








c-i

M ii li a e lm».

Turussa,
Frenckelliläisessä kirjapainiossa, 1871.





HVnuro-mykille ei ole suomen kielellä wielä ollut kirjaa, jonka johdolla woist opettaa

heitä sanoja ääntämään. Tämän kirjan tarkoitus on äännelle huokeimmalla tawalla

saattaa heitä siihen. Johto sen ensimäisiin harjoitnksiin on otettu tähän opetuslnatuun

hywin harjaantuneen miehen P. B. Brodahlin puhe-harjoitus-tauluista. Oppilaan,
joka hywin osaa ääntää näissä tauluissa olewat tawut, luulemme myös huokeasti
oppiwan lausumaan sanat kuwien wieressä, jotka owat taulujen mukaan järjestetyt.
Sen wuoksi ja myös kieli-opillisten syitten tähden on ollut tarpeellinen paljon poiketa

saksalaisesta kirjasta "Grammatische Bilder-Fibcl znr Schreiblefe-Methode von L. Reimer
H E. Wilke", josta kuwat owat enemmäksi otetut.

Ehkä tämä kirja oikeastaan on knnro-mykille aiwottu, luulemme sen myös hywin
sopiwau käyttää oppikirjana tawallisessakiu luku-opetuksessa, waikka alussa mainitnu

tarkoituksen tähden ei ole woitu seurata kirjoitus-luku-opetuksen luonnollista järjestystä.
Kuopiossa 14 p. tammikuuta w. 1871.

M. A. Roos.
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Pallo on kirjawa. Ruusu on pnnanen.

Pallo on punanen. Ruusu on walkonen.

Pallo on wiheriäinen, Neilikka on kirjawa.

Nauha on keltanen Neilikka on punnnen.

Nauha on sininen. Peerona on keltanen.

Nauha on punanen. Peerona on wiheriäinen,

Liiwi on wiheriäinen. Kirja on musta.

Liiwi on keltanen. Kirja on sininen.

Liiwi on kirjawa. Kirja on ruskea.
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Sateen-warjo ei ole
puuanen. Sateen-war-
jo on musta.

Hattu on musta.

Lehti ei ole keltanen.
Lehti on wiheriäinen.Hattu ou harmaa.

Hattu ou wiheriäiueu. Hanhi ei ole sininen.
Hanhi on walkonen.

Kissa ei ole walkonen.
Kissa on kirjawll.Lakki on sininen.

Hiiri ei ole sininen.
Hiiri on harmaa.Lakki on walkonen.

Lamppu ei ole wihe-
riäinen. Lamppu on
keltanen.

Nuttu on ruskea.

Kynttilä ei ole puna-
neu. Kynttilä on wal-
konen.

Nuttu on sininen.

Esiliina ei ole punanen.
Esiliina on sininen.Kyhkynen on harmaa.

Rapu ei ole sininen.
Napu on punanen.«»^,
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Mies juoksee.

Koira juoksee.

Poika seisoo.

Härkä seisoo.

Tyttö istuu.

Koira istuu.

Nuttu riippuu.

Poika kiipee.

Kissa kiipee.

Mies käy.

Koira käy.

Poika makaa.

Härkä makaa.

Tyttö hyppää.

Mies sukeltaa.

Tyttö putoo.

Lapsi konttaa.

Mato matelee.
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Poika ui.

Hanhi ui.

Poika woimistelee.

Mies ajaa.

Poika kirjottllll.

Poika itkee.

Lapsi leikkii.

Mies syö.

Hewonen syö.

Lintu lentää.

Kärpänen lentää.

Tyttö tanssii.

Mies ratsastaa.

Poika lnkee.

Poika nauraa.

Lapsi makaa.

Mies jno.

Hewonen jno.
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Pöytä on pyöreä.

Lasi on pyöreä.

Puu on suora.

Wiiwotin on suora.

Pytinki on iso.

Mies on iso.

Kynä on Pitkä.

Penkki on Pitkä.

Pyssy on pitkä.

Pöytä on nelisnurk-
kanen.

Arpa on kuusisiwunen.

Puu on wäärä.

Kynä on wäärä.

Pytinki on pieni.

