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OHJE KIRJELMÄ
Äidinkielen opetus alkeiskouluissa tulee asettaa vastaavalle tieteelliselle tasolle, sen tulee olla metodisesti oikein
järjestettyä ja vastata lasten kouluiän erikoisuuksia, sillä
kielitaito on tärkein yleisen kulttuurisen kehityksen ase.
Äidinkielen opetuksen tarkoituksena on antaa oppilaille
tottumus käyttää kirjaa työssään, sillä-kirjan avulla lapsi
saa vastaavat sivistykselliset tiedot. Alkeiskouluissa on
annettava lapsille myöskin tottumukset tulkita ajatuksensa
suullisesti ja kirjallisesti sekä ymmärtää oikein toisten
ajatukset.

Sen rinnalla, että kehittää lasta yleisesti, tulee koulun
korjata ja ohjata hänen puhekieltään käyttämällä hyväksi
niitä tietoja, joita oppilailla jo äidinkielessä on, kartuttaa
sanavarastoa ja oikaista lauserakennetta. Samanaikaisesti
tulee laajentaa lapsen yleistä näköpiiriä.
Tämä ohjelma on laadittu silmälläpitäen puolueen syyskuussa v. 1931 ja elokuussa v. 1982 tekemiä päätöksiä.
Ohjelman päämääränä on antaa oppilaille systemaattiset
tiedot äidinkielessä, tiedot, jotka takaavat välttämättömät
tottumukset luku- ja kirjoitustaidossa sekä puhekielessä.
Jokaisen oppivuoden ohjelma-ainehisto on jaoteltu seuraavasti: lukeminen, kirjoitus, puhe- ja kirjoituskielen
kehittäminen, kieli- ja oikeinkirjoitusoppi. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että nämä luetellut alat muodostaisivat
kukin erillisen osan äidinkielen opetuksesta ja että ne
pitää käsitellä erikseen. Kaikki ne muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden, niitä kaikkia on tutkittava ja opetettava
rinnakkain.
Niinpä puhekielen kehittäminen tapahtuu
luku-, kirjoitus- ja kielioppitunneilla. Kieliopin opetus on
3

yhdistettävä kirjoitus- ja lukutunteihin. Kieliopin tutkimiselle ja kieliopilliselle harjoitukselle on luonnollisesti
varattava myöskin erikoisia tunteja.
Vaikka kielelliset tiedot eri aloilta muodostavatkin
määrätyn yhtenäisyyden, on niiden käsittelyyn nähden
suoritettava alkajako, sillä alemmilla ryhmillä luonnollisesti suurimman osan äidinkielen tunneista vie luku- ja
kirjoitustaidon harjoittelu. Ylemmillä ryhmillä taas lukeminen, kielioppi ja puhekielen harjoitteleminen vie melkein yhtä suuren ajan kukin.
Äidinkielen vuotuiset tunnit kurssittani voitaisiin jakaa
likipitäen seuraavasti:
II ryhmä
111 ja IV ryhmä
I ryhmä
Lukeminen
80
80
50
60
40
40
Kirjoitus
Puhekielen keh
50
60
50
Kielioppi
50
60
60
•

