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1.
1. Aseta oppilas istumaan vastapäätäsi pöydän
ääreen niin korkealle istooimehe, että leuasta pöytään jää
ähintäin korttelin väli. Pane hänen eteensä paperi ja
anna lyijykynä hänen käteensä, sekä näytä miten kynä
on pidettävä peukalon, etusormen ja keskisormen ähssä.
alkaen ylä2. Käske hänen piirtää pystyviiva
päästä. Sano hänelle, että se on i. Käske piirtää useam,

pia i:tä.
väline sivulla oleA*at Mrjainmutuset
erilleen. Aseta ne hänen nähtävikseen pöydähe, isot
kirjaimet päällepäin. Sano että nuo kaikki ovat kirjaimia
ja että niiden joukossa on myöskin äsken piirretty <.kirjäin. Käske hänen hakea ja ottaa erilleen «.kirjaimet.
Näytä että ruutusen toiseha puoleha on pikku l, jonka
päällä on piste. Käske piirustamaan samahainen pikku
i, kuin on ruutusessa.
4. Käske näyttämään isoja ja pikku i.tä tuonnempana olevasta kehyksestä N:o 1.
5. Laoosu sana nnm« ja kysy kuuleeko hän siinä
«-ääntä. Lausu sana /ii« ja tee sama kysymys. Kysele
sanoja: Mol»Ma, itikka, »'«««it, ihminen.
sitten A'oooi'o
Käske hänen itsen keksiä sanoja, jotka alkavat i.llä.
Jos hänen on vaikea keksiä semmoisia sanoja, niin
auta häntä, esimerkiksi osottiiuialla ikkunaa, iinuptiperia.
matkimalla itkemistä j. n. e. Mutta jos hän helposti
3.

Leikkele
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Keksii sanat, niin vaadi keksimään vielä semmoisia sanoja, joiden keskellä ja joiden lopussa on «"-ääni.
6. Lopuksi harj otellaan seuraavien perusmeikkien
Iclrjotnsta kahden rivin vähin, Opettaja korjatkoon virheet.
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Lnempää älköön ensimäisellä kerralla opetettako.
Kirjaa ei anneta oppilaan haltuun ennenkuin K«//H/ kirjaimet ovat opitut.

2.
Piirretään kuvio r\ siten, että ensin edetään
vasemmanpuolineio vinoviiva alhaalta ylös, sitten oikeanpuolinen ylhäältä alas, nostamatta välillä kynää. Sen
jälkeen edetään poikkiviiva vasemmalta oikeaan. Sano
oppilaahe, että tuo kiiAdo on «."kirjain. Käske piirtämään
useampia ».ita peräkkäin.
2. Kirjainruutuset otetaan jälleen esille, joiden jouja i-khjaimet. Huokosta oppilas poimikoon kaikki
maitta hänelle, että toisella puolella tätä i«a« «.ta on
pikku a.
3. Käske näyttämään kaikki isot ja pikku n.t
kehydvsestä N:o 1.
4. Keksiköön oppilas sanoja, jotka alkavat «dia,
joiden lopussa, joiden keskellä on a:äänne.
5. Harjotetaan seuraavien perusinerkkien kirjotusta:
1.

«-

J-JJfff

z z z z

t

'!

3.
1. Piirretään kuvio v^ alkaen ylhäältä ja lopettaen ylös. Sano oppilaalle, että tämä kimo on iso o:kir-

jäin. Käske piirtämään useampia tämmöisiä kuvioita.
2. Kirjainriiutoasista erotellaan kaikld n:t, i:t ja o:t.
Isoa o.ta esittävän ruutusen toisella puolella oio pikku t>.
3. Kehyksestä N:o 1 oppdas näyttäköön kaikki
pikku- ja isot o:t.
4. Keksiköön oppilas sanoja, joiden alussa, joiden
lopussa, joiden keskellä on o:äänne,
5. Huomauta oppilaalle, että sanassa ai on kaksi
eri äännettä, o ja i. Tämä selviää hänelle, kun sana
äännetään hyvin hitaasti. Jos siis esillä olevista kirjain
ruutusista a ja i asetetaan vierekkäin, o edelle ja i jälkeen, niin on pantu kokoon sana oi. Samoin syntyy
«:sta ja i:stä «i. Oppilas itse asetelkoon sanan «i, ensin
suurilla, villen pienillä kirjaimilla.
llmjolidlaan seuraavien kirjainten kirjotusta:

/^
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4.
1. Piirretään kuvio U, alkaen vasemmasta päästä.
Tämä kuvio on iso «-kirjain. Piirretään useampia tiiiiimöisiä kuvioita.
2. Sekotetuista khjainruutusista erotellaan kaikki
«:t, i:t, o:t ja «:t; ja tarkastetaan erikseen erotoosta ison
ja pikku «.'n välillä.
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3. Kehyksestä N:o 1 opphas näyttäköön kaikki
pikku ja isot u:t
4. Keksitään sanoja, joiden alussa, joiden lopussa,
joiden keskellä on «-äänne.
5. Nikä äänne syntyy, jos Intetään yhteen t«jai«?
u ja i? i ja m?
ja o? o ja u? a ja m?
6. Esillä oleAdsta kirjaiiiriiiitusista oppilas asetelkoon yksi erältään tavut: ui, au, uo, «m, i?l, uu.
7. Mitä koira tekee kehyksessä N:o 1. Se ui. Mitä
seisoo kehyksessä N:o 1 olevan ensimäisen kuvan aha?
8. Harjotehaan seuraaAden kirjainten ja tavujen
khj otusta:
«

5,
Piirretään koovio I I siten, että molemmat pystyAdivat alotetaan ydhäältä ja poikkiviiva vedetään Asseinmalta oikealle. Sehtä oppilaalle, että tämä kuAdo eh
kirjain merkitsee hengähdystä /t'. Oppilas itse ääntäköön
tuon hengähdyksen. Koska sitä on vaikea ääntää itsekseen, idin sen nimenä on hoo, A'aikka se on ainoastaan /t'.
2.
rautaosista eritellään kirjaimet «, i, o,
ja /t. Tarkastehaan ja koetetaan piirustaa ison lr.n toisella puolella olevaa pikku Ma. Kehyksestä l^:o 1 oppilas näyttäköön kaikld isot ja pikku 7*:t.
1.

«<
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3. Huomauta oppilaalle, että jos hän yhdistää äänteet h' ja «, nhn syntyy äänne /m. Jos. hän taas ääntää
ensin «:n ja sitten lin, nhn syntyy a/i,. Asia selviää

oppdaahe pian, jos hän edellisessä tapauksessa käsketään
ääntämään /l' hyvin pitkään ja sitten keskeyttämättä
vaihtamaan se n.han. . Jälkimäisessä tapauksessa on
äännettävä pitkään.
4. Mitkä eri äänteet ovat sanassa o/l? Kuinka pitäisi shs o/t pantaman kokoon esillä oleAdha kirjainruutusilla? Kuinka ah? i/l? uh? Mitkä äänteet kuuluvat, kun
sanotaan: /i«? /io? /l«? /n? Kuinka näitä siis pannaan
kokoon?
5. Keksiköön oppilas sanoja, jotka alkavat yhdistetyillä äänteillä : /l«, /n, /w, /m (haka, harava, hame, hiha,
hiili, hiha, home, hovi, housut, huivi, huutaa). Sitten
keksiköön sanoja, jotka alkavat yhdistetydllä äänteillä: ah,
iii, o/,, uh (ahnas, ahven, ahkera, ihra, ihminen, ohra, uhka).
6. Selitä oppilaalle kehyksessä N:o 1 oleva toinen
kuva ja, sano, että tuommoista pooutonta paikkaa metsässä sanotaan ahoksi. Käske hänen lukea mitä tuon
kuvan alle on painettu.
7. Kehyksestä N:o 1 hoetaan kaikki painokirjaindha
painetut tavut ja sanat. Fraktura-kirjaimia ei opeteta
erikseen, vaan koettakoon oppilas lukea sanat «^««mttl/la.
8. Ksillä olevista kirjainruutusista pannaan kokoon
sanat: aho, iho, /M«, huhu.
9. Harjotehaan seuraavien kirjainten, tavujen ja
sanain kirjotusta:
«
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IN. Kehyksestä N:o
painetut tavut ja sanat.

1 luetaan kirjotuskirjäimillä

6.
1. Piirretään kuvio

IN alkaen vasemmasta ala-

päästä ja lopettaen kynää nostamatta oikeaan yläpäähän.
Sehtä oppilaahe, että tämä ktudo merkitsee «'-äännettä,
Kiijainruutusista
jota helpommin sanotaan erehäksi.
löydettäköön kaikki eoitiset ynnä tämä uusi Idrjain, Pikku
n:n muoto tarkastellaan ruutusen toiselta puolelta. Kehyksestä N:o 2 näytetään kaikki isot ja pikku n:t.
2. Keksiköön oppilas sanoja, jotka alkavat «:llä.
Käske saioomaan yhteen äänteet n' ja u, sitten u ja «',
sitten «-«, n-i, 7i-o, n-^i, i-n, o-n, «-«-«', n-«-?i, «-«-«', n-o-u,
«-«t-«,
Saiio, että nämä yhdistetyt äänteet ovat i«/«/«.
Käske keksimään sanoja, jotka alkavat tavuilla: n«, mi,
nau, nu, han, hon. Mitkä sanat syntyvät, jos yhdistää
tavut: /i«n ja na, n« ja ni, ai ja «o, pitkä «u ja no,
han ja hi, /n'/? ja na, on ja ni, n«« ja /m, /l« ja pitkä aa?
3. Luetaan mitä kehyksessä N:o 2 olevan kuvan
alla seisoo.
4. Kehyksestä N:o 2 luetaan painokirjaimiha painetut sanat ja tavut.
5. Eroitetuista kirjainruiitusista (n, i, o, u, /i, n)
oppilas pankoon itse kokoon iioroteheii seuratiA^at sanat
niin, että ensimäinen kirjain on suuri, muut pieniä: Aino,
Omn, Hanna, //«itä, Hanhi, Hihna, Nauha.
—
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6.

Hlirjotellaan

seuraavaan

kirjainten ja sanain kir-

jutusta:

Kehyksestä
painettoo kappale.
7,

N:o

2

hoetaaii kirjotuskirjainiiha

7.
Piirretään kooAdo IVI, alkaen vasemmasta alapäästä ja lopettaen, kynää nostamatta oikeaan alapäähän.
Äänne m' ja kirjaimen nimi sm selitetään.
2. Sekotetuista kiijainruutusista erotellaan entiset
kirjaimet i, a, ci, u, h, n, ynnä uusi kirjain Hs, jonka
vastaavaa pientä kirjainta tarkastetaan.
3. Kehyksestä I^:o 3 oppilas näyttäköön kaikki isot
ja pienet m:t.
4. Keksitään m:hä alkavia sanoja.
5. Sanotaan yhteen äänteet: mjaa,m ja a, mja
u, m ja i, sitten: m-«-«, «-«-«l, m-«-/,, /l-«-m/ keksitään
sanoja, jotka alkav
tavuilla: m«, «l«, i/i««, hom; mitkä
sanat syntyvät, jos yhdistää tavut: m«« ja nu, mim ja
mi, mam ja mnn?
6. Kehyksestä l>l:o 3 luetaan painokirjain-kappaleet,
7. Erotetuista kiijainruutusista pannaan kokooon
kehyksessä olevia sanoja (Muona, A?««is,,, Hwmic>, <?/?)««/
1.
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8.

Kirjotoosharjotus:

9.

Kehyksestä N:o 3 luetaan kirjotuskappale.

S.
kuvio C, alkaen oikeasta yläpäästä
ja lopettaen pieneen keskiviivaan. Kirjaimen nimi selitetään
2. Sekotetuista kirjainruootusista erotellaan entiset
kirjaimet i, a, o, u, /l, m, n, ynnä uusi kirjain E, jonka
vastaavaa pientä kirjainta tarkastetaan.
3. Kehyksestä N:o 4 oppilas näyttäköön kaikki isot
ja pienet s:t,
4. Keksitään e:hä alkavia ja loppuvia sanoja, sekä
sanoja joissa on pitkä ss, erotukseksi lyäiy/estä, kuten:
ero, Eero, etu, Eetu, 5. Luetaan painokirjain-kappale kehyksestä N:o 4.
6. Kirjainrautusista pannaan kokoon sanat: M«s.
I/««mms. Heinonen. Ihminen. l/imonsn.
otusharjotus (useampia kertoja kutakin kir7.
jainta ja sanaa):
1. Purre

8.

'

Luetaan viimeinen kappale kehyksestä N:o 4.
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Piirretään kuvio I
(ensin pystyA
ylhäältä
alas, sitten samoin kaari).
2. Tämä kirjain merkitsee äännettä p' ja sen nimi
on iso pee. Keksitään jjJlä alkavia sanoja.
3. Kirjainruutusista poimitaan p:kirjaimet ja huomautetaan erotus ison ja pikku p:u. välillä.
4. Kehyksestä N:o 5 näytetään isot ja pienet H?:t.
5. Luetaan kehyksen N:o 5 ensimäinen ja toinen
kappale.
6. Kirjainruutusista pannaan kokoon sanat: /'iiMlt.
/i/Ml. Apina. Omiminen. Peipponen.
7. Kirjotetaan seuraavat kirjaimet ja sanat (useani1.

pia kertoja kutakin):

8.

Kehyksestä N:o 5 luetaan kolmas kappale.