Mies on Pieni.

Kynä on lyhyt.

Penkki on lyhyt.

Pistooli on lyhyt.
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Puu on paksu.

Kirja on paksu.

Wiiwotin on leweä.

Nauha on leweä.

Puu on korkea.

Pytinki on korkea.

Akka on wanha.

Pnu on wanha.

Wati on sywci.

Puu on hieno.

Kirja on ohut.

Wiiwotin on kapea.

Nauha on kapea.

Puu ou matala.

Pytinki on matala.

Tyttö on nuori.

Puu on nuori.

Taltrikki on matala.
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Koira.
Tämä on koira.
Ei koira ole punanen.
Koira on kirjawa.
Ei koira seiso.
Koira makaa.

Hewonen.
Tämä on hewonen.
Ei hewonen käy.
Hewonen juoksee.
Ei hewonen ole ruskea.
Hewonen on musta.

Lehmä.
Tämä on lehmä.
Ei lehmä juokse.
Lehmä seisoo.
Ei lehmä juo.
Lehmä syö.

Pöytä.
Tämä on pöytä.
Ei Pöytä ole sininen.
Pöytä on ruskea.
Pöytä seisoo.

Lakki.
Tämä on lakki.
Lakki riippuu.
Ei lakki ole ruskea.
Lakki on sininen.-

Pullo.
Tämä on pullo.
Ei pullo ole punanen,
Pullo on walkonen.
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yksi. kuusi.

kaksi. seitsemän.

kolme. kahdeksan.

neljä. yhdeksän.

kymmenen.wnsi.

Lamppu on keltanen.
Keltanen lamppu.

Lamput omat kcltaset,
Keltaset lamput.

Lusikka on iso.
Iso lusikka.

Lusikat owat pienet.
Pienet lusikat.

Omena on keltanen.
Keltanen omena.

Omenat owat wiheriät,
Wiheriät omenat.

Lammas on walkonen.
Walkonen lammas.

Lampaat owat walkoset,
Walkoset lampaat.

Kello on pyöreä.
Pyöreä kellu.

Kellot owat pyöreät.
Pyöreät kellot.

Pöydät owat neli-
nurktaset.

Neliuurtkaset Pöydät.
Pöytä on Pyöreä.
Pyöreä pöytä.
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Pähkinä on iso.
Iso pähkinä.

Pähkinät omat pienet.
Pienet pähkinät.

Pallot owat kirjawat.
Seitsemän kirjawaa

palloa.
Pallo on keltanen.
Keltanen pallo.

Kori on tyhjä.
Tyhjä kori.

Korit owat tyhjät.
Kaksi tyhjää koria.

Ncmha on wiheriä.
Wiheriä nauha.

Nauhat owat punaset.
Kolme punasta nauhaa

Jänis on iso.
Iso jänis.

Jänikset owat pienet.
Kaksi pieutä jänistä.

Härkä on ruskea.
Ruskea härkä.

Härät owat kirjawat.
Kaksi kirjawaa härkää.

Owi ou leweä.
Leweä owi.

Owet owat kaitaset.
Kaksi kaitasta owea.

Korwa on Pyöreä.
Pyöreä korwa.

Korwat owat pitkät.
Pitkät korwat.

Tlluln,,on musta.
Musta taulu.

Taulut owat kirjawat.
Kirjawat taulut.
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Msi pari pieksuja.

Msi pari saappaita.

Msi pari housuja.

Msi Pari hansikoita.

Msi pari kintaita.

Msi Pari silmälasia.

Kaksi paria pieksuja.

Kaksi paria saappaita.

Kaksi paria housuja.

Neljä paria hansikoita.

Kolme paria kintaita.

Kaksi paria silmälasia.

Msi pari sukkia. Kaksi Paria sukkia.

Iksi pari lipukoita. Kaksi paria lipukoita.

Msi pari kenkiä. Kaksi paria kenkiä.
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Tässä on kaksi poikaa. Msi poika kirjoittaa.
Iso poika istuu. Pieni poika seisoo.

Tässä on kolme kissaa. Kirjawa kissa kiipee.
Musta kissa makaa. Walkonen kissa istuu.

