköpiirinsä yli käypiä
asioita, ei myöskään kykene kaikkeen siihen, mihin hän todelli-
sesti kykenisi".

111.Puhumisen jalukemisen sielutiedettä.
Puhumisharjoitusten ja lukemisen opetuksen yhteydessä tapah-

tuvalla puhe-ja kuuloelinten harjoituksella on vakava sielutie-
teellinen pohjansa. Fysiologinen sielutiede, joka nojaa tutkimuk-
sensa aivojen toiminnan tarkasteluun, opettaa nimittäin, että
silmällä, korvalla ja lihasaistimuksilla on suuri merkitys puhu-
maan ja lukemaan opittaessa. Edelleen opettaa se, että kaikkien
näiden aistimien toiminta, joista kukin lähtee omasta, niin sano-
tusta aivokeskuksestansa,joihin eri hengenkyvyt sijoittuvat, toi-
mivat täydellisessä vuorovaikutuksessa.

Kaikkien puhetoimintmn kuuluvien kykyjen jakeskusten kehityksestä
on pidettävä huolta antamalla niille tilaisuutta toimintaan. Ellei näin
tehdä, kärsii siitä yksilön kaikinpuolinen kielellinen kehitys.

Luettaessa ei katse tasaisesti liiku rivejä pitkin, vaan sysä-
yksittäin, joiden välillä on lyhkäisiä pysäyksiä. Näiden sysäysten
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luku on melkein riippumaton kirjan etäisyydestä ja rivin pituu-
desta, mutta sitä vastoin on riippuvainen luettavan tekstin
helppoudesta tapahtuen nopeammin, jos teksti on helppoa.

Aikuinen ja tottunut lukija ei lue kirjaimittain, vaan sanaryh-
mittäin katsoen ja tajuten 6—15 kirjainta kerrallaan. Hän lukee
siis tavallansa analyyttisesti ja hänellä on laaja, niin sanottu
„lukuala“ eli se ala, jonka hän yhdellä silmäyksellä katsoo ja
tajuaa.

Lapset ja tottumattomat lukijat taas, ellei heitä ole opetettu
lukemaan kokonaisten sanain metodin mukaan, lukevat synteetti-
sesti seuraten luettavaa kirjain kirjaimelta, sillä hänellä ei ole
vielä mitään varsinaista lukualaa. Hän yhdistää kirjaimen kirjai-
melta sanaksi, jonka ja paljon laajemmankin alan tottunut lukija
yhdellä silmäyksellä näkee ja tajuaa. Lapsella tapahtuu pysäyksiä
tiheään ja ne kestävät kauan, mutta silmän liikkeet ovat hänellä
yhtä nopeat kuin aikuisellakin.

Lapsen lukemista seuraa selvemmin kuin aikuisen lukemista
hiljainen, sisäinen puhe silloinkin, kun hän lukee hiljaa itsekseen.
Kieli ja huulet pyrkivät silloinkin liikkumaan ja usein liikku-
vatkin.

Hyvän ja sujuvan lukutaidon saavuttamiseksi pitää lapset totuttaa
tekemään tarkkoja näköhavaintoja, tuntemaan ja lausumaan sanat ään-
teellisesti virheettömästi ja hankkimaan laajan lukualan. Heidät on to-
tutettava lukemaan alusta pitäen aikuisten tavalla, ei kirjaimittain, vaan
sanaryhmittäin, kuten tapahtuu opetettaessa lukemaan Icokonaisten sanain
metodin mukaan.

IV.Lukemisen Ja kirjoituksen opetuksen
valmistelu.

Ennen varsinaista kirjoituksen ja lukemisen opetusta tulee
tapahtua sitä valmisteleva opetus. Tähän sisältyy havaintojen-
teko-,ajattelu-,puhumis-,ääntämis-, askartelu- ja kädenliikkeiden
harjoitukset, mitkä viimeksi mainitut tapahtuvat piirustuksen
opetuksen yhteydessä.

Opetuksen aineisto saadaan lapsen lähimmästä ympäristöstä,
ja sisältyy niihin siis koti ja koulu moninaisine asioinensa ja
toiminensa sekä lapsia ympäröivä luonto, työ ja yhteiskunta
erilaisine ilmiöinensä, mikäli lapsi pystyy niitä käsittämään.'

Opettaja totuttaa lapset tekemään tarkkoja ja oikeita havain-
toja näistä esineistä, asioista ja ilmiöistä, jotka kaipaavat selven-
tämistä, vaikkakin ne jotenkuten saattavatkin olla oppilaille
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ennestänsä tuttuja. Tekemänsä havainnot lapset kertomalla ja
vastaamalla opettajan kysymyksiin selostavat. Kertoessansa saa-
vat lapset käyttää murteellista lasten kieltä. Virheelliset kohdat
selostuksissa ja vastauksissa varovasti oikaistaan ja vaillinaiset
täydennetään. Kun lapset ovat oppineet jonkunverran kertomaan
ja vastailemaan, aletaan heitä vähitellen totuttaa alkeellista kir-
jakieltä käyttämään.

Kirjoituksen opetus kaipaa myöskin valmistelevia harjoituksia.
Tällöin ei kuitenkaan, kuten entisessä koulussa tehtiin, ole vih-
konsivumäärin piirusteltava pelkästään suoria viivoja ja kirjain-
ten osia. On käytettävä vapaata piirustusta ja viivoilla värittä-
mistä, mikä totuttaa kättä sujuviin, vapaisiin ja keveisiin liikkei-
siin. Keskustelun aiheen mukaisesti piirrellään renkaita, rattaita,
vempeleitä, haravia, tikapuita, kiemurtelevia käärmeitä yms. Op-
pilaat piirtelevät opettajan piirtämän tai antaman valmiin mallin
mukaankuvia ja erisuuntaisillaviivoillane värittävät. Oppiaksensa
tekemään suoria viivoja he saavat vapaasti piirrellä säleaitoja,
ristikolta, puhelinpylväitä lankoineen, ikkunoita, ovia, taloja
yms. Tämä kaikki kehittää kättä ja muotoaistia.

Siirtyminen kirjoitusviivain tekoon ei tällaisten valmistelevien
harjoitusten jälkeen ole vaikea.

Piirustuksessa tulee lähteä pyöreistä ja soikioviivoista sekä
yleensä kaarevista ja kiemurtelevista, joiden teko vaatii vähem-
män taitoa ja tottumusta kuin suorien viivojen teko.

Myöskin pitää lapsilla olla erityinen vihko, johon he saavat
vapaasti piirustella, „mitä tahtovat".

Hyvä, selvä ja oikea ääntäminen on hyvän lukemisen ensim-
mäinen ehto ja edellytys. Siksi on tärkeätä ahkeraan suorittaa
ääntämisharjoituksia. Tämä on alettava heti lasten kouluun tultua,
mutta sitä on tarpeen tullen jatkettava pitkin matkaa niin kauan,
kuin lasten ääntämisessä joitakin virheellisyyksiä ilmenee. Har-
joitus voi tapahtua esimerkiksi niin, että opettajakirjoittaa taululle
kompleksiteeman yhteydessä olevan lyhyen lauseen, mikä luetaan
mitä tarkimmin ja selvimmin sekä lauseena että sanoittain, yksi-
tellen sekä kuorossa, ääneen puhuen sekä kuiskaten. Varsin
huolellisesti on lausuttava pitkät ääntiöt, kaksoisääntiö ja kahden-
netut kerakkeet, d-, r- ja eng-äänteet, pitkät ääntiöt selvästi pit-
kinä ja lyhyet lyhyinä. Myöskin on sanojen loppuäänteet selvästi
lausuttava. Pienintäkään epäselvyyttä ei saa ääntämisessä sallia.
Lauseena luettaessa on korostuskin oikein otettava huomioon,,
sekä sanakorko että lausekorko. Tällaisiin harjoituksiin sopii sil-
loin tällöin myöhemminkin kuluttaa muutamia minuutteja. Puhu-
misen ja lukemisen oppimiselle siitä kyllä on vastaavaa hyötyä.
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Näihin lukemisen ja kirjoituksen opetuksen valmisteleviin
harjoituksiin liittyy moninaista kehittävää ja hauskaa askartelua.
Lapset piirtelevät plakaateille eli seinätauluille tai vihkoihinsa
ja pahvilevyillensä eri esineiden kuvia tai muovailevat niitä sa-
vesta tai muodostelevat sanoja, lyhyitä ja helppojamallin mukaan
tulitikuista, herneistä, pienistä kivistä, savesta tai taikinasta jne.
Myöskin annetaan lasten valmistaa näitä paperista leikkelemällä
tai repimällä. Välipalaksi sopii joku laululeikki somine liikkei-
neen. Opettajan sopii myöskin kertoa lapsille joku hauska ker-
tomus tai satu. Lapset tekevät myös säähavaintoja merkiten ne
muistiin taulukoille eri merkeillä. Samoin voivat he taulukoille
merkitä eri merkeillä oppilasten poissaolot ja koulussa käynnit.
He voivat myöskin hoitaa joitakin ruukkukasveja tai kylvävät
kasvien siemeniä ja hoitavat niistä kasvavia taimia, valmistavat
tai ainakin paikoilleen asettelevat vanhempien oppilasten valmis-
tamia lintulautoja ja pesimispönttöjä, antavat linnuille ruokaa
jne.