Ensimmäisenä oppivuonna on asetettu suurin tuntimäärä
luku- ja kirjoitustaidon oppimiselle, sillä ne antavat välttämättömät edellytykset kirjakielen omaksumiselle. Kirjoitukselle osoitetut, 140 t. on käytettävä melkein yksinomaan
selvän ja siistin käsialan kehittämiseen.
Luku- ja keskustelutunneilla on karjalaisissa kouluissa
erikoisesti huomio kiinnitettävä sanojen ja virkkeiden lausumiseen kirjakielen mukaisesti. Aivan ensi hetkestä
alkaen on annettava lapsille tottumukset sellaisten äänteiden oikeassa lausumisessa kuin s, 1 sanan keskellä, djoka Karjalan murteissa äännetään toisin, tai eng, jota ei
ole lainkaan.
Ensimmäisestä vuodesta alkaen on kehitettävä myöskin lasten puhekieltä. On totutettava oppilaat ilmaisemaan yhtenäisen
ja johdonmukaisen puheen muodossa
havaintonsa. Tätä tarkoitusta varten onkin ohjelmaan
sisällytetty sanastotyö, kirjan ja kuvan käyttö työssä,
keskustelut luettujen kirjojen johdosta jne. Viimeksi mainittujen tehtävien tarkoituksena on myöskin saada oppilas
aivan ensimmäisistä päivistä alkaen kiintymään kirjoihin.
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Ensimmäisenä oppivuotena annetaan oppilaille myöskin
alkeellinen käsitys virkkeestä. Tutustetaan virkkeen seuraaviin tunnusmerkkeihin :
1. Virke ilmaisee täydellisen ajatuksen. On osoitettava, että virke ilmaisee ainoastaan suhteellisesti täydellisen ajatuksen. Ajatusta voidaan kehittää edelleen muilla
virkkeillä ja sanoilla. Mutta suhteessa kyseessä olevaan
ajatukseen on virke täydellinen. Esim. "Lapset voimistelevat” on virke. "Lapset voimistelevat ulkona” on myöskin virke, mutta täydellisempi. Sama ajatus voidaan tulkita vieläkin täydellisemmin. Esim. "Koululapset voimistelevat ulkona”. Nämä kaikki ovat siis virkkeitä, jotka
ilmaisevat suhteellisesti täydellisen ajatuksen.
ovat ajatuksellisesti
2. Virkkeissä käytetyt .sanat
yhdistetyt toisiinsa. Niiden ajatuksellinen yhteys saadaan
selville kysymysten avulla. Esim. "Oppilas lukee kirjaa”.
"Lukee?” "Kuka lukee”?
"Oppi"Mitä tekee?”
las”. "Mitä lukee”?
"Kirjaa”.
8. Äänenpaino virkkeessä: virkkeen alussa ääni kohoaa,
lopussa laskee.
4. Kirjoitettaessa virke aloitetaan isolla alkukirjaimella ja päätetään pisteellä.
Toisella ryhmällä kehitetään edelleen oppilaan luku-,
kirjoitus- ja puhetaitoa. Aletaan harjoitella itsekseen
(äänettömästi) lukemista. Siirrytään nopeampaan kirjoitukseen, mutta ei laadun kustannuksella.
Koska oppilaiden itsekseen suorittamalla kirjojen lukemisella on suuri merkitys, pyrkii ohjelma II ryhmältä
alkaen antamaan määrätyt tottumukset tällä alalla.
Alkaen keskustelusta siitä, mitä kirjoja kukin on lukenut,
tätä työtä ylemmillä ryhmillä jatketaan antamalla tottumuksia koulun ulkopuolella luettavien kirjojen valinnassa
ja temaattisen luettelon käytössä. Opettajan on alussa
autettava oppilaita kirjojen valinnassa huomioimalla oppilaan valmentuneisuus ja kiintymys eri asioihin. On autettava oppilaita myöskin luettujen kirjojen sisällön ymmärtämisessä järjestämällä keskusteluja luettujen kirjojen
johdosta. Keskustelut voidaan järjestää luokallakin sil-
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ovat lukeneet
loin, kun
mystä käsitteleviä kirjoja.

useampia samaa kysy-

Toiselta ryhmältä alkaen on erikoinen paino asetetkieliopin opetukselle, sillä kielioppi laskee perustan
kielitaidolle. Kieliopin opetuksen tärkeydestä sanottiin
myöskin NKP(b) :n KK :n elokuun 25 päivänä v. 1932
tekemässä päätöksessä. Siinä erikoisesti korostetaan kieliopin tutkimisen välttämättömyyttä ja kieliopillisten tehtävien suorittamista äidinkielen tunneilla. Tässä kirjassa julkaistuun ohjelmaan onkin sisällytetty tärkeimmät kielija lauseopilliset lait. Niiden ohjelmanmukainen käsitteleminen on otettava jokaisen koulun taistelutehtäväksi.
Kaikenlaisille "vasemmistolaisille” yrityksille aliarvioida
kielioppi on annettava jyrkkä vastaisku.
Kieliopillista ainehistoa käsiteltäessä on meillä karjalaisessa koulussa verrattava suomen kirjakielen muotoja
karjalaisten murteiden muotoihin. Voidaan laatia myöskin
verrannollisia sijoittelu-, taivutus- ja astevaihtelukaavoja.
Tämän työn tarkoituksena on helpoittaa Karjalaisille oppilaille kirjakielen muotojen omaksuminen. Esim. illatiivi
kirjakielessä on: metsään, pirttiin. Karjalan murteissa se
on: metsäh tai metsähän, pirttih (perttih) tai pirttikin.
Sanan vartalo on molemmissa tapauksissa sama; metsä,
pirtti. Ero on sijapäätteessä. Illatiivin päätteenä kirja
kielessä on vokaalin pidentymä ja n, karjalaisissa murteissa h tai h + sen edellä oleva vokaali ja n. Kirjakielessä
h on kadonnut: metsään, pirttiin. Samantapaisia esimerkkejä voitaisiin ottaa muistakin sijoista, tconsanain taivutuksesta, astevaihtelusta'.
Ii
Neljännesvuoden lopussa annetaan oppilaille alkeellinen käsitys puhe- ja kirjoituskielen synnystä. Opettaja
lyhyesti selvittää, miten oh syntynyt ja kehittynyt kieli,
samoin kirjoitus (alkuihminen, kollektiivinen työ, viittomiskieli, ensimmäiset tuotantovälineet, puhekieli; kirjoitus
esineiden avulla, piirustuksin, kielten paljous alkuaikoina).
Nämä tiedot opettaja yhdistää niihin tietoihin, joita oppilaat ovat saaneet luonnontieteen tunneilla ja käsitellään
ne uskonnonvastaisen kasvatuksen merkeissä.
tava