10.
(enshi pystysuora sitten
Piirretään kuvio
vaakasuora).
2. Tämä Idrjain merkitsee i'-äännettä ja sen nind
on iso tee. Keksitään t:hä alkavia sanoja.
1.
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3. Kirjaiiiruutusista poimitaan t-ldijaimet ja huomautetaan erotus ison ja pikku t:n välillä,
4. Kehyksestä N:o 6 näytetään t-kirjaimia, jonka

jälkeen luetaan paiiiokirjain-kappaleet.
5. Kiijainruutusista pannaan kokoon sanat: Tuoppi.
Hattu. H/t«««. lV«t«»lc,i«6«. Matti.
6. Einien opitut äänteet /l', m', n', p', ja nyt opittu
t' ovat sellaisia, että niitä on vaikea sanoa ilman apukirjainta: hoo, s«, sm, Hiss, tes. Kaiklda sellaisia kirjaimia,
joita on vaikea lausua ilman apukirj
sanotaan Kn'«K/csi/csi. Muut kirjaimet, kuten a, s, i, o, u, o voit ääntiöitä.
7. Kiijotushaijotus (useampia kertoja kutakin):

cM>M M^/MM^
8.

.

Luetaan viimeinen kappale kehyksestä

N:o 6.

11.
1. Piirretään kooAdo

l^

(ensin pystyviiva ylhäältä

alas, sitten samoin kaarivhva).
2. Tämä kirjain on sukua i:kirjaimehe. Sen äänne
on d' ja sen nimi on iso ciss. D on pehmeämpi äänteeltään
t, kuten kuuluu esimerkiksi sanassa _/Dcwici,

kuinl

jota suomeksi sanotaan myös kovalla t:llä: Taavi. Kuuleeko opphas eroa t:n ja ci:n vähhä sanoissa mato, macion,
lato, ladon, meitä, iiieic/än, Daniel, Taneli?
Jotkut suo—

11

inalaiset eivät ollenkaan

osaa sanoa pehmeätä

d:tä, eivät

voi sanoa meidän, vaan jättävät d:n pois, msi««, tai sanovat msii'»«, msi/««. D:tä äännettäessä täytyy kieli nostaa ylemmäksi suulakea astaan eikä hampaita vastaan,
kuten t:tä äännettäessä tehdään.
3. Kirjainruutusista poimitaan d:kirjain ja huomautetaan erotus ison ja pikku d:n välillä.
4. Kehyksestä N:o 7 näytetään d:kirjaimia.
5. Luetaan kehyksen N:o 7 ensimäiset kappaleet.
6. Kiijotushaijotus:

d33jmé.J<^MJmfa
7.

Kehyksestä No 7 luetaan toinen kappale.

12.
Piirretään kuvio >t— odottaen ylhäältä; äänne ja
niini selitetään. Kirjain poimitaan kirjainrautaasista, sekä
huomautetaan pikku Z:n muoto. Kehyksestä N:o 8 näytetään isoja ja pikku /:iä.
2. Onko l ääntiö vai kerako? / on /cs/'«/>:s, koska
se helpommin äännetään toisen khjahnen keratta. /ääilnetään s:n keralla,
Onko D ääntiö vai kerako?
Ä?
M?
A^
6»?
P?
U? --/?-- I?
1.

—

—

-

H?

-

—

-

-

-

-

-

-

—

-

E?

3. Kuinka meildtään pitkää ääntiötä, esimerkiksi
«da sanassa «««i? Vastaus: kahdella ««:11a. Sana

pitkää
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uni ldrjotetaan yhdellä «:ha, mutta uuni kahdeha. Pitkää ääntiötä merldtään shs kahdeha samahaiseha kirjaimella.
4. Huomaako oppilas erotusta ala ja alla sanojen
ääntändsessä? Ero on siinä, että sanassa ala äännetään
i' ly7hyesti, mutta sanassa alla ottaa /' paljon pitemmän
ajan. Pitkä /' sanassa cdia on kirj otettava kahdeha Idiä.
Samoin kaikki muut kerakkeet, jos ovat pitkästi äännettäA7ät, ldrjotetaan kahdella samoihaisella kerakkeeha.
Huomaa shs erotus palo ja Ml/o sanojen välillä, m«tc> ja
t«^)n ja t«M««,
m«tto,
Panu ja pannu,
pentu ja
sentti.
5. Kehyksestä N:o 8 luetaan ensimäinen kappale,
jonka oheha huomautettakoon pitlden ääntiöiden ja kerakkeiden merkitsemisestä kahdeha kirjaimella.
6. Kirjainruutusista pannaan kokoon seuraavat sanat, jolloin niinikään huomio on erityisesti käännettäA
pitkien ja lyhyiden äänteiden merkitsemiseen: Lampi,
Lamppu, Malta, Mdtti, d.it«, Aalto.
7. Kirjotusharjotus on tästä lähin jaettava kahteen osaan: käsiala-harjotukseen ja kirjotukseen saneluii
mukaan. Ennen kirjotusta on lyhyt lepoaika pidettävä.
Käsialan harjottamista varten ldrjotetaan rivi kutakin
alempana olevista kirjaimista ja sanoist i :
—

—

—
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8. Kirjotetaan, sanelun mukaan, yksi erältään kahden rivin vähin sanat: /vttNM. Lamppu. d.lt«. Aalto.
H/«lt«, Ht/altti. J/«ttii«. Lapualla.
9, Kehyksestä N:o 8 luetaan toinen kappale.

13.
1. Piirretään kuvio >x. Äänne ja nimi selitetään.
Kirjain poimitaan ruutusista ja pannaan muistiin pikku
/c:n muoto. Kehyksestä l^:o 9 näytetään isoja ja pikku />:ita,
2. Onko /c-ldrjain ääntiö vai kerake? Minkä ääntiön keralla //-äänne äännetään?
3. Kuinka merldtään pitkää /<-':äännettä? Vastaus:
kahdella Adla. Onko seuraavissa sanoissa pitkä vai lyhyt /c':äänne: laki, /«/Hi, H)«^ct, H«l/Hu, t«/wo, t«/Hi, lan/is»», laukkaa, /c«i/c«, KcMKi?
4. Luetaan kehyksestä N:o 9 ensimäinen kappale,
jolloin oppilaalle on huomautettava, että ttwu voi alkaa
ainoastaan joko ääntiöhä tai yhdellä kerakkeeha, mootta
ei kahdella kerakkeeha. Kappaleen sanat ovat jaetut
tavuihin pienillä yhdysviivoilla. Oppilas itse tarkastakoon
pitääkö ylläoleva sääntö paikkansa.'
5. Kirjainruutusista pannaan kokoon yksi erältään
seuraavat sanat: Kaukalo, A/»c>/>/>«, Tanko, Pankko, Xi«/,"/l'«.
Tinkii.
6. Noin neljänneksen tunnin Adiliaika.
7. Käsiala-harjotus (rivi kutakin kirjainta ja sanaa).
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8, Sanelun mukaan ldrjotetaan kahden rivin väliin:
Kaukalo. Kuokka. Tanko. P««A'/m. Kinkku. Tinkii.
Kuopion kaupunki.
9. Luetaan kekyksestä t^:o 9 toinen kappale.

14.
Piirretään kuvio v3. Kirjaimen äänne ja nimi
selitetään. Kirjani poimitaan rooootusista, pienen c/:n muoto
tarkastetaan. Kehy7ksestä i>f:o 10 näytetään isoja ja
pikku gråta.
2. <?:kirjainta useat saoomalaiset eivät voi lausua
sanan ahossa, esimerldksi: t?l«d, Galilea, <?iidsott, t?«//,
Kirjainta käytetään suomenkielessä cahiooastaan sanan keskellä ja siehäldn ainoastaan radrirjaimen jälkeen, esimerkiksi: /lcmcMl, langan, tn«c/»tl, /c«,!c/s»l. K muuttuu välistä «:n jälkeen c/:ksi
/lc»lA«." hongan. Iso l? tulee
7iny
ky7sy
shs
7kseen ainoastaan vieraskielisissä sanoissa, ja
nimissä. A äännetään syAmmältä kurkusta kooin k.
3. Luetaan kappale kehyksestä N:o 19.
4. Väliaika.
5. Käsiala-hariotus (rivi kutakin kirjainta ja sanaa>:
1.

—

6.
s«<,//^«,

Kirjainruutusista kootaan sanat: /lcmc/nn, langan,
kangen,.
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7.

Sanelun mukaan ldrjotetaan: Maaningan A««t«.
Alangon talo.
ctnc/sil«.
8,
Ennen hoetuissa
ksissä olevien kirjotuskappaleiden sanoja jaetaan jollakin terävällä puikolla tavuihin, edellisellä kerralla opitun säännön mukaan: että
kukin tavu saa alkaa joko ääntiellä taikka ainoastaan
yhdellä kerakk-eella.
—

_/id«

ci«

—

IZ.
1, Piirretään kuvio V. Äänne ja nimi selitetään,
pienen ,/:n muoto tarkastellaan ruutusista.
2. J on kerake, joka lausutaan i:ääntiön keralho.
/ on ääntiö, / on kerake.
Niinpä esimerkiksi i ja luettoan hteen i«; mootta miten on luettava yhteen j ja u?
Miten kuuluu yhteen hoettoona a-i-o, ja miten a-j-o?
Keksitään sanoja, jotka alkavat j kerakkeeha.
Miten
kirjottaisi
juna,
joku
kuuluisi sana
sen väärin, alkaen
jos
i:llä? Miten kuuluisi sana M/«, jos se ldrjotettaisiin
väärin idlä?
3. Luetaan ensimähieii kappale
ksestä INo 11.
4, Kiijainruutusista pannaan kokoon sanat: Jauhoja, -louhia. Ojia. d./,>/'«, Lohia. Kettuja. Pajuja.
5, Väliaika.
6. Käsi.okt-hariotiis liivi kutakin sanaa):
«

—

—
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Sanelun mukaan ldrjotetaan: Joulu joutuu
kuukauden kuluttua.
Kuka oh
Joukahainen.
Joudatteko
ajelemaan.
Hangon kaupunkiin
on
paljon jauhoja
tuotu
iltajomaha.
8. Kehyksestä N:o 11 luetaan toinen kappale ja
erotellaan sanat puikon
uha tavuihin.
7.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

16.
1. Piirretään kuvio lv. Äänne ja nimi selitetään.
Pienen r:n muoto opitaan kirjainruutusista.
2. Luetaan ensimäinen kappale kehyksestä N:o 12.
3. Kirjainruutusista pannaan kokoon sanat: Rajam'it«, Karpcdomarja, Hernerokka, A^c)?'/a«,^aa.
4.

Väliaika,

5. Käsiala-härjotus (ldrjotetaan riAd kutakin sanaa):

pieni
pahanen
karhun rimudla.
Tiikerin
/cotimaa cm
Jalopeuran
karjunta
India.
cm a«Aa»'«.
tll«m««,
A«»Vl« taittoi
Aultdcm
Henrik
>'««Fcm.
Dagmar Ingman.
Granlund.
Georg Lindgren.
7. Kehyksestä N:o 12 luetaan toinen kappale ja
jaetaan tavuihin.
6.

Sanelun mukaan ldrjotetaan: Zotta cm

—

—

—

—

—

—

—

—

—

'—

—

—

—

—
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Ö; äänne ja nimi sehtetään;
tutkitaan kirjainruootoisista.
2. Luetaan ensimäinen, toinen ja kolmas kappale
kehyksestä N:o 13.
3. Kirjainruutusista pannaan kokoon sanat: <3«istamo, <3«cim«3salmi, A^a?-«t«la, Nastola, H«c>tsi, <sa/rsa, Tanska.
4. Käsiala-harjotus (rivi kutakin):
1. Piirretään kuvio

pikku

8

5.
6.

Väliaika.

Luetaan neljäs kappale kehyksestä N:o 13, sekä
jaetaan somat tavuihin.
7. Sanelun mukaan kirj otetaan seuraavat sananlaskut: Itselleen porsas Kinsaa tcHse, /c«« Hi«>-ti/c)«sa /caata».
Oma m«» ma«si/c/m, m«« maa m«sti/H«.
<3s toista
uunista etsii, joka itse uunissa

—

—

«§««.

18.
1. Phrretään kuvio V; äänne ja nimi sehtetään;
pikku n tutkitaan kirjainruutusista.
2. Luetaan ensimäinen kappale kehyksestä N:o 14.
3. Kirjainruutusista pannaan kokoon sanat: Pcdamo.
Alavus. Hfa/cwa. l>aw«i«s«. Pil^cml-si/c/m. 17/m/a. VuoksenilisAa.

18

4.

Käsiala-harjotus (rivi kutakin):

5.

Väliaika.

Luetaan toinen kappale kehyksestä N:o 14 ja
odhin.
jaetaan sen sanat
sama
kappale tai osa siitä sanelun
Kirj
7.
otetaan
sanaa kerrallaan) sekä seupari
mukaan (korkeintaan
raavat sananlaskut kokonaisuudessaan: Pa/linc/osta miVaiti oleva Aai/c/ci
Vesille vcms/lcm mieli.
saa/csi tulee.
6.

—

—

voittaa.

19.
Piirretään kuvio Y ; äänne ja nimi sehtetään.
tutkitaan kiijainruutusista.
Luetaan ensimäinen kappale kehyksestä N:o 15;
Kirjainrooutusista pannaan kokoon sanat: Ylistaro.
I^/ldcmismi. M//l^//cc)«A:i. Kyminlaakso. Äc/^ilsalmi.
4. Käsiala-harjotus (rivi kutakin):

1.
pikku y
2.
3.

j^^^^
5. Väliaika,
6. Luetaan toinen kappale kehyksestä N:o 15 ja
jaetaan sen sanat tavuihin.

19

Sama kappale tai osa siitä kirjotetaan sanelun
(korkeintaan
pari sanaa kerrallaan) ja seuraavat
mukaan
sananlaskut (kokonaisuudessaan): I^csi suu, /m/csi /cawa«.
/'«^smjii
I^csi synti v«)'/ca/lnli«, yksitoista i«M/«li«.
a/csnii«.
pivossa
kuin
/ca^si
M//
7.