Tässä on neljä lintua. Kolme lintua lentää.
Msi lintu istuu. Ruskea lintu ei lennä.

Tässä on ruskea hewoueu. Tässä on musta he-
wonen. Ruskea hewouen syö. Hewoset seisomat.

Tässä on kolme hattna. Kaksi hattua on mus-
taa. Msi hattu ou harmaa.

Tässä on kaksi lasia. Toinen lasi on ehyt.
Toiuen lasi on rikkouaiueu.
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Poika syö omenaa.

Ruuma juo kahwia.

Hewonen syö heiniä.

Lehmä juo wettä.

Poika syöttää koiraa.

Mies juottaa hewosta.

Mies kantaa säkkiä.

Waimo kantaa kaksi
ämpäriä.

Lapset syömät soppaa.

Lapset juomat mettä.

Koirat syömät lihaa.

Kissat juomat maitoa.

Tyttö syöttää kanoja.

Tyttö juottaa kissoja.

Miehet kantamat
arkkua.

Äiti lautaa lasta.
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Poika wetää wauuua

Poika taluttaa ukkoa

Kissa tappaa hiirtä.

Koira puree poikaa.

Poika lyö koiraa.

Poika taittaa keppiä.

Mies wuolee kynää.

Äiti kampaa lasta.

Poika työntää kelkkaa

Paimen ajaa sikoja.

Poika Pyytää perhoa

Kissa kynsii tyttöä.

Pnkki puskee poikaa.

Mies repii kirjettä.

Piika leikkaa leipää.

Äiti Pesee lasta.
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Poika harjaa saap-
paita.

Tyttö poimii kukkia.

Piika lypsää lehmää.

Talonpoika kyntää
peltoa.

Rouwa ompelee
paitaa.

Piika lakasee laattiaa.

Sataa wettä.

Ukkonen käy.

Piika lämmittää
uunia.

Mies kastaa puuta.

Waimo tappaa lintua

Renki niittää heiniä.

Waimo kutoo fnkkaa.

siiika pesee laattiaa.

Sataa lunta.

Sataa rakeita.



Ruskea koira puree wanhaa miestä.

Nuori rouwa poimii punasin ruusuja.

Nuori äiti kantaa pientä lasta.

Pieni tyttö syöttää walkeata lammasta.
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Seppä takoo lukkoja, awaimia, hewosenkenkiä y. m.

Kultaseppä takoo sormuksia, witjoja, korwarenkllita y. m.

Kelloseppä tekee seinäkelloja ja taskukelloja.

Puuseppä tekee Pöytiä, tuolia, sänkyjä, kaappia y. m.

Tynnöriseppä tekee tynnöriä.

Suutari tekee saappaita ja kenkiä.

Räätäli tekee nuttuja, housuja, liiwiä y. m.

Muurari tekee uunia.

Leipuri leipoo leipiä.



Poika kirjoittaa rihwelillä.

Poika kirjoittaa kynällä.

Mies kaimaa lapiolla.

Tyttö harawoitsee harawalla.

Poika ampuu joutsella.

Sotamies ampuu tykillä.

Pukki puskee sarwilla.

Hewonen potkii jaloilla.
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Poika lyö koiraa kepillä.

Mies lyö hewosta piiskalla.

Äiti lyö lasta witsallll.

Mies hakkaa puita kirweellä.

Rouwa niistää kynttilää kynttiläsatsillll.

Waimo lakllsee laattiaa warsiluudalla.

Äiti kampaa lasta kammalla.

Äiti pesee lasta medellä.
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Piika leikkaa leipää weitsellä.

Wainw leikkaa wiljaa sirpillä.

Rouwa leikkaa waatetta saksilla.

Poika wuolee kynää weitsellä.

Mies niittää heinää wiitakkeella.

Mies sahaa lautaa sahalla.

Seppä takoo rautaa wasarallll.

Poika onkii kaloja ongella.
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Mies on
weneessä.

Poika on kelkassa.

Kurki makaa
pesässä.

Mies ratsastaa
hewofen selässä.

Mies seisoo
järwessä.

Herralla on
hattu kädessä.

Miehellä on piippu
suussa.

