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Oikea ja vasen.

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

Tule huomenna meille!
Meilläkin on pieni kiltti tyttö.

Ja meillä on montakaunista
nukkea. Eikä matka ole

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

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

3. Alli kulki tietä myö-
ten. Nyt tulee hauskaa. Lei-
kimme koko päivän. Näin
hän ajatteli. Ja sitten hän tuli tienhaaraan.

Äiti neuvoi oikealle.
Sen Alli muisti. Mutta
kumpi on oikea? Tätä ei
Alli nyt muistanut. Ja hän
mietti hauvan. Mutta sit-
tenkin täytyi hänen kotiin
palata.

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

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

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

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

2. Äiti! Näin sanoi Heikki. Kyllä tämä

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

Äiti antoi Heikin mennä. Ja Heikki oli
iloinen.

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

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

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

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

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

Armelias Mari.
1. Mari sai sedältä nimipäivälahjaksi rahaa.

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

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

Mirri ja Musti.

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

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

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

3. Mutta emäntä
meni ja nosti Mustin
päätä. Sen parta oli
vielä märkä. Siinä nä-

kyi vähän kermaakin.
4. Sinäpä olet kerman syönyt! Näin sanoi

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

Kohteliaita lapsia.

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

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

3. Vieras puhui sitten majatalossa: Tah-
toisin mielelläni asua tässä kylässä. Sillä täällä
on kohteliaita lapsia. Ja kohteliaat lapset ovat



58

hyviä lapsia. Semmoiset tuottavat paljon iloa
vanhemmilleen ja muillekin ihmisille.

Löydetty veitsi.

1. Matti käveli maan-

tiellä. Siinä hän näki
kynäveitsen. Hän ottisen.
Siinä oli kaunis, valkea
pää ja kaksi kirkasta

terää. Matti tuli siitä iloiseksi. Heti ryhtyi hän
tekemään kaarnahevosta. Tämäpä on oivallinen
löytö! Näin hän siinä veistellessään ajatteli.

2 Samassa tuli mies tietä myöten. Hän
katseli tarkasti tielle.
Tämä etsii veistä, ajatteli
Matti. Mitä etsitte? ky-
syi hän. Mies vastasi:
Minulta putosi kynäveit-
si, jossa oli valkea, pää

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

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

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

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

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

Pikku Heikki
Kerran päätti pikku Heikki olla

iso miesi;
Voimaa oli hänellä, ja paljon

hän jo tiesi.

Siis ei viitsi pikku Heikki enää

lapsi olla;
Talonpaikka katsottuna on jo

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

Hirret aikoo Heikki kaataa, tehdä talon oivan;
Ympärille sitten raivaa pellon vihannoivan.

Mutta vaikka hiki päässä Heikki puuta hakkaa,
Puu ei kaadu; väsyneenä Heikki työstä lakkaa.

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

BbCc D F f G

Q q Xx Zz Åå

Kaukaisia matkustajia.

1. Lapset istuivat veneessä, joka oli maalle
vedetty.
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Nyt olemme matkustavaisia, sanoi Heikki.
Olemme tulleet kaukaa vierailta mailta Suomea
katsomaan.

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

Minä olen neiti Cecilia, ja minä tuon luu-
muja, sanoi Helmi.

Minä olen David, josta isä kertoi viime
pyhänä, sanoi Juho. Ole sinä, Ville, jättiläinen
Goljat!

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

Minä olen Zuleima Mård, sanoi Anni. Tulen
Ruotsista, joka on meidän naapurimaamme.

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

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

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

Kuka teki parhaiten?

A.
A.

1. Slntero, Emmi, Niilo jaYrjö olivat nii-
tyllä kukkia etsimässä. Kun he menivät ojan

ylitse, katkesi porras.
E. Emmi oli silloin kes-
©. kellä porrasta. Hän

putosi ojaan. Ja virta
alkoi häntä viedä mu-
kanansa.

Y. 2. 2)rjö pelästyi kovasti. Hän alkoi it-
keä ja vaipui voimatonnamaahan. Antero lähti

kotia kohden juok-
semaan. Hän tahtoi
saada kiireesti äidin

N. avuksi ©niinille. Mut-
N. ta Niilokiirehti ojaan.

Siinä ei ollut vettä
kovin paljon. Hän

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

0. 1. Tule tänne, Dtto! sanoi vanha iso-
isä.- Minä kysyn si-
nulta jotakin. Otto
tuli.

Iso-isä. Mistä
saamme leipää?

Otto. Äiti leipoo
jauhoista.

O.

I
I.

isoisä. Mistä saa äiti jauhoja?
Otto, Isä vie myllyyn jyviä. Siellä

hän jauhattaa ne jauhoiksi.
2. Iso-isä. Mistä saa isä jyviä?
Otto Isä kylvää niitä neitoon. Siitä

kasvaa vilja. Vilja leikataan, ja siitä pui-
daan jyvät riihessä.

M.
M.

sso-isä. SKutta kuka kasvattaa viljan
siemenestä?

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

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

Dtto. Meidän tulee sitä rukoilla Ju-
malalta.
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isoisä. Kuinka meidän sopii sitä ru-
koilla?

Dtto. Anna meille tänä päivänä joka-
päiväinen leipämme!

Kaksi ja yksi.

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

tähden sinulla on
kaksi silmää, mutta
ainoastaan yksi suu?

Tommi. Sitä en
tiedä.

Äiti. Sinun tulee
nähdä paljon, että. tulisit oppineeksi. Mutta
sinun tulee puhua vähän, ettet olisi tuhma.
Sillä ainoastaan tuhinat puhuvat enemmän

kuin he varmasti tietävät.
2. Äiti. Tiedätkö, Tommi, minkä tähden

sinulla on kaksi korvaa, mutta ainoastaan
yksi suu?

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

tulisit viisaaksi. Mutta sinun tulee puhua

T.
T.
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vähän. Sillä joka paljon puhuu, hän ei en-
nätä kuunnella. Ja hän jää oppimattomaksi.

3. Äiti, Tiedätkö, Tommi, minkä tähden
sinulla on kaksi kättä, mutta ainoastaan
yksi suu?

8. Tommi. Sitä en tiedä.
Äiti. Sinun tulee käsilläsi tehdä työtä.

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

S.

Vaahtera

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

W

L. 2. Sassi oli käynyt metsässä. Hänellä
oli kirves Olallansa. Lassin tuli kulkea vaah-
teran ohitse. Hän pysähtyi siihen. Huvik-
sensa pilkkoi hän suuret kappaleet vaahte-

L.

5*



66

ran kuorta. Se irtautui niin
helposti. Söi hän muuta-
mia lastujakin vaahteran run-

gosta.
3. Kun isä näki vaah-

teran turmeltuna, tuli hän
hyvin surulliseksi. Kyllä hän

K.
K.

tiesi, mitä siitä seuraisi. Tämä puu 011 tarvin-
nut kymmeniä vuosia kasvaakseen, sanoi hän.
Nyt olet sinä, Lassi, yhdessä hetkessä sen
turmellut. Siitä on ollut meille hyötyä ja
iloa. Se on ollut koko seudun kaunistuk-
sena. Mutta vallan tarpeetta olet sinä sen
hävittänyt.

H.
H.

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

O.
D.

vaivaa.

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

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

Ylpeä sormi.

u.
u.

1. Uusi, kaunis sormus pantiin kerran
etusormeen. Tästä tuli etusormi kovin ylpe-
aksi. Ettepä ole minun
vertaisiani, sanoi se
toisille sormille japeu-
kalolle. Uskokaa vain,
että minä olen paras
joukossa!

p.

P.

E.
R.

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

3. Ruusu kukki parhaallaan. Käden piti
ottaa kukkaa. Etusormi on valmis. Mutta
peukalo ei auttanut. Ruusu ei taittunut.

Ruoka-aika tuli. Etusormi ei yksin
voinut pitää leipää, ei veistä, ei kahvelia

eikä lusikkaa.
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J.
I.

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

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

i. tanut mustepullon?
i. kysyi hän. Tämä

kirja on nyt mennyt
pilalle,

u. Ilmari nousi sei-
-11. somaan. Minä tuon

opettajalle uuden kir-
Jan, kun tulen huomenna kouluun. Näin sa-
noi Ilmari opettajalle,

a. 2. Oletko sinä, Ilmari, kaatanut muste-
a. pullon ja pilannut tämän kirjan? Näin kysyi

opettaja edelleen.
Ilmari. Minä en ole kaatanut mustepulloa.

ä. Opettaja. Minkä tähden sinä sitten toi-
11. sit uuden kirjan, vaikka et ole kaatanut

mustepulloa?
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O

o

ö

o

e

e

t.
t

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

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

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

Västäräkin pesä.

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

1.
I.

2. SSästäräkki lensi
piha-aidalle. Se kei-
kutti iloisestipyrstöänsä.
Lapset huomasivat sen.
Iloisina he taputtivat
käsiänsä ja huusivat:
Wästäi-äkki! Kesä tulee!

3. Sitten rakensi västäräkki pesänsä halko-
pinon rakoon. Nyt siinä oli jo useita pieniä
poikasia. Niille kantoi västäräkki matoja jahyön-

r.

r.

teisiä. Kun se oli näitä
etsimässä, Uskalsivat
lapset välinvarovaisesti
tirkistää pesään. Pienet
poikaset avasivat silloin
suunsa. Ne luulivat äi-
dirt taas ruokaa tuovan.

n.