■
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Samassa yhteydessä opettaja antaa oppilaille käsityksen neuvostovallan kielipolitiikasta ja leniniläisen kansallisuuspolitiikan toteuttamisesta Neuvosto-Karjalassa.
Kaksikomplektisissa kouluissa tulee erikoisesti huomioida itsenäisten tehtävien suorittaminen. Yhtään itsenäistä tehtävää ei saa antaa tarkoituksetta. Jos opettaja
antaa esim. itsenäiseksi tehtäväksi lukea joku kappale, on
hänen osoitettava lukemisen tarkoitus, annettava oppilaille
heidän voimiensa mukaiset kysymykset sisällön selville
saamiseksi ja huomion kiinnittämiseksi kirjailijain käyttämiin sanontatapoihin. Jos oppilaat kirjallisesti selvittävät lukemansa, lukukappaleen sisällön, on opettajan heidät ennakolta tähän valmistettava, pitäen silmällä oikeinkirjoitusvirheiden välttämistä.
Kaikenlaisien itsenäisten tehtävien suorittamisessa on
vältettävä mekaanisuutta (esim. kokonaisen tunnin kestäTehtävien täytyy
vää mekaanista kopioimiskirjoitusta).
olla sellaisia, että ne sisältäisivät sellaisia vaikeuksia, jotka
oppilaat kykenevät voittamaan ja antaisivat mahdollisuuden oppilaan luovalle työlle.
Lopuksi on huomautettava, että kaikenlaisia harjoitustehtäviä varten on otettava sisältörikasta ainehistoa, joka
herättää oppilaiden mielenkiintoa ja omaa yhteiskunnalliskasvatuksellisen arvon. Päättävästi on taisteltava "sellaisia
ilmiöitä vastaan, että otetaan ainehistoa, joka ei vastaa
kommunistien kasvatuksen periaatteita ja jolla on merkitys vain harjoittelu'ainehistona.

7

OHJELMA
Ensimmäinen ryhmä
Ensimmäinen

vuosipuolisko.

Lukeminen.
Lukemisen alkeisopetus puhekielen kehittämisen yhteydessä.
1. Lyhyiden sanojen ja lauseiden lukemista laajentamalla asteettani sanojen kirjainkokoonpanoa. Lukemisessa
käytettävät sanat ja virkkeet on muodostettava ympäröivästä elämästä tehtävien havaintojen ja niiden suullisen
-esittämisen yhteydessä.
2. Sanojen valinnassa on
noudatettava seuraavaa
.asteettaisuutta

:

a) yksitavuisia sanoja, joissa on korkeintaan kolme
kirjainta tai 2-tavuisia sanoja, joissa tavut ovat avonaiset
ja lyhyet. Esim. ui, oi, ai, vene, vesi, (vesi y.m. samantapaisia sanoja luettaessa opettaja kiinnittää oppilaiden
huomioon s-äänteen oikeaan lausumiseen).
b) 2 —3-tavuisia sanoja, joissa tavut ovat suljetut ja
rannan; pelto
lyhyet. Esim. ranta
pellon.
c) 2 —3-tavuisia sanoja, joissa on pitkiä ääntiöitä ja
kaksoisääntiöitä. Esim. uuni, aamu, taulu, tuoli, koulu.
d) Sanoja, joissa on kahdennettuja kerakkeita. Esim.
punanurkka, lamppu, oppilas.
e) Sanoja, joiden keskellä on eng-äänne ja d-äänne.
Esim. kaupungit, lehdet.
-

Kirjoitus.
Kirjoitustaidon alkeet.
1. Painetun tekstin (sanojen, lauseiden) piirustamista
taululle, vihkoihin.
2. Lyhyiden sanojen kirjoittamista alkaen helpoiminista kirjaimista ja siirtyen vähitellen vaikeampiin.