Äiti pitää lasta
sylissä.

Mies kantaa poikaa
selässä. Waimo

kantaa tyttöä sylissä.

Mies kantaa kirstua
olalla. Waimo kan-
taa ruukkua Päällä.

Lintu seisoo häkillä.
Pojat owllt häkissä.

Mies seisoo rannalla
ja onkii kaloja.
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Mies nostaa poikaa
hewosen selkään.

Äiti panee lasta
kätkyeen.

Sotamies panee
miekan tuppeen.

Mies taataa
olutta lasiin.

Mies tulee tupaan.

Rouwa astuu
waunuun.

Poika juoksee
meteen.

Linnut lentäwät
puuhun.

Lapset menewcit
sänkyyn.

Rouwa panee
lasta tuolille.

Piika panee ruokaa
pöydälle.

Opettaja kirjoitan
taululle.



Lapset tulewat koulusta.

Ihmiset tulewat kirkosta.

Mies wie hewosen tallista.

Tyttö putoo ikkunasta.

Mies kaataa potaattia säkistä.

Kana syö kädestä.

Mies hyppää hewosen selästä.

Poika hyppää tuolilta.
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Hewonen on aatran edessä.
Talonpoika käy aatran jälessä.

Poika käy ukon edellä.
Koira käy ukon jälessä.

Koira hyppii lehmän edessä.
Poika kulkee lehmän jälessä.

Ryökkynä seisoo peilin edessä.
Kuwll seisoo peilin takana.

Herra seisoo tuolin takana.
Tuoli seisoo herran edessä.

Tyttö istuu puun edessä.
Poika seisoo puun takana.

Poika seisoo owen takana.

Pappi seisoo alttarin edessä.
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Lankku on ryytimaan ympärillä.

Lapset tanssimat puun ympärillä.

Lapset istumat Pöydän ympärillä.

Linnut lentäwät tornin ympärillä.

Kärryt kulkemat portin läwitse.

Poika kulkee ikkunan läwitse.

Koira hyppää wanteen lämitse.

Poika kulkee laihon läwitse.



Puut omat ryytimaau sisäpuolella.
Kaiwo on ryytimaan ulkopuolella.

Tyttö istuu ikkunan meressä.

Poika seisoo, nunin wieressä.

Kissa istuu tuolin wieressä.

Poika kulkee isän wieressä.

Lasi seisoo pullon wieressä.

Nuttu riippuu owen wieressä.

Rouwa itkee ruumiinartun wieressä.
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Omenat owat korissa.
Weitsi on korin wieressä.

Linmmpojat owat pesässä.
Lintn istuu Pesän wieressä.

Lapsi makaa kätkyessä.
Äiti istuu kätkyen wieressä.

Poika istun kärryissä.
Koira juoksee kärryin wieressä.

Weitsi ja kahweli owat talinkin wieressä.

Kärryt kulkewat puun siwutse.
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Tuoli seisoo uunin meressä.
Tuoli seisoo owen wieressä.
Tnoli seisoo uunin ja owen Malilla.

Koira makaa lehmän takana.
Koira makaa miehen edessä.
Koira makaa miehen ja lehmän wälillä

Sohwa on Pöydän takana.
Tuoli on Pöydän edessä.
Pöytä on tuolin ja sohwan wälillä

Rouwa seisoo kahden herran wälillä.

Piironki seisoo kahden ikkunan wälillä.

Koira juoksee suuren ja pienen Pytinkin
wälillä.
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Tupa on mäen alla.

Tupa on mäellä.

Tyttö istuu tuolilla.
Kissa makaa tuolin alla.

Kissa kiipee lankun ylitse.

Koira hyppii kepin ylitse.

Lintu lentää katon ylitse.

Silta käy joen ylitse.
Joki kulkee sillan alitse.

Mies ajaa sillan ylitse.
Mies soutaa sillan alitse.
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Puulla on juuri, wartalo ja latwa.

Kaswillll on warsi, lehdet ja kukat.

Tuolissa on istuin-lauta, selta-lauta ja jalat.

Pöydässä on päällys-lnutn, reunus, laatikko ja jalat.

Tumassa on katto, seinät, omi, ikkunat ja piiput.