Keskustelun alaisena olevan esineen tai eläimen tulee olla
lasten nähtävänä ja tarkasteltavana. Jos se ei käy päinsä, voidaan
tyytyä hyviin, selväpiirteisiin kuviin.

Tärkeätä on tehdä opintomatkoja pellolle, niitylle, metsään,
joelle, järvelle, pajaan, tehtaaseen jne. Tällöin on tehtävä tarkkoja
havaintoja, hyvin valmisteltava ja suunniteltava retkeilyt sekä
niillä oltaessa noudatettava järjestystä.

Oppilasten omalle kertomiselle on annettava huomattava sija.
Lasten puhetaidon kehittämiseksi on heidät retkillä oltaessa ja
muulloinkin totutettava tekemään tarkkoja ja oikeita havaintoja
ja ne sitten lyhyesti, selvästi ja täsmällisesti ilmaisemaan. On
totutettava heidät esimerkiksi huomaamaan esineiden värin,
äänen, suuruuden, liikunnan jne, eri vivahdukset ja eri määrät.
Varsinkin opintoretkien jälkeenon tilaisuus elävään, vilkkaaseen
keskusteluun siitä, mitä lapset näkivät, mikä heitä kiinnosti, mikä
■erityisesti miellytti, mitä tapauksia sattui retkellä jne.

Tämä valmisteleva opetus on perustana kaikelle myöhemmälle
opetukselle, mikä onnistuu sitä paremmin, mitä parempi ja lujempi
tämä pohja on. Opettajan pitää muistaa, että erityisesti alkuas-
teella—kaikki opetus on ja sen pitää olla samalla äidinkielen
opetusta ja että siis kaikessa opetuksessa kielelliset seikat pitää
tarkoin huomioon ottaa. Opettajan tulee olla mallina. Alusta pi-
täen on lapset totutettava selvään ääntämiseen ja sujuvaan ker-
tomiseen.

Keskustelun tulee olla yleistä, se on, jokaisen lapsen tulee
■ottaa siihen osaa. Ei kylläkään ole välttämätöntä, että jokainen
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sanoo jotakin, mutta jokaisen pitää ajatella, mitä hän sanoisi. Jos
toinen jo ehtii sanoa sen, mitä hänellä oli sanottavana, voi hän
jättää sen toistamatta.

Alkuasteella käy keskustelu siten, että opettaja tekee kysy-
myksiä ja oppilaat niihin vastailevat. Pian täytyy päästä siihen,
että oppilaatkin kyselevät ja omasta ulotteestansa esittävät aja-
tuksiansa.

Johtopäätökset pitää olla lasten kykyjen mukaisia. Opettajan
itsensä tekemillä johtopäätöksillä on vähän arvoa.

V. Lukemisen jakirjoituksen alkuopetus
ja sen metodit.

Lukemisen ja kirjoituksen alkuopetuksen tulee tapahtua
rinnan, yhtaikaisesti. Se aletaan jonkun viikon kuluttua oppivuo-
den alkamisesta silloin, kun lapset ovat alkaneet ymmärtää sen
tarpeellisuuden, mitä ymmärtämistä sopivalla keskustelulla voi
jouduttaa, ja kun edellä olevassa IV luvussa mainitut valmiste-
levat harjoitukset ovat jo olleet.

Aluksi voi menetellä siten, että kun esimerkiksion piirustettu
tai muovailtu jotakin, niin oppilaat opettajan piirtämän mallin
mukaisesti valmisteeseen tai sen viereen, alle tai yläpuolelle
isoilla latinalaisilla painokirjäimillä piirtävät valmisteen tai sen
tekijän nimen. Isoilla latinalaisilla painokirjaimilla on lukemisen
ja kirjoituksen opetus ulotettava, koska ne yksinkertaisina ja
sopusuhtaisina ovat helpot oppia ja koska niistä on helpo siirtyä
kirjoituskirjaimiin, jotka niitä muodoltaan muistuttavat. Itsekseen
näperrellessänsä lapset ja aikuisetkin niitä mieluimmin piirte-
levät.

Aikojen kuluessa on lukemisen ja kirjoituksen alkeiden ope-
tuksessa käytetty useita eri metodeja, joista tässä selostetaan
lyhyesti tärkeimmät ja suomenkielisen lukemisen opetuksessa,
enimmän käytetyt.

1. Kirjalnlukumetodi.

Tämän metodin mukaan opitaan kirjaimet ja niiden nimet
aakkosellisessa järjestyksessä. Sen jälkeen opettaja näyttää jota-
kin kirjainta ja kysyy sen nimeä tai lausuu jonkun kirjaimen
nimen ja käskee sanasta etsimään sen. Sitten kirjaimista yhdis-
tetään tayuja ja tavuista sanoja sekä niistä lauseita.



Heti pienten kirjainten jälkeen opitaan isot, minkä jälkeen
alkaa tavaus kirjaimittain, esimerkiksi seuraavaan tapaan: än-oo-
koo-nok-koo-00-ko-nokko-än-ee-än-nen-nokkonen.

Oppilaat siis oppivat vain kirjaimen nimen ja muodon ja
opettaja vain sanelee sekä valvoo, oppivatko oppilaat ne tunte-
maan.

Tämä metodi ei ole lasten henkisten jaruumiillisten toiminto-
jen mukainen. Se on koneellinen ja tuottaa lapselle tuskaa ja
ikävyyttä. Sen päävirhe on siinä, että lapsi ei opi tietämään kir-
jaimen äännearvoa ja että ensin puhutaan vain kirjainmerkeistä
ja sitten vasta itse asiasta.

Kirjainten tuntemisen helpottamiseksi Basedow valmistutti
kirjaimia taikinasta ja filantroopit keksivät myöskin

, luku-
koneen.

2. Ääntömetodl.

Se opettaa tuntemaan kirjainten äännearvon eli ne yksityiset
äänet, joita kirjaimet sanoissa edustavat. Tämän mukaisesti Hein-
rich Stephani ei lukemisen opetuksessa käyttänyt kirjainten
nimiä, vaan äänteitä ja, kun ne oli opittu, opetti liittämään ääntiöt
kerakkeihin. Ensimmäistä äännettä oli venytettävä niin, että se
suli yhteen seuraavan kanssa. Louis Olivier laati valmistuskurssin,
jossa harjoiteltiin yksinomaan äänteiden ääntämistä.

Tämän metodin etuna on se, että lapset oppivat kirjainmer-
keistä erottamaan niiden äännearvon sekä oppivat paremmin
ääntämään, mikä helpottaa oikein kirjoituksen oppimista.

3. KirjoItuslukumetodin

mukaan opittiin yhtaikaisesti lukemaan ja kirjoittamaan. J. B.
Graser jaotutti lyhyen sanan äänteisiin, painatutti muistiin näiden
äänteiden kirjoitusmerkit ja yhdistytti ne sanoiksi. Kirjaimet
opittiin seuraavassa järjestyksessä: i, n, m, r, o, a, u, e, v, w, k,
z, 1, t, d, h, b, p, g, s jaf. Kirjoittaen lapsi samalla oppi luke-
maan.

Tämän metodin hyviä puolia ovat ne, että sen avulla oppimi-
nen tapahtuu monipuolisemmin korvan, silmän ja käden avulla
ja että se vaihtelevana on vähemmän ikävystyttävä.

Sen varjopuolena on liikanainen esikurssi ja että siinä esiintyy
kahden asian oppiminen, siis kaksi vaikeutta yhtaikaa.
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4. Normaallsanametodi
syntyi edellisen metodin vastapainoksi, joka lähti kirjaimesta

sanaan. Normaalisanametodi lähtee lauseesta tai sanasta kirjai-
meen. Joseph Jacototin (lue: Shakotoo) analyyttisestä normaali-
sanametodista kehittyi suosittu analyyttissynteettinen metodi, joka
esitti 17 kuvaa, joiden alla painokirjaimin oli esineiden nimet
eli normaalisanat. Kuvien luku lisääntyi, jopasataan asti. Toisissa
aapisissaoli vain kirjoitus —ja toisissa vain painokirjaimet, eräissä
molemmat. Tämä metodi ensin eritteli lauseen sanoiksi, tavuiksi
ja kirjaimiksi ja sitten jälleen yhdisti kirjaimet tavuiksi, sanoiksi
ja lauseiksi. Apuna käytettiin hakukonetta ja tauluja.

5. Foneettinen metodi
johti kielifysiologisten harjoitusten avulla, jotka alusta asti

kuuluivat foneettiseen lukemisen opetukseen, lapset tajuamaan
äänteet ja miten ne kielielinten avulla muodostetaan. Aluksi on
foneettinen esikurssi, jossa .harjoitetaan kuulo- ja äänielimiä
äänteiden oikeaan lausumiseen, jolloin otettiin varteen suun
asento, mitä peilistä tarkastettiin. Kirjaimille annettiin esikurs-
sissa erityisiä nimiä: a esim. oli avosuu ja r mörisijä.

Metodin hyvinä puolina on, että kirjaimet käsitetään äänteiden
merkeiksi ja että opittaessa käytetään kolmea aistia: kuuloa,
tuntoa ja näköä.

Vaikeutena metodissa oli, että ensin opittiin kirjainten te-
kaistut ja sitten vasta niiden oikeat nimet.