Tottumus istua oikein kirjuittaessa. Tottumus käyttää
oikein kynää. Kirjoitusharjoituksia kaksiviivaiseen vihkoon musteella.
4. Sanojen ja lyhyiden virkkeiden jäljentämistä taululta (tässä on vähitellen siirryttävä helpommasta vaikeampaan). Tärkeimpien suhteellisuusvaatimusten suodattamista kirjoituksessa: kirjainten koko, tasaiset kirjainten ja sanojen välimatkat.

Puhekielen kehittäminen.
1. Lasten tottuminen jouhumaan kuuluvasti, selvästi,
kiirehtimättä. Lapsen puhelun puutteellisuuksien
lepertelyn, sorahtelun, honottamisen, sanojen loppuäänteiden
poistaminen. Hengityksen säännösteleminen
nielemisen,
puhuttaessa.
2. Sanastotyö:
Esineiden, olioiden yksinkertainen
ryhmittely (eläimet, kasvit, työaseet, oppivälineet, talousesineet j .n.e). Tekemistä esittävät sanat (Mitä tekee seppä ?
Takoo. Mitä tekee opettaja ?
Opettaa.) Esineiden ryhmittely värin mukaan (Kivihiili on mustaa. Koulun lippu
on punainen.), maun mukaan (Sokeri on makeaa. Pippuri
on karvasta). Esineiden vertailua koon mukaan: korkea
lyhyt; leveä
kapea; paksu
matala; pitkä
ohut.
3. Taito vastata lyhyin mutta täydellisin lausein opettajan ympäristöstä tehtävien havaintojen yhteydessä asettamiin kysymyksiin. Taito kuunnella toisen yhtenäistä
puhetta (lyhyttä kertomusta tai selitystä).
4. Kuvan käyttö työssä: taito vastata kuvan sisällön
johdosta tehtyihin kysymyksiin.
S. Huomatuimpien murteellisuuksien poistaminen lasten
puhelusta. Esim. lapsi sanoo ”skola”, "Kirja on stolalla’’.
"Issun stulalla”; p.o. koni u, kirja on pöydä 1 1 ä,
istun tuolilla.
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Toinen vuosipuolisko.

Lukeminen.
Taito lukea virheettömästi (jättämättä pois, lukematta
virheellisesti ja kertaamatta sanoja) suurin kirjaimin painettua tekstiä. Samoin omaa kirjoitustaan. Taito vastata
luetun johdosta tehtyihin yksinkertaisiin kysymyksiin.
'

Kirjoitus.
Taito kirjoittaa Opettajan ohjauksella yksinkertaisia
sanoja ja lauseita musteella kaksiviivaiseen vihkoon siististi, selvästi, suurin kirjaimin, jättämättä pois ja sotkematta kirjaimia toisiinsa. Taito kopioida taululta ja kirjoista samoja ja lyhyitä lauseita kokonaisuudessaan eikä
tavuttain. Taito kopioida lauseita täyttämällä tyhjät paikat tekstin alla olevasta sanastosta otetuilla sanoilla.
Puhe- ja kirjoituskielen kehittäminen.
1. Kysymysten kollektiivinen käsittely. Taito kuunnella tunnilla ja kokouksissa toisen suullista esitystä, pyytää puheenvuoro, tehdä lyhyt ehdotus. Sisällöltään lapsille läheisten ja muodoltaan helppojen taiteellisten runojen1 ulkoa oppimista.
2. Sanastotyö;
Aine, josta esine on valmistettu
Pullo on tehty lasista,
(yksinkertaisimmat tapaukset)
Kirjakielen
sanojen karnahasta.
kengät
puusta,
pöytä
hevonen; kontuttaminen oppilaiden puhekieleen (hebo
karhu; kagla
tavarat,
dio
kaula; roskat, ruuhkat
esineet).
3. Kuvan käyttö työssä. Allekirjoitusten keksiminen
kuville. Kollektiivinen kertomus kuvajäsennyksen mukaan.
:

Kieliopin alkeet.
1. Taito löytää ja lukea kirjasta irrallinen täydellinen
ajatus. Taito lausua lyhyt täydellinen ajatus. Taito kirjoittaa ajatuksensa (opettajan ohjauksella oikeinkirjoitus-
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virheiden välttämiseksi). Äänenpainon muutti^!fjsen luiohuornioiminen (nousu, lasku) täydellistä ajatusta lausuttaessa,
luettaessa.
Käsite virkkeestä.
2. Harjoituksia lyhyiden virkkeiden muodostamisessa.
Piste ja iso alkukirjain virkkeessä. Taito löytää virkkeestä ajatuksellisesti yhteen kuuluvat sanat.
3. Käsite esisnimistä. Niiden oikeinkirjoitus. Sanojen
jako tavuihin ja äänteisiin. Riviltä toiselle siirto. Tavumerkki. Äänne ja kirjain.
4. Tietoista kopioimista kielen kehittämistyön- yhteydessä. Näkö-liikuntomuistin kasvattaminen oikeinkirjoitustottumuksia kehitettäessä: kopioimista, kirjoittamista sanelun mukaan ja ulkomuistista, tunnuslauseiden laadintaa.
•

Lukeminen.

Toinen ryhmä

1. Taito lukea lyhyt lukukappale huomioimalla pisteet,
kysymys- ja huudahdusmerkit, tajuamalla luetun sisältö
sekä taito kertoa se. Samantapaista toverien ja oman kirjoituksensa lukemista. Taito lukea ilmeikkäästi lyhyttä
tekstiä roolien mukaan (dramatisointia).
2. Hil jaa lukemista täyttämällä opettajan antamia tehtäviä (etsiä vastaus asetettuun kysymykseen, etsiä tarvittavat kohdat).
3. Kirjaan tutustumista; kansilehti, sen merkitys, kir
jän nimi, tekijä, sisältöluettelo, sivujen numerot, eri kirjasinlajit, väliotsikot.
4. Keskustelua
koulun
ulkopuolisesta lukemisesta
(mitä kirjoja olet lukenut, mitä sinulle on luettu. Joidenkin luetuissa kirjoissa esiintyneiden kohtien kertomista).
:

Kirjoitus.
1. Kaksiviivaiseen vihkoon kirjoittamisen harjoittelua.
On harjaannuttava kirjoittamaan nopeammin kuin ensim-
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oppivuonna. Selvän ja siistin käsialan harjoittelua. Käsialan selvyyteen häiritsevästi vaikuttavien yksilöllisten erikoisuuksien (kirjainten osien sotkeutuminen niitä
yhteen liitettäessä, eri kirjainten samanmuotoisuus y.m.)
poistaminen.
2. Pieniä kollektiivisia kirjoitelmia lasten kuulemista
ja kertoilemista aiheista. Yksinkertaisen kaavakkeen täyttäminen. Kirjeen ja ilmoituksen kirjoittaminen. Julisteiden (plakaattien) laadintaa.
maisena

Puhe- ja kirjoituskielen kehittäminen.
tehdä lyhyt suullinen selostus suoritetusta
(kuka teki, mitä tehtiin, miten, työn tulos). Taito
lyhyesti ja yhtenäisesti omassa tai toverinsa eläsattuneesta tapauksesta. Taito tehdä ryhmän tai
oppilaskunnan kokouksessa lyhyt suullinen selostus, asettaa kysymys, tehdä ehdotuksia.
2. Otsikkojen sepittelyä luetuille lukukappaleille. Luetun, kuullun kollektiivinen käsittely ja johtopäätösten
muistiin kirjoittaminen. Runojen, joita on sisällön ja
muodon kannalta ennakolta käsitelty, ulkoa oppimista.
3. Kuvan käyttö työssä: kuvan sisällön selvittelyä
opettajan antamien tai kirjassa olevien kysymysten avulla.
Kuviin allekirjoitukseksi sopivien tunnuslauseiden, runonpätkien ja lauseiden kirjasta etsimistä.
4. Sanavihkon laadinta sanavaraston kartuttamiseksi
ja puhekielen täsmällistämiseksi. Kirjakielen ja karjalaisten murteiden eroavaisuuksien edelleen selvittelyä.
Taistelu luokkavieraita sanoja ja puhetapoja vastaan.
Samoin pilkkanimiä ja kirosanoja vastaan.
1, Taito

työstä
kertoa
mässä
koulun
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l i.