Puukossa on terä ja Pää.
Terässä on kärki ja hamara.

Kirjassa on lehdet, kannet ja selkä.

Piipussa on warsi ja koppa.
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Hewosen Pää.

Koiran Pää.

Härän Pää.

Kissan Pää.

Peuran Pää.

Kalan Pää.

Nuken pää.

Pukin sarwet.

Piipun koppo.

Kärryn Pyörä.

Myllyn siiwet.

Kellon witja.
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Aasilla on pitkät korwat.
Aasin korwat owat Pitkät.

Härällä on kaartamat sarwet.
Härän sarwet owat kaartamat,

Kissalla on Pyöreä pää.
Kissan Pää on Pyöreä.

Hewosella on pitkä harja.
Hewosen harja on pitkä.

Lampaalla on paksut willat.
Lampaan willat owat paksut.

Sialla on paksu ruumis.
Sian ruumis on paksu.
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Orciwalla on tuuhea häntä.
Orciwan häutä ou tuuhea.

Hiirellä on pitkä häntä.
Hiiren häntä ou pitkä.

Pukilla ou pitkä parta.
Pukin parta on pitkä.

Jäniksellä on pitkät takajalat.
Jäniksen takajalat omat pitkät.

Joutsenella on pitkä kaula.
Joutsenen taula on pitkä.

Tarha pöllöllä on Pyöreät silmät.
Tcirhapöllön silmät omat Pyöreät.
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Tuolilla on rikkonainen selkä-lauta.
Tuolin selkä-lauta on rikkonainen.
Tyttö istuu tuolilla, jolla on rikkonainen selkä-

lauta.

Nutussa on musta kaulus.
Nutuu kaulus ou musta.
Miehellä on nuttu, jolla on musta kaulus.

Hatussa on puuanen nanha.
Hatnn nauha ou puncmen.
Rouwalla on hattn, jolla on pnnanen nauha.

Waunussa on keltaset pyörät.
Waunun Pyörät owat keltaset.
Tämä on wannu, jossa on keltaset Pyörät.

Pöydässä on wiheriä lauta.
Pöydäu lauta on wiheriä.
Lapset istumat Pöydän ympärillä, jossa on

wiheriä lauta.

Kirjassa on siniset kannet.
Kirjan kannet owat siniset.
Poika lukee kirjasta, jossa on siniset kannet.
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Herralla on hattu.
Herran hattu on tuolilla.

Miehellä ou keppi.
Koira kantaa miehen keppiä.

Sotamiehellä on miekka.
Poika kantaa sotamiehen miekkaa.

Rouwalla on hattn.
Ronwan hattu riippuu puussa.

Tytöllä on nukki.
Tytön nukella ei ole Päätä.

Miehellä on koira.
Miehen koira istuu takajaloilla.



Koira kantaa hattua.
Mics on hatnn omistaja.

Pojalla on kypäri.
Sotamies on kypärin omistaja.

Hattu riippnn pnnssa.
Tyttö on hatnn omistaja.

Koira ajaa jänistä.
Mies on koiran omistaja.

Korissa on omenia.
Waimo on korin omistaja.

Warsiluuta on maassa.
Nokija on warsilundan omistaja.
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Äiti kampaa lapsen tukkaa.

Poika suutelee äidin kättä.

Äiti niistää tytön nenää.

Herra antaa kerjäläiselle rahaa.

Piika tarjoo herralle kahmia.

Mies tuo herralle kirjeen.



Poika antaa koiralle leipää.

Mies poimii tytölle omenia.

Äiti leikkaa pojalle leipää.

Opettaja wnolee oppilaalle kynää.

Isä ostaa pojalle lakin.

Poika tuo isälle piipun.
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Lapset poimiwat äidille kukkia.

Poika osottaa miehelle tietä.

Äkänen rouwa wiskaa taltrikin piian kädestä.

Toinen Poika wiskaa lakin toisen pojan päästä.

Poika wetää nenäliinaa herran taskusta.

Poika lankee isän syliin.
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Kengät omat puusta.
Pun-kcngät.

Ukko on lumesta.
Lumi-ukko.