—

—

20.
Jos a- ja o-kirjaimiin pannaan phkut päähe,
nhn syntyy ä ja ö, jotka ovat viimeiset kirjaimet aapistossa. Mimmoinen on siis iso Hn kuva painettuna ja
kirj otettuna? Mimmoinen on iso 6? Mimmoiset pikku
ä:t ja ö:t kirj otettuina?
2. Kirjainruutusista pannaan kokoon sanat: Åtsäri.
Jyväskylä, Ostc^m^a. H//m«tt^/l«. Röykkä. /^/l,i«/cdd.
3. Luetaan ensimäinen kappale kehyksestä N:o 16.
4. Käsiala-harjotus (rivi kutakin):
1.

z

t.

5. Väliaika.
6. Luetaan toinen kappale kehv/ksestä N:o 16 ja
jaetaan sen sanat tavuihin.
7. Sama kappale kirjotetaan sanelun mukaan, ja
seuratavat sananlaskut (kokonaisuudessaan sanottooina)
t)isi« yököt lenteHd cmnsn hyppää /c«i« c>/« tulee.
—

levät, Mimn piilossa M«//v«t.

/cll« lampaan li/l«« mieli te/ces.

—

Kyllä

§«si

syitä lö?/tä«,

20

21.
Opetusta jatketaan siten, että seuraaAdsta lukuharjotus-kappaleista luetaan muutamia kerrallaan. Täilöin on pantava huomio erotusmerkkeihin (pisteihin, pilkkuihin, puolipistehän, kaksoispistehän) huuto-, kysymys-,
kertomamerkkeihin, mikäh ne kappaleissa esiintyvät.
Kirjotusharjotuksia jatketaan etupäässä sanelun mukaan ja ovat jo luetut kappaleet siihen käytettävät.
Käsiala-harjotuksia jatketaan, jos näyttäytyy tarpeelliseksi, olemassa olevien harjotusvihkojen avulla.
Alempana olevien Aderaskiehsten kiijainten kirjotusta
harjoteltava
on
yksi kerrallaan, käsiala-harjotuksena, esimerkiksi seuraaA
tavalla:

—

HMS .^^^^

tékt^mz

I^^^'

»

»

»

«
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Myös ovat kaikki kirjaimet vähitellen opittavat ulkoa
tavallisessa aakkosellisessa järjestvksessä.

ANCD

HI

N

I

K L

P Q

1^ 3

F Q
jVI

N

T U
VXYZ Å Ä Ö
O

ado ci 6l^hij k 1 m n
I^3lll

VXX^öNÖ

ABCDGFGHI
K L V? NO P Q R S
TUWXY Z Ä Ä Ö
abcdefg

M

j M m n o

pqrsstu w r y

z

ä ä ö
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s'
2^ 2^
25F 2^ J 2^ S?
6? 2^ F 2^ 2^
T H^ 2/ H' 2./
■a

é

€

<t

-e

j/

/i

a

/

-^

t

$'

2^2^
2^ <2^
c^- <W

2^ F

n

t

H-

a?

m

n

<?

&

<i'

<?

Numerot
ovat opittavat käsiala-harjotuksen ohella
/,

g, s, f, F",
/*?,

/*,
-^^

/^,

/^

e,

//^,

<,

/<?,

//,

F^

/c^, X9,

SO, 00, 70, SO, 00,

/£,

jo,

/^^.

Väliirosrlcit:
,

pilkku. ; puolipiste. : kaksoispiste. . piste.
? kysymysmerkki
yhdistysmerkkL
-

—

„

merkki.

—

ajatoosAdiva.

!
"

huutomerkki.
kertoma-

papistoon kuuluvat Ken^Kget.
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Kehys N:o 1.

Ui.

A-ho.

Ui

A*Ho.

Ai. Oi. Ui. Hki. Hoi. Hui, Imu, dou,
duo. Ah. Oh. UK. Aho. Iho.

Aho. Ui. Ohi, hiha, huhu, HmthD.
a-t,

m,

(3^

/tet,

«^<<,

■n^t, i^/,

0/ M

&&.

«^«^

<^/<<,

-nu-a.

<3L M.

Xeliys 51:o 2
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Uu-ni. Uu-tti.
Xa-, ui-, no-, uu-, Au-, in-, Hou-, huu-,
Nai-, uau-, uoi-, uou-, uuo-, hau-, hou-,
huo-, An-ui, Hau-ua, Ai-uo, Ou-ui,
Uu-uo, Hau-hi.
Uu-tti, hih-ua, nau-ha, iu-ho.
Hau-hi ui. Uu-no hi-00. Au-ui iu-hoo
uu-haa. Ou-han Au-uiu u-ni? Au-nuu
uau-ha ou uiiu huo-uo. Au-ua Uu-uou
hih-ua. Hau-ua hoi! Hau-hi ui
Ai-non o-hi.
Han-nan on i-han ai-na noin huo-uo int=m.
QsLan/ie
tm

X"

/itetme.

tee.

Q/Cnnee
-

(2S/ia?i

Cieencn

X"

aena /te/tme

Yit/e/ia.

QC/at/Y/a

-,^

twint.

Oi/Yeana

unt.

Muna.

25

Kehys I^:c» 3.

Muna

Mau- miu- mou- muu- uum- himham- hum- homMuo-na- Ai-mo. I-mi. O-ma. Nai-ma.
Huo-mi-o.
Uh-ma. Maa. Ma-ha.

Nam-mau o-ma Nim-mi ui-uuu.

Mim
miu ou uu-ha. Num-mo hom-maa.
Num-mi hu-mi-uoi.
Ou mai-ui-olt i-ba-ua aa-mu.
Ui-maau, Mau-uu!
v_^«^«

mamma,

6?5«5?5

ma?nma?i

<l^

/l^?/.

Q/vCaana

at ?

Qy^untn

Kehys N:o 4.
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Eine.

Ei-ne.
I^-1101N-IN6 ni-nii
nu e-non

011.

Mau-nu Man-ni-nen.

Mau-

Ha-mi-naan.

iVlinimoi-nen 011 e-non Au-ne? Mai-ni-o ih-mi-nen.
Man-ni-nen on mo-nen muun Nli6-li6ll ni-ini.
011 liUo'M6li-NÄ IN6-110

Mi-hin Ei-no nic-ni? Ei niuui-nio huo-nma Ei-non
hom-mia. Ei°no me-ni noi-hin hei-niin o-mc-ni-a ah-inimaan. ©=110 hoi!
@/f(Caamme
me

et

n/e/ie

mattanne.

o-/i

/X^//e^i t/ieina

//u/a.

////o??if//na (QJ/Cr/m/naan,
(/n//an

nao

(Snimtn

«nita

(2^<?^/.

eno menee

omenia/

Kehys N:o 5.

Peippo

Peip-po.
pieni

27

Moppe.

L-11011 Nop-PL ni-mi-nen Ä-pi-NÄ op-pi pa-haan,
pÄ-ni Mm-inin pie-nen liÄ-ni66ii puu-hun, iioi-mi
litiOMÄ pli-piui piip-puun, nop-pi iiÄp-pia 3,'NOpin
o-me-na-me-huun. A-110P-P1 pau-haa:j Ha-ep-pa e-non
pcUiip.pu, niin NOP-P6 op-pii! Ei a-pu-a,; NOP-P6
peu-haa äi-119. pa-hem-min. Mop-pe pa-ha?
Pci-pon

Am-pi-cii-ncn oit
pci-pon mii-iicin, niu-nn pic-ncm-pi peip-poa,
pcip-po pic-ncm-pi pn-pu-n, pn-pu pic-ncm-pi hc-po-a.
jmi=iio

on

pic-ncn

pic°ni.

pic°ncm-pi

O?X^/
-■//tee/t

SX<7/'SVS

/lOttnrrrm.

/////'///a ///tet

o<//ie/iier f

/s<??<!/ /u//it/i

mrrwman

X>/-

C n//a/ /'tei/a a/mta mei/ar///
1

Kehys

28

Tap-pi.

w:o

6.

Tappi

Antin puu-hia.
Muu-ta-mia o-me-nia pn-too maa-han ai-tan taa.
Pie-ni Ant-ti me-nee o-hi, hno-maa o-me-nat, nou-taa
tno-pin, tah-too pi-an poi-mia ne, et-tei mnnt o-ta.
Mnt-ta tnop-pi on pie-ni, ei ne me-ne tnop-piin.
Ant-ti miet-tii: „Tai-taa maii-tn-a pa-taan". Me-nee
tn-paan pa-taa nou-ta-maan.
Taat-to pi-noo pni-ta pi-na-ton eteen.
~Mi-hin Ant-ti pa-taa tuo-pi? pu-huu taat-to.
hnn-taa Ant-ti, nien~Ha-en o-ine-ni-a",
nen pa-toi-neen.
Mnt-ta pa-ta pai-naa. Muut eh-tii en-nen. Pentti poi-mii o-me-nat, Toi-ni ot-taa tno-pin.
,£)uo=mert=aa=ituuna te me-net-te tut-tuun puo-riin hapan-tll maUto=a noit-ta-niaan.
—

—

—

—

(g/a<M)i-t <m

ntai/a Aitvia /utmeamAi,

niut/a Af/em/n, niu/ta tam-m-c/iau Siainaa

©n/oa dtmenee.
Armn.

(&r(9*nan

an

0/enftn

/itiafea

an

entn.

an meneminen

/u-

Jiancmtnen AtuYa aantin.

Kehys N:o 7.
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Pieni Aa-da.
li-da pa-nee Ee-di-tin maa-ta, mut-ta an-taa
mi-nun lioi-taa Aa-äaa. Be-di-tin toi-nen ni-mi on
Man-ta tai A-man-äa. Be-äit on pie-nem-pi- Aa-daa.
Hoi-dan en-nem-min Aa-äaa. Huuh-don aa-muin
pie-nen Aa-äan ham-pai-ta. iiam-pai-äen huuh-tomi-nen aut-taa nii-den puh-taa-na pi-to-a.
Tuonoin pu-äo-tin uu-den pai-dan-na-pin ai-äan taa.
Ha-in tuota uut-ta nap-pi-a muu-ta-man mi-nu-tin.
I^-non-äin Aa-äan hoi-don. Aa-äa-pa ei oäot-ta-nut
mi-nu-a, Me-ni i-iian huo-maa-mat-ta-ni ai-tan o-lii
pi-ha-ton pa-äan e-teen.
—

2la-da pu-don-nut paetaan.

£>n*m et=tet
a-puun cn-ncn.

is&trn/e
an

an

<?nn-tnion niienen nimi,

mainiamntan.

(3/ '///a/on

aominaa, mu//a en farna

n/m-t

an

(Qi/ntana/a.

Eh°din

(<2//€ia/(/m

a/iAia c/ammta /ai

afiAta.

©ea/f/in /ainen

30

Kehys

La-pi-o.

w-«

8.

Lapio.

Lau-an-tai-na.
Eun-ta tu-lee, tuu-li pu-hal-te-lee. li-ta pi-menee. O-lem-me tul-leet tu-paan. Ant-ti tu-iee tailin puolel-ta, lai-tet-tu-aan Pol-len e-teen a-pet-ta.
B-no pu-hut-te-lee Ant-ti-a: On-han Ant-ti pan-nut
loi-men Pol-lel-le et-tei pa-lel-lu?
0-len.
Mii-na
tu-lee leh-mi-en luo-ta, tuo-den mai-to-a.
On
lau-an-tai-eli-too. Lamp-pu pan-naan pa-la-maan.
Pui-ta tuo-daan lei-po-ma-uu-niin. Mum-mo lait-taa
meil-le mai-to-liut-tu-a. Lee-na lei-poo.
Tu-len
loi-mu lei-mu-aa. B-no lu-et-taa Lal-le-a. Eai-ien
lu-et-tu-a e-no a-lot-taa muu-ta-man tu-tun lau-lun.
—

—

—

Soit=fetstua, i-loit-tu-ci, naii-ti-tacm il-lal-li-ncn.
lop-pnn hu-pai-ncn lau-an-tai-il-ta.

Niin

Kehys iV.c» 8 (jatkua).
an

ei

mm

aAAtminen /a/maa.
@/r(Oe

a/e AeMAoa.
mie/tafneeni

Ai/aiaen

an

31

an

emme

nan/aena omAe/u-Ji.

/tie ia/inaa.

/ai/a
@/nO/>

//ianna?i/iea/e, muiaen aA*

maan/iee/e.

mannan/a-ma.

(3/iia

(Q/r(Oa/emAia
an

iau/ua,

me/aan
maa-,

32

Kehys iX-o 9.

Kana.

Kana.

Hau-ki Ka-lain Ku-nin-Kaa-na
Ko-koon-tui-pa mui-noin kaik-ki pie-net ka-lat
tuu-mi-maan kei-no-a kuin-ka o-Ii oi-Ke-ut-ta hankki-mi-nen kau-heil-ta pe-to-ka-loil-ta. Hau-ki, kuun-l
nel-tu-aan pien-ten ka-lain pa-Ki-na-ta, pi-ti heil-le
ka-hi-li-kon ta-kaa ko-me-an pu-heen: ~0-len kuullut, et-tei ku-ha an-na teil-Ie het-ken le-po-a. Tietooni on tui-lut, et-tei tuo pe-to-mai-nen ka-ia noucla-ta la-ki-a, ei oi-ke-ut-ta. An-ta-I<aa-pa ko-men-to
mi-nul-le.

Tah-don ko-ko

ka-la-kun-nal-le taa-ta

oi-ke-ut-ta. Lo-pe-tan kai-ken kau-he-u-den, kunhan mi-nu-a kn-nin-kaa-nan-ne kun-ni-oi-tat-te. Totte-le-mat-to-mat nie-len ki-taa-ni la-in mu-kaan".

Mn pu-hui liau-ki.
I-loi-ten an-ta-u-tui ko-ko ka-la-kun-ta hau-en
hal-lin-toon.