N.

Ne olivat oikein hauskoja. Eivätkä ne ollenkaan
pelänneet. Mutta lapset eivät niille milloinkaan
pahaa tekneet.

4. Wieras poika kulki siitä ohitfe. Hän
näki västäräkin, joka vei nokassaan raatoa katko-
pinon rakoon. Hän arvasi, että sen pesä oli siellä.

s.

ss.
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Ensin hän viskasi Kivellä, ©äikähtyttemä västä-
räkki lensi pesästään. Sitten veti potka pesän ulos.
Pienet poikaset hän viskasi maahan kuoliaiksi.
Sitten hän jatkoi taas matkaansa.

5. Kun lapset taas
tulivat pinon luokse, pe-
lästyivät he kovasti.
Kuu he näkivät, mitä
oli tapahtunut, eivät he
voineet olla itkemättä.

p-
p.

k.
i.

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

Mirri lasten opettajana
1. Mirri istui aa-

mulla tuolilla. Se kastoi
kielellään käpäläänsä ja
tiyyhiskeli sillä moneen
kertaan naamansa.

2. Nyt tulee vie-
raita, sanoivat lapset.

m.
m.

y-
Y.

Sillä Mirri pesee kasvuaan. Warmaankin tulee täti
sieltä kaukaa. Silla Mirri pyyhkäsee oikein korviensa
takaa. Ia silloin aina tulee kaukaisia vieraita. Ia

h.
H.
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lapset alkoivat odottaa tätiä. Sillä täti oli aina
eunenkin tuonut tuliaisia lapsille.

3. Päiwä kului. Ilta tuli. Tätiä ei kuu-
lunutkaan. Miksi pesi Mirri kaswosansa, waikka ei
wieraita tullutkaau? Näin kysyiwät lapset äidittä.

4. Äiti wastasi näin. Mirri tahtoi teitä
opettaa. Pitää olla puhdas ja siisti aina, waikka
ei Vieraitakaan tule. Sen tähden pitää pestä kas-

w.

M.

d.
b.

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

Äidin auttaja.

1. Äidillä oli fotoin kiire. Talon emäntä oli
tnonnt snnren säkin tappuroita. Ne piti äidin keh-
rätä langaksi. Emäntä tahtoi kudottaa säkkikangasta.
Ia kangas oli pian toalmiiksi saatatoa. Mutta äidin
täytyi käydä ulkotöissäkin.

2. Nytpä minun täytyy ryhtyä työhön. Näin
ajatteli pikkn Liisn, kun hän oli yksin kotona. Täy-
tyyhän minun äitiä auttaa. Ia hän istui äidin
tuolille rukin eteen. Kyllä se oli komin waikeata.
Ia monta, monta paitoää siinä kului. Mutta sitten

g'

9-

j-
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se alkoi wähitellen käydä. Ia wiimein hän kehräsi kuin
oppinut wanha mummo.

3. Monena päiwänä oli Liisu jo kehrännyt.
Hänellä oli jo lankaa muutamia wyhtiä tallessa.
Tapsiurasäkki oli käynyt jo paljon pienemmäksi. Silloin
tuli äiti odottamatta pai-
wallä kotiin. Hän näki Lii-
snn kehräämässä. Hän häm-
nmstyi suuresti. Sillä ei hau
tiennyt, että Liisu osasi keh-
rätä.

4. Rakas lapsi! huudahti äiti. Kuka sinun on
kehräämään opettanut? Mutta Siipi sanoi wain: Täy-
tyyhän minun auttaa sinua,
äiti kulta! Ia tässä ou wäl-
muta wyhtiä.

Hän näytti äidille wyh-
det, jotka hän oli kehrännyt.
Ia äiti oli kowin hywillänsä.
Mutta Liisu oli itsekin oikein iloinen. Sillä hän oli
jo klluwan miettinyt, millä tawalla hän woisi auttaa
äitiä. Nyt hän oli sen keksinyt. Kun wain ryhtyy
työhön, niin kyllä siitä aina jotakin hywää tulee.
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Wäinön pakomatka.
1. Wäinö otti aamulla

Ellin kahwikupit. Hän aikoi
niillä salaa leikkiä. Kupit hän
aikoi wiedä takaisin, ennen kuin
Elli itse tulisi leikkimään.
Hän yritti joutua kiireesti.

Silloin hän kompastui lattiamattoon. Kupit singahtiwat
lattialle. Ia usea niistä särkyi.

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

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

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

4. Mutta Wäinö oli Unhoissaan. Kuppien rikku-
minen häntä suututti. Seu lisäksi häntä häwetti. Ia
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wielä täytyisi hänen pyytää anteeksi Elliltä. En pyydä!
Näin hän sanoi. Ia sitten hän meni ulos.

5. Wäinö meniriihen
luo olkilatoon. Olkoot siellä
äiti ja Elli! Näin hän ajat-
teli. Woinhan minä olla
muuallakin. Anteeksi en tahdo
pyytää. Minähän olen iso
poika. Ia Elli on wain
pieni tyttö.

6. Aika kului hywin hitaasti. Wäinöllä oli kowin
ikawä. Nälkäkin alkoi ahdistella. Sen lisäksi kuului
ukkosen jyrinää. Salama leimahteli. Ia wettä alkoi
sataa. Miksi otin Ellin kupit? Ia miksi en pyytänyt
anteeksi? Näin ajatteli Wäinö tuskallisena.

7. Wiimein täytyi Wäinön palata kotiin. Kiireesti
hän juoksi. Mutta sittenkin hän kastui. Läpimärkänä
hän tuli tupaan. Hän sei-
sahwi owelle. Häntä hawetti
wieläenemmänkuin aamulla.

8. Wäinö kultu! Näin huusi Elli. Missä sinä olet
ollut? Minä olen niin kowin pelännyt. Siellähän käy
ukkonen ja jataa. Ia sinä
olet ollut ulkona. Minä an-
nan sinulle kaikki kuppini.
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Minä annan nukkemkin, jos main tahdot. Etkö tahtoisi
leikkiä liunnn kanssani?

9. Sitten tuli äitikin siihen. Missä oletollnt, Wäinö
rankka? Näin hän sanoi. Ia hän näytti kowin snrnlliselta.

10. Äiti! Näin sanoi Wäinö. Minä olen ollnt paha.
Mutta anna, rakas äiti kulta, minulle anteeksi! Ia minäpyy-
öän Elliltäkin anteeksi. Enkä minä enää tahdo olla niinpaha.

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

kätensä Ellin ympärille. Elli oli kowin iloinen. Ia
äitikin oli iloinen.

12. Mutta Wäinö ajatteli nain. Minulla on hywä
äiti. Minulla on hywä sisar. Miksi en pyytänyt jo
aamulla anteeksi? Mallan turhaan minä ladussa paossa
olin. Ia kowin ikäwää siellä oli. Parempi olisi ollut heti
anteeksi pyytää.

B b Cc D Ff G
B b C e D Ff G
Q q V XxZz Åå
Q q V X x Z z A ä
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Outoja nimiä.
1. Cecilia Ahman oli jo wanha mummo. Mutta

hän oli wieläkin lasten hoitajana. Sillä hän rakasti
lapsia, ja lapset rakastiwat häntä. He nimittiwät häntä
Silja mummoksi..

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

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

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

Silja mummo. Dawid Bernhard Qwarnström.
Alli. Entäs äidin nimi?
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Silja mummo. Zenobia, ja hänen oma suku-
nimensä oli ollut Cederqwist.

Alli. Ia tytöillä oli yhtä oudot nimet.
Silja mummo. Lizzie, Xenia ja Alfhild.
3. Martti. Nuorin oli Allin kaima; sillä sano-

taanhan Alfhildiä usein Alliksi.
Silja mummo. Oli siellä sinunkin kaimasi. Sillä

pojan nimi oli Marten, joka on sama kuin Martti;
toinen oli Axel, kolmas Valentin ja neljäs Ferdinand.

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

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

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

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

Min taikka toisten kanssa kun ma ryhdyn laulamaan,
Mielelläni, iloisesti kiitän Herraa armostaan.
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iv

Kilpajuoksu.
1. Isä toi kaupungista tullessaan rinkelit Airille,

Helmille ja Simolle. Kukin heistä antoi rinkelistään
osan pikku Hallille, joka oli heidän uskollinen leikki-
kumppalinsa. Ja pian olivat rinkelit syödyt.

Isällä oli kuitenkin jäljellä vielä yksi rinkeli, joka
oli suurin ja kaunein. Hän näki, että kaikki vielä mie-
littelivät makeata rinkeliä. Ja hän sanoi: „Kuka on
paras juoksemaan, se saa rinkelin."

