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Varsinaista talmusharjoitukfia
1.

a-ho la-ho. a=ja pa-ja. ra-ja wa-ja. a-no
fa-no ja-no. a-ju ta-ju ra-ju ha-ju. a-pu fta-pu
ra-pu. a-ro a-wu ha-wu. fa-wu ta-wu.

2.

e-lo me-10. e-li we-li. ke-li pe-li. e-no
me-no. e-wi re-wi. e-wä le-wä.

3,

o-hi 10-hi. o-ka 10-ka. o-li mo-li. o-ja
no-ja. o-ma 10-ma so-ma. o-pi so-fti. o-ra
po-ra. so-ra to-ra. o-wi ho-wi. 10-wi po-wi.

4,

u-ho ju-ho tu-ho. u-jo pu-jo su-jo. u-lo
ku-lo su-lo tu-10. u-ni mu-ni. u-ra mu-ra
pu-ra. u-tu ku-tu pu-tu.

5,

y?hä fty-hä. y-li sy-li. y-lä ky-lä y-rö
ky-rö.

6,

ä-kä hä-kä. sä-kä wä-kll.
7.

ö-kä hö-kä. hö-pö lö-ftö. Pö-rö jö-rö.
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S

aa. aa-mu haa-mu. aa-)Ka haa-wa. aa-fi
kaa-si. aa-tu maa-tu.

9,

ee. ee-wa me-nee we-teen. ee-ro te-kee to-
keen. lee-na me-nee re-keen. ee-wa tu-lee hi-keen.
en me-ne mä-keen. kyl-lä tä-män nci-kee.

10.

ii. ii-li wii-li. sii-li pii-li hii-li tii-li.
ii-liin wii-liin sii-liin tii-liin. nyt men-tiin luh-
tiin. hii-ri hii-pi wa-tiin.

11.
00. ta-loon wa-loon sa-loon wa-koon fta-

koon. o-ri me-ni oh-raan. oh-ra kaa-tuu la-koon.
o-let koot-tiin la-toon. jy-wä ftu-to-si ra-koon.

12.

Ml. kuu luu suu puu. huu-li juu-ri
muu-ri suu-ri.

kä-ki kuk-kuu. lin-tu liik-kuu. wä-ki nuk-
kuu. nyt tuu-lee. puu kuk-kuu. kuu-si kaa-tuu.
hii-ri win-kuu.

13
yy. kyy syy pyy. nä-kyy wci-syy. kyyn

Pyyn syyn.
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14.

iiii. pää sää päät-tää sää-tää hää-tää jää-tää
kään-tää nää-tää ftää-tä wään-tää här-kää mär-
kään wä-kää wään-tää.

15.

öö. e-lä-köön we-tä-köön pi-tä-köön len-tä-
köön re-fti-köön kää-ri-köön kär-si-köön.

16.
UO. juo luo suo tuo juon tuon suon juot-

taa luot-taa tuot-taa. tuol-la on suo. suol-la
on suo-wa. tuop-pas tuol-ta tuo-li. tuo-lil-la
is-tuu muo-ri. muo-ri ei o-le nuo-ri. fuo-nis-ta
we-ri wuo-ti

17.

yö. lyö myö työ wyö lyön myön työn
wyön. yöl-lä len-tää yök-kö. yöl-lä yö-köt syö-
wät. ä-lä yök-kö-ä wyöl-lä lyö.

18.

ie. tie wie. mies nie-li pie-nen sie-nen.
wie-no wie-ri tien wie-reen. wie wie-no mie-hen
wie-reen.

19.

au. au-ra kau-ra au-ki hau-ki hau-ta lau-ta
rau-ta. lau-ma sau-ma au-ma. jau-han kau-ran.
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20.

ou. ou-lu kou-lu jou-lu kouk-ku louk-ku
jouk-ko louk-ko. joukko jou-tuu. nyt jo jou-dun
ja wi-ri-tän lou-kun.

21.

eu. eu-ra fteu-ra neu-la seu-la keu-la neu-
loo seu-100. ei-pä e-näa seu-10, waan neu-100.
euk-ko me-nee euraan.

22.

M. hiu-lu kiu-lu wiu-lu. riu-ku on liu-
kas. pa-ne tin-ku riu-kuun. o-ta wiulu ja
an-na kiu-lu.

23.
äy. äy-ri äy-räs näy-tä mäy-rä. sciy-lä

on kay-ra. mäy-rä on jäyk-kä. säy-lät täyt-tä-
wät wäy-län.

24.