Kehys i>I:o 9 <jatl<„,i).
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pic-nct ka-lat kau-an-kaan ai-lao tuon halliii-noit al-la, cn-ncn-kuin huo-mat-tiin han-en niel-lecn
kii-nin-kaa-na e-nem-min kuin cn-nen mui-noin ku-han kump(St ol4eet

pa-li-ua.

Mut-ta ku-niu-tnnt-ta ci

hait-el-tn

o(=fut=fnan

niin hclp=po ot-tcia kuin o4\ au-taci.

&a£>u/!/a
an

natn

(0t

an

/a/a /ana/auman /a//ta.

/a//a^na//aan/tn /a//e/emtnen /a//aa.

/a//a /ee nei//z mi//atn/aan Aa/aa.

ma//uaan maa/an /at /aa/an
//itit/aa

&/(£>a-

/ana/ /a/aan,

an

<?^^<e^

(Qlj/Cua-

/a/an /a/iana
s^lSi^??

net//e.

/anatt/e, /un «^Ä7^»!!! /H//aa

tHI3«^K? t/mc

/ana/ti//an /a/aa//a, /at /an /e//a tm/aa /anan-

Aat/ia.

©>r(C'a//a

-men/an/aan/tn.'

-natn/tn

an Aa

/a//a at/a Aa/a

/an /a//aa na/a//aa,

na//umtnen/ <^?l <^^Kl /a/men

i?^^^^7^^ /te/a//aa,

nttn

/ana/

<^-^^

/aa/a//aen nit//umaAat/at//aan maa/an.

an

//-

/a-

e?^K?<?^

/en/e/ee

Kehys lX:o 10.
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E-no Gii-de-o-nin luo-na.
O-li tui-ma pak-ka-nen, kun lau-an-tai-il-ta-na
tu-lim-me Lu-han-gon maa-ti-lal-lc mum-mon lanZon, e-no Gii-deo-nin luo. Pik-ku AZ-da, Dag-gi,
Gun-ni oli mu-ka-na. Eh-dim-me ka-ton al-le, ennen-kuin kokonaan pa-lel-lut-tiin. Al-koi kau-he-a
tnu-li. Kun muu-ta-man tun-nin ku-lnt-tu-a olim-me
pan-neet maa-ta, kuu-lui ul-ko-a tnn-len u-li-naa.
Mut-ta me nau-tim-me np-pou-nei-na e-non peh-meiden peit-tei-den al-le.
Aa-mul-Ia o-li pa-lia il-ma laan-nut. Tuu-li o-Ii
kaa-ta-nut ko-me-an hon-Zan maan-tien poik-ki.
Eon-ka o-li tno-nnt mu-ka-naan lan-ka-toi-pan, katko-en lan-gat. Eu-men tu-Io kuu-lui 01-leen kau-he-a.
Muo-na-mie-hen, Gla-din, pie-ni tu-pa a-lan-^ol-la o-li
liau-tau-tu-nut i-han um-peen.
tot*mtt*tt koh-ta f(it!-!i tci=lon mie-het litn4ci luomaan. La-pi°ot, kan-gct, tan-got o-lal-la iiie-m nitc-het apuitu. Kun Glab o-li au-tct-tu, mcu-tiiu kaa<tu-nccn hongan timp-puuu. Hou-ka ha-tat-tiin pic-ncm-piin pa-loi-hiu,
pan-tiin tol-pmi mu-fa-na ticn o-hccu, kat-kcn-ncct lan-gat
koot-tiin.
(S=iio

(ff/f(9aanan/atna o/t mana t/ma.

naZZt M!<^^.

<^/Ne

Ä!^<e^^«^e

sZ/amt Aan-

«ii?X^M

ZetZZit i^/JaaatZtn o/eZ/ten maZaan.

x<^,i>/<?xx?.
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Kehys N:o 11.

Juna-matta.
Jti-ha-nin ai-kaan teim-me uu-den mat-kan Lulian-gol-le, ju-nal-la Loh-jan kaut-ta. Pap-pa, jo-ka
ei tul-lut mu-kaan, an-toi pi-le-tit e-li mat-ka-li-put
mum-mon hal-tuun. A-jet-tu-am-me jon-kun mat-kaa,
tu-li^u-nan-kul-M-ta-^a, jon-ka tak-khn o-li om-mel-tu
ho-pe-a-nap-pi-a ja lak-kiin ho-pe-a-nau-ho-ja, ot-ti
mum-mol-ta pi-le-tit, pa-ni ne pih-tiin, na-pa-hut-ti
nii-hin jo-tain, ja pa-la-ut-ti mum-mol-le. Pal-jon
pui-ta, ai-to-"ja, ta-10-^ja, mai-ta, pel-to4a^a niit-tu-M
ki!-ti ju-nan ik-ku-nain o-hi. Kul-jet-tiin kau-he-an
jou-tuun. dan-nen no-pe-al-la kil-pa-a-jo-tam-mal-la
o-lim-me tuo-noin a-ja-neet kol-men pe-nin-kul-man
mat-kan, jo-hon me-ni tun-ti ja jo-ku mi-nut-ti.
Mut-ta .ju-na kul-kee tun-nin ai-ka-na kuu-det-ta peniii-kiil-maa, ku-ten dan-ne o-li meil-le ju-tel-lut.
En-ncu-tniu ttt-lint-me Loh-jal-le, o=tet=titu pi-le-tit
luuin-niol-ta l:o4o--ucian. Hu-pai-nen o4t ju-ttll-mat-kam-me
ol4ut. lan-ne o4t tul-lut tam-mal-la ja Pot=tel4a hct-kemaan, ja niin me ci-jet-tiiu e-no Gii-bc-o-ttitt maa-ti-lal-le.

Kehys l>1:c» 11 tjutkoa.j

:s(i

janani

ia i&iaua.

/^el^l^ /et/Zit, /u/a/ ntia//aa,
/aen nu/zAuiaan.

laa/una

an

<?«-

/van/a /ua//a/,

ma//a Aa//ane-n /ai//e/ee /aunti/a Ms^M<? /^M<!nai/tn.
/atAa/ /iine//it ia /niinin Aa//iennee/ /e/ac/ niwtia /ti/ui/ee.
-<^/

/umen

an

(V/tv^/7^ i^^^i^^e^

<?/<^.

Au/ee Aa/aa/ Aaa/,

ta

/a-

aaae//een

/atnctna /ima//e/ee /umt

/anae//a.
La/ant
-maaa
<?«»?

an

i/an at/a.

ya/antna ie/aa-/ /e-

ia /a/Za/ii/e/ /ie/e//ten Aa/aa.

iavian

/^«<?^

ma//a

/a//a/u/en /a/atnen /atma

Z^^^»?/!7/^7^/!7
ta

(S/r(Oa/a/a/

taa/una

iaa/ana/tn mie/t

t/anne//en aa/eaa.
@/nana

iu//a.

/u/antn ian/n,

tAana

iaa/un/in

Kehys l>I:o 12.

l^ot-ta.
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Rotta.

Not-ta kuu-luu ua-ker-ta-ji-eu hci-moou \a ou pe-riu
huo-uo-mai-uci-ueu pi-mei°dcn yii-fo-jeii ri-ta-ri. Kel-la-rit,
pe-ru-ua-kuo-pat, riUljet, e-10-ai-tat, tuu-ki-ot, uc ou ro-tau
leui-pi-pnik-ko-jn. Mut-ta ci rot=ta o-lc ai-ua uiiu ar-ta
pel-kil-ri kuiu luul-laau.
liot-ta, jol-le kaik-ki i'uoka kel-paa, tap-paa
han-hen-poi-ki-a, jo-pa roh-ke-nee ank-ko-jen ja koi-noMun-ta-maan ra-kuu-no-jen
jen-kin kimp-puun.
re-liu-ait-taan ja tal-li-en al-le o-li ko-koon-tu-nut
hir-mui-nen jouk-ko rot-ti-a. Kun ei 01-lut muu-ta
jno-ma-paik-liaa, niin nii-den o-li ta-pa-na kul-ke-a
lau-mot-tain jo-en ran-nal-le juo-maan, jol-loin ne
o-li uh-ka-roh-kei-ta, men-nen ar-kai-le-mat-ta e-lukan-kin kimp-puun, jo-ka jou-tui nii-den tiel-le.
Mut-ta muu-ten on rot-ta pel-ku-ri-mainen 10-ke-rojen ko-lu-a-ja, jo-ka kart-taa au-kei-ta paik-ko-ja, naker-taa rik-ki kaik-ki nui'-kat ja per-man-to-jen polijat ja tuot-taa mah-dot-to-mia tu-ho-ja kai-kel-le ta—

—

lou-dcn hoi-dol-le.

Hui-kau pa-rem-pida-pai-ueu on ko-ti-hii-ri, jo-ka ei
jmi-ri tee uiuu-ta fuin tuu-keu-tim ruo-ka-ait-toi-hiu, hak-kaa
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Kehys l>l:n 12 <jatl<«aj.

«f.-ft kir-jo-ja ja pn-pc-rci-ta, mut-ta jou-tun pian naMtiitkiu.
I-hau eu-ke-li oit ro-tan riu-ual-la tuo pik°ku-ruikkui-ncu pel=to4)turt, jou-ka pa-hau-te-ko-ja et (an»na*ta lu-c—

--tct4(i4(iciu.

Qsitztz/e/Mai/a,.
QSlo-Z/a an
Q//lii//a

/ai/unin,

Koo//ain Ae/o,
acn
tiz,

feieni
an

Aananen

ta/a

Aa-lnun -iinna/Za.
oaA.a/ian

an

/ai/nein

beneZZinen /uitnon u//o oi/ei-

■Uza/eZuain i,inna/Za, KuZen Zii/eiin, /e?««a:^?5,

taZofeeaian.
Q/iineki, ton/a no/imaa on Q/naia, on maa-

AaZZon taZmim/iia AeZoia.
ei

o/é

feienem/ii.

—

o/an/Zebin -laaZeZu/ima

Qylaii/ana nuuniien maiaen

/aZZiowloiZZa e/e/ee /ua iuZ/na
eti

/et/ona, t'on/a

/.tt-nZa

nam-moen

AaaÄeaZa

nuanZeZée.

ta

an/ai,a iaZo/ieuia

/a4/unZaa Aono Zuoma-
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Kehys N:o 13

Stt-si.
Su-si on kar-hu-a pal-jon pie-nem-pi, mut-ta on
kui-ten-kin Suo-men, jo-pa ko-ko Eu-ropan-kin pe|to-mai-sin raa-te-li-ja. Se on lam-pai-den ah-ke-ra
ah-dis-ta-ja, siep-paa san-gen suu-rel-la ha-lul-la
por-saan pais-tik-scen ja us-kal-taa-pa po-ro-jen, lehmi-en ja mui-den-kin e-luk-kain kimp-puun. Su-si
is-kee ai-na ham-paan-sa saa-liin-sakulk-kuun. Parhaak-si aa-mi-ais-her-kuk-seen 86 kat-800 ke-tun,
lin-nun ja e-ten-kin pu-pu-jus-sin ma-u-kas-ta li-haa.
Muu-ten on su-si ih-mis-ar-ka, mut-ta pal-jon lu-men
ai-ka-na 86 ruu-an puut-tees-sa jos-kus ah-dis-taa
mat-ka-mieB-ten he-po-ja, e-ten-kin kun su-si-a on
nion-ta suu-res-sa lau-mas-sa. Ai-ka-ih-mi-seen uo
ei juu-ri koB-kaan ka-joo, mut-ta lap-si-a se on surman-nut Suo-mes-sa-kin, saa-ti muu-al-la.

Kansan laulu.
Kukkuu, kukkuu, kaukcmci kukkuu,
Saimaan rannalla ruikuttaa.
Ei ole ruuhta rauualla,
Joka minun tultani kannattaa.
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Kehys 1V:« 13 (jatkoa).

Tuuli ou tuima ja ankarat on aallot
Ruuhet on rannalla pienoiset.
Ruuhet ou rannalla pienoiset,
Kultani sormet on hienoiset.

Marjapuuro.
Mustalainen pani maata ja uuefft marjapuurosta, mutta
ei ollut lusikkaa, jolla olisi maistellut. Toisen kerran maata
pannessaan muisti mustalainen ottaa mukaan lusikan, mutta
silloin taas ei marjapuuroa kuulunutkaan.

Qy/i'A'/w/rr
~}Jt/'-i.iff//

/rr/rrr f///'o/'

-S//j/i/t

/rr/r.ir.
/'a o/r

.V //tt//'//tV/tj

///■i/rtf.i.iff.
/n/'f/

-ir//

■'/rrt/ti/'

/■///rt

ie//

/'■:>■/rt//

//t/f/t

iirr/tiit
o//

//»/o/

//'/'////

r

////^</-

////////•//f//

,i(

i/r/to/t ///'///, /tt/////■>

//////rr////

rt/or.i.irr

.irr/tr/r/t

///

//tr/ff

<//<'

t/t/r /trr/rr///rrrr/:rrrm

/'(/'//o /,'('/■>////'/'//.

A(//o-,

/?ei;/o.

///'//'

■Ur/r-//rr//tr//i

t'/t/tr<//rrr.U.
/orr/ro-i/rr

6rr//'r /rr,

////////

/^'/<>/<///,

-irrrto/rrrrr/trr,

/t//ri// /•/'■i.irrrt /rt/t/ttrr// .u/rr-itr .

Va-las-ka-la.
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Kehys tVo 14.

Wa-las-ka-la.