Kun suomenkieli on foneettinen kieli, ei tämä metodi meille
tuota niitä oikeinkirjoituksellisia etuja, joita se tuottaa niille
kielille, joita kirjoitetaan toisin kuin äännetään. Samasta syystä
ei se, mitä metodistien taholta on sanottu ääntömetodia vastaan
lukemisen opetuksen metodina, sovellu suomenkieleen ja voi sitä
sentähden suomenkieltä lukemaan opetettaessa käyttää paremmin
kuin muissa kielissä. Kompleksiopetuksen olemuksen mukaisempi
ja siihen elimellisemmin soveltuva on niin sanottu

kokonaisten sanain metodi.
Tämän metodin ydinajatus on siinä, että lapset heti alusta

pitäen totutetaan lukemaan aikuisten tavalla, se on sanoittain ja
sanaryhmittäin tai kirjainryhmittäin.

Sellainen metodi yhdistää lukiessa sanan piirteet ja sitä vas-
taavan käsitteen. Elävän kuvan synnyttämiseksi käsitteestä
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käytetään piirustusta, kuvien liimailua ja muovailua, mikä auttaa,
ymmärtämään, että painettu tai kirjoitettu sana myöskin, kuten
piirustettu kuvakin, on käsitteen kuva, vaikkakin näöltään vain
sovinnainen. Kun kuva vaihdetaan sanaan, huomaa lapsi, että
sanakin on käsitteen kuva.

Sanan tai sanojen paremmin muistiin syövyttämiseksi käyte-
tään ahkeraa harjoitusta lukemalla sana moneen kertaan.

Kun joitakin lukutauluja eliplakaatteja on opittu, toimitetaan
analyysi, se on jaetaan taulun sisältö sanoiksi, nämä tavuiksi,
mitkä kirjoitetaan erityisille paperilapuille, ja tavut kirjaimiksi
ja äänteiksi piirustaen tai kirjoittaen sen kirjaimen, joka luku-
taulussa esiintyy ensi kertaa. Tämän jälkeen toimitetaan synteesi
siten, että tavulappuja yhdistelemällä saadaan muodostumaan
uusia sanoja ja niistä lauseita.

Lukutaulujen sisältö on valittava niin, että paria ensimmäistä
taulua ottamatta lukuun, vain yksi outo kirjain esiintyykussakin
taulussa.

Opetuksen kulku on seuraavanlainen:
Jos lukutaulussa on sanat „AKNI UI“ ja ennestään tunne-

taan sana „DI“, niin ensinnä on lyhyt valmistava keskustelu
lasten kesätoiminnasta ja uimisesta, jolloin joudutaan sanaan
„AKNI“.

Taulusta tarkastetaan ja luetaan ensin kuva, sitten tuttu osa
tekstistä, mikä myöskin luetaan useampaan kertaan ja vaikkapa
myöskin kuorossa. Sitten opettaja selittää, mitä merkitsee muu
osa tekstistä, ellei joku oppilaista osaa sitä lukea. Tämäkin teks-
tistä luetaan useampaan kertaan. Sen jälkeen luetaan moneen
kertaan taulun sisältö kokonaisuudessansa ja vaikkapa kuoros-
sakin.

Sitten joku oppilaista muodostaa luokkataululle irtokirjasi-
mista plakaatin sisällön, mikä taas luetaan, jonka jälkeen oppi-
laat piirustavat plakaatin sisällön joko plakaatista tai opettajan
luokkataululle piirustaman mallin mukaan vihkoihinsa, ensi
plakaattien aikana joka tapauksessa isoilla latinalaisilla paino-
kirjaimilla. Vihkoista taas plakaatin sisältö luetaan moneen ker-
taan, jolloin plakaatti on loppuun käsitelty, ellei jo näin aikai-
seen haluta toimittaa analyysia ja synteesiä, missä tapauksessa
se toimitetaan edellä selitetyllä tavalla. Lapuilla olevat tavut
luetaan eri järjestyksessä, että lapset eivät voisi niitä arvaamalla
lukea. Laput on talletettava, että niistä vastaisuudessa voi muo-
dostaa uusia sanoja ja lauseita.

Kirjoituskirjainten ja pienten kirjainten opettamisen voi
jättää myöhemmäksi.



Aapista käyttää aluksi vain opettaja lukutaulujen sisältöjä
suunnitellessansa, mutta voivat sitä oppilaatkin käyttää kuvien
lukemiseen ja lisäharjoituskirjana. Myöhemmin sopii sitä käyttää
luku-ja työkirjana.

Ensimmäisenä oppivuotena,kun opettaja vasta ontoimeensa tul-
lut, tuottaa lukutaulujen valmistus opettajalle melkoisesti puuhaa,
mutta myöhemmin ne ovat hänellä valmiina irtolehtiaapisena.
Suotavaa olisi, että saataisiin painetut, valmiit ja kuvitetut pla-
kaatit.

Kokonaisten sanain metodia käytettäessä tarvitaan: lukutau-
lut, luokkataulu, kyniä, liitua, irtokirjaimisto tai useampia, joita
koulu itse voi valmistaa, vihkoja ja paperilappuja. Näistä luku-
taulut, irtokirjaimisto ja paperilaput ovat erityisesti tärkeitä vä-
lineitä ja ominaisia kokonaisten sanain metodille.

Rinnan sanataulujen laadinnan kanssa tai niistä myöhemmin
valmistetaan myöskin tauluja, joissa on lyhyitä lauseita eli fraa-
seja sekä myöhemmin tunnuslauseita ym. lyhyitä kirjoituksia.

Taulun sisältö on opetuksen kaikissa vaiheissa luettava mo-
neen kertaan, että se paremmin painuisi muistiin.

Myöhemmin lopetetaan plakaatin-opetustunti siten, että opet-
taja kirjoittaa plakaatin sisällön taululle ja oppilaat vihkoihinsa.

Plakaattien ohella pidetään myöskin alkeellisia havaintopäi-
väkirjoja ja laaditaan havaintotaulukolta.

Lukemisen opetuksen pitäisi siis tapahtua pääasiallisesti ilman
varsinaista painettua aapista plakaattien eli lukutaulujen avulla
ja sitä voidaan nimittää myöskin plakaattiopetukseksi.

Tällöin lapset yhdessä opettajan kanssa, mikäli heidän luku-
taitonsa edistyy, työprosessin yhteydessä muodostavat oman
irtolehtisen aapisensa, johon sisältö saadaan teemaan sisältyvistä
töistä, lukutaulujen sanoista, tunnuslauseista, piirustuksista,
käsityö- ym. valmisteista.

Ellei opettaja ole hyvin perehtynyt kokonaisten sanain meto-
diin ja ellei hänellä ole harjaantumusta ja kokemusta sen sovel-
tamisessa, pitää hänellä olla apuna painettu kokonaisten sanain
metodin mukaan sommiteltu aapinen, jonka suunnitelman mukai-
sesti hän voi valita sanat ja lauseet, joihin teeman käsittelyn
yhteydessä tapahtuneessa keskustelussa on tutustuttu.

Kokonaisten sanain metodin mukaan opetettaessa lapsi alun
pitäen oppii lukemaan tajullisesti.

Lukutaulut kuvitetaan ja sellaisina voidaan ripustaa seinälle
pysyvästi nähtäviksi.

Etukäteen pitää laatia lukutauluja varten suunnitelma, jossa
on rinnan kompleksiteema, opittavat kirjaimet ja sanat, joiden
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tulee liittyä teemaan, sekä selitys taulun kuvittamisesta. Tämän
suunnitelman laadinnan helpottamiseksi julaistaan tässä mal-
liksi

lukutaulujen eli plakaattien tekstejä.

1. (Tytön kuva) UI (Joen Jäi lammen kuva). Opittava kirjai-
met D ja I, jotka tällä asteella opitaan tuntemaan ainoastaan
sanassa, mutta ei nimeltään ja yksityisinä kirjaimina.

2. ANNI UI. UIAN.
8. AINO UI ANNI UI. UIANO.
4. EINO EI UI. UIANO E.
B. AINO EI NUKU. AINO NUKU, NOKU. UIANOEK.

(Toimitetaan analyysi ja synteesi sekä tutustutaan käsitteisiin
lause, sana, tavu.)

6. ENO PUI. AINO EI PUI. AINO ON PIENI. UINAKOPE.
(Kirjain ja äänne.)

7. ENO ON NOKINEN. (Opitaan ison alkukirjaimen käyttö.)
8. Mimmi laulaa. Anni lukee. UIMNAKOLEP. (Tutustutaan

kirjoituskirjaimiin ja kirjoitetaan taulun sisältö kirjoituskirjaimin
lupkkataululle ja siitä vihkoihin.)

9. Luokan taululla on viiva. UIMNAKOTLEPV.
10. Reino ei kiroile. Uimanakotlevr.
11. Pekka on pioneeri, uimnakotlevrp.
12. Pioneeri uskollisesti seuraa Leninin oppia, uimnakot-

levrps.
18. Heikki huolehtii linnuista, uimnakotlevrpsh.
14. Jaakko ja Jussi laittoivat leijan paperista, uimnakotlevr-

pshj-
..

18. Äiti on ahkera. Hänen on neulottava Juholle lämmin
paita, uimnakotlevrpshjä.