Kieliopin alkeet.
1. Virke ja lause. Lausetyyppien määrittely sisällön
perusteella: selitettävä lause, huudahdus- ja kysymyslause.
Eroavaisuudet äänenpainossa mainittuja lauseita luettaessa.
Huudahdus- ja kysymysmerkin käyttö.
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Havaintoja sanojen muodon muuttumisesta lau(Erikoinen huomio on kiinnitettävä niihin taivutusmuotoihin, jotka karjalaisissa murteissa eroavat saamenkielisistä muodoista. Esim. kirja on pöydällä; asetun
lie päätteen käyttö).
kirjan pöydälle;
3. Ääntiöt ja kerakkeet. Kirjainten aakkosjärjestys.
Miksi on välttämätöntä osata kirjainten aakkosjärjestys.
Lyhyt ja pitkä ääntiö. Niiden kirjoittaminen. Kaksoisääntiö. Kahdennettu kerake. Niiden kirjoittaminen. Avonainen ja suljettu tavu. D- ja eng-äänteiden lausuminen
ja käyttö (tavallisimmat tapaukset).
2.

seessa.

Kolmas ryhmä
Lukeminen.
1. Painetun ja käsinkirjoitetun tekstin lukemista harjoittelemalla selvyyttä, sujuvaisuutta, seuraamalla äänenvoiman vaihtelua, noudattamalla taukoja ja lähentämällä
yhtenäisen tekstin lukemisen tavallisen puhekielen sävyyn.
2. Taito löytää tekstistä kohdat, jotka vastaavat asetettuihin kysymyksiin. Taito kertoa luetun kappaleen pääajatukset opettajan ohjauksella laaditun jäsennyksen
mukaan. Taito käyttää luettavan kappaleen yhteydessä
karttaa. Taito itsekseen lukien valmistautua ilmeikkääseen
ääneen lukuun ja keskusteluun luetun johdosta.
3. Tutustuminen
sanomalehteen: mitä osastoja on
sanomalehdessä, miten siitä löytää tarvittavan ainehiston,
miten sitä voidaan käyttää leikkelekokoelmassa, albumeja, plakaatteja varten.
4. Keskustelua
koulun
ulkopuolisesta lukemisesta
(minkä kirjan olet valinnut koulukirjastosta, mitä ehdotat
tovereittesi luettavaksi, mikä sinua miellyttää kirjassa).

Kirjoitus.
Kirjoitusta

3'ksiviivaiseen

vihkoon.