öy. köy-hä löy-hä nöy-rä löy-ly löy-tää.
köy-hä köyh-tyy. höy-lä löyh-tyy. nä-en höy-län
pöy-dän ja köy-den.

25.

ai. ai-ka ai-na ai-ni ai-mo ai-ro ai-ta.
lai-ta pai-ta. tai-ta rai-ta. ai-dan wie-res-sä
on rai-ta. rai-dan wie-res-sä on ai-ro. wie
ai-ro ait-taan.
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oi. woi hoi koi toi loi. ftoi-ka an-toi
woin. koi kal-woi tuon noin. noin hoik-ka on
ftoi-ka. poi-ka hoi. wie ftois tuo koi.

27.

M. uin puin ui-tan ftuin mui-ta.
ui-ma-ri hui-mas-ti ui-pi. muik-ku tuol-la tuik-ki.
an-na mui-kun tuik-ki-a. ,

28.

äi. äi-ti äi-mä räi-mä. mi-nä näin äi-din.
äi-ti menee häi-hin. nyt puu häy-lyy ja we-si
ftäi-lyy.

29.

öi. öin töin möin öi-tä töi-tä wöi-tä
öi-den töi-den wöi-den.

30.

yi. hyi pyy pyi-den syy syi-den

31.

ei. ei-no kei-no lei-no lei-wo hei-nä sei-nä.
sei-wcis on sei-näl-lci. ei-no ei lyö sei-wäs-tä
rei-kään.

32.

ul-ko-na on kolk-ko il-ma. siel-lä nyrk-ki
kont-taan koh-met-tun. mart-ti tu-le fti-an pirt-
tiin. fei-näl-lä on sirp-pi. sirk-ka tirs-knn. sirk-ka

2
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me-ni nurk-kaan. ci sirk-ka me-ne myrs-kyyn.
myrs-kyl-lä meri tyrs-kyy, hurs-kas ei kers-kaa.
se on hy-wän merk-ki kai-ke-ti jo tun-net kir-
jan mer-kit.

. (piste) , (pilkku) ? (kysymysmerkki) ! (huutomerkki)
: (kaksoispiste); (puolipiste)

„

—" (kerronmerkki) (ajatus-
wiiwa).
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Isot kirjaimet.

A (a) A (a)
Anni jn Antti.

An-ni on tyt-tö. Ant-ti on poi-ka. An-m on
Aut-tin si-sar. Ant-ti on An-nin !ue-li, An-ni ja
Ant-ti o-wat lap-si-a.

An-til-la on puu-he-wo-nen. An-nil-la on nuk-ke.
Ant-ti a-jaa he-wo-sel-la. An-ni hoi-taa nuk-ke-a.
An-ni ja Ant-ti leik-ki-vät.

i (ä)A (ft)
Äiti.

Äi-ti ra-kas-taa Äi-ti ei nn-ho-ta Ant-
ti-a, Äi-ti hoi-taa hei-tä, Äi-ti nen-woo hei-tä, Äi-ti
o°pet-taa. Äi-ti on pa-ras las-ten opet-ta-ja.

O (o) O (o)

Omena.
01-li sai Äi-dil-tä 0-me-nan. O-me-nat kas-wa-

wat pins-sa. O-me-nat kyp-sy-wat O-me-na
on puun he-del-mä. 01-li ei syö raa-ko-ja o-me-ni-a,
01-li tu-lee niis-tä ki-pe-äk-si. 01-li tie-tää sen.
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O(o) 0(8)
01-jy.

Ol°li leik-ki kaup-pa-mie-he-uä. Äi-ti os-taa öl-
jy»ä 01-lil-ta. Öl-jy-ä lam-pus-sa, Öl>jy
pa-laa lam-pus-sa.

Öl-jy-ä saa-daan öl-jy-läh-teis-tä. Öl-jy-ä tuo-
daan kau-kaa muil-ta mail-ta.

Öljyä saadaan myös öljypuista. Se kelpaa syötä-
wäksi. Öljypuun öljyä ei polteta. Öljyä puserretaan
kasvin siemenistä. Sellaisella öljyllä maalataan.

I(i) l(i)
Isä.

I-sä te-fee työ-tä las-ten-sa e-duk-si. I-sä on
ra-ken-ta-nut per-heel-len»sä ko-din. I-sä-kiu ra-kas»taa
lap-si-a. I-sä pi-tää hei-tä hy-wä-nä.

Isällä on paljon huolta. Isä ei jouda kotona
aina olemaan. Isä tekee työtä ulkona. Illalla taas
isä kotiin tulee.

L (l) L (1)
Lm-tll.