Katto on laudasta.
Lauta-katto.

Laukku on landllsta.
Lauta-lankku.

Omi on lasista.
Lasi-owi.

Piippu ou merenwa-
hasta.

Merenwaha piippu.

Hattu ou olista.
Olki-hattu.

Lakki on nahasta.
Karwa-lakki.

Kengät owat nahasta,
Ncchka-kengät.

Nnkti on nahasta.
Nahka-nukki.

Katto on tiilistä.
Tiili-katto.

Mnuri on kiwestä.
Kiwi-nwuri.

Unni on kaakelista.
Kaakeli-nuni.

Taulu on Musta.
Puu-taulu.

Hattu on huomasta.
Huopa-hattu.

Lakki on werasta.
Werkalakki.
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Poika on tyttöä isompi.

Puu on tupaa korkeampi.

Pöytä on penkkiä
leweämpi.

Herra on rouwaa
lihawampi.

Penkki on Pöytää pitempi.

Ruuku on koria paina-
wampi.

Sulkakynä on lyijykynää
pitempi.

Wati on tllltrikkia
sywempi.

Tyttö on poikaa pienempi.

, Tupa on puuta matalampi.

. Penkki on Pöytää kapeampi.

Rouwa on herraa
laihempi.

i Pöytä on Penkkiä lyhempi.

Kori on ruutua keweämpi.

Lyijykynä on sulkakynää
lyhempi.

Taltrikti on wlltia
matalampi.
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Rouwll on yhtä iso kun
herra.

Toinen Puu on yhtä kor-
kea kun toinen.

Toinen penkki on yhtä
pitkä kun toinen.

Uuni on yhtä leweä kun
kaappi.

Toinen leipä on yhtä
painama kun toinen.

Wiiwotin on yhtä pitkä
kun taulu.

Herra ja rouwa owat
yhtä isot.

Molemmat puut owat
yhtä korkeat.

Molemmat penkit owat
yhtä pitkät.

Kaappi ja uuni owat
yhtä leweät.

Molemmat leiwät owat
yhtä painamat.

Taulu ja wiiwotin owat
yhtä pitkät.
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Lankku ei ole yhtä korkea kun Pytinki.
Lankku ja Pytinki eiwät ole yhtä korkeat.
Lankku on pytinkiä matalampi.
Pytinki on lankkua korkeampi.

Lapio ei ole yhtä pitkä kun harawa.
Lapio ja harawa eiwät ole yhtä pitkät.
Lapio on harawaa lyhempi.
Harawa on lapiota pitempi.

Molemmat wiiwottimet eiwät ole yhtä leweät.
Toinen wiiwotin on toista wiiwotinta leweämpi,
Toinen wiiwotin on toista wiiwotinta kapeampi,

Peeronat eiwät ole yhtä suuria.
Toinen peerona on toista peeronaa suurempi.
Toinen peerona on toista peeronaa pienempi.

Molemmat korit eiwät ole yhtä painawia.
Toinen kori on toista koria painawampi.

Molemmat puut eiwät ole yhtä paksuja.
Toinen puu on toista puuta paksumpi.
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Rouwa on poikaa isompi.
Herra on rouwaa isompi.
Herra on isoin.

Pytinki on lankkua korkeampi.
Puu on Pytinkiä korkeampi.
Puu on korkein.

Tuoli on Pöytää matalampi.
PM on tuolia matalampi.
Palli on matalin.

Lapio on harawaa lyhempi.
Harawa on wiitaketta lyhempi.
Lapio on lyhin.

Punanen nauha on kellasta nauhaa leweämpi.
Wiheriä nauha on punasta nauhaa leweämpi.
Wiheriä nauha on lewein.

Sininen nauha on teltasta nauhaa kapeampi.
Ruskea nauha on toisia nauhoja kapeampi.
Ruskea nauha on kapein.
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Monta kynää Muutama kynä.

Tässä on enemmän ome-
nia kun peeronia.

Tässä on wähemmän pee-
ronia kun omenia.

Wiisi omenaa.
Kolme peeronaa

Kolme ruusua.
Kaksi neilikkaa

Tässä on enemmän ruu-
suja kun neilikoita.