2. Isä istui rapulla ja piti rinkeliä kädessään.
Airi, Helmi ja Simo menivät kaivolle saakka. Sieltä
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heidän piti juosta yhtaikaa isän luokse. Kuka ennemmin

ennättäisi, se voittaisi rinkelin.
Mutta kun pikku Halli näki, minne Airi, Helmi ja

Simo menivät, niin sekin meni heidän joukkoonsa.
Ja kun lapset lähtivät yhtaikaa juoksemaan, niin Hallikin
lähti. Kaikki koittivat panna parastansa. Mutta Halli
pääsi isän luokse ensimmäisenä, vieläpä paljon ennemmin
kuin kukaan lapsista. Toisena ennätti Simo. Melkein
samassa tuli Helmi, jolla oli uusi pitkä hame yllä. Airi
tuli vasta viimeisenä.

Kenelle oli rinkeli annettava?
3. Simo väitti, ettei kukaan ollut kehottanut Hal-

lia juoksemaan. Mutta isä ja Airi muistivat sanotuksi
vain, että rinkelin saa se, joka on paras juoksemaan.
Eikä ollut kukaan sanonut, ettei Halli saisi juosta.

Simo väitti vielä, että Halli juoksi neljällä jalalla
ja ennätti sen tähden pikemmin. Heillä toisilla oli vain
kaksi jalkaa kullakin. Mutta isä ja Airi muistuttivat,
ettei oltu sanottu, kuinka monella jalalla kukin saisi
juosta.

Sitten väitti vielä Helmi puolestansa, että hän olisi
ehkä voittanut sekä Hallin että Simon, jos hänen ha-
meensa olisi ollut vähän lyhempi.

4. Tästä pulmallisesta asiasta keskusteltiin ja väi-
teltiin kauvan. Isä, Airi, Helmi ja Simo sanoivat sanotta-
vansa. Halli vain oli vaiti ja odotti päätöstä rauhallisena.

Mutta yksimielisyyttä ei lopultakaan syntynyt.
Sen tähden jättivät he tämän asian niiden ratkaistavaksi,
jotka tätä lukevat. Miettikää nyt siis asiaa ja sanokaa
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sitten, kenelle on rinkeli annettava. Ja hyvä olisi, että
sanoisitte päätöksenne niin pian kuin suinkin voitte.
Sillä Halli, Simo ja Helmi odottavat. Ja rinkeli kuivaa
mauttomaksi, jos päätöksenne viipyy kovin kauvan.

Mirkku ja Wirkku.
1. Setä tuli Vieraaksi Kaisun ja Wilson kotiin. Hän

toi Kaisulle nuken. Ia Wiljolle hän toi hewosen.
„Tämäpä on kaunis nukke!" huudahti Kaisu ihastuneena.

„Näin kaunista nukkea en ole ennen nähnyt. Ia tämä saa
olla nimeltänsä Mirkku."

„Tämäpä on komea hewonen!" huudahti Wiljokin ihas-
tuneena. „Näin komeata hewosta en ole ennen nähnyt. Ia
tämä saa olla nimeltänsä Mirkku."

(I*
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2. Kaisu katseli kauwan Mirkkuansa. Ia Wiljo katseli
kauwan Mirkkuansa. Wähän he niillä jo leikkimätkin. Ia
he oliwat molemmat iloisia ja tyytywäisiä.

Mutta sitten halusi Kaisu katsella Wiljon Mirkkua. Ia
Wiljo halusi katsella Kaisun Mirkkua. Mutta ei Wiljo an-

tanut Kaisun katsella Mirkkuansa. Eikä Kaisu antanut Wiljon

katsella Mirkkuansa. Kaisu sanoi Wiljolle: „Kun sinulla on

itselläsi Wirkku, niin miksi tahdot katsella minun Mirkkuani?"
Ia Wiljo sanoi Kaisulle: „Kun sinulla on itselläsi Mirkku,
niin miksi tahdot katsella minun Mirkkuani?"

3. Ia Kaisu pani Mirkkunsa kätköön laatikkoon. Sillä
hän pelkäsi, että Wiljo sen ottaisi. Ia Wiljo wei Mirkkunsa
kätköön wuoteen alle. Sillä hän pelkäsi, että Kaisu sen ottaisi.

Eikä heillä sitten ollut kummallakaan hauskaa, maikka
Kaisulla' oli niin kaunis Mirkku ja Wiljolla niin komea
Wirkku.

4. Kaisu nukkui yöllä. Hän oli illalla muistellut
Mirkkuansa. Ia sen tähden hän näki unta Mirkusta.

Mirkku tuli istumaan wuoteen reunalle.
„Kuule, rakas Kaisu!" Nain se Mirkku sanoi Kaisulle,

joka nukkui wuoteessansll. „Minun on komin ikäwä olla nk-
sinäni siellä ahtaassa, pimeässä laatikossa. Setä antoi minut
sinulle sitä warten, että moisin sinulle iloa tuottaa. Ia knllä
minä woin tuottaa iloa useammallekin yhtaikaa. Anna main
minun tuottaa iloa Viljollekin! Ei sinun ilosi siitä ollenkaan
wähene, maan enenee. Sillä mitä useampi on yhtaikaa iloit-
semassa, sitä suuremmaksi jokaisen ilo tulee."

Ia sitten Mirkku lähti wuoteen reunalta, kumarsi sie-
wäZti ja meni jälleen laatikkoon.
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5. Samaan aikaan nukkui Wiljokin. Hänkin oli illalla
muistellut Mirkkuansa. Ia sen tähden hän nnki unta Mirkusta.

Wirkku tuli hänen wuoteensa wiereen, kohotti päätänsä
ja hirnui.

„Kuule, rakas Wiljo!" Näin se Wirkku hirnui Wiljolle.
„Minun on kowin ikäwä olla yksinäni siellä pimeässä wuoteen
alla. Setä antoi minut sinulle sitä warten, että tuottaisin
iloa sinulle. Ia kyllä minä woin tuottaa iloa useammallekin
yhtaikaa. Anna main minun tuottaa iloa Kaisullekin. Ei
sinun ilosi siitä ollenkaan wähene, maan enenee. Sillä mitä
useampi on yhtaikaa iloitsemassa, sitä suuremmaksi jokaisen
ilo tulee."

Ia sitten Wirkku humahti ystäwällisesti ja käwellä ko-
posteli jälleen wuoteen alle.

6. Kaisu heräsi aamulla. Ia hän muisti jokaisen sanan,
minkä Mirkku oli hänelle yöllä sanonut.

Tuskin Kaisu malttoi pestä kaswonsa, kammata hiuksensa
ja pukeutua, ennen kuin hän meni katsomaan Mirkkua, joka
oli laatikossa.

„Onko se kaikki totta, mitä puhuit minulle yöllä?
kysyi hän Mirkulta.

Ia Mirkku katseli niin wakawaZti ja pelottomasti, kuin
se katselee, joka on totta puhunut.

„Hywä on", sanoi Kaisu Mirkulle. „@i sinun tarwitse
enää olla täällä yksinäsi ja ikäwissäsi. Saat ajella Wilson
Wirkulla, jos Wiljo antaa. Minä puhun hänelle heti
siitä."

7. Wiljokin heräsi aamulla. Ia hänkin muisti jokaisen
sanan, nnnkä Wirkku oli hänelle yöllä hirnuen puhunut.
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Tuskin hänkään malttoi pestä kasmojansa, kammata
hiuksiansa ja pukeutua, ennen kuin hänkin kiirehti katsomaan
Mirkkua, joka oli wuoteen alla.

„Onko se kaikki totta, mitä puhuit minulle yöllä?"
kysyi hän Mirkulta.

Ia Mirkkukin katseli häntä niin wakawasti ja pelotto-
masti, kuin se katselee, joka on totta puhunut.

„Hywä on", sanoi Wiljo Wirkulle. „Gi sinun tarwitse
enää olla täällä yksinäsi ja ikäwissäsi. Saat wetää Kaisun
Mirkkua ja näyttää, kuinka hywä olet juoksemaan, jos Kaisu
maan antaa Mirkkunsa sinun kärryillesi. Minä puhun hänelle
heti siitä."

8. Wiljo waljasti Mirkkunsa kärryjen eteen, jotka
Arwo serkku oli hänelle tehnyt.

„Nyt woisi tässä ajella, kuka main haluaisi," sanoi
hän Kaisulle, Hän tahtoi sillä tawalla tiedustella, mitä Kaisu
asiasta ajattelisi.

„Sepä on hywä!" mastosi Kaisu. „Ajattelin juuri ky-
syä, etkö ottaisi minun Mirkkuani Mirkkusi kärryille."

Mirkku pääsi heti Wirkun kärryille. Ia siitä alkoi
sitten iloinen leikki. Mirkkua käytettiin kylämatkoilla, kaupun-
gissa ja kirkossa. Aika kului oikein hupaisesti. Ia Wiljo
ja Kaisu oliwat iloisempia kuin pitkiin aikoihin sitä ennen.

He huomasiwat, että Mirkku ja Mirkku oliwat puhuneet totta.
Silla nehän oliwat sanoneet, että heidän kummankin ilonsa
enentyisi, jos he Mirkulla ja Wirkulla yhdessä leikkisiwät.

9. Iltapäimällä Kaisu ja Wiljo käwiwät kutsumassa
naapurin Ollin ja Wapun yhteiseen leikkiin. Silloinkin Mirkku
ajeli Mirkulla. Ia Olli sanoi, ettei hän ollut koskaan nähnyt
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komeampaa hewosta, kuin Wirkku oli. Gikä Nappulaan ollut
nähnyt koskaan kauniimpaa nukkea, kuin Mirkku oli.