Lin-tu on pie-ni e-läin. Lin-tu len-tää il-mas-sa.
Lin-tu käwe-lee maas-sa. Li-tn-ja on mo-nen-lai-si-a.
Lin-tu-ja on mo-nen-wä-ri-si-ä.

Linnun waatteina omat höyhenet. Linnulla ou
luinen nokka. Lintu lentää juurillaan. Lintu käwelee
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jaloillaan. Lintu laulaa. Lintu ei osaa puhua. Lap-
set eivät tee lin alle pahaa. Linnut ovat hyödyllisiä
eläimiä.

N (n) N (n)
Nau-ris.

Nau-ris oit kas-wi Nau-riit kas-wa-wat maas»sa.
Nau-riin juu-ri on kii-ui maas-sa, Nau-riiu leh-det
kas-wa-wat ilmas-sa.

Nauris imee juurella rawintousa maasta. Nauris
imee myös ilmaa lehvillään. Nauris on syötäwä kaswi.
Niitä syödään. Niistä keitetään ruokaa.

N «*) R (D
Riihi.

Rii-hi on huo-ite. Rii-hi on Pel-lon pien ta-reel-la.
Rii°hes-sä pni-daan wil-jaa.

Ruis ou maamme pää-wiljalaji. Rukiit kylwe-
tään syksyllä. Rukiin oraat wirkoawat scuraawana
kewäänä. Rukiit leikataan syksyllä. Riihessä kuiwataau
rukiit. Isä wiepi jywät myllyyu. Äiti leipoo jau-
hoista uutisleipää. Lapset syövät mielellään.

M (ttt) M (m)
Marja.

Mar-jo-ja ou mo-nen-lai-si-a. Muu-ta-mat o-wat
Mun-ta-mat o-wat pu-ua-si-a. Muu-ta-mat

o-wat si-ni-si-a.
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Marjoja kaswaa metsässä. Mansikat omat makeita.
Makeita owat mustikatkin. Marjat kasvavat varsissa.
Ne kukkivat keväällä. Lapset noukkivat mielellään
marjoja.

W (lo) V (v)
We-ne.

Rau-uassa on we-ne, We-ne teh-dään lan-dois-ta.
We-neen te-ki-jä-tä sa-no-taan we-ne-mes-ta-rik-si. We-
neel-lä knl-je-taan we-sil-lä.

Isällä on wene. Isä menee kokemaan werkkoja.
Äiti soutaa. Isä Pitää perää. Isä kokee werkkoja. Isä
sai kalan. Miina näki sen. Äiti keitti kalan. Me
söimme sen.

H (D) h (h)
Hiiri.

Hiiri on ftie-ni e-läin. Hiiden waat-tei-ta sa-uo-
taan karmoiksi. Hii-reu kar-wat o-wat har-mai-ta.
Hii-ri wi-kis-ten, Hii-ri syö-pi na-ker-ta-
mal-la, Hii-ri on na-ker-ta-ja.

Hiiret asumat kodeissa ja metsissä. Hiiri ou arka
eläin. Hiiret syömät rnokia. Ne eiwät kysy lnpaa
äidiltä. Hiiret varastavat. Hiirtä ei äiti pidä hyvänä.

K (f) K (k)
Kukko.

Kuk-ko on lin-w. on Pit-kä kau-la.
Ku-kol-la on lui-nen nok-ka. Ku-kol-la on pu-na-set
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hel-tat. Helt-to-ja sa-no-wat muu-ta-mat ku-kon par-
rak-si.

Kukolla on kaunis höyhenpuku. Kukko on kanojen
isäntä. Kukko kaitsee kanoja. Wäliin torunkin kukko.
Kukko kutsuu kanoja syömään. Aamulla laulaa
kukko: kukkokiekaa. Laulaapa se päivälläkin.

&:(« P (p)
Puu.

Puu on kas-wi. Pui-ta kas-waa met-säs-sä.
Puu-tar-has-sa kas-waa myös pui-ta. Pel-lon pien-
ta-reil-la-kin näh-dään jos-kns pui-ta.

Puita on monenlaisia. Muutamat owat lehti-
puita. Koiwussa on lehtiä. Haawassa on myös lehtiä.
Ne owat lehtipuita. Männyn oksissa on hawuneulasia.
Kuusen oksissa on niitä myös. Mäntyä ja kuusta kut-
futaan hawupuuksi.