Wiisi weistä.
Wiisi kahwelia

Tässä on yhtä paljo weit-
siä kun kahwelia.

Pöydällä on kaksi kirjaa
Tuolilla on kolme kirjaa.
Laatimlla on neljä kirjaa.
Enimmät kirjat owat laattialla

Koiralla on enemmän jalkoja kun hanhella.
Kärpäsellä on enemmän jalkoja kun koiralla.
Kärpäsellä on enimmät jalat.



68

Aasilla on pitemmät korwat kun hewosella.
Aasin korwat owat hewosen korwia pitemmät.

Joutsenella on pitempi kaula kun hanhella.
Joutsenen kaula on hanhen kaulaa pitempi.

Jalopeuralla on isompi pää kun tiikerillä.
Jalopeuran pää on tiikerin Päätä isompi.

Kotkalla on pitemmät siiwet kun kyyhkysellä.
Kotkan siiwet owat kyyhkysen siipiä pitemmät.

Apinalla on pitemmät etukädet kun takakcidet.
Apinan etukädet owat takalasia pitemmät.

Pukilla on pitemmät sarwet kun härällä.
Pukin sarwet owat härän sarwia pitemmät.
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Täällä näen kolme lehmää.
Ensimäinen lehmä seisoo.
Toinen lehmä makaa.
Kaksi lehmää seisoo.

Tässä on neljä koiraa.
Kolmas koira makaa.
Neljäs koira istuu.
Kolme koiraa istuu.

Wiisi lasta istuu Pöydän wieressä.
Wiides lapsi on tyttö.
Neljä lasta kirjottua.
Neljäs lapsi lukee.

Tässä seisoo kuusi sotamiestä.
Kuudes sotamies on upseeri.
Ensimäinen sotamies on pisin.

Tässä kaswaa seitsemän puuta.
Ihdessä Puussa ou omeuia.
Kolmannessa puussa on omenia.

Tässä näen kymmenen omenaa.
Wiimeinen omena on iso.
Muut omenat owat pieniä.
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Lapset omat koulussa.
Toiset lapset kirjottawat.
Toiset lapset lukemat.
Kaikki lapset istumat pöydän ympärillä.

Lampaat omat niityllä.
Enimmät lampaat syömät.
Muutamat lampaat makaamat.

Ihmiset omat käwelemässä.
Muutamalla herralla on kepit.
Ahdella rouwallll on paiwänwarjo.
Ei kellään ole sateenwarjoa.

Tässä on kolme koiwua ja kaksi kuusta.
Tässä on kahdenlaista puuta.

Tässä on Plliwan-kukkll ja käen-kllllli.
Montako kukkaa on tässä?
Monenkolaista kukkaa on tässä?

Tässä näen kaksi omenaa, kaksi peeronaa
ja kaksi kirsimarjaa.

Tässä on kuusi hedelmää.
Tässä on kolmenlaista hedelmää.
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Äiti pesee lasta.

Äiti kampaa tyttöä.

Äiti pukee poikaa.

Sotamies ampuu
miestä.

Mies ajaa herran
partaa.

Isä nostaa lasta
tuolille.

Poika pesee itseänsä.

Tyttö kampaa
itseänsä.

Poika pukee itseänsä.

Mies ampuu
itseänsä.

Herra ajaa par-
taansa.

Poika nousee
tuolille.
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Poika ui.
Poika on uinut.

Mies sahaa lautaa.
Mies on sahanut laudan.

Mies ampuu liutua.
Mies on ampunut linnun.

Koira puree poikaa.
Koira on purrut poikaa.

Poika Miskaa koiraa järween.
Poika on wiskannut koiran järween.

Rouwa Panee lampun pöydälle.
Rouwa on pannut lampun pöydälle.



Poika pesee itseänsä.
Poika on pesnyt itseänsä.

Mies nousee hewosen selkään.
Mies on nousnnt hewosen selkään.

Kissa kiipee puuhun.
Kissa on kiiwennyt puuhun.

Kukko lentää lankulle.
Kukko on lentänyt lankulle.

Aurinko laskee.
Aurinko on laskenut.

Aurinko nousee.
Aurinko on nousnnt.