Va-las-ka-la on ta-vat-to-man i-80, joB-kuB suu-

ren ta-lon pi-tui-nen e-luk-ka. Se on muo-dol-taan
ka-lan kal-tai-nen, mut-ta ei oi-ke-as-taan o-le-kaan
ka-la. Va-laan ve-ri on kuu-maa, vaik-ka se on
ve-den a-su-kas, ja sen poi-ka-nen i-mee e-mo-aan
ai-van kuin va-sik-ka. Va-laal-la ei o-le ki-ta-sia,
ku-ten ka-loil-la, vaan se hen-kii keuh-ko-jen a-vul-la,
jon-ka vnok-8i sen on ai-na jon-kun a-jan ku-lut-tu-a
nou-se-mi-nen ve-den pin-nal-le nnt-ta il-maa ot-tamaan. Kun va-laB pu-hal-taa van-liaa il-maa keulikois-taan, niin sen sie-ra-mis-ta ko-lio-aa val-lan
kitin kak-si sttih-ku-a.
Wa-las-ka-lan

fuuu=uat*to=utanu

ti-taa»

mah-tui-si

ioaif4ci pifstu*nen we-ue; mnt-ta iiie4u on wer-ra-ten ai=
wan pie-ni. I-soin wa-las-la°ji c-lcs-kc-lce wal-ta-me-ri-cn
poh-joi-sim-mis-sa o4iS=sa.

Kehys N:» 14 ijatkoa».
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(//■na-e/Zei.

Csi/no

veueni

o/i AaanaZto

van/&aa anvenZa,
onni,

ve/Ze

vaati

vatonaannin viiöi

mina/Za o/i nuonom/u

vain/a o/in a&eZZunaZ an/Umaan i-anZaniaivan

Z/i/non

veneen vieleen.

<Ix«K«5

mi-

na/Ze lis^^ va/inno, s^^ voinuZ iiAoZZaa

ÄoaAnua

oZi ZabZZunuZ.

C/iino

ZiivinvaaZZee&Za, Jonon

i^7^

Za/ia

vinaain avuAåeni,
venee&een.

-neeåeen.

&e

>«

ZtiAaå-i 11/!/Hs^ minun/in

Z/eain AeZi

Huulen

anvenen ve-
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Kehys N-Q 15.

Yrt-ti-tar-ha. Nrt-ti-tar-ha
1^ nul-lain-me oli

liy-vin kau-nis vrt-ti-tar-lia,

jos-sa odi

v-lon pal-jon mar-ja-pen-sai-ta ja noin
kmi-don-kvin-mo-iien pai-koil-la u-me-ua-pui-ta. Eauska

o-li,

kun

kaik-ki

svk-svn puu-lel-la kvp-B)'i.
yrt-ti-tar-has-ta o-li rvv-ti-maa-na,

V-lem-pi u-sa
jos-sa kas-voi siuik-ka-nui-ta, pu-na-juu-rik-kai-ta,
kni^-kn-ja y. m. .Vlom-pa-na o-li kaa-li- ja lior-nemaa. .lu he-ti lu-men su-lat-tu-a rvli-tvi puu-tarlm-ii puu-liiin, myl-ler-si vii-me svk-svu kuk-kap«'!i-kit, ja ta-sut-to-li ne ha-ra-val-la sie-viin vmpy-riin. Xvt kyl-vet-tiin ku-kan-sie-me-net tai-mila-vui-liin. Kuu ,'ik-ka-i'uu-liu vl-tvi kas-va-maan,

kut-sut-tiin mo kaik-ki
kit-ket-tiin pou-kit.

>

vv-ti-maa-lian.

Tyvs-tin

Kehys N:o 15 (jatkoa).
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mu-kaan, kyy-ris-tyi
pen-kin c=teen iB*tu*ntaan ja an-rin-gon panh-tccs-sa npp-pi
,uan-hoil-11l sor-mil-lnan rik-ta-ruo-ho-ja.
tu4i e-no

tt*fe«tin

oJieä-tt /ei vi///

tzaåi.

Ih-den ter-rau

//i/å

n/tåeZi

åeulaan,
neå-nn

noen.'

aa&i nuomaå-i

aa&in
~

&cn

åiM/ac//iin

ta

aa&in,. unZui

on

åe-n

£y/Zi/åeen /uuZZuaan

ne/umi&ia, fiun/eåi y//','> /y/ö iin,

<y&f/vin

menu/aå/a.

oZo/a,

nebun

(cs/a/i/J.

nan/aåi ii/noå/a ia

åa-

i-uonaåi

Qs/tu//a /un &iZZeu /eåyZZe aai/Z/c
nuormaa

ia

aZéZZiin /liiinaZZa Zanaa

a/aa, nian muuZZi vi/Zi aaåi a/uZu/åenåa, atveZZen:
~

o<n

Z/Zen na/ZiiiZa oZeZ ZiAavuuZe&i nanA/inuZ, Zwlna
&inua naaenZia.

Äes.
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Kehys No 16.

SkS.

Kyl-vö-hei-nä kas-vaa re-he-väs-ti nel-jä ke-sää,
jos-kus e-nem-män-kin.

I^el-jän vuoden pe-räs-tä

liei-nä-nur-mi ta-val-li-ses-ti kään-ne-tään, niin et-tä
Bäoki jää a-las ja juu-ri-mul-ta y-lös. Ke-vään
tul-tua tä-mä

syk-sy-kyn-nös sit-ton ä-es-te-tään.
lle-vo-nen ve-tää ris-tiin räs-tiin ne-li-kul-mais-ta
ä-es-tä. Ä-kecn rau-ta-pii-kit lta-ra-van ta-voin hie-

non-ta-vat tur-ve-mul-lan.

Kun näin val-mis-tet-

timn pel-toon on kyl-vet-ty kau-ran-sie-me-ni-ä, pei-

te-tään ne ä-keel-lä mul-taan, ja kyl-vös on val-mis.
Muu-ta-mi-a sie-me-niä, ku-ten hcr-nei-tä, täy-tyy
peit-tää sy-vem-pään.

Nii-tä ei so-vi ä-es-tää umpeen, vaan ne kyn-ne-tään maa-han ta-val-li-ses-ti
sah-ral-la.
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Kehys I>l:c> 16 (jatkoa).

M-lii.
Öi-siu

lä-hcs-kään

faitVfi e-läi-ntct nu=fu. Monet ttuk-lu-wat päi°wäl-lä ja inat-tuo-mat yöl-lä. Kc-säi-si-na
öi-nä ou t(=ma tät)it--uäiissä yö-per-ho-si«a ja &rjt=tt)=fi=ä.
Syk-sym-pä-nä al-kaa nä-ky-ä yö-lc-pa-koi-ta-kiu, uoi=ta hii'
rcu4a(=tai=jt*a leutä-wi-ä pik-ku r-läi-mi-ä, joil4a ou lcu-toei-mät

rä-py-lat kas-wa-neet e-ttt- ja ta=ta-jal=fo=jcn wä-liin fum*
iiial-le-kiu t'u=pect4e. Päi°win ne nurVfu-roat joé=jatu kolos-sa, rttp=pu=en ta-ka-ja-lois-taan, pää a-las-päin.
v5?<ÄHn ZenZeZee ZaZoien nmtiäii/Zä

ncfeea ia

6-uui.i

■iäätä, ta/a

<?/^ei

«l<3^

o*n

vai

AyönZeiéAnma-ZinZu, yö//ä, e/i neA-

feäiväZZa

cla!<?«W

ta

fazivin nu/nu/ia.

niin uninen ia

«Ve^l^

tiä/ZaZ, nOleZ, /i^^^s/
ia

myöå/in Zuo

«H^^^^.

Z/öZZä

c/&uuAna/ai,

nai//i «^<i>^

<?««?/

an

/U/eZZä nuZe<n tiäiväZZänin.

növ?i/ieZö,

«^^/«^<!<«

Zuonnoååa eZa^mäd

Ensimäiset lukuliafjotukäet aapiston jälkeen.
(Mukaelmia).

Vuohi ja susi.
Korkean kalliosoinän rintoollä kävi metsävuohi laitnmolla. Alliaalla kallion juurella vaoltoli
susi.
Susi sanoi vuohelle:
Nitä sinä, vnolii rukka, kuivalta kalliolta
ruohoa nvpit. d^nlolian tänno alas, täällä on ruo
hikko moliovää ja tiheätä.
Vuohi vastasi:
Bäästä S6 mehevä ruohikko itsellesi, kyllä
niinä täälläkin toitnoon tulon.
—

—

(ä-mo

ja poitnset.

Hymä oli poikasten elää omassa pesässä outein emon
turmissa. Ne faömoimat, saiwat höyheniä, jopa alkoi siiwctkin näkyä. Muttei kun emo kerran lensi ruokaa hakemaan, putofi yksi poikasista pesästä.
Emo saapui tafaftn ja näki poikasen makaaman
Emo alkoi lennellä
ympärillä surkeasti mifiStctt. ©ai

sen

maaosa.
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joku toiueu lintu, kolmas,
kaikki lentefiroät, hyöritvat, pyöriwät, piipersimät, muttei eimät moitteet auttaa.
Paimenpoika nosti lintusen maasta, kiipesi pntthuu ja
pani poikasen pesään. @mo alkoi hellästi wiserrellen syötellä louffoantuuutta poikastansa.

siihen

—

Haulii ja kurki.
Hanhi ui lammikossa puhuen nenäänsä itsekseen: merkillinen, merkillinen minä olen, käyn
maalla, uin vedessä, lennän ilmassa. Ei löydy
minun vertaistani maailmassa! Minäpä kai Menenkin lintujen kuningas.
Kurlti kuuli itanlien pulieet ja sanoi sille:
Oletpa kuin oletkin ilmeinen hanhi. Osaatko uida
hauen lailla, juosta kuin hirvi, eli kotkan tavoin
lentää? Parempi olisi osata yhtäkin liyvin kuin
kaikkea huonosti.
Tulcåttt tuleen.

Mies faittoi myllyyn rukiiujymiä. ©äfiSfä oli reikä,
josta tuähän jywiä juoksi tielle. Kyyhkyset lensiwät niitä
nokkimaan; mutta kukko tuli talosta ja ajoi kyyhkyset pois.
Kyyhkyset hatituat metsästä ärouffeen korpin. Korppi tuli
ja teki oikeutta omalla lamallaan: ensin repi kukon pata-siksi, sitten kuristi hengiltä kyyhkyset.
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Turha riita.

Eehmä, hevonen ja koira kerran väittelivät,
ketä heistä isäntä enin rakastaa.
Tietysti minua, sanoi hevonen, minähän
kynnän ja äestän, vedän halot metsästä ja teen
kaupunkimatkat; hukkaan joutuisi isäntä ilman
minua.
minua
Eipä niinkään, arveli lehmä,
hän enemmän rakastaa, minähän elätän maidollani koko talon.
Minä tässä pääasia olen, väitti koira,
minä vahdin hänen tavaraansa.
Isäntä kuuli kiistan ja sanoi:
Eopettakaahan väittelynne; kaikki olette
minulle tarpeellisia ja jokainen teistä on hyvä
paikallaan.
—

—

—

—

—

—

Utto ja kuolema.
Ukko taittoi

sen hartioittaan

suurta halkokuormaa, tuskaantui ja heitti

maahan

sanoen:

Äh, kunpa tästä jo kuolema tulisi!
Kuolema tulikin.
Tässä olen, sanoi kuolema. Mitä minusta tahbot?
Ukko säikähti.
Minäkö?
enhän minä muuta kunhan maan
—

—

—

—

.

saisin

ttuo

halot

.

pian

.

hartioilleni!

50

Yksimielisyys.
Isä neuvoi poikiansa elämään sovussa, mutta
he eivät seuraneet neuvoa. Silloin hän käski
heidän tuoda luuta, ja sanoi:
Murtakaa tuo luuta kahtia!
Mutta vaikka he olisivat kuinka koettaneet,
ei luuta murtunut. Silloin isä hajotti luudan erilleen ja käski heidän murtaa kukin raippa yksitellen.
He taittelivat helposti kaikki raipat.
da isä sanoi:
I^liin olette tekin kuin tämä luuta: jos
elätte sovussa, ei kukaan voi teille mitään, vaan
jos riitelette ja hajaannutte, murtaa teidät kuka
—

—

hyvänsä.

Metsä*

ja lOtietöitniii.

se

Kana ou fesy fotiltutuntiue,
ei osaa lentää ylemmäs tuin ehkä taroaflifcn aiban yli; maan metso ja teeri
ontat metsälintujll, jotka leuteletvät tatapaasti paikasta toi=
seen. Koira on myös kotieläimemme, se mahtii taloa
ja karjaa sekä pafutcfee ihmistä; mutta susi ja kettu omat
milliä petoeläimiä, ne juoksemat pitkin metsiä ja pistäytt)ivät kyliin ainoastaan saaliin toimossa.
Lehmältä
maitoa, hymä hemoneu auttaa isäntääusä töissä. Karhu
taas on petoeläin, eikä sitä mikään ihmiskoteihiu kiinnitä.
Kana, koira, lehmä hetvonen omat kotieläimiä, mutta
teeri, susi, kettu, karhu omat kaikki metsäeläimiä.
Mitä kotieläimiä ja metsäeläimiä olette nähneet?
—

—

—

saamme
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Hlaalaissu hevosen ajatuksia.
Kun kevät tulee ja lumi pelloilta sulaa, niin
minut pannaan auran eteen ja ruvetaan kyntämään. Kuumana kesäaikana tehdään heinää, koo
taan rukoilun ja minä vedän ne latoihin. Syksyllä taas ovat rukiit ja kaurat riiheen vedettävät. da kun miehet lähtevät kaupunkiin perunoita myymään, niin voi sattua, että koko päivän
saan lönkötellä sateessa ja tuulessa. talvella
saa usein seisoa sakeassa metsässä, pakkasessa,
polvia myöten lumessa, odotellen milloin isäntä
saa halot hakatuiksi ja kuorman pinotuksi. Siten on koko elämämme työtä ja vaivaa.

Itsepäistä pässejä.