16. Yskä on hyvin ikävä asia. uimnakotlevrpshjäy.
17. Lenin on köyhien ja työläisten ystävä, uimnakotlevrps-

hjäyö.
18. Aidan luona on aidakseen sidottu vene. uimnakotlevrpsh-

jäyöd.
19. Pekka otti ongen ja hyvällä ongellansa sai monta kalaa,

uimn akotlevrpshjäyödg.
Lukemisen alkeitakin opetettaessa tulee lähteä helposta ja

vähitellen siirtyä vaikeampaan.
Senkin, mitä lukutaulujen lisäksi harjoituksen vuoksi luetaan,

pitää mahdollisuuksien mukaan sisältyä kompleksiteemaan, mikä
kulloinkin on menossa.
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Lukutaidon alkeidenkin opetukseen pitää liittyä käytännöl-
listä askartelua, kuten esimerkiksi piirustusta, leikkelyä, muo-
vailua, alkeellisiakäsitöitä, sanojen jalyhyiden lauseiden laadintaa
irtokirjaimista ym.

Kuten edellä jo sanottiin, ei kirjoituksen alkuopetus saa olla
kirjainten ja niiden osien kuolettavaa piirtelemistä, vaan on
kirjoiteltava sanoja, lauseparsia, lauseita ja tunnuslauseita. Ensin
kirjoitetaan virheettömästi luokkataululle ja siitä vasta jäljenne-
tään vihkoihin. %

Sanat on kirjoitettava yhteen jaksoon yhtä kyytiä eikä
kirjaimittain, että lapset tottuisivat kirjoittamaan luistavasti ja
etteivät he tottuisi katkomaan sanoja.

Ensimmäiseksi kirjoitusaineistoksi sopii ottaa sanoja ja
lauseita, joita käsiteltiin tai parhaillaan käsitellään lukuharjoi-
tuksissa.

Sopii myöskin laatia teema-tai vuodenaika- albumeita ja sellai-
sia albumeita, jotka kuvitetaan ja joihin kirjoitetaan runoja,
piirustetaan eläinten kuvia tai liimataan.

On kirjoitettava alkuvuosina kaksirivisiin vihkoihin, joissa ei
ole mitään kirjoitusta sekoittavia ohjausviivoja.

Aina on kiinnitettävä suurta huomiota käden, vihkon, vartalon
ja pään sekä jalkojen asentoon, kynän pitelyyn ja aina on
kirjoitettava oikein, siististi ja selvästi ilman tarpeettomia kou-
kerolta. Kaikkien kirjainten pitää olla yhtä kaltevia ja yhtä
kaukana toisistaan. Kirjaimet on kirjoitettava viivasta viivaan
eivätkä toiselta puolen lyhyet kirjaimet saa mennä ylä-eikä
alarivin yli.

Kaiken kirjoituksen tulee samalla olla myöskin oikein- ja
kaunokirjoitusta.

VL Myöhempi kirjoituksen opetus.
Kirjoitusharjoituksina sopii käyttää luokkataululta, kirjasta

tai muistista jäljentämistä, tarkkaa ja vapaata sanelukirjoitusta,
selostavaa mukailukirjoitusta ja sellaista mukailukirjoitusta,
jossa muotoa muutetaan ainoastaan siten, että esimerkiksi minä
sanan asemasta käytetään sinä tai me sanoja, enemmän tai
vähemmän itsenäistä kirjallista kyhäilyä eli niin sanottua
ainekirjoitusta joko opettajan laatiman tai kollektiivisesti laa-
ditun jäsentelyn mukaan tai ilman sellaista, asioimiskirjoitusta,
ja teesien, konspektien, pöytäkirjojen ja ponsilauselmien laa-
dintaa.
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Aivan aluksi käytetään jäljentämiskirjoitusta, koska lapset
silloin eivät pysty muuten kirjoittamaan, mutta jo aikaiseen on
lapset totutettava myöskin mukailemalla ja sanelun mukaan
kirjoittamaan.

Lapsilla pitää olla sekä lupa, että velvollisuus kysyä neuvoja
opettajalta tai tovereiltansa, milloin jostakin asiasta ovat
epävarmoja.

Mitään koneellista oikeinkirjoitussääntöjen päähän pänttää-
mistä ei ole käytettävä, vaan on kirjoitustaidon saavuttaminen
perustettava ahkeraan harjoitukseen, jota varten pitää varata
erityisiä aikoja kompleksiteemojen ulkopuolelle. Kirjoitushar-
joituksia on pidettävä ahkeraan tarpeen mukaan ja aina, kun
sopivaa kirjoitusharjoitusaineistoa opetuksen yhteydessä ilmaan-
tuu.

Tulee kirjoittaa sitä, millä on yhteyttä kompleksiteemojen,.
havaintojen ja työprosessin kanssa. Kirjoitustöiden ohella olisi
lapsia totutettava lausumaan omia mietelmiään käsiteltävästä
kysymyksestä.

Kirjalliset kyhäykset siitä, mitä lapset opintoretkillä ja opis-
kellussansa ovat havainneet, voivat olla asiallisia selostuksia ja
kuvauksia, kertomuksia, kaunokirjallisia tai runoja.

Tärkeätä on, että oppilas kirjoittaa sitä, mitä hän itse on
nähnyt, kuullut, kokenut tai tuntenut, mihin itse ottanut osaa.

Jäljentämiskirjoitus perustuu pääasiallisesti näköaistiin ja se
edistää täsmällisyyttä ja tarkkuutta, kun lapsi voi ja hänen
pitääkin tarkastaa kaikki sanat jokaista' kirjainta myöten. Vaikka
se onkin koneellista, täytyy eitä aluksi käyttää, sillä se totuttaa
lapset kirjakielen muotoihin. Hiljaisina harjoituksina voi käyttää
silloin, kun opettaja työskentelee toisen osaston kanssa, sellais-
takin jäljentämistä, jossa tekstistä puuttuu joitakin sanoja,
äänteitä ja sananosia. Tällainen jäljentäminen on hieman vähem-
män koneellista, mutta toiselta puolen se totuttaa lapset näke-
mään luonnotonta tekstiä.

Sanelukirjoitus perustuu kuuloaistiin. Ennen kirjoittamista on
lause moneen kertaan selvästi lausuttava, lopuksi kuorossa.
Sanelukirjoitus on jonkun verran itsenäisempää kuin jäljentä-
minen, koska siinä lapsi joutuu itsenäisemmin ratkaisemaan, mikä
kirjain mihinkin kohtaan on kirjoitettava, mikä välimerkki
pantava ja onko sanat kirjoitettava yhteen tai erikseen.

Sanelukirjoituksen käyttöä vastustavat venäläiset metodistit
eikä se sovikaan käytettäväksi venäjänkielessä, jota kirjoitetaan
toisin kuin äännetään, mutta se, mitä tätä kirjoitusharjoitusmuotoa
vastaan sanovat toisten kielten metodistit, ei pidä paikkaansa
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suomenkieleen nähden, joka on niin sanottu foneettinen kieli ja
jota siis kirjoitetaan niin kuin äännetäänkin. Se kelpaa käytet-
täväksi erityisesti kieliopillisia seikkoja opetettaessa.

Jonkun verran vielä itsenäisempi ja korkeampiasteinen on
mukailukirjoitus. Asioimiskirjoitus, Kirjeiden kirjoittaminen,
teesien laadinta yms. on korkein aste ja tulevat ne kyseeseen
pääasiallisesti vasta ylimmillä osastoilla, joskin niitä jossakin
määrin sopii ja pitääkin harjoittaa jo aikaisemminkin.

Alkeellisempi aste ainekirjoitusta on sellainen, jossa aineen
kaikki lauseet tai ainakin vaikeimmat ensin kollektiivisesti
suullisesti muodostetaan ja sitten vasta kirjoitetaan. Se sopii
runsaasti käytettäväksi työkoulussa ja voi sitä nimittää kysymys-
johtoiseksi kirjoitukseksi. Myöskin jäljentämiskirjoitusta voidaan
tässä muodossa käyttää kirjoittamalla lauseet ensin luokkatau-
lulle. Tällainen jäljentäminen on koko lailla kehittävämpää,
itsenäisempää ja mieluisampaa kuin tavallinen jäljentäminen.

Vaikeinta kirjoitusharjoituksissa on totuttaa lapset itsenäi-
sesti kirjallisesti yhtäjaksoisesti ajatuksensa esittämään. Tässä
suhteessa ei I asteen työkoululta voidakaan, kovin paljpn vaatia.
Se, mitä kaikkein kipeimmin käytännöllisessä koulutyössä ja
kansalaiselämässä tarvitaan, on kuitenkin opittava. Täytyy oppia
laatimaan esimerkiksi järjestäjä- ym. luetteloja, lyhyitä ilmoi-
tuksia retkeilyistä, kokouksista, yksinkertaisia anomuksia ja
hakemuksia, sepittämään kirjeitä ja olemaan kirjeenvaihdossa,

f»itämään lyhyitä päivä ja havaintokirjoja luokan elämästä ja
uonnosta, kirjoittamaan selostuksia tehdystä työstä ja kokouk-

sissa esitettäviksi, kirjallisesti selostamaan kokouksia, retkeilyjä
ja juhlapäivien viettoa, kirjoittamaan uutisia, ilmoituksia ja
pieniä kirjoituksia aeinälehteen ja tavalliseen sanomalehteen,
kirjallisesti vastaamaan tilastollisiin tiedusteluihin ja täyttämään
lomakkeita ja kaavakkeita, pitämään ja laatimaan alkeellisia
pöytäkirjoja, laatimaan muistiinpanoja, teesejä, konspektejä ja
ponsilauselmia sekä tunnuslauseita jne.