S (f) S (s)

Tyl-j»,.
Syk-fy on wuo-den rik-kain ai-kll. Sil-loin o-wat

wil-jat kyp-fy-neet. Syk-fyl-lä lei-ka-taan ru-kiit, oh-rat
ja kau-rat. Sil-loin kai-we-taan pe-ru-nat. Q-me-nat-
kin o-wat sil-loin kypsyneet. Syk-syl-lä on maan-mies
rik-kaim-mil-laan.
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Syksyllä alkavat koulut. Kesällä ovat saaneet
lapset levätä. Virkeinä rientävät he nyt kouluun.
Opettaja opettaa heitä koulussa. Paljon hyvää oppi-
vatkin lapset siellä. Ahkeruus tuottaa heille iloa.

Y G T (y)
Wk-kö

Jök-kö on e-läin, lö-köl-lä on sii-wet. Mil-lä
e-läi-mel-lä on myös sii-wet? löbkö woi-pi len-tää.
Tie-dät-kö muita, jot-ka o-saa-wat lentää? Lin-nun
run-mis-ta peit-tä-wät Höy-He-net. Yö-kön nru-rnis-ta
ver-ho-aa kar-vat. Yök-kö ei mu-ni niin-kuin lin-tu.
Se on ni-sä-e-läin.

Döföt makaamat päiwällä. Illalla lähtewät ne
lentelemään. Jököt syöwät kärpäsiä ja muita hyönteisiä.
Sentähden nähdään niiden lentelewän talojen läheisyy-
dessä.

T (t) T (t)
Talo.

Tuol-ta nä»kyy ta-10. Tuos-sa on a-suin-m-ken'
nus. Tu-wan por-tail-la sei-soo äi-ti, Pi-han si-wul-la
on ai-ta. Pi-han toi-sel-la puo-lel-la on tal-li. Sen
ta-ka-na on na-wet-ta. A-suin-ra-ken-nuk-sen si-wul-la
on puu-tar-ha. Ta-lon o-hit-se kul-kee maan-tie.

Tämä talo on jo Hywin wanha. Isäni isäkään
ei muista koska se rakennettiin. Moni mies on siinä
meitä ennen työtä tehnyt. Paljon on isänikin siinä
waiwaa nähnyt. Kiitos isä kulta kaikesta mitä olet
meidän hywäksemme tehnyt.
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N (tt) U (n)
Ur-pi-ai-nen.

Ur-pi-ai-nen on pie-ni lin-tu. Ur-pi-ai-nen on
tau-nis. Ur-pi-ai-nen lau-laa kau>mis-ti. Ur-fti-ai-nen
on lau-lu-lin-tu.

Ulkona on talvella kylmä. Linnulla on vilu.
Urpiais-raukalla ei ole ruokaa. Sillä on vilu ja nälkä.

Lapset näkiwät linnun. Tuo linturankka on nyt
köyhä. Ei ole sillä ruokaa. Ei ole sillä suojaa. Lap-
set armahtiwat lintua. He ripisteliwät jywiä hangelle.
Arpiainen sai ruokaa. Arpiainen ei kuollut nälkään.
Kesällä wirseteli se lapsille iloisesti. Se ilahutti lapsia.
Hywä hywällä palkitaan.

E (t) E (e)
921-sa ja JEi-110.

El-sa on pie-ni tyt-tö. Ei-no on pie-ni poi-ka.
Ei-no on El-san ve-li. El-sa on Ei-non si-sar. El-sa
ja Ei-no o-vat lap-si-a.

Äidillä on paljon työtä. Hän keittää ruokaa.
Hän hoitaa lehmiä. Hän walmistaa maateitä. Äiti
siistii huoneita. Aamusta iltaan hoitaa äiti talouttaan.

Lapset eiwät wielä osaa keittää ruokaa. He eiwät
wielä moi hoitaa lehmiä. Pienet lapset eiwät jaksa
pestä huoneita. Mutta pieniä askareita woiwat he toi-
mittaa. Elsa tuopi puita äidille. Eino wiepi hänelle
pieniä lastnja. Äiti tekee walkean takkaan. Lapset
kysymät äidiltä: „Eikös meistäkin jo ole wähän apua?"
„Kyllä", wastaa äiti, „kiitos, lapsikullat, kun autatte
äitiä." Niin äiti äsken sanoi.



26

dromedaari gorilla

D id» o (d)
Dromedaari ja Gorilla.

. Kuvassa näemme kaksi oudon-näköistä eläintä.
Tuon kyttyräselkäisen eläimen nimi on Dromedaari
ja tuon ihmisen näköisen eläimen nimi on Gorilla.

Dromedaari elää kesämaissa, missä on aina läm-
min. Dromedaaria pidetään koti-eläimenä. Sillä rat-
sastetaan. Dromedaari kantaa ihmisten tavaroita
selässään. Dromedaari on hyödyllinen eläin.