Puron yli oli heitetty kapea
tapasi kerron toisensa kaksi pässiä.
eteenpäin toisen tietä antamatta.
itsepäisiä, kumpikaan ei tahtonut
Ia niin he riitciantuiraat:

tukki. Tällä tukilla
di kumpikaan päässyt
Mutta pässit ottroat
askeltakaan perääntyä.

Peruuta sinä, minähän ensiu tukitte tutin.
Alä mökötä, minä olen tässä maithentpi.
Pässit pttsfiiuat uyt tomat fallonfa yhteen, ja luis—

—

foljtituat tnoteinmat meteen.
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Koira ja hevonen.
Murahteli talon vahti,
Ruunan virkaa soimasi:
sinulla on mahti,
~H uono
Perin kehno ammatti:

„Kynnät vaot pellon likaan,
Siinä kaikki. Sama ois
Vaikka vaihtaisivat sikaan
Taikka ajaisivat pois.
oisin koira eleskelee,
Aina vaan saa valvoa,
Päivin karjaa vaimentelee,
Öisin vahtii aittoja."
~T

Hepo mietti tosissansa
Vastaisiko ollenkaan;
Nosti päätä nurmeltansa
Sävyisänä sanoi vaan:

yönnän totta puhuvanne;
Vaan jos jättäis kyntömaan.
Tokko oisi aitoissanne
Mitään vahtimistakaan?
~M
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Koti-, peto* ja laululintuja.

se
se

tähystelee maata:
Korfeatla lentää totta. Sarikaan
olisiko metsäkana poikineen johonkin piiloutunut tai jänö
laskeutuu faa*
näkösälle nukahtanut. Niinkuin ttitoti
kimppuun,
kyntensä,
iskee siihen
nouseej ilmaan ja
liinfa
miepi pesäänsä. pantat oraat fotfatt sukua. Ne oraat
samallaisia petolintnja. Toista fiutitsitfua omat kanat,
antat, hanhet. Nämä linnut syömät jymtä, hyönteisiä,
matoja, leiman murusia. Ihmiselle ou niistä suoranainen
hyöty. Pieni huoleton pääskynen, roästäräfft, feftaftrifu,
heleä-äänineit leimonett, aamuin misertämä kottarainen ja
satakieli huraittaroat meitä lauluttansa. Ihmiset sanomatkin
näitä laululinnuiksi.

Metsästäjä.
Oli kaunis aamupäivä. Kevät-aurinko iloisesti valaisi seutuja. Niityllä helottivat moniväriset kukat. Linnut iloisesti lauloivat] lepikoissa,
viihdyttäen poikasiansa. Pieni lintu kokosi suun
täydeltä hyönteisiä ja pujahti pensaaseen, jossa
sillä oli pesänsä. Vitisten aukoivat poikaset
suitansa. Mutta samassa jo ilmestyy metsästäjä, huomaa pensaasta linnun, ampuu, ja lintu
putoo hengettömänä maahan. Metsästäjä lähestyy pensasta, nostaa linnun, tarkastelee sitä,
heittää tarpeettomana maahan ja jatkaa mat—
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kaansa, jättäen poikaset pesään. Sanukaa mikä
kohtalo tulee näid»'n osaksi? oliko niillen hauska
elää tänä kauniina kevätpäivänä?

Kalat.

Purat

jo poriferaot jn joet paisumat. Jää murtuu
ja kulkee mereem Aurinko kirkkaasti paistaa ja sen säteet
tuuferaat järraen pohjaan asti. Ahmenet, särjet, pietti
salkki ja pisteliäs kiiski hyppeleraät pinnatta. Patsupäinen
made ui matalikkoon, ©uttrihampotnen hauki piiloutuu
pajupensitan alle ja ahneesti seuraa ruutanaa: attuapaS
tulla lähemmäksi! Kankaisissa merissä asumat meibätt
fatojetnme sukulaiset: silli, turska, hai, sampi.
Mitkä kalat elämät joessa, mitkä järmessä ja mitkä

sen

meressä?
Luinka sain kalan.
Meidän paikoillamme ei ole jokea eikä järveä. Kerran kun isä vei jyviä kirkonkylän myilyyn, otti hän minut mukaansa. Sinne tultuamme
menin minä leikkimään myllärin lasten kanssa.
Myllärin poika, Antti, sanoi minulle:
Tuletko onkimaan?
En ollut koskaan nähnyt kaloja ongittavan
ja sentähden mielelläni läksin koettamaan. Me—
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uimme lammelle ja istuimme rannan kivelle.
Antti antoi ongen käteeni, pani madon koukkuun
ja heitti sen veteen, sanoen:
Katso nyt: kun
kala nykii, niin vedä pian ylös. Emme kauan
istuneet ennen kuin Antti huusi: nykii!
Vedin,
ja koukussa oli pieni kala. Otin
sen käteen. Koukku oli tarttunut kalan suuhun
ja tunkeutunut silmästä ulos. Silmästä juoksi
verta. Minä irrotin koukun ja päästin kalan veteen. Antti torui minua. Mutta minä olin iloinen kalan puolesta, sillä sen silmä ei olisi parantunut rannan hiekalla.
—

—

Waro tonttua!
Kala kaunoinen, hopeasuomti,
Wäkätoukkua marohan raaan!
Jo ou ongetta Toistan Suonut,
Mato maukas tontussaan.
Mutta sittenkin limainen liero,
Kalan mietteli maistelemaan,
Kämi suuhun fonffuucn kiero,
Kala ilmahan tempaistaan.

se

Jo on jälleen mctosen pinta
pyrehet tyyntyneet,
Ia
Nunheu pohjahan hopearinta,
Draat päiraäsi päättyneet.

sen
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Kaksi hiirtä.
Kaupunkilainen herrashiiri läksi kerran
maalle peltohiiren luo vieraisille. Peltohiiri tarjosi mitä oli pellolla parasta,
herneitä, jyviä
' Vieras nakerteli niitä hiukan ja arveli: sitäpä
oletkin niin laiha, kun on ruokasi näin niukkaa,
tulehan nyt katsomaan kuinka sitä meillä eletään.
Peltohiiri läksi vuorostaan kaupunkiin vieraaksi. He odottelivat lattian alla yön tuloa.
Kun ihmiset vihdoin tdivat syöneet ja panneet
levolle, niin herrashiiri vei vieraansa lattiarakosen
kautta pimeään huoneeseen ja siellä he kiipesivät pöydälle. Peltohiiri ei ollut koskaan ennen
nähnyt sellaisia makupaloja, eikä tiennyt inistä
päästä oikein alettaisi. Hän sanoi innoissaan:
oikeassa, huonoa on meidän elämämme
~O litpa
tähän elämään verraten. Enköhän muuta minäkin tänne kaupunkiin". Tuskin oli hän ehtinyt
tämän sanoa Kuin sänky narahti ja kynttilä sytytettiin. Ja ennenkuin he ennättivät pujahtaa
rakoseen, lensi saapas heidän jälkeensä.
sanoi peltohiiri permannon alle
~Ehei,
päästyä,
kyllä vaan en sittenkään vaihtaisi
oloani sinun herkkuihisi".
—

....

—

—
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Kesy oraltm.
Kuumina fefäpäirainä oli tapani istuskella joen rannatta puitten suojassa. Qraraitta oli asttittsiiaitsaj näissä
puissa. Ne hyppeliraät oksalta otsalle ja itottsiraat; mutta
yksi niistä pysyytyi erittään ja istui

pensaassa. Muut

sairaana tuuheassa

kämimät sitä kiusaamassa, puja
raapimat
rimat
sitä rankkaa. Sairas oraraa ei pitotuötanut itseään, raactn raikisi ja raalitti surkeasti.
Kerran näin erään airaatt nttorett oraraan puikahtantan samaan pensaaseen.
©e antoi jotain hedelmää
ja araSti tähystellen ympärilleen asetti lahjansa

suussansa
tuon

oramat

sairaan

oralttau eteen.

Toiset

oraina t

huoutasiraat sen,

hyppäsimät penjaif»

toon hätyyttämääu niitä fatjtct; nuori orama pelasti nahkansa yhdellä hyppäyksettä, raaan sairas jäi paikalleen.
Minä hypähdin pystyyn; kaikki oraroat tttprahtimat
tiehensä, sairas oraittakin jätti pcttfctaitfa ja heittäytyi jokeen nidokseen fen yli. Mutta rairta alkoi sitä ftttettaa
ja oraraa paria, jaksamatta enää pysytellä pinnatta, oli jo
airaatt httkkumaisittaatt. Minä kuu olin hymä uimari,
hyppäsin jofeett ja pelastin sett. SBettt sen kotiini, syötin,
juotin ja hoidin sitä. Pian sen tarma fasraoi, tuli tuu*
heafsi ja sileäksi. Ia raatffa annoin ftttc täyden raapan*
bcu, ei se foöfaait yrittänytkään karata luotani.
Matelijat.
Sammakolla ja konnalla on neljä jalkaa.
Käärmeellä ei ole ollenkaan jalkoja. Käärme ve-
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tää pitkää jalatonta ruumistansa pitkin maata.
Kuivissa paikoin, metsässä tai pellolla voitte nähdä
kauniin sisiliskon. Sammakot, konnat, sisiliskot
eivät voi meitä vahingoittaa. Niillä ei ole myrkkyä. Mutta sen sijaan kyykäärme ja muut käärmeet ovat hyvin myrkyllisiä. Kyykäärmeen purema ihminen kuolee. On yksi laji käärmeitä,
joita sanotaan tarhakäärmeiksi; ruumiiltansa ne
ovat kyykäärmeen näköisiä, mutta niillä ei ole
myrkkyä kuten sisiliskoilla ja sammakoilla. Tarhakäärmeen hampaat ovat niin pieniä, että sen
on vaikea purra ihmisen nahan läpi. Kaikkia
näitä eläimiä sanotaan matelijoiksi.
Minkälaisia matelijoita tunnette?

Hyönteistä.
Kun raaan feroät tulee, niitt mistä niitä hyönteisiä
ttiitt patjott ilmestyykään! Niitä matelee maaosa, niitä
lentelee ilmassa. Itikat ja hyttyset jo alkamat kentät*
tanssinsa. Kirjautat perhoset, kultakuoriaiset, miheriäiset

snristaraot iloissansa. Puhisten pörifee raskas metsämehiläiuett, hienotta äänettä »vihaisesti

sudenkorennot

lentää

jossain ampiainen. Ahkera muiirahaitteit
kelvät-raedett turmelemaa kekoansa korjaamaan.
Mitä hyönteisiä olette nähneet?

mifisce

kiirehtii
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Hedelmä- ja tavallisia puita.
Koivu, tammi, mänty, kuusi ovat tavallisia
puita. Niiden hedelmät eivät ole hyvänmakuisia,
vaan ovat vahingollisia syödä. Mutta omena-,
päärynä-, kirsikka- ja luumupuut ovat oikeita
hedelmäpuita. Niiden hedelmiä käytetään ravintoea. Hedelmäpuita istutetaan puutarhoihin. Samoin istutetaan myöskin vattu-, karviais- ja viinimarjapensaita. Näistä pensaista poimitaan marjat syötäviksi.
Mitä hedelmäpuita tunnette, mitä runkopuita
ja mitä pensaita?

Puu.
©e taSraoi rattosi rauobeltn kilpaa
poikansa kanssa, jota rakasti sitä puuta, niinluin

Isä istutti

hänen

puun.

omaa sisartansa, hoiti sitä samalla huolctttsuubetta {'uin
fauiinin ja muonaa. Mutta puit alkoi sairastaa. Joka
päintä siihen ilmestyi yhä useampia fuirauneita lehtiä. Poika
suri sitä ja koetti parhaansa mittaan auttaa puuta. Hän
irrotti tuimat lehdet, faStcti puuta scideraebellä, raaan ei
mitään auttanut. Eräättä päimänä kärsimä puu falliSti
latinansa hellää ja huolehtimaa laSta tohti
Syy minun tärsimyksiini on juuressa, etsi sitä sieltä
poista
se, niin tulen jälleen tenueefsi ja fehteni iiubeS*
ja

sanoen:

taatt

mihertylvät.
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Lapsi heti ryhtyi työhön: kahveli maromasti multaa
juuren ympäriltä ja löysi hiiren pesän.

Niss ja karhu.
IlSttttt.)

Mies ja karhu olivat hyvässä ystävyydessä.
Heidän pisti päähän kylvää nauriita. Kylvivät
ja rupesivat tuumimaan mitä kukin siitä omakseen ottaa. Mies sanoi: ~minä otan juuret, ota
sinä latvat.
Nauris kasvoi valmiiksi. Talonpoika otti
juuret ja antoi karhulle latvat. Karhu' näki, ettei se ollut oikein, ja sanoi miehelle:
Sinä, veliseni, narrasit minua! Kun nyt
taas jotain kylvät, niin en annakaan enää itseäni nenästä vetää.
Kului vuosi. Mies sanoi karhulle:
Ruvetaan vehnää kylvämään.
Kuvetaan vaan, vastasi karhu.
Kylvivät. Vehnä oli kypsynyt ja mies esitti:
Minkäs nyt otat, juuretko vai latvat?
Nyt ei minua enää narratakaan! arveli
karhu, Anna minulle nyt juuret ja ota itsellesi
latvat.
No, leikkasivat vehnät ja jakoivat niin että
karhu' otti juuret ja mies jyvät. Karhu arvasi
—

—

—

—

—
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jo taas tulleensa narratuksi, suuttui, ja siihen
loppui ystävyys miehen ja karhun välillä,

Metallit ja tiwet.

Ihmiset kairaamat
talleihin

maaSta faifellaisia metalleja. MemoSti, tina, lyijy, kulta, hopea,
rauta,
frtufumnt:

platina. Metalleista tehbääu moueumoisia katuja. Paitsi
metallia löytyy maassa kaikenlaista firoeä, marmoria, tU
manttia, lyijykitveä, granaattia, safiiria, fmaragbia y. m.
Minkälaisia fimiä ja metalleja tunnette?