Kollektiivisissa kirjallisissa kyhäyksissä tulee kirjoitustehtä-
vän suunnitelman, jopayksityisten lauseparsien ja sanontatapojen
olla koko luokan työtä. Opettaja esiintyy kirjoituksen aikana
hakukirjana ja vaikeissa tapauksissa neuvonantajana. Kollektii-
visia kyhäilyjä käytetään I, II ja 111 osastolla. Niiden ohella
tulee käyttää enemmän tai vähemmän itsenäistä, yksilöllistä kir-
joittelua.

Tarkoitusperänä kirjoitusharjoituksissa tulee olla, että oppilaat
oppisivat kirjallisesti ilmaisemaan ajatuksensa lyhyesti, selvästi
ja täsmällisesti.
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Tyylillisiin seikkoihin kannattaa kiinnittää enemmän huomiota
vasta sitten, kun lapset ovat jo oppineet muodostelemaan lauseita
ja kyhäämään kokonaisia sepustuksia sekä kirjoittamaan oikein-
kirjoituksellisesti välttävän virheettömästi. Sitä ennen ei heillä
'varsinaista tyyliä ole.

Z VII. Virheiden välttäminen ja niiden
korjaaminen.

Hyvän oikeinkin] oitustaidon saavuttamiseksi on tärkeätä, että
lapset kirjoittaessansa tekevät mahdollisimman vähän virheitä,
koskä kirjoitettu virhe aina kirjoittautuu myöskin tajuntaan ja
saattaa oikeaksi luultuna käytäntöön palata. Virheettömään
kirjoitukseen pyritään siten, että opettaja etukäteen selittää ne
seikat, joissa arvelee lasten virheitä tekevän.

Järjestettäköön kuitenkin kirjoitus miten tahansa, aina niitä
virheitä kuitenkin tulee kirjoitetuksi ja ne, vallankin oikein-
kirjoitusharj oi tukeissa, on oikaistava. Sen tulee tapahtua suunni-
telmallisesti. Ei ole taistelua kohdistettava satunnaisia ja harvi-
naisia virheitä vastaan, vaan sellaisia virheitä vastaan, jotka ovat
yleisiä ja sille kehityskaudelle ominaisia.

Jos osastolla on erityinen takapajuisten oppilasten ryhmä,
joka tekee usein virheitä, joita toiset eivät tee, on sille järjestet-
tävä erikoisopetusta, jolla nämä virheet juurrutetaan pois.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana on korjattava kaikki
kirjoitukset. Ensimmäisenä vuotena sen voi tehdä kirjoituksen
aikana. Kpn opettaja tarkastelee lasten työtä ja huomaa jonkun
heistä kirjoittavan virheellisesti, pitää se kohta oikaista. Opettaja
selittää, miten s? kohta on oikein kirjoitettava ja oppilas kohta
toimittaa korjauksen.

Myöhemmin täytyy oikaisujen tapahtua perästä päin. Kir-
joituksia takaisin annettaessa on oikaistut virheet ehdottomasti
selitettävä ja oikea muoto muistiin painettava. Tämän tukemi-
seksi pitää lasten kirjoitustensa loppuun kirjoittaa kaikki vir-
heelliset lauseet oikaistuna.

Eräät opettajat korjaavat ainoastaan osan, sattumalta valitun,
kirjoituksista. Tämä vähentää kyllä opettajan vaivoja, mutta
työkin on puolinaista.

Jotkut käyttävät sellaistakin korjaustapaa, että osaston par-
haista kirjoittajista muodostetaan korjaustoimikunta, joka korjaa
toisten kirjoitukset. Näin sopii menetellä, jos korjaajat ahkeraan
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kysyvät opettajalta neuvoja ja jos opettaja itse lopuksi tarkastaa
korjaukset.

Myöhemmillä asteilla voi kirjoitukset jättää korjaamattakin,
jos opettaja tyypillisistä virheistä tekee itsellensä luettelon ja
sitten perusteellisesti selittää, miten mikäkin kohta on oikein
kirjoitettava ja miksi.'

Kun virheitä ei saa asettaa lasten nähtäviksi eikä niitä
heidän muistiinsa painaa, on kirjoitusharjoituksena hylättävä
niin sanottu kakografia eli se, että tahallaan virheellisesti kir-
joitettu teksti annetaan oppilasten oikaistavaksi, jotta he muka
oppisivat virheitä välttämään ja kirjoittamaan oikein.

Lauseopillisten ja tyylivirheiden korjauksen 111 ja IY: llä
osastolla voi toimittaa kollektiivisesti. Lapset vuorostaan lukevat
ääneenkirjoituksensa jatoiset sen ohella tekevät kirjallisia muis-
tiinpanoja huomaamistaan virheistä, jotka sittemmin oikaistaan.

Opettajan kirjoitustyö käsiteltävästä aiheesta ääneen luettuna
rinnan lasten töiden ohella olisi sopiva keino edistämään lasten
kielitaitoa yleensä ja etenkin se herättäisi lapsissa harrastusta
tyylillisyyteen.

Vili. Myöhempi lukemisen opetus.
Ennen lukemaan ryhtymistä pitää toimittaa apperseptioninen

valmistus, mikä auttaa käyttämään luettua hyväksensä, ymmär-
tämään ja omaksumaan sen.

Tämä valmistus voi olla kahdenlainen: yleinen eli kaukainen
ja välitön eli yksityinen. Edellinen on olemassa, jos lapsen äly
on kypsynyt lukemaan kyseenalaista tekstiä ja jos hänen hen-
kilökohtaiset kokemuksensa ja hänen entiset askartelunsa
tekevät hänelle mahdolliseksi välittömästi omin voimin ymmärtää
luettavaa. Tällöin hänen tarvitsee vain liittää uudet tuntemat-
tomat asiat entiseen tietopiiriinsä. Välitön valmistus tapahtuu
luokalla ennen lukemaan ryhtymistä. Yleinen valmistuneisuus on
välitöntä valmistusta paljon tärkeämpi.

Jotta voisi oikein lausua ja ajatusta ymmärtää, tulee lukiessa
yhdistää näkemisen, kuulon ja lausumisen aistimukset. Silmä ei
kaipaa erityistä harjoitusta, mutta korva on totutettava ymmär-
tämään lukemisen rytmillistä kauneutta. Korva kehittyy ääneen
lukiessa ja siksi on sitä ahkeraan harjoitettava.

Yleensä tulee opettajan alkuasteella itsensä ensin lukea
malliksi jolloin lasten tulee pitää kirjansa kiinni, jotta he kuun-
telisivat eivätkä kiinnittäisi huomiotansa muuhun. Myöhemmin
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voi ensi lukemisen toimitta», joku oppilaistakin, jolloin toiset
oppilaat kirjat kiinni kuuntelevat ja lukemisen päätyttyä selos-
tavat, mitä on luettu. Alvan alkuasteella sopii lasten silmin
ja vaikkapa sormiakin seurata kirjasta opettajan lukua.

Lapset on opetettava keksimään oikea lausumistapa ja
oikaisemaan virheellinen. Voidaan kysyä: „Mikä tavu nieltiin
(=jäi kuulumatta), mikä sana tai tavu korostettiin virheellisesti
ja mitä ei kylliksi painostettu?" Jokainen oppilaista koettaa
keksiä ja esittää onnistuneimman sävyn ja lausumistavan.

Missä määrin oppilaat ovat käsittäneet luetun sisällön, sen
voi tarkistaa vaatimalla luetun selostamista kertomalla ja esittä-
mällä kysymyksiä vastattaviksi.

Vaikkakin oppilaan tulee pyrkiä itsenäisesti saamaan selvän
luetun sisällöstä ja sen ajatuksesta, niin on opettajakin tarpeen,
sillä vain hänen antamiensa selitysten avulla voi tämä oppilaan
työ hyvin menestyä. Opettajan selitykset eivät saa olla pitkiä
ja väsyttäviä, erityisesti ne selitykset, jotka annetaan ennen
oppilasten lukemista. Selitykset on supistettava siihen, mikä on
välttämätöntä luetun ymmärtämiseen. Vasta sitten, kun oppilaat
ovat tekstin lukeneet ja opettajan ohjaamina ovat omin voimin
ottaneet siitä irti kaiken, mikä heille on ollut mahdollista, sopii
opettajan, jos asiat sitä vaativat, antaa laajempia selityksiä.

Joskaan varsinainen kirjallisuustarkastelu ja -selittely ei I
asteen työkoulussa ja vallankaan sen alemmilla osastoilla voi
tulla kysymykseen, on alkeellisesti tutustuttava tyylillisiinkin
seikkoihin. Niistä saa aineistoa kieliopillisten ym. seikkain sel-
vittelylle. Sisällön ymmärtämisen kannalta ei muoto ole yhden-
tekevä. Oikea muoto auttaa ajatusta ymmärtämään. Siksi, kun
teksti on luettu ja kertomalla selostettu sekä ajatus saatu selville
sopii oppilasten huomiota kiinnittää alkeellisesti tyylillisiin seik-
koihin; Esim. mitä se ja se sana merkitsee? Mitä merkitsee se
ja se lauseparsi? Miksi siinä kohdassa on eli ja toisessa tai
sekä kolmannessa vai? yms.

On luettava, että ymmärrettäisiin, ja on ymmärrettävä, että
luetusta voisi hyötyä itselleen saada.