Mutta kaikki he tunfiwat, että he oliwat oikein iloisia.
Niin iloista iltapäiwää eiwät he olleet pitkiin, pitkiin aikoihin
leikkiessään mieltäneet. Ia niinhän oliwat Mirkku ja Wirkku
Kaisulle ja Wiljolle sanoneetkin, että mitä useampi on yhtaikaa
iloitsemassa, sitä suuremmaksi jokaisen ilo tulee.

Arvon sairaus.
"1. Arvo oli vieraana tädin luona. Hän leikki Hil-

man, Villen ja Ailin kanssa. Ja kaikilla oli hauskaa.
Sillä serkut olivat hyviä ja kilttiä. Ja tätikin oli hyvä
ja ystävällinen.

Täti lähetti lapset asialle kauppapuotiin. Ja hän
antoi jokaiselle viisipenniä. „Saatte ostaa kukin, mitä
haluatte", sanoi hän. Mutta omia ostoksiansa varten
hän antoi Hilman huostaan eri rahat.

Ja lapset riensivät iloisina kauppapuotiin.
2. Hilma toimitti ensin äidin asiat. Hän pyysi

2 kiloa vehnäjauhoja, puolen kiloa kahvia ja kilon so-
keria. Ne pantiin paperipusseihin ja punnittiin. Ja Hilma
maksoi niiden hinnan.

Sitten ostivat lapset omat ostoksensa. Hilma osti
virkkausneulan. Ville osti tinasotamiehen. Ja Aili osti
pienen nukenpään. Mutta Arvo ei tahtonut sanoa, mitä
hän ostaisi. Ja hän jäi viimeiseksi kauppapuotiin.

3. Lapset saapuivat kotiin. Hilma, Ville ja Aili
veivät jauhot, kahvin ja sokerin äidillensä. Ja he ker-
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toivat, mitä he kukin itse olivat ostaneet. Mutta Arvo
jäi siksi aikaa ulos.

Hilma, Ville ja Aili olivat jo kauvan aikaa leikki-
neet pihassa, ennen kuin Arvo tuli heidän seuraansa.
Ja hän näytti kovin kummalliselta. Sillä hän oli kal-

pea. Ja hänen silmänsä olivat käyneet harmaiksi. Näytti
kuin häntä olisi nukuttanut. Hän puhuikin kovin väsy-
neesti ja sekavasti. Ja tuskin hän pysyi seisomassa.

4. „Mikä sinua vaivaa?" kysyivät serkut hämmäs-
tyneinä. Ja kun ei Arvo vastannut mitään, niin juoksi
Aili hakemaan äitiänsä.

„Arvo serkku on tullut sairaaksi", huudahti hän.
„Tule pian avuksi, ettei hän kuole!"

Äiti säikähti kovin ja riensi pihaan. Siellä hän
näki Arvon pitkällään nurmella. Ja Hilma ja Ville sei-
soivat pelästyneinä hänen vieressänsä. „Nyt Arvo serkku
kuoli!" sanoivat he itkien.

5. Äiti huomasi, että Arvo oli mennyt tainnuk-
siin. Ja hän huomasi pian syynkin. Sillä Arvon tas-
kussa näkyi olevan tulitikkulaatikko ja vielä vähän tu-
pakkaakin. Hän kantoi Arvon vuoteelle tupaan, kasteli
kylmällä vedellä hänen päätänsä ja koitti saada vettä hä-
nen suuhunsakin.

Hetkisen kuluttua Arvo avasi silmänsä. Mutta ei
hän jaksanut puhua. Hän vain valitteli surkeasti, pai-
neli käsillänsä otsaansa ja sulki jälleen silmänsä.

6. Kului pitkä aika, ennen kuin Arvo oikein vir-
kosi. Ja vielä sittenkin näytti hänellä olevan tukala
010.
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„Mikä Arvo serkkua vaivasi?" kyselivät Hilma,
Ville ja Aili äidiltänsä.

„Kysykää häneltä itseltä!" sanoi äiti surullisesti.
Mutta Arvolla ei näyttänyt olevan voimaa eikä ha-

luakaan sitä selitellä.

7. Vielä seuraavanakin päivänä Arvo tunsi ole-
vansa sairas ja väsynyt. Hänellä kyllä oli lupa vielä
viipyä tätilässä. Ja täti ja serkut olisivat mielellänsä
hänet siellä pitäneet. Siellä olisi kyllä ollutkin hyvä ja
hauska olla. Mutta ei hän enää voinut viipyä siellä.
Sillä häntä hävetti niin kovin. Ja hän selitti tädille,
että se ikävä asia oli ollut kokonaan Eerolan Mikon syy.
Sillä hän se oli sanonut, ettei kukaan poika pääse mie-
heksi, jos ei polta tupakkaa. Mikon tupakasta hän oli
jo silloin muutamia savuja vetänyt. Ja kun hän nyt
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oli saanut viisipenniä, niin oli hän ostanut tupakkaa
ja polttanut sitä oikein paljon. Sillä hän olisi tahtonut
täällä serkkujensa joukossa näyttää oikein komealta mie-
heltä. Mutta näin pahasti ja häpeällisesti hän oli nyt kui-
tenkin pettynyt. Ja sen saivat tietää sekä täti että serkut.

Arvo sanoi kiitokset ja jäähyväiset tädille. Ja ser-

kutkin hän hyvästeli. Mutta tuskin hän voi katsoa heitä
silmiin. Ja sitten hän lähti.

8. „Miksi palasit ennemmin kuin pitikään?" kysyi
äiti kotona Arvolta. Ja hän arvasi heti, että jotakin
ikävää oli tapahtunut.

Arvon täytyi kertoa asia semmoisena kuin se oli

tapahtunut. Se oli kyllä ikävä tehtävä. Mutta Arvo
tiesi, että totuus on aina sanottava, vaikka se ikäväkin
olisi. Sillä jos puhuu toisin, niin paha tulee kahdenker-

taiseksi, kun siihen tulee valhe vielä lisäksi. Ja valhe
on yhtä suuri paha kuin mikä muu paha tahansa. Arvo
tiesi myös, että äiti olisi sen ikävän asian kumminkin
tädiltä ja serkuilta kuullut.

Kyllä Arvoa hävetti sitten kotonakin. Mutta eipä
hän voinut minnekään muualle mennä sitä häpeä-
tänsä pakoon. Ja kovin ikävää oli, että äiti ja isäkin
saivat häpeätä siitä Arvon sairaudesta. Sillä täytyyhän
isän ja äidin hävetä, kun lapset menettelevät tuhmasti.
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Niinin ja Siljun marjamatka.
1. Niini ja Silju lähtiwät kauniina kesäpäiwänä marja-

matkalle. Mansikat oliwat jo kypsyneet. Ia Niini ja Silju
'lähtiwät niitä poimimaan.

„Älkää menkö etäälle huusi äiti wielä heille
waroitukseksi. „Sillä woisitte eksyä."

Niini ja Silju meniwät mainion taakse. Siinä ei ollut
mansikoita. He meniwät hakaweräjälle.

„Siellä kuumempana on Varmaankin päimänpaisteisia
ahoja, joilla mansikat kasmamat", sanoiwat he. Ia he läh-
tiwät kulkemaan metsäpolkuja eteenpäin.

2. „Minne tytöt menewät?" kysyiwät suuret kuuset ja
petäjät hiljaa humisten.

„Menemme ahoilta mansikoita poimimaan", wastasiwat
Niini ja Silju.

„Kenelle poimitte mansikoita?" kysyiwät ystäwälliset koi-
wut, joiden lehtisiä oksia tuuli häilytteli.

„Tahdon itse syödä makeita mansikoita oikein kyllikseni",
waZtasi Niini.

Mutta Silju sanoi: „ Tahdon wiedä kauniita mansikoita
äidille ja pikkusiskolle."

„Mutta nyt olette tulleet kumminkin liian etäälle",
kuiskasi matala kataja.

„Ia eikö teitä jo pelota, kun olette kahden täällä syn-
kässä metsässä?" kysyi haapa, jonka lehdet lepattiwat lewotto-
minä, niin kuin se itse olisi kowin pelännyt.

Ia kun Niini ja Silju katseliwat haavaa, niin heitä
alkoi jo wähän pelottaa. He tulimat polun haaraan. Ei-
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matka he tietäneet, kumpaa haaraa heidän olisi ollut eteenpäin
mentäwä.

3. „Syöjälle suu täyteen mansikoita!" raakkui ruma
waris polun toisessa haarassa. Ia Niini kiirehti sitä haaraa
myöten.

Mutta toisaalla päin laulm kaunis pikkulintu: „Mansi-
koita äidille ja pikkusiskolle!" Ia Silju meni sitä haaraa
myöten.

4. „Tämä iso äidille tämä punaposki pikkusiskolle!"
Näin jutteli Silju poimiessaan aholla mansikoita. Ia niitä
oli paljon sekä suuria ja punaposkisia. Gi hän ollut milloin-
kaan , ennen nähnyt niin paljon ja niin kauniita mansikoita.
Tuohinen tuli täyteen, ihan kukkuralleen. Ia sitten niitä oli
syödäkin. Eimätkä ne wieläkään loppuneet. „Hywä on, että
jää mansikoita muillekin", sanoi Silju, Sitten hän palasi
iloisena kotiin ja antoi mansikat äidille.