Vaikka Gorilla on ihmisen näköinen, ei se ole
ihmisen sukulainen. Gorilla ei osaa puhua. Se ei
voi tulla niin hyväluontoiseksi kuin ihminen. Gorilla
matkii ihmisten tekoja. Se on paha tapa. Gorilla
ei kelpaa esimerkiksi.
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Isot kirjaimet

ADEGHIKLMNOPRS
TNWYÄO

L«tin»l»iset lirj«imet.

ADEGHIJKLMNOPRST
UYWYIÖ.

Wierait» lirlaimia

BCFQXZÄ BCFQXZÅ
N:« 12 34 5 6 7 89 0.
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Sujulva lulu.
Kewät.

Aurinko yleni taiwaslaelle. Lumi suli maasta.
Jäät lähtiwät jännistä. Hyönteiset heräsiwät talwi-
unestaan. Lehti puhkesi puihin. Linnut wiserteliwät
iloisesti. Ruohot rupesiwat kaswamaan. Kukkaset puh-
kesiwat kukoistukseensa. Wapaana käyskenteli karja laitu-
mella. Ahkera maanmies kylwi tuokojaau. Koko luonto
werhoutui kauniiseen kesäpukuunsa. Kaikki iloitsiwat Luo-
jan hywyydestä.

Niin kewät tuo riemuja waan,
Uudeksi luo luonnon ja maan
Hauskaudeksi sydämelle.
Laihot toukokuun,
Kaswit maan ja puun
Muistuttamat ihmiselle
Uutta elantoo, uutta olentoo,
Uutta eloo, elämää.

Äidin opetuksia.
Pikku Liisa oli poiminut kukkasia. Hän teki niistä

kauniin kukkaswihon. Sen antoi hän äidilleen.
Kuulkapas, äiti, sanoi Liisa, minä en ymmärä, miten

kukkaset woiwat kaswaa. Sanokaa minulle, miten se
tapahtuu.

Hymyillen wastasi äiti: Sinä kysyt nyt semmoista
asiata, jota ei kukaan woi täydellisesti selittää. Ainoas-
tansa Jumala sen yksin täydellisesti tietää. Kaikki on
Jumala luonut. Hän kaikkia ylläpitää. Hän antaa
tulla talwen. Hän antaa meille kesän. Hän kaunistaa
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maan kasweilla. Eläimille ja ihmisille antaa hän kaikkia,
mitä he tarwitsewat. Sentähden pitää meidän häntä
kiittämän ja hänen armoansa anoman.

Hywä äiti, sano, miten moisin lumalata rukoilla
ja kiittää.

Äiti opetti nyt Liisalle seuraaman wirren.

Lasten wirfi.
Mä silmän' luon ylös taiwaasen

Ia käteni yhtehen liitän;
Sna, Herra, ystäwä lapsien,
Mä sydämestäni kiitän.

Ah iloist' on sna ylistää.
Ia mielellän', mä sen teenkin;
Mä tiedän: et mua hyljää sä,
Waan katsot myös wähäiseenkin.

O kiitos kaikesta, mitä soi
Sun armos armosta mulle,
O kiitos muustakin, jot' en woi
Mä tyystin lausua sulle!

Mä olen taimi sun tarhassas
Ia warten taiwasta luotu,
Sun isällisehen huomahas
Jo syntymastäin suotu.

Mua suojaa sa, Isä armoinen,
Sun henkes woimalla wielä,
Ia tieni johdata taiwaasen,
Ijäiseen elohon siellä!

Lasten paras ystäwä.
Kerran toiwat äidit lapsia lesuksen tykö, että hän

siunaisi heitä. Mutta lesuksen opetuslapset nuhteliwat
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niitä, jotka lapsia toiwat. Silloin sanoi lesus heille:
„Sallikaat lasten tulla minun tyköni, sillä senkaltaisten
on Jumalan waltakunta," Ia hän otti heidät syliinsä,
pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä.

Suojelus enkeli.
Maan korwessa kulkewi

Lapsosen tie,
On pimeä korpi

Ia kiwinen tie
Ia usein se käytäwä
Liukaskin lie.

Hänt' ihana enkeli
Kotihin wie.

Niin pitkä on matka,
Ei kotia näy,

Oi, pianhan lapsonen
Langeta wois.

Waan ihana enkeli
Wieressä käy.

Jos käsi ei enkelin
Kädessä ois.