Kun lapsi näkee ja kuulee jotakin, mikä häntä kiinnostaa ja
innostaa, rientää hän siitä kertomaan äidillensä tai muille, joita
kohtaan hän tuntee luottamusta. Jos hän on lukenut kiintoisan
kertomuksen, kertoo hän sen mielellään jokaiselle, joka haluaa
sitä kuulla. Siksi lukemista pitää seurata selostuskertomuksen.
Kun lapsi voi kertoa vain sitä, mitä hän on ymmärtänyt, on
selostuskertomus mukava keino tarkastaa, onko ymmärretty se,
mitä on luettu. (



Kertoessansa lapset pyrkivät käyttämään kirjan sanoja ja
nimityksiä ja monet sekaantuvat, elleivät satu muistamaan kirjan
sanoja. Siksi pitää lapset totuttaa kertomaan lukemansa vapaasti
ja orjamaisesti kirjan sanoja kertaamatta. Lapselta on kuitenkin
tietysti vaadittava vain sitä, mihin hän kykenee.

Usein sattuu, että lapsi ymmärtää lukemansa, mutta häneltä
puuttuu sanoja selostaaksensa asian ja hän virkkaa: „En osaa
sanoa“. Tällöin pitää antaa hänen kertoa asia niin, kuin hän sen
osaa kertoa, ja sitten varovasti oikaista ja täydentää puutteelli-
suudet.

Kertomuksen pituus rippuu luetun pituudesta ja tämä taas
oppilasten kehitystasosta. Jotta kaikki seuraisivat luettavaa, sopii
antaa jonkun lukea ja jonkun toisen selostaa luettu.

Selostuskertomus on hyvä: 1) jos se on täsmällinen ja se
tarkoin sisältää tekstin ajatukset, 2) jos se on täydellinen ja
sisältää luetun pääajatuksen, 8) jos se on johdonmukainen, 4) jos
se on vapaa ja luonnollinen sekä ilman tarpeettomia kertauksia ja
6) jos se esitetään oikein lausuttuna, kuuluvasti ja hyvällä kielellä.

Pitää menetellä niin, että lapsi voi hyvin kertoa. Häntä ei
saa pelästyttää eikä tarpeettomasti keskeyttää. Jotkut ludlevat,
ettei saa ainoatakaan virheellistä sanaa tai sanontatapaa jättää
oikaisematta. Jos näin tehdään, muuttuu opetus ikävystyttäväksi,
pelkkien virheiden oikomiseksi, mikä vie lapselta halun ja uskal-
luksen edes yrittää. Vasta kun oppilas on kertomisensa lopet-
tanut, toimitetaan varsinainen virheiden oikominen. Tämä oiko-
minen tehdään kollektiivisesti. Oppilaat itse osoittavat, mikä
kertomisessa oli virheellistä, mitä on unohtunut pois ja mitä
virheellisyyksiä oli kielenkäytössä. Jos kertominen oli peräti
virheellinen, toimitetaan se uudelleen.

Koulu on lukemiseen nähden tehnyt tehtävänsä vasta sitten,
josoppilaat kykenevät selvästi, vapaasti ja täsmällisesti lukemansa
selostamaan. Asiat ovat huonosti, jos opettajan pitää kyselyjen
avulla pala palalta nyhtää selostus.

Lukukappaleen valmistus.
Ensiksi tulee tavallisesti olla lyhyt valmistava keskustelu,

jossa lasten huomio kiinnitetään luettavaan asiaan ja koetetaan
heissä herättää uteliaisuutta ja mielenkiintoa. On lähdettävä
ennestään tunnetuista asioista. Aiheen voi saada myöskin luku-
kappaleeseen liittyvästä kuvasta.

Valmistavaa keskustelua seuraa
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valmistava lukeminen,
jonka on opetuksen alkuasteilla parasta opettajan itsensä toi-
mittaa. Hän lukee malliksi ensimmäisen jakson ja selittää kyse-
lyjen avullatai muuten siinä esiintyvät oudot sanat ja asiat. Tämän
jälkeen seuraa

omlstuttava lukeminen,
jonka useampaan kertaan suorittavat oppilaat. Alkuasteella voi-
daan lopuksi lukea kuorossakin. Lukeminen on toimitettava niin
huolellisesti, että jokainen lapsi voi opettajankysymysten mukaan
selostaa luetun sisällön.

Kun sisällys on selvitetty, tapahtuu

kokoova lukeminen,
joka on toimitettava jo sujuvasti ja virheettömästi. Jaksolle voi-
daan keksiä otsikko eli nimi.

Näin käydään läpi kaikki jaksot.
Ylemmillä osastoilla voidaan valmistava keskustelu jättää

poiskin.
Varsinkin runoja luettaessa on malliksi lukeminen toimitet-

tava huolellisesti. Korostukset on osoitettava ja luettaessa on
oikein korostettava. Runon lukeminen ei saa olla runokoron
mukaista Tallatusta.

Malliksi lukemisen asemasta voi opettaja toisinaan esittää
luokalle suorasanaisen kertomuksen runon sisällöstä.

Hyvä luku edellyttää mekaanista valmeutta eli sujuvaa tek-
nillistä lukutaitoa ja toiseksi edellyttää se puhutun kielen elä-
vyyttä. Luettaessa on tärkeä myöskin kuuluva, kaunis ja sointuva
ääni.

Totuttaakseen ääntään tällaiseksi tulee puhuttaessa ääntää
selvästi ja käyttää sivistynyttä puhekieltä, joka lähentelee kirja-
kieltä. Harjoituksen vuoksi pitää lukea paljon ääneen ja ajatellen,
miten sisältö paraiten olisi muodollisesti esitettävä.

Hyvä luku edellyttää hyvää äänenmuodostelutaitoa, oikein
ääntämistä ja oikeata painostamista, oikeata äänen korkeutta ja
tunnesävyä.

Yleensä tulee käyttää niin sanottua palleahengitystä ja taval-
lisissa oloissa hengittää nenän kautta. Kerrallaan ulos hengitet-
tävä ilmamäärä pitäisi saada harjoitusten avulla kohoamaan mah-
dollisimman suureksi.
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Hyvä äänen muodostuin edellyttää, että hallitsee kyvyn
käyttää laajalti ja tahtonsa mukaan äänen eli säveleen voimaa,
korkeutta ja soinitsävyä.

Ääntä on harjoiteltava paisuttamalla hiljainen luku tai puhe
mahdollisimman voimakkaaksi. Hyviä ovat myöskin sellaisetkuis-
kausharjoitukset, joissa vedetään keuhkot ilmaa täyteen ja sitten
kuiskaten lausutaan joku lause mahdollisimman voimakkaasti tai
voimakkaasti kuiskaten luetaan yhtäjaksoista tekstiä.

Ääni on totutettava muodostumaan mahdollisimman vähäi-
sellä ponnistuksella ja vaivattomasti sekä ilman asiaan kuulu-
mattomia sivuääniä. Ääntä on varjeltava liikarasitukselta, var-
sinkin käheyden ja yleensä sairauden aikana.

Korkeuteen nähden pitää äänen saavuttaa laaja liikkumisala
ylös ja alas päin.

Äänteet on lausuttava selvästi ja oikein. Täällä Venäjällä on
erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että pitkät äänteet lau-
sutaan selvästi pitkinä ja että oikein äännetään d-, r-, s- ja eng-
äänteet. S äännetään taaempana kuin soipa s, joka äännetään
kielenkärjen ja ylähampaiden välissä. Eng-äänne lausutaan vain
nenän kautta ilmaa laskien ja kielen kärkeä nostamatta alaetu-
hampaiden takaa. R tärisee monasti ja voimakkaasti. D-äännettä
lausuttaessa on kielen kärki etempänä hampaista kitalakea vasten
kuin silloin, kun lausutaan t. Kun suomenkieli on köyhä kerak-
keista, on loppuhenkosen lausuminen heikkona h:na, k:na, t:nä,
p:nä tai s:nä suotava. Kaksoisääntiöitä uo, ie ja yö ei saa lausua
ua, iä ja yä.

On luettava aivan luonnollisella puheäänellä ilman erityistä
lukunuottia.

Välimerkit antavat vain puutteellisen käsityksen siitä, miten
pysähdyksiä on käytettävä. Pysähdys niiden kohdalla saattaa
olla erilainen ja pilkun kohdalla usein, esimerkiksi puhuttelusa-
nan edellä ei pysähdytä ollenkaan. Lisäpysähdysten paikan
määrää sanojen yhteenkuuluvaisuus. Ajatuksellisestiyhteen kuu-
luvien sanojen välillä ei saa pysähtyä, mutta kylläkin tällaisten
sanaryhmien välillä. Ajatusyhteys määrää, miten kauan pysähdy-
tään. Kun pysähdytään, painostaa se aina edellistä sanaa.

Itsekseen ääneti lukeminen tapahtuu noin puolitoista kertaa
nopeammin kuin ääneen luku. Hidas luku vaatii tiheitä pausseja,
mitkä puolestansa helpottavat lukemisen ymmärtämistä. Tällöin
kuulija ymmärtää eikä lukija väsy. Hengitys saa tapahtua joka
6—lo sanan jälkeen.

Äänen voimasta opettaa kielioppi, että painollisten sanojen
korolliset tavut lausutaan voimakkaasti, mutta painottomien sa-
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nojen korollisetkin tavut heikommin ja että olla sana sekä apu-
sanat tavallisesti jäävät kokonaan korottomiksi. Sisältö määrää,
mitä sanaa on painostettava. Erityisesti on painostettava vasta-
kohtia. Sukunimi painostetaan tavallisesti voimakkaammin kuin
etunimi, ellei tämä ole toisen etunimen vastakohtana, ja määräys
voimakkaammin kuin pääsana. Poljento ei saa voittaa sana- ja
lausekorkoa.