„Lapsi kulta!" huudahti äiti iloisena. „Mistä olet
löytänyt näin paljon ja näin kauniita mansikoita?"

Ia Silju kertoi hänelle koto matkansa.
5. Mutta Niinin edellä oli se ruma waris lentänyt

nhä etäämmälle. Eikä Niini ollut löytänyt ainoatakaan
mansikkaa, maikka waris oli yhä luwannut: suu
täyteen mansikoita!" Ia lopuksi häntä oli rumennut yhä
enemmän pelottamaan. Hän oli luullut jokaista kimeä kar-
huksi. Jokaista suurta kantoa hän oli luullut sudeksi ja jokaista
pientä ketuksi. Jäniksiäkin hän pelkäsi, waikkei hän mitään
niiden kaltaisia nähnyt. Hän juoksi hädissänsä pitkin metsää,
kunnes hän wihdoin wäsyneenä pääsi kotiin. Eikä hänellä
ollut yhtään mansikkaa.
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„Lapsi kulta!" huudahti äiti. „Missä olet wiipynyt
näin lauman? Ja sinähän olet komin säikähtyneen näköinen
ja wäsynyt!"

Ja Niini kertoi hänelle koko matkansa.
6. „Saamme kumminkin makeita mansikoita", sanoi

äiti. Ja hän kutsui lapset pöydän ääreen. Niiniä häwetti
tulla. Mutta Silju hänet kädestä talutti.

»Näistä kiitämme kilttiä Siljua", sanoi äiti.
„Se oli se kaunis pikkulintu, joka minulle mansikat

neuwoi", sanoi Silju. „@n olisi niitä itse löytänyt."
„Ia se oli se ruma ja paha wariZ, joka minut harhaan

johdatti", selitteli Niini puolustuksekseen.
„Se Kitti pikkulintu oli rakkaus sinun sudämmessäsi;

sillä sinä etsit mansikoita äidillesi ja pikkusiskollesi", lisäsi äiti
Siljulle. Mutta Niinille Hän sanoi: „Se ruma ja paha
wariZ raakkui sinun omassa sydämmessäsi. Sinä ajattelit
main itseäsi etkä ketään muuta. Ja semmoinen itsekkäisyus
on komin paha ja ruma asia."

Iso-isän neuvo.

1. Aimo katseli akkunasta tielle. „
Isoisä

tulee!" huudahti hän ja kiiruhti ulos.
Mari, Ilta ja Ilmari riensivät hänen jäljes-

sänsä. Sillä eivät liekään malttaneet odottaa,
kunnes iso-isä olisi tupaan ennättänyt. Ja sit-
ten taluttivat Aimo ja Mari häntä toisesta kä-
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destä ja Ilta ja Ilmari toisesta tupaan, vaikka
hän kyllä olisi taluttamattakin päässyt.

Iso-isä istui, ja lapset jäivät hänen ympä-
rillensä. Näyttipä kuin he olisivat tahtoneet
estää, ettei hän olisi päässyt lähtemään pois.

2. Ja sitten juteltiin tärkeitä asioita. Lap-
set kertoivat, mitä he olivat tehneet ja mitä oli
tapahtunut sen jälkeen, kun he olivat iso-isän
viimeksi tavanneet. Ja sitten he juttelivat, mitä
he tämän jälkeen aikoivat tehdä. Vieläpä he
innostuivat puhumaan siitäkin, miksi he aikoi-
vat isoina tulla ja mitä tehdä.

3. „Kun isä tulee vanhaksi", sanoi Aimo,
„niin minä teen tässä talossa kaikki työt. Minä
kynnän ja kylvän, leikkaan ja puin. Ja minä
rakennan uuden tuparakennuksen tämän van-
han sijaan. Siihen teen kaksi oikein kaunista
sivutupaa. Isä ja äiti saavat toisen. Sinä, iso-
isä, saat toisen, ja saat sen oikein iki-omaksesi.
Ja sitten sinun tulee olla aina täällä."

„Ja minä pidän oikein puhtaina ja siistinä
ne kaksi tupaa, jotka Aimo rakentaa äidille, isälle
ja sinulle", sanoi Mari. „Ruokaakin minä laitan
teille. Saatte aina sanoa, mitä milloinkin mie-
luimmin ottaisitte. Ja aina minä sitä teille lai-
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tan. Välillä sitten ruokin lehmiä ja lampaita
ja teen muita askareita, niin kuin äiti nyt tekee."

„Minä rakennan laivan, paljon paremman
kuin tuo „Alli", joka nyt kulkee tällä järvellä",
sanoi Ilmari. „Se tulee kulkemaan niin hyvin,
että se on Kirkkorannassa jo heti, kun se on
tästä rannasta lähtenyt. Olen itse siinä perä-
miehenä. Kuljetan sinua ja isää ja äitiä kir-
kossa vaikka joka päivä. Ja kaupungissakin
minä teitä kuljetan niin usein, kuin vain ha-
luatte, vaikka joka päivä sielläkin."

~Minulle ei olekaan sitten enää mitään teh-
tävää täällä kotona", sanoi hiljainen Ilta vii-
meiseksi. „Minä panen hatun päähäni ja py-
hähameen ylleni ja menen kouluun opettajaksi.
Opetan sitten kaikki tytöt ja pojat lukemaan ja
laulamaan. Mutta joka päivä käyn katsomassa
äitiä ja isää ja sinua niissä uusissa tuvissa. Ja
minä käyn sekä aamu- että iltapäivillä."

4. „0n oikein hyvin ja kaunista, että ra-
kastatte äitiänne ja isäänne, niin kuin puheis-
tanne kuuluu", sanoi iso-isä. „Ja olen iloinen
siitä, että minuakin rakastatte. Vanhemmat
iloitsevat kyllä lastensa rakkaudesta. Mutta he
iloitsevat enemmän siitä, että he voivat toivoa
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menestystä ja Jumalan siunausta juuri semmoi-
sille lapsille, jotka heitä rakastavat ja kunnioit-
tavat. Sillä Jumala sanoo sanassansa jokaiselle:
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, ettäs menestyisit!
Olette juuri kertoneet, mitä kukin aijotte tehdä.
Kaikkeen siihenkin tarvitsette menestystä ja Ju-
malan siunausta."

5. „Kyllä me aijomme tehdä paljon muu-

takin", muistutti Aimo. Ja Mari, Ilta ja Ilmari
näyttivät olevan samaa mieltä.

„Niin, niin", sanoi iso-isä. „Sen kyllä ar-
vaan. Ja sitä enemmän teille on Jumalan siu-
naus tarpeellinen. Mutta kaiken tämän lisäksi
sanon teille vielä erään hyvin tärkeän asian."

„Mikä se on?" kysyivät lapset uteliaina.
„Se on tämä", vastasi iso-isä vakavana.

„Hyvä on, että aijotte toimittaa paljon ja tär-
keitä tehtäviä ja että siihen kaikkeen odotatte
ja pyy elätte Jumalalta siunausta. Mutta me

kaikki, pienet ja isot, lapset ja vanhatkin ihmi-
set, olemme Jumalan lapsia, koska Jumala on
meidät luonut. Elämme aikamme täällä maa-
ilmassa, kunnes Jumala meidät kutsuu pois.
Sillä oikea kotimme on taivaassa Jumalan luona.
Mitä siis teemme ja toimitammekaan täällä, niin
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meidän tulee muistaa sitä taivaallista kotiamme.
Meidän tulee elää sillä tavalla, että olemme val-
miita sinne lähtemään, milloin taivaallinen Isäm-
me tahtoo meitä sinne kutsua."

„Niin", sanoivat lapset. „ TaivaallisestaIsästä
on äitikin meille usein puhunut ja Jeesuksesta,
rakkaasta Vapahtajastamme."

„Hyvä on, että pidätte ne äidin opetukset
mielessänne", lopetti iso-isä.

V.

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

Niin kuin warjelit mua yöni,
siunaa päiwäni ja työni:
auta. Isä armias,
että pysyn lapsenas!

Iltarukous.
Rakas Isä! Suojassasi
päiwän olen wiettänut;
tästä suurest' armostasi
Sinua mä kiitän nyt!

Hywyyttäsi suurin määrin
olet suonut minulle;
minkä tehnyt olen määrin,
anteheksi anna se!

Wäsyneenä wuoteelleni
laskeun nyt, Luojani;
anna rauhas unelleni,
ole nöllä suojani!
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Ruualle täydessä.
Rakas Isä! Armostasi
annat meille lahjojasi,
että niitä käyttäisimme
ravinnoksi ruumihimme.
Auta myöskin, että ne
lahjoiksesi muistamme!

Muualta päästessä.

Rakas isä! Kiitos armostas,
kun taas rawitsit mua lahjoillas!
Armollasi, sanallasi
rawitse myös sieluani!

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

Isä meidän, joka olet taiwaissa! Pyhitetty olkoon Sinun
nimes. Lähestyköön Sinun waltakuntas. Tapahtukoon Sinun
tahtos niin maassa kuin taiwaassa. Anna meille tänä päi-
wänä meidän jokapäiwäinen leipämme. Ia anna meille
meidän syntimme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme
meidän welwollisillemme. Ia älä johdata meitä kiusaukseen.
Waan päästä meitä pahasta. Silla Sinun on Valtakunta
ja woima ja kunnia ijankaikkisesti. Amen.