Maan korwessa kulkewi
Lapsosen tie.
Hänt' ihana enkeli
Kotihin wie.

lesus opettaa rukoilemaan.
Kerran sanoiwat lesuksen opetuslapset lesukselle:

Herra, opeta meitä rukoilemaan. Niin lesus sanoi
heille. Kun te rukoilette, niin sanokaat näin:

Isä meidän, joka olet tailoaisfa. Py-
hitettäköön sinun nimesi. Tulkoon sinun
Valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi
maan päällä, niinkuin tailvaisfa. Anna
meille taua pmluaua lolapalwamen lci
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Pämme. Ia anna meille meidän syn-
timme anteeksi, niinkuin mekin annamme
anteeksi niille, jotka owat meitä lvastaan
rikkoneet. Älä johdata meitä kiusaukseen.
Waan päästä meitä pahasta. Amen.

Jumalan kymmenen käskyä.
Ensimmäinen käsky.

Älköön sinulla olko muita jumalia
Toinen käsky.

Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi
nimeä; sillä ei Herra jätä sitä rankaisematta, joka
turhaan lausuu hänen nimensä.

Kolmas käsky.

Muista pyhittää lepopäiwä.
Neljäs käsky

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että menestyisit ja
kauan eläisit maan päällä.

Wiides käsky.

Älä tapa.

Kuudes käsky

Älä tee huorin.
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Seitsemäs käsky.

Älä warasta

Kahdeksas käsky.

Älä sano wäärää todistusta lähimmäisestäsi.
Yhdeksäs käsky.

Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
Kymmenes käsky.

Älä himoitse lähimmäisesi waimoa, palkollisia,
karjaa, älälä mitään hänen omaansa.

Minä, Herra sinun Jumalasi, olen kiiwas Jumala,
joka kostan isäin pahat teot lapsille kolmanteen ja nel-
jänteen polween, niille jotka minua wihaawat; mutta
teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastamat ja
pitämät minun käskyni.

Uskon tunnustus.
Minä uskon Isään Jumalaan, lailliwaltiaa-

seen taiwaan ja maan Luojaan.
Minä uskon lesutseen Kristukseen, häneu

ainoaan Poikaansa, meidän Herraamme, joka silisi
Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Maariasta, kärsi
Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli
ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi ylös
taiwaisiin, istuu Jumalan, Isän kailliwaltiaan,
oikealla puolella ja on sieltä tulewa tuomitsemaan
eläwiä ja kuolleita.
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Minä uslon Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen
seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntein anteeksi saa-
misen, ruumiin ylösnousemisen ja ijankailkisen
elämän. Amen.

Pyhän kasteen sakramentti
Wähää ennen taiwaaseen astumistansa

asetti lesus Pyhän kasteen nailla sanoilla:
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat ope-

tuslapsiksi, kastaen ne Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimeen.

Joka uskoo ja kastetaan, se tnlee autu
aaksi, mutta joka ei usko, se joutuukadotnk
seen.

Alttarin sakramentti
eli

Herran Pyhä Ghtoollinen.
Meidän Herramme lesus Kristus otti

leiwän sinä yönä, jona hän petettiin, kiitti,
mursi sen, antoi opetuslapsilleen ja sanoi:
ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini,
joka teidän edestänne annetaan. Te tehkää
minun muistokseni.

Niin otti hän myös kalkin, antoi sen
heille ja sanoi: ottakaa ja juokaatästä kaikki;
tämä kalkki on uusi testamentti minnn we-
ressäni, joka teidän edestänne »vuodatetaan
syntein anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin
juotte, tehkää se minnn muistokseni.
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Aamurukous.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Amen.
Minä kiitän sinua, taiwaallinen Isäni, lesuksen Kris-

tuksen, sinun rakkaan Poikasi kautta, että tänä yönä
olet armollisesti warjellut minua kaikesta maarasta ja
wahingosta, ja rukoilen sinua, että kaikki työni ja
koko elämäni sinulle kelpaisiwat, sillä minä annan itseni,
sieluni, ruumiini ja kaikki sinun käsiisi. Sinun pyhät
enkelisi olkoot minun kanssani, ettei paha wihollinen
minusta mitään woittoa saisi, Amen.

Ghtoorukous.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Amen.
Minä kiitän sinua, taiwaallinen Isäni, lesuksen

Kristuksen, sinun rakkaan Poikasi kautta, että olet tänä
päiwänä armollisesti warjellut minua, ja rukoilen sinua,
että antaisit minulle anteeksi kaikki syntini, joilla olen
sinuu mielesi rikkonut, ja että tänä yönä minua armolli-
sesti warjelisit. Sillä minä annan itseni, ruumiini ja
sieluni ja kaikki Sinun käsiisi. Sinun Pyhät enkelisi
olkoot minun kanssani, ettei paha wihollinen mitään
woittoa saisi. Amen.