Äänen korkeus seuraa yleensä voimakkuutta. Sisältö määrää
siis senkin, samoin tunnesävyn määrää sisältö. Sulkujen ja ajatus-
viivojen väliset huomautukset ja muistutukset lausutaan yleensä
toisin kuin muu teksti.

Suuri huone edellyttää pitempiä pysähdyksiä, voimakkaampaa
ja korkeampaa ääntä sekä suurempaa hitautta.

Lukukappaleen sisällön kuulustelu.
Luettu oppimäärä kuulustellaan siten, että oppilaat kertovat

koko lukukappaleen sisällön, jos se on helppo ja lyhyt, tai jaksot-
tani. Kertomisen tulee tapahtua, jos mahdollista, alkeellisella
kirjakielellä ja muuten sen pitää olla sellaista kuin tämän luvun
alkupuolella on osoitettu. Asennon ja ryhdin tulee kertojalla
olla hyvä. Selostus arvostellaan kollektiivisesti.

Keskustelussa on vaadittava ainakin niin täydellisiä vastauksia
kuin käytetään hyvässä puhekielessä, sivulle poikkeamisia ei ole
sallittava. Luetun ymmärtäminen alkuasteella tutkitaan tekemällä
kysymyksiä eikä sanomalla. „Mitä tässä kerrottiin?“ jolloin lapsi
joutuisi kertomaan koko kertomuksen, mihin hän tavallisesti ei
kykene. Silloin on myöskin totutettava jatkamaan kertomista
siitä, mihin toinen on lopettanut, säilyttäen kertomuksen yhtenäi-
syyden sekä, myöskin kertomaan vapaasti omista havainnoistansa,
kokemuksistansa ja siitä, mitä on luettu, etsimään kirjasta se
paikka, jossa toinen on lukemisen lopettanut, lausumaan siitä,
mitä on luettu, alkeellinen arvostelma yhteiskunnalliselta ja
moraaliselta kannalta.

Päättävä keskustelu.

Lopuksi seuraa päättävä käsittely, jolloinlukukappale luetaan
vielä alusta loppuun. Tällöin selvitellään tapahtumain syyt ja
seuraukset sekä henkilöiden luonteet ja sovelletaan luettaessa
saadut tiedot elämään. Luetun perusteella laaditaan myöskin joku
elämänohje, jos siihen luetussa on aihetta ja aineistoa. Jos luetut



asiat voi esittää leikkinä, tehdään se, ja jos luetun runon voi
laulaa, sopii tehdä sekin. Kun lukukappaleessa on useampia hen-
kilöitä tai eläimiä, voi niiden tehtävien ja lausuntojen esittämisen
jakaa eri oppilasten tehtäviksi.

Nopeasti edistyvä lukeminen.
Työkoulussa tarvitsee opettaa myöskin sellaista lukemista,

joka edistyy nopeammin, kuin menettelemällä edellä esitetyllä
tavalla. Lyhyen valmistavan keskustelun jälkeen ja toisinaan
ehkä jilman sitäkin annetaan lasten lukea kertomus yhtäjaksoi-
sesti alusta loppuun, minkä jälkeen he kertovat luetun sisällön
omin sanoin.

Hiljainen lukeminen.
Monot lukevat 'sanomalehtiä, kirjoja, kuulutuksia yms. hiljaa

itsekseen. Monet ymmärtävätkin paremmin, jos lukevat ääneti
itsekseen. Jokapäiväisessä käytännöllisessä elämässä tarvitaan
siis myöskin taitoa osata lukea itsekseen ääneti, ja työkoulun on
lapsille tämäkin taito annettava.

Kun lapsia opetetaan hiljaa lukemaan, antaa opettaja lapsille
hakutehtävän samalla määräten, mitä asioita heidän on koetettava
lukemalla selville saada. Nämä kysymykset, joihin lukemalla on
vastaus saatava, voidaan myöskinkirjoittaa luokkataululle, lapuille
tai oppilasten vihkoihin.

Samaan tapaan voidaan menetellä silloinkin, kun lapset
saavat kirjoja kotonansa luettaviksi.

Lukemisen opetuksen havainnollisuus.
Kirjoista lukemisen tarkoituksena työkoulussa on pääasialli-

sesti täydentää, selventää, valaista ja syventää niitä tietoja, joita
lapset opintoretkillä ja askarrellessaan ovat saaneet. Lähtökohta
perustuu siis havaintoon, välittömään todellisuuden, itse elämän
ilmiöiden tarkasteluun. Itse lukeminenkin pitää koettaa saattaa
havainnolliseksi. Välineiksi tämän tarkoitusperän saavuttamiseksi
ovat tarkoitetut olemaan—ne kuvat, joita lukukirjoissa on. Ellei
niitä ole riittävästi tai jos ne ovat huonoja, on koetettava saada
muualta lisäksi. Vielä parempi on, jos voidaan saada oppilasten
tarkastettaviksi itse esineet tai eläimet, joista kulloinkin on puhe.
Jos näin ei voi tehdä eikä sopivia kuviakaan ole, täytyy opetta-
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jän turvautua liituun ja piirustustaitoonsa. Karttaa ym. oppiväli-
neitä pitää myöskin käyttää apuna.

Lukemisaineisto.
Työkoulussa on lapset saatava kykeneviksi ottamaan selvän

kaikenlaisesta luettavasta. Siksipä lukemisaineistokin on moni-
nainen. Luetaan tunnuslauseita, ilmoituksia, kuuluutuksia, asia-
kirjoja, sanomalehtiä, asiallisia selostuksia, alkeellista helppota-
juista tieteellistä kielenkäyttöä sisältäviä lentolehtisiä, kauno-
kirjallisuutta ym.

Nykyisin pitää kyllä ottaa tarkistettavaksi ja karsittavaksi
koulun ja sen ulkopuolisen lukemisen tieteellis-helppotajuinen
ja taiteellinen kirjallisuusaineisto. Kirjaa yleensä ei tarvitse
jättää pois pelkästään sen tähden, että se on porvarin tai
sosialidemokraatin kirjoittama. Monia Juhanj Ahon ja Johannes
Linnankosken kirjoja on hyvä lukea vieläkin jo yksistään siitäkin
syystä, että oppisi kieltä hyvin käyttämään, että oppisi kaunista
ja hyvää suomenkieltä.

Äidinkielen harjoitukset ja kompleksiteemat.

Kompleksiopetusta ei ole ymmärrettävä siten, että joka tunti
pitäisi keskustella, lukea, kirjoittaa, tehdä havaintoja jakokeita,
laskea, piirustaa, muovailla, leikkiä jne. Sellainen olisi sekasortoa
eikä ilmiöidenkompleksia. Yksityinen tunti kompleksiopetuksessa
saattaa käsitellä pääasiallisesti esimerkiksi kompleksiteeman
kielellisiä seikkoja tai olla pelkästään harjoitustunti taitojen
saavuttamiseksi ja niiden vakiinnuttamiseksi.

IX. Kieliopin opetus.
Kieliopin opetuksella on oma sijansa kompleksiopetuksessa

ja sen tulee sisältyä kompleksiopetukseen kaikilla asteilla eikä
sitä suinkaan saa työkoulusta pois pyyhkäistä, joskaan
kieliopin opetusta, kuin oli vanhassa koulussa, työkoulu ei tunne-
kaan.

Kielioppi on kokeellisen oppimisen järjestelmä ja sen ope-
tuksen tulee liittyä kirjoitus- ja lukuharjoituksiin sekä kirjalli-
sujjisopintoihin luettavan tarkasteluna muodon kannalta. Sen pitää
liittyä käytännöllisten taitojen harjoitteluun.
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Kielioppia sopii hyvin opettaa konsentrisesti siten, että seu-
raavana vuotena aina laajennetaan ja syvennetään perusteelli-
semmaksi sen opetus, mitä edellisenä vuotena on opittu.

Luettavaksi jakirjoitettavaksi valitaan sellaista, missä opittava
kieliopillinen seikka esiintyy mahdollisimman usein. Monet fo-
neettiset seikat voi kuitenkin opettaa melkein minkä luku- tai
kirjoitusaineiston kanssa tahansa.

Kieliopillisia seikkoja on tarkasteltava muodolliselta kannalta.
Siksi esimerkiksi sanojen muodolliselta kannalta eli niiden taivu-
tuksen perusteella tapahtuva jako kolmeen luokkaan: sijoitelta-
vat eli nominit, taivuteltavat eli verbit ja taipumattomat eli
apusanat eli partikkelit, on tärkeämpi kuin sanojen merkitykseen
{>erustuva jako, jonka mukaan sanaluokkia on kuusi: nimisanat,
aatusanat, lukusanat, asemosanat, teonsanat ja apusanat, jotka

viimeksi mainitut vielä jaetaan alaryhmiin. Viimeksi mainitun
jaon voi jättää opettamattakin, vallankin kun se on harhaan
johtava. Jos esimerkiksi lapsilta kysyy, mihin sanaluokkaan
kuuluvat sanat ryöstö ja tappelu, niin eiköhän vastata, että ne
ovat teonsanoja, vaikka nimisanojahan ne kieliopin mukaan ovat.
Samasta syystä pitää selittää, että maine on lauseessa oleva teon-
sanan persoonamuoto ja että alus on maineen tekijä. Jos selite-
tään, kuten monessa kieliopissa tehdään, että alus on se, mistä
lauseessa puhutaan, joudutaan harhaan. Niinpä lauseessa: Eilen
näin lentokoneen, puhutaan epäilemättä lentokoneesta, mutta
eihän se ole alus, vaan kohde. (

Taipumattomaksi on selitettävä sellainen sana, jolla on yksi
ainoa muoto.