Herra siunatkoon meitä ja warjelkoon meitä. Herra
Valistakoon kaswonsa meidän päällemme ja olkoon meille
armollinen. Herra kääntäköön kaswonsa meidän puoleemme
ja antakoon meille ijankaikkisen rauhan. Nimeen Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.



Opeltajille.

Lukemisen alkuopetusta pidetään tawallisesti ikäwänä ja
waiteana tehtäwänä sekä opettajille että oppilaille. Eikä kän
kieltäminen, ettei se Vanhanaikaisia opetustapoja seuraten
semmoista olekin. Ia tämän lisäksi on tuosta ikäwnydestä
ja waikeudesta luonnollisena seurauksena useimmassa tapauk-
sessa epäwarma lukutaito, jos ei suorastaan luontainen hnwä
taipumus auta paremmille tuloksille; sillä mitä itämällä mie-
lellä ja waikeuksien alaisena tehdään, se Harmoin oikein hywin
menestyy. Ne yritykset, mitä aikojen kuluessa on tehty
opetuZtaman parantamiseksi tällä alalla, omat sentähden suuri-
arwöiset ei ainoastaan työn huojentumiseen, maan tulosten
edistämiseen nähden.

Lukemisen alkuopetuksen tekee itämäksi ja waikeaksi ensi
sijassa sen yksitoikkoisuus; sillä onhan tunnettua, että lapsi
kaikessa toiminnassaan kammoo yksitoikkoisuutta ja rakastaa
waihtelewaisuuttll. Toisena yhtä Vaikuttamana syynä on ollut
opetuksen koneellisuus. Lapsen Vilkkaasti kehittywä sielunelämä
waatii työskentelyä, eikä se sentähden moi wiihtyä semmoisessa
tehtäwässä, jossa ei ajatukselle eikä mielikuwitukselle ole tar-
peeksi tointa. Opetustapaa on siis täytynyt kehittää siihen
suuntaan, että se tarjoo lapsille mieluisan waihtelun ohessa
aihetta ajatuksen ja mielikuwituksen toimintaan. Ia siinä
tarkoituksessa on mukana seuraamassa Aapisessa noudatettu
kirjoituslukutapa suunniteltu, s. o. opetustapa, jota seuraten
lapset opetetaan samalla lukemaan ja kirjoittamaan ja jonka
mutaan alusta alkaen luodaan huomiota myöskin luettaman
sisällykseen.

Tästä opetustawasta puhuttaessa kuulee opettajien tawal-
lisesti muistuttaman tätä opetusopin perussääntöä: yksi asia
kerrallaan eikä useampaa yhtaikaa. Ia tällä luulemat he asian

7*
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ratkaisseensa. Lukeminen ja kirjoittaminen owat muka niin
waikeita asioita, että niissä kummassakin erikseen on alottelewalle
kylliksi tekemistä. Mutta tämä osoittaa wain, etteiwät he tunne
kysumyksenalaista opetustapaa eneiupää kuin lapsen luonnetta-
kaan. Nuo kaksi tehtäwää, lukeminen jakirjoittaminen, eiwät ole
toisilleen wieraat, waan niin läheiset, että ne yhdistettyinä
woiwat parhaimmalla lamalla herättää lapsessa harrastusta,
ja sen lisäksi tämä yhdistäminen tarjoo tilaisuutta waihteluun,
jota lapsi työssään malttamatta kaipaa. Tämän lisäksi käy
tuon yhdistämisen perusteella mahdolliseksi opetuksen alusta al-
käen ottaa sen tulokset hywäksikäytettäwiksi monipuolisemmin
kuin muuten möisi laatuun käydä. Tuo suuria aikaansaama
»työn ilo" tulee tällä lamalla opettajan parhaimmaksi liitto-
laiseksi ja menestyksen takaajaksi. Ia kun nykyään kirjoitus-
taito on opetettawa kaikille lapsille yhtä hywin kuin lukutaitokin,
niin on suorastaan wahingollista näitä kumpaakin erikseenopettamalla riistää lapsilla sitä iloa ja hyötyä, mitä niiden
yhdistäminen heille tuottaa näillä heidän ensimmäisillä askeleil-
laan opinteillä. Eikä oikeuta tätä sekään hywin tawallinen
mielipide, että lukutaitoiseksi lapsi olisi kiireemmin saatettawa,
kirjoitustaidon hän muka moi sitten myöhemmin oppia. Sillä
jos todellakin tahdotaan lapsi saada lukutaitoiseksi kiireellisem-min kuin kirjoitustaitoiseksi, niin moidaanhan silloin panna
enemmän aikaa ja harjoitusta siihen, jättämättä siltä kirjoi-
tuksenopetusta kokonaan pois. Opetustyö käy silloinkin waih-telewaiseksi, ja sen lisäksi on kuitenkin opetuksella se etu, että
lapsi oppii kirjaimet alusta alkaen warmemmin, kun hän niitäsaa sillmillänsä nähdä ja kädellänsä tehdä sekä, mikä wielä
antaa suurempaa armoa, omana käsialanansa kalsella ja kirjan
kirjainmuotoihin wertailla. Tällä tawalla tarkistuu hänensilmänsä ja huomiokykynsä, ja maikka sitten siirrytäänkin luke-
maan pääasiallisesti painokirjaimia, antaa tuo alusta alkaen
saatu warmuuZ oppimiselle mataman pohjan, jolle rakennettuna
lukutaito saattaa kehittyä paremmalla menestyksellä sekä no-
peuteen että selwyyteen nähden. Ia maikka opettaja ei katsoisioleman aikaa uhrata kirjoituksenopetukseen enempää kuin että
hän näyttää, miten kukin kirjain kirjoitetaan, niin ei ole sekäänarmottomaksi katsottama. Onhan lapsilla yleensä tapana sil-loinkin, kun lukemisenopetus suorastaan painokirjaimista ulo-
tetaan taikka he muuten owat rumenneet kirjaimiin huomiotansa
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luomaan, näitä piirustella itsekseen, koska se heitä huwittaa.
Lukemisenovetuksen alkaessa kirjoituskirjaimista malmisittaan
lapsille tilaisuutta tähän humittamaan toimeen luonnollisem-
malta tawalla kuin painokirjaimista alkaessa, maikka ei siihen
olisikaan warsinainen kirjoituksenopetus yhdistettynä. Näinkin
saawutetlllln waihtelewllisuuttll jossakin määrässä, ja lapsen
oma harrastus käy monipuolisemmaksi ja wilkkaammaksi, niin
että hän itse useimmassa tapauksessa panee käytäntöön, mitä
hän on oppinut, ja saa sillä tawalla enemmän harjoitusta;
ja tämähän on menestymisen maikuttamana takeena. Siirty-
minen kirjoituskirjaimista painokirjaimiin tapahtuu niin hel-
posti, ettei sitä kannata tässä asiassa miksikään waikeudeksi,
tuskinpa wiiwytykseksikään lukea, koska se samalla on lukemisen
harjoitusta.

Mutta aljettakoon lukemisenopetus millaisista kirjaimista
tahansa, niin on järjellisen opetustawan mukaan tärkeätä,
etteiwät kirjaimet tule oppilaitten silmäin eteen outoina arwoi-
luksina, joiden merkityksestä ei heillä ole tietoa. Halua ja
intoa näiden oppimiseen on silloin waikea heissä herättää ja
wielä waikeampi sitä yllä pitää. Sen tähden on tarpeellista,
että kirjainten merkitys tehdään oppilaille selwäksi „eläwän
kielen" awulla. Siksi omat lukemisenopetuksen walmistawat
asteet tarpeelliset.

Menettely moi tässä käydä seuraamaan tapaan.
1. Kysymyksillä tahi muuten johtaen saatetaan oppilaat

lausumaan lauseita esineistä tahi asioista, jotka omat heille
tuttuja ja jotka heitä miellyttäwät. Heidät saatetaan ymmär-
tämään, että semmoisia sanajaksoja sanotaan lauseilst.2. Oppilaat opetetaan jakamaan lause sanoiksi. Kun
lauseen sanat lausutaan harwakseen, niin he kuulemansa mu-
kaan woiwat heti sanoa, mitä eri osia kussakin lauseessa on.
Mainitaan tämmöisiä osia nimitettäwän sanoiksi. Tawallises-tikin lausutun lauseen woiwat oppilaat pian oppia sanoiksijakamaan,

3. Sanat jaetaan tawuihin. Harwaksen lausuttuina
owat tawutkin helposti eroitettawissa, ja siihenkin oppilaat
pian tottuwat, kun heidän harjoitustansa oikein ohjataan.

4. Opetetaan oppilaat huomaamaan ja eroittamaan
tawujen äänteet. Tämä on waikeampi tehtäwä. Mutta jos
lähdetään ääntiöistä, jotka muodostamat yksikseen tawuja, ja



100

sitten edennytään tawmhin, joissa ensin on ääntiö, sitten
kerake, niin woidaan tätä tietä pian tulla eroittamaan tawuissa
kaikkialla ääntiöt ja lopuksi kerakkeetkin kuuleman mukaan ja
niitä yksikseenkin lausumaan.