Kulta ja rauta.
Minua aina ylistetään,
puhui kulta,
jos kuka tahtoo ketä hyväillä, heti sanoo: kultaseni! Kultasormus, kultakruunu,
kaikki mikä
vaan on kallista, se on aina kultaa.
Puhu sinä mitä puhut,
sanoi siihen
rauta,
kiiltele sinä silmäin huviksi korukapineina; vaan eipä kynnetä maata kulta-auralla,
eikä metsää kultakirveellä kaadeta. Se merkitsee, että missä kysymys on hyödystä, siinä tarvitaan rautaa, vaan missä pitää keikaroida taikka
ylvästellä, siinä kysytään kultaa.
—

—

—

—

—

—
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Kiwi.
Köyhä tuli rikkaan luo apua pyytämään. Nitas ei
rumennut auttamaan, raaan käski mennä
matkoihin. Mutta
kun köyhä ei tahtonut lähteä, suuttui rikas, koppasi firaen
ja heitti sillä köyhää. Köyhä nosti tiraen, pisti ponteensa
ja sanoi:
Niin taitan kannan tätä Kipeä tuin
ttlaisuuben
heittää sillä tuota miestä. Aika kului. Nitas teki jonkun
pahanteon; mieheltä otettiin pois kaikki mitä hänellä oli
ja hän raiettin raaiikilctan. ©inne matkalla tapaft hänet
köyhä ja aikoi heittää Kmellä, mutta muutti mielensä, mig=
kasi kilven maahan ja sanoi:
Turhaan olen näin taitan taittanut kimeä silloin
kun hän oli rikas ja mahtaraa, pelkäsin heittää, mutta nyt

saan

—

—

:

tulee

surku heittää.

Vaihtokauppa.
<B.ttttj.

Rikas kauppias meni jokeen uimaan, joutui
syvään paikkaan ja oli hukkua. Muuan ukko
kulki ohitse, kuuli huudon, heittäytyi veteen ja
pelasti kauppiaan. Kauppias ei tietänyt kuinka
kiittää ukkoa: kutsui hänet luoksensa kaupunkiin, syötti ja juotti ja lahjotti hänelle palasen
kultaa, niin suuren kuin hevosen pää. Okko otti
möhkäleen, ja läksi kotiin, mutta hänelle tuli vas-
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taan hevosenkauppias, joka kuljetti isoa hevoslaumaa.
Päivää ukko! Mistä matka?
Kaupungista, rikkaan kauppiaan luota,
-^Mitä kauppias antoi sinulle?
Hevosen pään kokoisen kultapalasen.
Anna minulle kulta, saat parhaan hevoseni.
Ukko otti parhaan hevosen, kiitti ja meni.
Ukko kulkee ja vastaan tulee paimen, joka ajaa
härkiä.
Päivää, ukko! Mistäpä matka?
Kaupungista, kauppiaasta,
Mitä sinulle kauppias antoi?
Kultapalasen, hevosen pään kokoisen.
Missä se on?
Vaihdoin hevoseen.
Vaihda hevonen, saat parhaan härkäni.
Ukko valitsi härän, kiitti ja meni.
Ukko kulkee ja vastaan tulee lammaspaimen
ajaa lampaita.
Häivää, ukko räivä! Mistä on matka?
Rikkaan kauppiaan luota kaupungista,
Mitäpä tuo sinulle antoi?
Hevosen pään kokoisen kultapalasen.
Missä se on?
Vaihdoin hevoseen.
Missä hevonen?
—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Vaihdoin härkään.
Vaihda minun kanssani härkä lampaaseen.
Ukko otti parhaimman lampaan, kiitti ja
meni. Ukko kulkee ja tulee sikopaimen vastaan
ajaa sikoja.
Päivää, ukko! Missä olit?
Kaupungissa, rikkaan kauppiaan luona.
Mitä*kauppias antoi?
Hevosen pään kokoisen kultapalasen.
Missä se on?
Vaihdoin hevoseen.
da missä hevosesi?
Vaihdoin härkään.
Entä härkä?
Vaihdoin lampaaseen.
Anna lammas minulle ja valitse itsellesi
paras porsas.
Ukko otti porsaan, kiitti ja meni. Ukko
kulkee, tulee vastaan rihkamankauppias.
Päivää, ukko! Mistä matka?
Kauppamiehen luota kaupungista.
Mitä sinulle kauppias antoi?
Kultaa, hevosen pään kokoisen palasen.
Missä se on?
Vaihdoin hevoseen.
Missä hevonen?
Vaihdoin härkään.
Missä härkä?
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Vaihdoin lampaaseen.
Missä lammas?
Vaihdoin porsaaseen.
Vaihda porsas, saat minulta hyvän, suuren neulan.
Ukko valitsi mainion neulan, kiitti ja meni
kotiin. Tulee kotiin, rupeaa aidan yli kapuamaan,
tipahtaa neula maahan.
Ukon vaimo juoksee häntä, vastaan.
Ah, rakas ystäväni! Minä olen ilman sinua
ilutu hukassa. No, kerro, olitko kauppiaan luona?
01in.
Mitä hän sinulle antoi?
Hevosen pään kokoisen kultapalasen.
Missä se on?
Minä vaihdoin sen hevoseen.
Missä hevonen?
Vaihdoin härkään.
Missä härkä?
Vaihdoin lampaaseen.
No missä lammas?
Vaihdoin porsaaseen.
Missä porsas on?
Vaihdoin neulaan: tahdoin sinulle, mainaseni, lahjaksi tuoda, rupesin aidan yli kiipeämään ja pudotin.
No, Jumalan kiitos, rakas ystävä, että itse
olet tallella; mennään tupaan illallista syömään.
—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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da ukko ja akka elävät vieläkin onnellisina
ilman kultaa.

ftuningaé ja paita.
Kuningas oli sairaatta ja sanoi:
Antton puolet raaltcifttittacini sille, jota minut pa—

rantaa.

©illoin fofooutuiroat kaikki maailman tuiisaat yhteen
tuumimaan mitenfä kuningas olisi parannettaroa. Ei kutaan keksinyt feiitoa, ainoastaan yksi raiisaiSta lupasi parantaa kutiinkaan. Hän sanoi:
Jos löybätte onnellisen ihmisen, niin riisukaa hätieltä paita, ja pukekaa se tumittaan ylle, silloin kuningas
—

paranee.

Mutta ei löytynyt yhtään ainoata ihmistä, joko olisi
pitänyt itseään täysin onnellisena. Mika oli rifaS, mutta
kimnloinen; mitä taas terme, muttei köyhä; olipa muuan
sekä teirae että rifctS, mutta hänellä oli mainio fetrooton,
jokaisella oli aina motittamista.
tahi lapset jnoniffaita,
Kerran, myöhään illalla, kulki kuliinkaan oma poika
erään mökin siivu ja kuuli jonkun siellä simoraan näin:
olen tehnyt työtä, olen syönyt ja
~J umalan kiitos,
paneubun uyt leraofle. Mitäpä ihminen muuta tarraitfee?"
Nuo fattat fuuftuaan fuuinfaaupoifa ilostui. Hän
lähetti pyytämään mieheltä paitaa, fäSft atttamaait sille
rahaa »iin paljon kuin maan tarraitsee ja tuomaan
paita fttniiifaalle. Lähettiläät tulimat onnellisen ihntijen
—

sen
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luo riisnatseen paitaa hänen yltään, mutta tämä onnellinen
oli niin löyhä, ettei hänellä paitaa olluttaan.

Kuningas M uiökki.
Kuningas rakennutti itselleen palatsin, jonka
edustalle antoi laatia suuren puutarhan. Mutta
juuri puutarhan portin pielessä oli pieni mökki,
jossa asui köyhä mies. Kuningas olisi hajotuttanut mökin, se kun rumensi puutarhaa, ja lähetti
senvuoksi ministerinsä ostamaan mökkiä ukolta.
Ministeri meni ja puhui ukolle näin:
Suuri onni on sinua kohdannut, sillä kuningas itse tahtoo ostaa mökkisi. Eihän se ole
sadankaan markan arvoinen, mutta kuningas
maksaa sinulle kaksi sataa.
Mies vastasi arvelematta:
Kn myö kahteenkaan sataan markkaan.
Kuningas antaa kolmesataa.
Ku kolmestakaan sadasta, enkä tuhannestakaan sitä anna. Isäni ja isoisäni ovat eläneet ja kuolleet tässä mökissä, itse olen siinä
vanhentunut ja toivon saavani siihen kuoliakin.
Ministeri meni kuninkaan puheille.
Mies on itsepäinen, eikä myö hökkeliään.
Älkää siis huoliko maksaa hänellä mitään, hävittäkää se vaan muitta mutkitta.
—

—

—

—

—
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En, sitä en tahdo tehdä.
Mutta tuskinpa on sopivaa että ränsistynyt hökkeli jää seisomaan palatsin eteen, kaikki
sanovat: ~palatsi olisi kaunis, mutta tuo hökkeli
sitä rumentaa. Kuninkaalla ei kai ole ollut varaa ostaa sitä."
En sitä luule, vaan joka näkee palatsin,
hän on varmaan sanova: kuninkaalla on ollut
paljon rahaa, koska on noin komean palatsin rakentanut; mutta huomattuaan mökin hän on sanova: totuus näkyy asuvan kuninkaan sydämmessä.
—

—

—

Wiisi aistinta.
Minä näen silmillä, kuulen koirailla. Hajua tunnen
nenälläni. Kielelläni aistin makua, eli erotan toisistaan
karlvaan, happamen ja imelän montt. ©onnin tunnustelen
esineitä, erottaen konton pehmeästä, kiinteän raeteläStä, kylmän lämpimästä, sileän farieaSta.
Ihmisen ratisi ulkonaista aistinta omat: näköaisti,
fttutoaistt, hajuaisti, makuaisti ja tuntoaisti.

Vuorokauden «sat.
Päivä, yö, aamu, ilta, puolipäivä, keskiyö.
Päivä ja yö yhteensä on vuorokausi.
Pitkät päivät työttöminä, yöt pitkät unettomina,
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Rätinät, wiitot, fuufaubet ja luuobenajatäj3äiraät oraat: sunuutttai, maanantai, tiistai, kestilviitko, torstai,! perjantai,
lauantai. Seitsemästä päuvästä syntyy lviitko, neljästä
rattfostct kuukausi, kolmestatoista fuufciubestci rattosi. Kuukausien nimet oraat: tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elofnit, syyskuu, lotatutt,
marraskuu, joulukuu.
SBuobcnajat ontot: tolrai, kentät, kesä, syksy.
Mitä raiikon päitviä tunnette? mitä kuukausia? mitä
iviiobenoitoja?

WiikoSso

on

seitsemän

päimää.

Talven meikit.
Talvipäivinä aurinko näyttäytyy vaan lyhyeksi
ajaksi, eikä siitä paljon lämmintä lähde. Päivät
ovat lyhyet, yöt pitkät. Maa peittyy lumeen, joet,
järvet ja lammet menevät jäähän. Talvella usein
pyryttelee, tuuli ajaa kokoon suuria lumikinoksia.
Pakkaset ovat joskus niin kovia, että linnut lentäessään putoovat kuolleina maahan. Puut ja
pensaat ovat lehdettöminä: ainoastaan männyt
ja kuuset säilyttävät viheliäiset neulasensa. Eläimet piiloutuvat rotkoihin, luminietoksiin, maanalaisiin pesiinsä, Lintuja näkee vähän; enimmäkseen variksia ja naakkoja, sekä talitiaisia ja visertäviä varpusia. Ihmiset pukeutuvat lämpimiin
turkkeihin.
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Talvikuukaudet ovat:

joulukuu, tammikuu

ja helmikuu.

Kejäu merftt.

seuraa

Keroään perästä
lämmin kesä. Kesällä pätivät
oraat pitkät, yöt lyhyet; aurinko lämmittää niin loivasti,
että kilvet ja hiekka fuuiuentitu. Puut peittyivät tiheään
lehtiraerhoon jo niityt iviheriäiseen ruohoon; kaikkialla he<
lottelee ftrjcirata kukkio. Kesällä kypsyivät marjat, hebelmät
ja roitjatasroit. Kesällä on maalla kiireisiä ja maifeita
"töitä: heiuäntefoa, elonkorjuuta.
Kesäkunkaubet oivat: kesäkuu, heinäkuu, elofuit.

Ukkonen metsässä.
Kun olin pieni, minut lähetettiin puolukoita
poimimaan. Tulin metsään, ja poimittuani suuren tuokkosen täyteen olin jo lähtemässä kotiin.
Mutta yhtäkkiä tuli aivan pimeä, rupesi satamaan ja jyrisemään. Minä pelästyin ja istuin
suuren tammen alle. Salama välkähti niin kirkkaasti, että koski silmiin ja piti ne ummistaa.
Vlhäällä pääni kohdalla jokin rätisi ja jyrisi;
sitten tunsin kuin olisi minua lyöty päähän.
Minä kaaduin istuviltani ja jäin maahan makaamaan. Kun sitten toinnuin, tippui puista vesipisaroita, linnut lauloivat ja aurinko paistoi.
'
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Suuri tammi oli katkennut ja siitä läksi savua.
Mmi in ympärilläni oli katkenneita tammen oksia
ja lastun sälöjä. Vaatteeni olivat läpimärkiä ja
tarttuivat ruumiiseeni; päässä oli kuhmu ja vähä
siihen koski. Minä löysin lakkini, otin tuokkoseni ja juoksin kotiin.
Kotona ei ollut ketään. Otin pöytälaatikosta
leipää ja kiipesin uunille nukkumaan. Herättyäni näin, että puolukkani olivat pantu marjapuurona pöydälle ja ihmiset olivat syömään rupeamassa. Minä huusin:
Alkääs te ilman minua syökö!
He sanoivat:
Mitäs nukut? Tule pian syömään.
—

—

Slurtnfo ja

wesitaari.