Jatketaan selvän,

siistin käsialan kehittämistä.
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Puhe- ja kirjoituskielen kehittäminen.
1. Taito kuunnella opettajan ja oppilaiden kertomuksia
sekä radiota ja selostaa johdonmukaisesti kuulemansa.
2. Taito tehdä
suullinen tiedoitus, lyhyt selostus
kokeista tai suoritetusta työstä (kysymysten muotoon kirjoitetun suunnitelman mukaan).
3. Taito kertoa näkemänsä kouluelokuvan tai näytelmän eri osain sisältö.
4. Järjestynyt osanotto kokouksiin: taito seurata
asian käsittelyn kulkua, puhua määrätyistä teemoista, lausua oma tai ryhmän mielipide, täsmällisesti esittää ehdotuksensa.
5. Taito valmistaa suunnitelman mukaan kuvaus työtoiminnoista (viljan ja perunan korjuu, traktorin, puimakoneen työ).
ö. Kertomuksen kirjoittaminen kuvan mukaan. Ainekirjoitus kuvassa esitetyn momentin edellä käyneistä ja
sitä seuraavista tapauksista.
7. Kollektiivista ja yksilöllistä lyhyiden tiedoitusten
kirjoittamista seinälchtecn. Kollektiivisia kirjoituksia pioneerilehteen.
8, Lyhyitä itsenäisiä kirjoitustehtäviä määrätystä teemasta (tapaus kirjoittajan omasta tai hänen toveriensa
elämästä, jonkun juhlatilaisuuden vietto paikkakunnalla).
9. Taito kirjoittaa kuitti, sähkösanoma, anomus, luettelo, ilmoitus, täyttää postiosoitus, kirjoittaa lyhyt pöytäkirja.
10. Sanastotyö: a) Merkitykseltään läheisten, mutta
ei samanlaisten sanojen (synomyymien) tarkastelua. Niiden
merkityksen selvittelyä laatimalla vastaavanlaisia lauseita
opettajan ohjauksella, b) Sanaston muuttuminen Lokakuun vallankumouksen jälkeen:-uudet sanat (kollektivisti,
leniniläinen), uuden merkityksen saaneet sanat (solu,Lokakuun, iskuri, brigaadi), sanan sisällön yhteiskunnallisen
arvon muuttuminen (jumala, herra), c) Kansainväliset
sanat ja niiden oikeinkirjoitus, d) Huomatuimmat sanalyhennykset. (NKP(b), NLKNL j.n.e.).
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Kielioppi ja oikeinkirjoitus.
I. Lauseiden tarkastelua sanojen sisällön
ja niiden
välisen kieliopillisen yhteyden kannalta. Harjoituksia lauseiden muodostamiseksi eri teemoista kielen kehittämisen
yhteydessä;
2. Esineitä, ilmiöitä, ominaisuutta, tapahtumia merkitsevien sanojen eroittamista lauseista.
Havaintoja siitä,
mihin kysymyksiin mainitut sanat vastaavat (kuka, mikä,
kenen, minkä, mitä tekee, millainen). Käsite nimisanoista,
teonsanoista, asemosanoista ja laatusanoista.
3. Selittävän lauseen lauserakenne. Lauseen jäsenet:
alus- ja.alussana, maine ja mainesana. Aluksen ja maineen keskinäinen suhde (luku). Alussanan ja mainesanan määräykset.
4. Sanojen muodon muuttuvaisuus lauseessa. Sanan
vartalo ja taivutuspääte. Nimi- ja laatusanain taivutus
(sijamuodot).
5. Astevaihtelu 1) tt
t (kettu
ketun); pp
p
k (lukko
(lamppu
lampun); kk
lukon); 2) t— d
v
v (lupa
(lehti
lehden) ; 3) p
luvan) ; 4) k
11
(luku
luvun); 5) k:n kato (käki
käen); 6) It
rr (virta
nn
(silta
sillan) ; 7) rt
virran) ; 8) nt
rummun) ;
mm
(ranta
rannan) ; 9) mp
(rumpu
10) nk
kaupungin).
ng (kaupunki
8. Teosanat.
Tekijämuodot; tekijäpäätteet. Karjuntojen käyttö.)
7. Omistusliitteet ja niiden käyttö.
8. Teonsanat.
Tekijämuodot; tekijäpäätteet. Karjalaisten murteiden ja kirjakielen muotojen eroavaisuus.
Passiivimuoto. Aikamuodot: kestämä, kertoma, päättymä
entispäättymä. Myönteiset sekä kielteiset muodot.
ja
Monitekijällinen ja yksitekiiällinen päämuoto. I ja II laa-

tutapa.
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Neljäs ryhmä

Lukeminen.

käsinkirjoitetun tekstin ääneen lukeedelleen lukemisen sujuvaisuutta ja
selvyyttä. Taito lukea ilmeikkäästi taiteellista (kaunokirjallista) tekstiä. Taito valmistautua lukemaan joukon
edessä ääneen (kaunokirjallisia kertomuksia, runoja).
2. Ulkoa opittujen rimojen ja lyhyiden kertomusten
ilmeikästä lausuntaa luokassa ja iltamatilaisuuksissa.
3. Kirjan käyttö työssä: tottumus lukea hiljaa itsekseen, suorittamalla opettajan antamia tehtäviä. Tottumus
lukea kirjoja oman valintansa mukaan, tekemällä vastaavat
muistiinpanot. Taito jakaa lukukappale osiin ja löytää
otsikko jokaiselle osalle (jäsennyksen laadinta). Taito
luetun yhteydessä käyttää karttaa ja hakemistoa.
‘i. Keskustelua koulun ulkopuolisesta lukemisesta; retki
lastenkirjastoon (kylän kirjastoon), taito käyttää temaattista kirjastoluetteloa. Useamman samaa teemaa käsittelevän kirjan samanaikainen lukeminen, niiden vertailu toisiinsa (mitä teeman kysymyksestä kerrotaan, mitä hyötyä
on luetusta kirjasta).
1. Painetun ja
mista, kehittämällä