Näin menetellen on lapsi tullut käsittämään, että hänen
puheensa on koottu noista yksityisistä äänteistä ja että, jos
hän tahtoo oppia kirjoittamalla ilmaisemaan asioita, niin kuin
puhumallakin, niin hänen täytyy oppia merkitsemään näitä
äänteitä, sekä niyöskin tuntemaan näiden merkkiä woidakseen
ymmärtää, mitä on kirjoitettuna tahi painettuna. Kun sittenryhdytään hänelle esittämään kirjaimia, tietää hän, mitä ne
omat ja mitä niillä tehdään. Ia eiköhän olekin harrastuksen
kestämisen ja menestyksen saawuttamisen ehdoiksi luettawa
ainakin, että työntekijä tietää, mitä hän tekee ja mitä tarkoi-
tusta marten hän työtä tekee.

Kun lapsi on edellä esitetyissä alkeisharjoituksissa ehtinyt
niin pitkälle, että hän kuulemansa mukaan moi eroittaa ja
tuntea ainakin enimmän osan kielen äänteitä, niin aloitetaan
äänteiden merkkien, kirjainten, esittäminen, lukeminen ja kir-
joittaminen. Mutta että tämä edellä esitetyn periaatteen mu-
kaan tarjoisi lapselle ajatusten toimintaa ja sillä tawalla he-rättäisi ja wireillä pitäisi hänessä harrastusta, siksi ei saa
tämä toimi olla pelkkää koneellista kirjainmuotojen tarkastelua
eikä sisällyksetöntä tawausharjoitusta. Lapsen luonteelle ei
ole ominaista warojen kokoaminen tulewaisuuden tarpeeksi,
maan hän tahtoo heti käytännössä koetella kaikkea, minkä hänomaksensa saa. Sen tähden omat hengetön kirjainten tarkaZ-
telu ja koneelliset tawausharjoituksetkin hänelle wastenmielistä
ja kuolettamaa työtä. Tästä syystä myöskin mukana seuraamaAapinen on järjestetty sillä tawalla, että lapsi pääsee alusta
alkaen oppimiansa kirjaimia huwittawalla tawalla hyödyksensä
käyttämään.

Menettelyn on suunniteltu käymän seuraamaan tapaan.
Lasten huomio johdetaan ensimmäiseen tumaan. Siinä

nähdään isä lapsineen. Kuwan johdosta keskustellaan. Opet-
taja johtaa kysymyksillään lapsia tekemään hawainnoita ja niitä
silmissä lauseissa lausumaan. Lopuksi pysähdytään johonkin
lauseeseen, joka alkaa sanalla „ija." Lause jaetaan sanoihin ja
ainakin ensimmäinen sana tawmhin. Ensimmäisen tawunmuodos-
taa yksinänsä i-äänne. Tämä äänne nähdään kirjassa merkit-
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tynä. Minkä äänteen merkki siis on tuo ensimmäinen merkki?
Se on i-äänteen merkki, ja sen nimikin on i. „ Tämmöisiä
merkkiä nimitetään kirjaimiksi. Ia nyt näytän, miten täm-
moinen i-kirjain kirjoitetaan."

Tämän jälkeen kirjoitetaan lasten nähden i-kirjain tau-
lulle, ja oppilaitten annetaan sitä sen jälkeen wihkoihinsa tahi
tauluillensa kirjoittaa.

Seuraamalla tunnilla katsotaan ensin kirjasta tuo opittu
i-kirjain. Sen jälkeen otetaan jostakin lauseesta, minkä oppi-
laat kuwan johdosta omat lausuneet, lähemmin tarkastutta-
maksi sana, jonka jossakussa kamussa i-äänne ilmaantuu pit-
känä. Näytetään, miten se on merkitty. Annetaan oppilait-
ten sitä kirjoittaa.

Kun sitten siirrytään seuraamaan äänteeseen ja sen merk-
kiin, niin menetellään samalla lamalla. Kuwasta saadaan ai-
hetta keskusteluun. Siitä saadaan lause, ja tässä erittäin
huomattawaksi eroitetaan sana, josta taas äänne eroitetaan.
Sen jälkeen esitetään äänteen merkki. Parasta on fowittaa
niin, että uusi äänne ja sen merkki esitetään lukemiseen käy-
tettäwän tunninosan lopussa. Sen jälkeen seuraa kirjaimen
kirjoittaminen, joka saattaa uuden merkin oppilaille niin tu-
tuksi, että he sitten jo seuraaman lukemistunnin alussa sen
helpoZU tuntemat kirjan sanoissa.

Niin pian kuin kirjassa on ehditty ensimmäiseen sanaan,
on se tawattawa, lausuttawa ja seliteltäwä, s. o. sen johdosta
on keskusteltllwll, niin että lapset täysin ymmärtämät sen mer-
kityksen. Kun sitten tullaan marsinaisiin lauseisiin, omat ne
käsiteltäwät kukin yksittäin kerrallaan. Nasta tuonnempana
oppilaitten edistyttyä saatetaan useampia lauseita yhtenä jak-sona käsitellä. Ensin ne tomutaan, ensimmäisestä sanasta wii-
meiseen asti, sitten luetaan ne tawuttain, sen jälkeen sanottainja lopuksi lause yhteen mittaan. Usein käy, marsinkin alussa,
malttamattomaksi kutakin näistä toimista uudistaa useamman-kin kerran, ennen kuin seuraamaa koitetaan. Kun lause osa-
taan yhteen mittaan lausua, niin ryhdytään sen sisällystä se-liitämään. Tarpeetonta lienee huomauttaa, ettei tawauksen,
ei tawuttain eikä sanottainkaan lukemisen jälkeen wielä woi
ryhtyä sisällystä selittämään, koska ei lauseen ajatus ole mielä
silloin selmillesaatamissll. JhtäläiseZti on ymmärrettäwä, että
oppilaitten täytyy saada selwille lukemiensa lauseiden sisällys
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alusta alkaen; sillä milloin tarwitseekaan lapsi ponnistuksiensa
tukemiseksi selwää käsitystä siitä, että hän lukutaidollaan saa
tietoa asioista, paremmin kuin juuri näillä alkuasteilla;

Mikä lapsille on edellä neuwotulla tawalla walmistettu,se annetaan heille läksyksi, joka sitten seuraamalla tunnilla kä-
siteitään kuulustelun tapaan. Kunkin lukukappaleen lop-
puun päästyä näin läksyttäin on luonnollista, että se sitten
yhteen jaksoon luetaan ja siitä semmoisena kokonaisuutena keZ-
kustellaan.

Kirjoitusharjoitukset woidaan supistaa pelkkiin kirjainten
kirjoitukseen, jos tahdotaan etupäässä lukutaitoa kiireemmin
kehittää; muussa tapauksessa woidaan opituista kirjaimista
sanoja ja lauseitakin kirjoittamalla kokoilla, koska tämä on lap-
sille huwittawaa tointa ja tällä lasketaan myös jo alusta al-
käen warma perustus oikeinkirjoitukselle.

Kun kaikki pienet kirjaimet on tällä tawalla opittu tun-
temaan ja niiden harjoittamiseksi järjestetyt lukukappaleet päästy
läwitse, niin seuraamat isot kirjoituskirjaimet. Näitä ei ole
tarwis malttamatta lauseesta johtaa, maan esitetään ne heti
pienten kirjainten perusteella tunnettawiksi ja mainitaan, että
näitä käytetään lauseiden ja nimien alussa. Kumia tulee kui-
tentin käyttää lasten harrastuksen herättämiseksi sekä ennen
lukukappaleen käsittelyä että sen kestäessä, miten asianhaarat
milloinkin aihetta antamat.

Milloin oppilaat ennättäwät sille asteelle, että he moi-
wat uutta lukea tawuttain, ilman lamaamista, silloin käyte-
tään tnwaamista ainoastaan sen werran, ettei se unohtumaan
pääse, ja muuten tarpeen maatiessä. Samoin luowutaan sit-
lemmin säännöllisestä tawuttain lukemisesta, niin pian kuin
ilman sitä woidaan esteettömästi eteenpäin päästä.

Kun kaikki kirjoituskirjaimet on opittu, niin seuraa Aapi-
sen toisessa osassa siirtyminen painokirjaimiin. Tämä tapah-
tuu kursiiwikirjainten kautta. Laidassa owat kursiiwikirjaimet
kirjoituskirjainten alla nähtäwinä siinä järjestyksessä, kuin niitä
tekstissä aljetaan käyttää. Opettajan tulee johtaa lapsia huo-
maamaan, mitä niissä on yhtäläisyyttä, mitä erilaisuutta.
Sen nojalla opitaan ne hywin helposti tekstissä tuntemaan,
ja tarpeen maatiessä katsottakoon uudelleen laidassa olemia
kirjaimia. Kursiiwin jäljestä seuraa tawalliset „latinaiset"
(antiqwa-) kirjaimet. Näihin siirryttäessä ei tarwita mitään



103

erityisiä keinoja, koska eroa on ainoastaan kirjainten asen-nossa eikä niin paljon muodossa.
Aapisen kolmannessa osassa seuraa wihdoin siirtyminen

lakinaisista kirjaimista suomalaisiin (frakturiin). Siinä mene-
tellään samalla lamalla kuin siirryttäessä kirjoituskirjaimista
kursiiwiin, ja sitä warten omat myös läimäiset ja suomalaiset
kirjaimet laitaan painettuina siinä järjestyksessä, kuin jälki-
mäisiä tekstissä alkaa esiintyä.