SBcfifaari koreili sateen jälkeen taintaan kannella.
Kaikki fatsefitttat sitä ihastuksella ja sauoiivot fauniiffi.

SBesifaari fuunteli tätä puhetta, rupesi kerskailemaan ja
maittamaan itseänsä aurinkoakin fauniimiuatft.
Aurinko tuuli sen ja sanoi:

Tokko tietänet, poloinen, että wesikoari syntyy
auringosta.
Mutta mesikaori raaan nauroi ja ylmästeli yhä.
Aurinko uärtiiStyi ja meni piliveett,
samassa oli mesifaiifitiu häivin nyt.
—

—
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Kaiku.
Kaupunkilainen pikku Heikki ei tietänyt oilenkaan mitä kaiku merkitsee. Kerran hän oli
maalla puutarhassa ja alkoi huutaa: ~hoi! hoi!"
Samassa hän kuuli puistikon takaa jonkun vastaavan aivan samalla huudolla. Kummastuneena
Heikki kysyi kovalla äänellä: „kuka sinä olet?"
Siihen vastasi tuntematon ääni: ~kuka sinä olet?"
Heikkiä se harmitti. Hän huusi taas: ~olet aika
pöllö!"
„Pöllö!" tuli sieltä vastaukseksi. l^yt
Heikki peräti pahastui ja alkoi haukkua sitä näkymätöntä olentoa, Kaiku lähetti tarkkaan takasin kaikki haukkumasanat. Heikki meni hakemaan sitä kelvotonta poikaa, mutta hakeminen
oli turhaa
ei ollut ketään.
duostua puutarhan ja puistikon kaikki paikat
Heikki meni äitinsä luo valittamaan, että joku
ilkiö oli puutarhaan piiloutunut häntä haukkuakseen. Heikki kertoi tapauksen.
Nytpä jouduit kiinni, Heikki,
sanoi
äiti,
sinä olet kuullut vaan mitä itse olet
huutanut. Samoin kuin kirkkaassa vedessä näet
omat kasvosi, samoin kaikui äsken vastaasi oma
äänesi puistikosta, dos olisit huutanut jonkun
ystävällisen sanan, niin olisit ystävällisen vastauksenkin saanut. Aina käy niin elämässä, da
niin sanoo sananlasku: sen metsä kajahtaa, mitä
sille huutaa.
—

—

—

—

—
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Sylsyu ntcifit.
Lähestyy syksy. Päiivät olkaraat lyhetä ja yöt pibetä.
Aurinko ei lämmitä tuin ivähä maan. Taimas on piimissä, sataa tihuuttaa. Linnut lentäroät lämpimiin ntaitliu, kärpäset ja muut hyönteiset hämiämät. Puiben lehbet
alkamat fellaötua ja ptttooroat maahan, ruoho lakastuu.
Työt pelloilta päättyivät, »viljat roiebään riihiin. Puu*
tarhoissa korjataan hebelmiä.
©ytfyfuufctubet oraat: syyskuu, lokakuu, marraskuu.

Menutjt

tesii.

Myrsky pihviä pyörittää
Meri hyrskyä rayöryttää
©abe ryöpyltä tulraailee
Metsä märkänä utraoilee
Kefälitttusit kerääntyy

Etelämmäksi

Lehti lähtemi

etääntyy
tuomesta

©urai lämpöneu Suomesta

Ensimäinen vako.
Paavo paitahihasillaan
Kesannolle kerkesi.
Siellä Kynti vanha vaari.
Paavo sille puhuvi:
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Lienet vaari väsyksissä;
dospa tästä koittaisin
Osannenko ehkä vähä
Kyntää maata minäkin".

„Koita vaan, kun mieli tekee,"
Västas vaari hyvillään,
„Opittiinhan Isämeitää,
Mikset oppis kyntämään".
Pani Paavon sahran kurkeen,
Neuvoi ohjat ottamaan.
Kuuna läksi rivakasti
Pitkin vanhaa vakoaan.
Mutta nuoren yrittäjän
Sydän lyöpi sykähtäin.
Pystyss' auraa pysyttäen
Kulkee hän ja miettii näin:
Kynnän koko saran umpeen
Kyllä mulla voimaa on.
Sitte vaari vakkasestaan
dyvät kylvää peltohon.

„Keväällä kun lumi sulaa
Oras nousee unestaan
Pouta saa sen tähkäpäälle
Keltasena kellumaan.
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~Kultamereksi

käy neito

Sinikukkain keralla,
Tuuli sitä tuudittaapi
h,aine ajaa lainetta.

..Näki saapuu viljamaalle
Sirpin liekit leimahtaa
Mepä vaarin vankkureilla
lÄot aumaan ajetaan".
Paavon kyntäessä vaari
Katsoo häntä takoa,
Tarkastellen, ihastellen
Pojan syvää vakoa.

fteroään mertit.
MaaliShtnSja oraat päiroät jo pibentytteet jofsiettftti
yhtä pitkiksi kuin oraat yöt, ja loppupuolella tätä kuuta
ne oraat öitä pitemmätkin, Päilvät yhä piterietttät ja yöt
(yhenemät Inhannnkseen mennessä, joka on kesäkuussa.
Aurinko nousee maaliSfuun päiiuinä jo aita korkealle ja
alfaa yhä enemmän lämmittää, kunnes lumi jo jää sulamat, joet aukeamat ja ttttratraat yli äyräillensä. Pienikin
että penjoki saattaa nousta niin, että peittää niityt,
pelloilla,
Niityillä
ja
faat ja puut seisoivat ivebeSsä.
metsissä jo puutarhoissa näyttäytyy ruoho, ja alfaa ilmestyä ensimäisiä tutkia: sitii- jo raolkolvnotkoja, lehmän—
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kieloja, moikttkkio. Linnut parroittani |"aapuroat kantaisista,
lämpimistä maista; ilmestyy hyönteisiä: mehiläisiä, ampiaisia, kärpäsiä, perhosia, muurahaisia, toraakuoriaisia.
(Slukat ajetaan laitumelle.
Alkamat keiväiset peltotyöt:
jo
näkyy kyntäjä iviiltelemässä auroillensa pellon
tuossa
märkää maata. Siinä ou äestäjäkin ftjitnettyä maata
hienontamassa; ja feSfetlä surfaa astelee matkaa kantama
mies, kylmäen siiroiroiljaa: kauraa ja ohraa.
Keivätkttukaubet oraat: maaliskuu, huhtikuu ja toukokuu.
—

Kukko ja kotka.
Kaksi kukkoa tappeli tunkiolla. Toinen oli
vahvempi,
se voitti toisen ja ajoi tunkiolta
pois. Kanat kokoontuivat kukon ympärille ja
alkoivat sitä ylistellä, Mutta kukko tahtoi, että
naapuripihaankin leviäisi tieto hänen voimastaan
ja kunniastaan. Lensi liiterin katolle, räpytteli
siipiään ja lauloi kovalla äänellä:
„Katsokaa minua: minä olen antanut
selkään sille toiselle. Ei koko maailmassa löydy
niin voimakasta kukkoa kuin minä".
Tuskin oli hän saanut laulunsa loppuun,
kuin kotka iski alas pilvistä, heitti kukon maahan, otti kynsiinsä ja vei pesäänsä.
—

—
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9teljä toiwomusta.
I.
Oli tofntt. Niehuttuaou mäenlaSfitSfa jo luistiujäällä, tuli Mitto isän luo ja sonoi: „Woi, ttiiuka talroi
sentään on hanska. Tahtoisin että aina olisi talroi".
Isä kirjotti Mikon janat muistikirjaansa.

11.
Suli leivät. luoffeuncltuaau niityillä, ajettuaan
tirjlltvia perhosia, tuli Mikko isänsä luo ja sanoi: „Kuinta
se feroät sentään on hauskaa. Tahtoisin että aina olisi
kentät". Isä kirjotti muistiin pojan toirooiuuffeu.

111.
Tuli kesä. Mikko läksi isänsä tatissa heittään. Pojan oli koroin houSkoo ja iloista: hän fataSti, poimi marjoja, heitti hipericiJtaa heinikossa, ja illolla sanoi isälle:
„Tohtoisin ettei kesä milloinkaan lopvuisi". $sä merkitsi
nämäkin sonat muistikirjoonsa.

IV.
Tuli syksy. Puntorhassa koottiin hebelmiä, pnnasio
omenoita ja feltasin puuperunoita. Mikko oli haltioissaan
ja sanoi isälle: „Syksy ou kaikkein hanskin ntuobeitoifa".
Isä roeti esille mutStifirjausa ja luki Mifolle mitä hän
oli sanonut tatroeSta, feroäästä, kesästä ja syksystä.
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Oiava.
Lumi on sulanut, kevät tullut, synkkä metsä
herännyt ja pukeutunut viheliäisiin lehtiin. Heleät, iloiset lintujen laulut jo kajahtelevat. satoja
pesiä siinä jo rakennetaan, da niin alkaa oravakin vihdoin pesäänsä valmistaa. Se katsoo
itsellensä korkean, tuuhean puun, ja kanneskelee
sen latvaan kuivia risuja, lehtiä ja talventakaisia
ruohon korsia. Tupansa se rakentaa niin, ettei
sinne tuuli eikä sade pääse, da sisustaa sen
kuivilla sammaleilla, että poikasille tulee lämmin
olla. Kun oravan perhe on täysilukuinen, on
siinä puoli tusinaa pienen pientä sokeata oravaa.
Kuluu kahdeksan päivää. Pienokaisten silmät
aukenevat, ruumiit peittyvät karvoihin. Kun kuluu vielä viikko, ovat oravat kasvaneet suuremmiksi, vahvistuneet ja tarkistelevat jo pesästä
ulos. Heidän ruskea karvansa kiiltää, silmät
vilkkuvat iloisesti.

Ktssn

ja kissanpojat.

Meillä oli tvonha, harmaa fiSfa. Olimme faifft
siihen kiintyneet. Kun panimme maata tuli luoksemme,
hieroutui meihin jo asettautui nuffumaan rottotecn jalkapuolelle. Silloin kuin j"e roielä oli nuorena, leikittelimme
me
kanssa. Se oli niin hytvä, se meibäti fiSsamme.

se

sen
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Kerron herätessäni tuutut mitinää otoen tafaa, hyppäsin heti
rauoteeltatii katsontaan ja näin siellä kissanpoikia. KiSfa
nuoli niitä, imetti niitä ja hyrräsi lempeästi. Iloitsin
tästä niin, etten moneen päiivään käynyt ulkona, katselin
Ivoa n kuinka kissa poikiensa konSsa puuhasi.
Mutta Miina täti tuli kerron luofsemme jo sanoi:
„>voi, ntoi, mikä läjä kissanpoikia hiäraittafää ne pois!"
Äiti oli
mieltä ja käski tneibäu heittämään kissanpojat pellolle. Me heitimme ne ojaan.
Illalla pikku Mari-sisko sanoi hiljaa minulle: „Men=
nään katsomaan mitä kissanpojat ojassa tekemät".
Me menimme.
Kissanpojat tunttttrant nonkuivan jossain ruohikossa,
mutta ei niitä näkynyt. Mari ei malttamtt olla ryömimättä ojaan ja minä ryömin perässä.
Löysimme ne raukat sotkeutuneitta märkiin nokkosiin,
sokeina, milttisino, Mapisiroiita, erillään toisistaan, turtttaltaatt

samoa

maassa.

Meibän färoi niitä fontin sääliksi. Muistelimme
fissoatin, joko kuleksi pihalla surkeasti raattttaen.
Me kokosinime fiSianpojat helmoihimme jo juoSta
tiivistimme totiin. Aikomuksemme oli pistää poikaset aitan
alle ja titoba tiSsa heibän (uoffenfa. Tapasimme kissan
pihalla ja näytimme sille mitä helmoissamme oli. Kissa
ilostui, hyöri ympärillämme eikä tahtonut meistä erota.
Seit silmät patoiroat, ikäänkuin
olisi tahtonut puhua
jotakin.
Äiti tuti somassa turaaSta.
„Mitä raarteu olette ne lokasin tuoneet?

se
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Mutta nähtyään onnettomot ttSsonpojot jo ison kiSsott
palaroat silmät, hän sanoi:
„Olkoon menneeksi, roicfää tupaan".

I^intu ja lapset.
Eapset:

Hei, jo saatiin satimeen
Kultasirkku soma!
Nytpä iän ikuiseen
Olet meidän oma,

Eintu:

Luodut ovat lentämään
Linnut laulavaiset!
Päästäkää, oi päästäkää,
armaat lapsukai set
:

Eapset:

Elä pelkää turhia,
Meihin totut pian,
Maitoa saat maistella,
Vehnää, sokuria.

Eintu:

Eipä kelpaa, ystäväin,
Maito maistollani.
Sääski on mun syötäväin,
Rikka ruokanani.
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Lapset:

Miten käy sun talvella,
Pohjan pakkasessa?
Meillä saisit nukkua
Pumpul' vakkasessa.

Lintu:

Talven tullen iloisaan
Etelähän lennän.
Vaikea kuin vankilaan
Häkkihin on mennä.

Lapset:

Lintu:

Lapset:

Emme surra antaiskaan
Oisit kumppanimme,
doka päivä uudestaan
Leikit keksisimme.
Leikeissänne taittaisin
dalat hienokaiset,
Sikin soitin sekasin
Menis untuvaiset.
Linnulle ei sovi nuo
Leikit moninaiset;
Varman kuoleman ne tuo,
Armaat lapsukaiset.
Silloin lapset päättivät:
Annetaan sen mennä!
Avaa siipes keveät,
Vapauteen lennä!
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