Siunaus ruualle mentäessä.
Kaikkein silmät odottawat sinua, Herra, ja sinä

annat heille ruuan ajallansa. Sinä awaat kätesi ja
rawitset sinun siunauksellasi kaikki, jotka eläwat.
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Kiitos rnnan jälkeen.
Kiittäkäämme Herraa, sillä hän on hywä ja hänen

laupeutensa pysyy ijankaikkisesti. Herralle kelpaawat ne,
jotka häntä pelkääwät ja hänen laupeuteensa uskaltamat.

Kaikille yhteisesti.
Sinun tulee rakastaa lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.

Ia mitä muuta käskyäJon, se tähän sanaan suljetaau.
Ia ennen kaikkia pidettäköön rukouksia, anomisia ja kii-
toksia kaikkein ihmisten puolesta.

Siunaus.
Herra siunatkoon meitä ja warjelkoon meitä.

Herra walistakoon kaswonsa meidän päällemme, ja
olkoon meille armollinen; Herra kääntäköön kaswonsa
meidän puoleemme ja antakoon meille ijankaikkisen
rauhan! Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen.
Amen.
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Kirjoitusharjoituksia.
Pienet kirjaimet.

Isot kirjaimet.

Wieraita kirjaimia.
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Latnlaisia Numeroita:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
I. 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 30. 40
XV. XVI. XVII. xvm. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.XXX.XI..
50. 60. 70. 80. 90. 100. 200. 300. 400. 500.600.
L. LX. LXX. LXXX. XC. C. CC. CCC. CD. D. DC.
700. 800. 900. 1000. 2000. 3000. 4000. 1894.

DCC. DCCC. CM. M. MM. MMM. MMMM. MDCCCXCIV.

Luwnnlaskn-merkit.
+ Ihteeulaskmmerkki. Wähennys merkki, x Kerto-

merkki. : Jako-merkki. = Ihtäläisyys-merkki.

Iksiunmeroisten lukujen yhteenlastu-tanlu.
2ja 1 dii 3 4jal on 5 6jal on 7 Bjal on 9
3 I—4 s_i—6 7 I—B 9-1 10

Oja 2 on 2 Oja 3 on 3 Oja 4 on 4 Ojas on 5
1-2—3 I—3—4 1 4—5 1 5—6
2 2—4 2 3—5 2-4—6 2-5—7
3 2—5 3 3—6 3 4—7 3 5 8
4 2—6 4 3—7 4 4—B 4 5—9
5 2—7 5 3—B 5 4—9 5 5 10

— 3—9 6 4 10 6 5 11
7 2 9 7 3 10 7 4 11 7 5 12
6 2—lo 8 3 11 8 4—12 8 5 13
9 2 11 9-3-12 9 4—13 9 5 14

oja 6 on 6 Oja 7 on 7 OjaB on 8 Oja 9 on 9
1 6—7 1 7—B 1 B—9 1 9 10
2 6—B 2 7—9 2 8 10 2 9 11
3 6—9 3 7 10 3 8 11 3 9 12
4 6 10 4 7 11 4 B—l 2 4 9-13
5 6 11 5—7 12 5 B—l 3 5 9 14
6 6 12 6 7 13 6-8 14 6 9 15
7—6—137—7—147 8 15 7 9 16
8 6 14 8 7 15 8 8 16 8 9-17
9 6—15 9 7 16 9 8 17 9 9 18.

Tiitii taulua woipi käyttää myöskin wähennys-laskussa.
Kun „oikeanpuolisesta" wähennetään „keskimmäinen", ilmoittaa
«wasemmalla" olema luku jäänuöksen. Esim.: 2—2 —0;
3 2 = 1; 4 2= 2; 13 5 = 8; 16 8=8; 17 9 = 8
j. n. e.
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Kertotaulu
! '

2 kertaa 3 kertaa 4 kertaa 5 kertaa
2X 1= 23 X 1 = 34X 1= 45X1= 5
2X 2 = 43 X 2 = 64 X 2 = 85 X 2 = 10
2X3= 6;3 X 3 = 94 X 3 = 12 5 X 3 = 15
2 X 4 = 8!3 X 4 = 12 4 X 4 = 16 5 X 4 = 20
2X 5 ■-= 10 3 X 5 = 15 4 X 5 = 20 5 X 5 = 25
2X6 = 12 3 X 6 = 18 4 X 6 = 24 5 X 6 = 30
2X 7= 14|3X 7 = 214 X 7 28 5 X 7 = 35
2XB = 16J3 X 8 = 24 4 X 8 = 32 5 X 8 = 40
2 X 9 = 18|3 X 9 = 27 4 X 9 = 36 5 X 9 = 45
2XIO = 20|3 X 10 = 30 4 X 10 = 405X10 = 50