Lauseiden jäsentely ei ole välttämätön ja lauseopin opetuksen
voi yleensäkin supistaa jokseenkin vähään. Ei ole välttämätöntä
esimerkiksi tutustua pää-ja sivulauseisiin, hallitseviin ja alistet-
tuihin lauseisiin eikä jaoitella lauseen määräyksiä monilukuisiin
ryhmiin. Pilkun käytön voi oppia jokseenkin pätevästi luettele-
malla ne sanat, joiden edellä pilkkua yleensä käytetään. Näin
voi oppia pilkun käytön, vaikkei tunnekaan erilaisten lauseiden
nimityksiä. Näiden nimitysten asemesta pitää sitä paremmin
oppia huomaamaan, mitkä sanat lauseessa ajatuksellisesti kuuluvat
yhteen. Sanoja johtamaan eli johtopäätteiden avulla uusia sanoja
muodostamaan on ehdottomasti opittava, sillä sen avulla voidaan
kartuttaa lasten sanavarastoa. Suora ja epäsuora kertomatapa ja
välimerkkien käyttö suoran kertomatavan yhteydessä on myöskin
opittava. Muuten osoittaa ohjelma mitä kieliopista on opiskel-
tava.
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Kielioppi jossakin määrin edistää javahvistaa oikeinkirjoitus-
taitoa, mutta samalla sillä on itsenäinenkin tarkoitusperä tutus-
tuttaa kielellisiin ilmiöihin, äänteiden ja sanamuotojen suhteisiin
ja sanojen käyttöön lauseessa.

Kaikki kieliopilliset tiedot on annettava tarkasteltaessa lasten
elävää kieltä, siis puheharjoitusten, kirjoituksen ja lukemisen
yhteydessä ja kielellisissä askarteluissa eikä tarkastelemalla
irrallisia, keksittyjä esimerkkejä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä murteen ja kirjakielen
eroavaisuuksiin. Siksi on tarpeen, että opettaja hyvin taitaa
paikkakunnan murretta.

Kun kaiken kirjoituksen tulee olla kaunokirjoitusta, ei sen
erikseen harjoittaminen ole välttämätöntä, vaikkei se toiselta
puolen ole tuomittavakaan, sillä erinäisissä tapauksissa saattaa
sen erikoisopetukseen olla syytä.

X. Äidinkielen opetus ja opintoretket.
Opintoretkien tulee kompleksiopetuksessa työkoulussa olla

kaiken opetuksen pohjana ja lähtökohtana. Kiin pitää olla
äidinkielenkin opetuksessa.

Tällaiset retkeilyt voidaan alkaa jo heti ensimmäisinä päivinä
kohta lasten kouluun tultua. Voihan silloin luonnonhelmassa
esimerkiksi välittömästi tutustuttaa eri värien nimityksiin: sini-
seen, punaiseen, viheriään, keltaiseen, mustaan, harmaaseen,valkoi-
seen ja kirjavaan. Voidaan myöskin harjaantua erottamaan toi-
sistaan ja tuntemaan erilaisia ääniä.

Retkeilyllä oltaessa on pyrittävä kartuttamaan lasten sana-
varastoa elävästä elämästä saaduilla sanoilla, sellaisilla, joista he
todella varmasti ja täsmällisesti tietävät mitä he tarkoittavat.
Siihen on retkeilyllä oltaessa erityisen hyvä tilaisuus. Siellä
harjaantuu myöskin selostamaan ja kuvailemaan näkemiänsä
esineitä, eläimiä ja asioita, tottuu kuvailemaan saamiansa vaiku-
telmia, kertomaan ja yleensä käyttämään äidinkieltänsä.Retkillä
yleensä kielenkin kannalta kootaan aineisto luokalla tapahtuvaa
opetusta varten.

Käin saadussa aineistossa on hyvin paljon sellaista, mitä kie-
lelliseltä kannalta voidaan luokalla kirjallisesti tai suullisesti
käsitellä, missä käsittelyssä voi ilmetä sekä yksilöllistä että kol-
lektiivista työtä.



XI. Luokka-ja koulukokoukset.
Nykyisin Neuvosto-Venäjällä joutuu kansalaiselämässä jokai-

nen ottamaan osaa joihinkin kokouksiin. Tämä edellyttää mää-
rättyä taitoa ja tottumusta, joita alkeellisesti on opittava jo
I asteen työkoulussa. Siihen on sopiva tilaisuus lasten luokka-
ja koulukokouksissa.

Kouluun tullessansa lapset eivät vielä ole tottuneet ja pereh-
tyneet kokouksiin osanottoon ja siksi he aluksi pyrkivät kainos-
telemaan ja olemaan passiivisia kuuntelijoita. Esiintymään heidät
pitää totuttaa omissa luokkakokouksissansa, missä he vähemmän
kainostelevat, kun kaikki ovat melkein samanikäisiä, läheisiä
tovereita keskenänsä, ja missä asiat- päivystysvuorot, puhtauden
ja järjestyksen noudattaminen jne. ovat sellaisia, että ensimmäi-
senkin osaston oppilaat pystyvät niitä käsittelemään opettajan
ohjaamina.

Esiintyminen, vaikkapa vaatimatofakin, ja siinä saavutettu
tottumus lisäävät itseluottamusta ja herättävät aktiivisuutta.

Opettajan on koetettava saada kaikki oppilaat käyttämään
joskus puhevuoroja ja yleensä aktiivisesti ottamaan osaa asiain
käsittelyyn. Suupaltteja sopii sitä vastoin pahimmissa tapauksissa
hiukan hillitä.

Koko koulun kokouksissa joutuvat nuoret oppimaan vanhem-
milta ja siksi tulee opettajan yläluokkalaisten mieliin teroittaa,
että heidän on meneteltävä kokouksissa niin, että nuorilla todel-
lakin olisi paljon hyödyllistä heiltä opittavana.

Kokouksiin osanotto, puhevuorojen käyttö ja pöytäkirjan pito,
ovat erinomaisia keinoja edistämään lasten suullista sekä kirjal-
lista kielen käyttöä.

XII. Runonlausunta.
Runonlausuntaan on lapset työkoulussa tutustutettava joennen

kuin he osaavat edes lukea alkeellisestikaan.Tämä tapahtuu siten,
että opettaja suullisesti opettaa lapsille joidenkinsopivienrunojen
sanat ulkoa, ja lapset saavat sitten muististansa lausuntoa har-
joitella.

Jos runot sopivat laulettaviksi, lauletaan ne tai opitaan erik-
seen lauluja sekä laulu- ja liikuntoleikkejä. Tällöin joon pyrittävä
lausuntaan nähden ottamaan varteen se, mitä siitä edellä on
sanottu.
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Eunoja opitaan niiden kasvatuksellisen sisällön vuoksi sekä
siksi, että niiden lausuminen ja lukeminen tuottaisi kuvia luki-
jalle itselleen sekä toisille. Siksi tulee valita opittaviksi sisällöl-
tään mahdollisimman hyviä jasamalla muotokauniitarunoja sekä
opittava lausumaan ne mahdollisimman hyvin.

Luokalla on annettava kaikkien lasten joskus lausua jonkun
runon ja illanvietoissa ja juhlatilaisuuksissa myöskin on koetet-
tava varata mahdollisimman monelle tilaisuus runonlausujina
esiintymään eikä aina käytettävä yksiä ja samoja, sillä parempi
on, että monet oppivat jotakin kuin, että eräistä tulisi „mesta-
reita ö

.

XIII. Dramatisoiminen.
Lukukappalten elävöittäminen niitä alkeellisesti dramatisoi-

malla on lasten puhetaidon ja miksei lukutaidonkin kehittämisen
kannalta tärkeä asia.

Halu jäljitelläjamatkia toista ihmistä pakottaa huolellisemmin
tarkkaamaan toisen puhe- ja käytöstapaa sekä huolellisesti kuun-
telemaan heidän puhettansa. Tämä matkimishalu, kun sitä oikein
ohjataan, kehittää suuresti lasten puhetaitoa. Se avaa kielenkäy-
tön alalla laajat mahdollisuudet luovalle työlle.

XIV. Loppusanat.

On muistettava, että, mitä, paremmin lapset taitavat äidinkiel-
tänsä, mitä vapaammin he sitä käyttävät, sitä helpompi heidän
on muitakin asioita oppia. Samoin on muistettava, että lapsi ojipii
kielen matkimalla. Siksi on tärkeätä, että opettaja aina, kun on
lasten seurassa, käyttää puhdasta, virheetöntä ja, jos mahdollista,
kaunista ja sointuisaa kieltä.

Taito puhua ja lukea selvästi, sujuvasti ja kauniisti sekä
kirjoittaa selvästi, luistavasti ja ymmärrettävästi ovat asioita,
joita jokainen käytännöllisessä elämässä alituiseen tarvitsee.
Siksi ainakin ne taidot pitäisi työkoulun pystyä lapsille antamaan.
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