Lopuksi rohkenee allekirjoittanut arwoisien opettajien huo-
mioon sulkea kirjan: Äidinkielen opetusoppi kansakoulu-
y. m. alkeisopetuksen tarpeeksi, toimittaneet K. Raitio ja Herm.
Niemi, Porwoossa, Werner Söderströmin kustannuksella.
Tässä on tllwattllwiZsa m. m. seikkaperäinen esitys lnkemisen
ja kirjoituksen alkuopetuksesta. Tässä lyhyessä ohjauksessa
on kosketeltu ainoastaan muutamia periaatteellisia seikkoja ja
semmoisia kohtia, jotka waatiwat erityisempää somelluttamista
mukana seuraamaa Aapista käytettäessä.

Iywästylässä, Elokuulla 1902.

<serm. Miemi.







Otavan Lukukirjasarja.
Niissa piireissa, joissa ripeasti edistyvan kansakoulu-

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

Lukukirjaa,
joka olisi taman kehityksen tasalla. Olisi saatava luku-
kirja, jossa, samalla kuin siina olisi otettu huomioon
kansakoulun opetusohjelma seka muu jarjestys ja tyotapa,
koetettaisiin tyydyttaa niita vaatimuksia, mita lukukirjalle
sisallykseen, henkeen ja kieleen nahden nykyaan asetetaan.
Toivomme ryhtyneemme poistamaan melkoisen laajalti
tunnettua puutetta julkaisemalla uutta kansakoulun luku-
kirjaa. Ottaen huomioon, mita joku vuosi takaperin
tyoskennellyt komitea kansakoulu-oppikirjain suunnittele-
mista varten on tallaisen tyon tarpeellisuudesta esittanyt,
on meidan onnistunut saada sita varten usearnpia patevia
ja asiaa harrastavia henkiloita yhteistoimintaan. Taten
on tassa tyossa nykyaan osallisina semin. johtaja, tohtori
M. Johnsson, kansakoulunopettaja A. Kohonen, semin.
johtaja K. Raitio ja professori E. N. Setala.

Yhteydessa taman lukukirjahankkeen kanssa, tavallaan
sen ensimaisena tuloksena, ilmestyy

alemman kansakoulun ja kiertokoulun
lukutaidon opas eli Aapinen,

jonka kirjoituslukutapaa noudattaen on toimittanut malli-
koulunjohtaja Herm. Niemi ja joka on ollut edella-



mainitun toimituskunnan tarkastettavana. Tata Aapista
on kaksi eri laitosta, toinen sovitettu Danielsenin kalte-
van kirjoituksen jarjestelmaan, toinen tavalllseen vino-
kirjoitusjarjestelmaan.

Samaan aikaan on julkaistu yllamainittujen neljan
henkilon yhteisesti toimittama

Alkeislukukirja,
kansa-, kierto- ja valmistavia kouluja varten.

Tama alkeiskoulukirja on tarkoitettu seuraamaan
valittomasti Aapista ja kaytettavaksi kahtena ensimaisena
lukuvuonna. Kun ei liene mitaan kasvatusopillista syyta,
miksi alemmalla kansakoululla, alkeellisella kiertokoululla
ja n. s. valmistavilla kouluilla pitaisi olla eri lukukirjansa,
ovat toimittajat omistaneet kirjan kaikille naille koulu-
lajeille. Monessa tapauksessa voitanee kirjaa kayttaa
myoskin maalaiskansakoulujen ensimaisena lukuvuonna,
jos kohta se on varsinaisesti aiottu sita nuoremmille
ika-asteille, lapsille 7—9 vuoden valilla. — Kjrja on
runsaasti kuvitettu, kooltaan 168 siv. ja maksaa ainoas-
taan 1: 10.

Taman alkeislukukirjan jalkeen tulee julkaistavaksi
lukukirja ylemman kansakoulun kahta ensimaista luku-
vuotta varten seka sitten myos kahta viimeista lukuvuotta
varten aiottu lukukirja. Nama lukukirjat ja varsinkin
viimeksimainittu ovat aiotut rinnakkais-lukukirjaksi Maamme
kirjalle, jota ne taydentavat muutamissa suhteissa ja
etenkin antamalla naytteita alkuperaisesta suomalaisesta
kirjallisuudesta. — Aineksia naihin lukukirjoihin kootessa
on nayttanyt mahdolliseksi yksin tein valmistaa myos
sellainen lukukirja, joka tayttaisi kehittyneemman, jatko-
kursseissa, seminaareissa, kansanopistoissa ja oppikou-
luissa tyoskentelevan nuorison tarvetta. Ja koska 'sen-
laatuista lukukirjaa nykyaan yleisesti kaivataan, toivomme
voivamme toteuttaa tamankin hankkeen laheisessa tule-
vaisuudessa.

Helsingissa Elokuulla 1902.

Kustannusosakeyhtio Otava.



Kustannusosakeyhtio Otavan kustantamia
Kansakoulun oppi- ja lukukirjoja.

Kodin kirja, Alkeislukukirja. & "SS£»,a^S3SSS!
Milcael Soininen, A, Kohonen, K. Raitio ja J?. iV. Setdld. Kolmas,
lisatty painos. 81 kuvaa. 196 siv.. Sid. 1: 10.

Kotipiirin kirja, Kansakoulun lukukirja I. vle
kTst"

koulun ensimaista ja toista lukuvuotta varten toimittaneet Milcael
Soininen, A. Kohonen, K. Raitio ja E. N. Setdld. Kolmas painos.
75 kuvaa. 268 siv. Sit) 1: 45.

Suomen kirja, Kansakoulun lukukirja II. "S
koulun kolmatta ja neljatta lukuvuotta varten toimittaneet Mikael Soi-
ninen, A. Kohonen, K. Raitio ja E. N. Setdld. Toinen painos. Ku-
vitettu. Sio. 1: 10.

Aioinkielen oppikirja kansakouluja varten. "jffi
E. JV. Setdld. Seitsemas painos. Sio. 90 p.

Aoninon Kirjoituslukutapaa nouoattaen toimittanut Herm. Niemi.
ttcijJlUcil. Tavuiiisen vinokirjoituksen mukaan toimitettu laitos,

111 kuvalla. Toinen painos. Sio. 65 p. Danielsenin vinokir joi-
tuksen mukaan toimitettu laitos 111 kuvalla. SiO. 65 p.

Kodin ja koulun ensimainen kirja. rt A™isene mu"
kaan toimittanut H. Genets. 75 kuvalla. Toinen painos. Sio. 75 p.

Aapinen, laatinut Teuvo Pakkala. Runsaasti kuvitettu. S16. 1 mk.

Raamatun historia kansakouluja varten. T<fS
luusopin tohtori Lauri Ingman. 43:!la kuvalla ja Palestiinan kartalla.
175 siv. Toinen painos. Sid. 85 p.

maantip+n Kirjoittanut Hedvig Sohlberg. Suo-
rVailbdKUUlUn IllddlUlfcJIU. mentanut A. Kohonen. Viioes painos.

105 kuvaa. Kirjaan on liitetty Suomenmaan karttalehti. Sio. 1: 35.

Kansakoulun maantieoe. mann. vnoes kuvitettu painos.
Kirjaan on liitetty Suomenmaan karti.Jehti. Sio. 1: 25.

\lc\\\\\\\icw\a<z\r\ Sisa'tsa 32 karttasivua ja yli 50 karttaa. Toimittanut
rVUUlunal IdoLU. professori Edvard Gaebler. Suomen kouluja varten

sovittanut koulunjohtaja A. R. Blomqvist. Viioes painos. SiD. 1: 40.
nian! 1/ortocin Sisaltaa 18 karttasivua. Edv. Gaeblerin

VldVdll piGHl Kdl LsJblU. kartasion mukaan. Kolmas painos. 75p.

Kansakoulun luonnontieto. KSFJS&M&d ££
Linden. 201 kuvaa. Viioes painos. Sio. I: 60.

1-aclriir>t->r»i Kirjoittaneet seminaarin lehtori Au-I\anbaKUUlUn IdOKUOppi. gust Alho ja harjoituskoulun johtaja
Frans Junllila. Kolmas painos. 286 siv. Sio. 1: 10. Tuloskirja myy-
oaan eri vihkona a 25 p.

F acLMinrmi Kirjoittanut K. Oksanm. Neljis painos. SiO. 76 p. Tu-
LaOttUUJjpi. loskirja maksaa 20 p.

Danielsenin kirjoitusjarjestelma. Sal'S™!
Raitio. Kaltevan kirjoituksen jdrjestelmd 6 vihkoa a 20 p. Kyni-
menittain a 18 p. Pystykirjoituksen jdrjestelmd 6 vihkoa a 20 p.
Kymmenettain a 18 p. Viivattuja harjoitutvihkoja seka kaltevaa ■til
pystykirjoitusta varten. 4 vihkoa a 10 p.