6 kertaa 7 kertaa 8 kertaa 9 kertaa
6Xl= 6!? X 1 = 78X1= 89 X 1 = 9
6X 2 = 12 7 X 2=148x 2 = 16 9 X 2= 18
6X 3=lB 7X 3 = 218 X 3 = 24 9 X 3 = 27
6X 4 = 24 7 X 4 = 28 8 x 4 = 32 9 X 4 = 36
6X 5 = 30 7 X 5 = SSJBX 5 = 40 9 X 5 = 45
6X6 = 36|7X 6 = 42|8 X 6 = 48|9 X 6 = 54
6X7 = 4217 X 7 = 4W X 7 = 56>9 X 7 = 63
6XB = 4817 X 8 = 56;8X 8 = 64 9 X 8 = 72
6X9 = 54:7 x 9 = 63 8 X 9 = 72 9 X 9 = 84
6 X 10 = 60 7 x 10 = 708X10 = 80:9 X 10 = 90

Tätä taulua woipi käyttää myöskin jakama-laskusfa.
Kun „oikean puolinen" jaetaan „keskimmäisellä", ilmoitan „wa-
lemmalla" olewa luku osain määrän. Esim. 2 : 1 =2;4: 2 2;
13:3 = 6; 72:8 = 9 j. n. e.
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Suuruuden mitat.

1 Martta = 100 penniä. 1 Metri (m) =lO desi-
metriä (dm); 1 desimetri = 10 senttimetriä (cm); 1 senttimetri
—lO millimetriä (mm); 1 kilometri = 1000 metriä. 1 Aari
(a) = 100 neliömetriä; 1 hehtaari (ha) = 100 aaria. 1 Litra
(I) == 10 desilitra (dl); 1 desilitra = 10 senttilitraa (cl); 1 sentti-
litra 10 millilitraa (ml); 1 dekalitra (dkl) eli waKa=lo.
litraa; 1 hehtolitra (hl) =lO dekalitraa. 1 Kilogramma
(kg) = 1000 grammaa (g); 1 dekagramma (dkg) eli uusluoti=
10 grammaa; 1 uusleiwiska 10 kilogrammaa; 1 fenttaali =
10 leiwiskää; 1 tonni =lO senttaalia. 1 Wuosi =l2 kuu-

kautta =52 wiikkoa = 365 Päiwää. 1 Kuukaus =3O Päiwää.
1 Wiikko = 7 wuorokautta. 1 Wuorokans = 24 tuntia. 1 Tunti
—6O minuuttia. 1 Minuutti =6O sekuntia.

Kirjoitus-harjoitutsia.
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Pe'tonu kstanmtkfellnmme on Unt&stijittjt fa on tngtjiiiuiaiiij
ntaajmnc ntrjakattpotsfn.

fefa fettonmffia

$otta ja ftertofouluja warten trf)ttt)t J. gj. fttljfcMtttt. Somen
forjattu ja latoennettu pantos. §inta 60 p.

fasten enfratnwmett k\x\$.
Soimtttt f. iinto. Si'oJmaS pairtoS. |jiitta 1 marffo.

tiertotata optfeirja Inouitn lmi|Mfti(i!le,
SarjeSteUtjt |. |inio. §inta 75 penma*.

ftdbcin Rustamtubfellamjnc on mijb'skin Umestnmjt feuraaroai
fcammt wrmlttfct Jummt:

frtStuS $tfotafjen ebeSjii f>mta 1: 25 p;nid.
triStitffeit Ijauiantniueu .......„ 60 „

tri§tu« fcmteSfii „
75 „

9itfa§ mie§ jo SajaruS „
50

,,.

£e£fen ropo « 50 „

3<:f«3 5°
$efu# uupuu rtiettn atta „ 50 „

?TkaI)rtttt tttettee uJjraanman Sfaafia . . 25
3fcfuffctt fl)utt)ina ifutoitetaan pnitneniffe . „ 25 „

palaatttittett ...... „ 25 „

£aupta§ ©amarialatnen „ 25
SfitteenmtitottHe mtjonnetaan fuutt olemtuS.

Seilin <fc mmn
ja tirjatttfitSiannuS

$etftna,i3ffi.