Kirjoitus.
Kirjoitusharjoituksia yksiviivaiseen vihkoon. Kokeillaan kirjoittamista viivattomaan vihkoon. Jatketaan selvän käsialan kehittämistä.
Puhe- ja kirjoituskielen kehittäminen.
1. Taito kuunnella selostusta, radiota ja samalla panna
muistiin seikat, joita ei ymmärrä, voidakseen kysyä opettajalta tai selostajalta.
2. Taito tehdä lyhyt esitys
suoritetusta retkestä,
kokeesta, työstä, luetusta kirjasta.
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8. Taito tehdä johdonmukainen selostus
työstä (työn tarkoitus, ainehiston valinta,

j
käytännölliset ehdotukset).
4. Taito valmistaa selostus ja esiintyä selqstaj
oppilastöiden näyttelyssä, koululaisten juhlassa, naapurikouluun ja yhteistalouteen suoritettavien retkien yhteydessä.
5. Taito esittää suunnitelman mukaan luetun kirjan
perusajatukset. Itsenäinen ainekirjoitus luetun johdosta.
6. Itsenäinen kirjoitustehtävä teemasta, joka on lasten voimien mukainen (retkeilystä luontoon, tuotantolaitoksiin. Ainchisto on ennakolta käsiteltävä luokassa).
7. Kaunokirjallisten ainekirjoitusten laadintaa. Alussa
kuvien perusteella, myöhemmin itsenäistä ainekirjoitusta
opettajan antamien teemojen mukaan.
8. Kertomuksia kuvien
perusteella lasten tekemin
yhteenvedoin ja johtopäätöksin (kuvia maaorjuusajalta,
työläisten ja talonpoikain elämästä ennen Lokakuun vallankumousta, luokkataistelujen historiasta). Kuvassa esitetyn kohtauksen edellä olleet ja jälkeenpäin sattuneet
tapaukset mielikuvituksen mukaan. Kertomus toisesta
samankaltaisesta tapauksesta.
9. Seinälehtityöhön osallistumista. Seinälehtikirjoitusten laadintaa.
10. Asiapapereiden laadintaa: Pöytäkirja kysymyksineen ja lyhyin merkinnöin keskustelusta. Anomus koululaitokseen tai työhön pyrkimisestä. Todistus.
11. Sanastotyötä; Käsite kaunokirjallisuuden taidekeiepiteeteistä, metafooreista, vertailusta, synonyynoista
mien valinta.
Poliittiset ja tieteellis-teknilliset termit. Näiden merkitys kielessämme. Taito kirjoittaa kuvaus (kertomus)
maatalouskoneista, koulun käsityöverstaasta, siellä käytettävistä työvälineistä ja eri aineiden yhteydessä käytettävistä havaintovälineistä.
12. Opettajan ja oppilaiden taiteellista kertomista.

*

*

<

Kielioppi ja oikeinkirjoitus.
1. Edellisenä
oppivuonna tutkitun ainehiston syvällisempää käsittelyä.
a) Lauselajit: selittävä lause, huudahduslause ja
kysymyslause, b) -ko, -kö, liitteet kysymyslauseissa.
Kysyväiset asemot. Sanojen järjestys kysymyslauseissa,
c) Puhutteluja huudahdussanat huudahduslauseissa.
Äänensävy ja välimerkit.
2. Teonsanain tapamuodot: tositapa, mahtotapa, ehtotapa, käskytapa. Niiden merkitys ja tunnukset.
3. Luetteleva lause. Kaksoispisteen ja pilkun käyttö
luettelevässa lauseessa.
4. Käsite lauseyhdistyksestä. Alistavat ja rinnastavat
sidesanat. Pää- ja sivulause. Pilkkujen käyttö lauseyhdistyksissä.
5. Suora- ja epäsuora esitystapa. Lainausmerkki ja
pilkku.
6. Lukusanat: perus- ja järjestysluvut. Niiden oikein
kirjoitus ja sijoittelu.
7. Nimi- ja laatusanain syvällisempi käsittely. Sijoittelu: mihin kysymykseen mikin sija vastaa, mitä ilmaisee,
minä lauseenjäsenenä esiintyy, sijapäätteet. Erikoinen huomio kiinnitettävä ulko-olentoon ja ulkotulentoon, koska
Karjalan murteissa ei esiinny lainkaan viimeksi mainittua
sijaa.
8. Asemosanat: tekijäasemot, osoittavat, kysyvät, takakohtaiset ja epämääräiset asemot; niiden käyttö lauseessa
ja sijoittelu.
13. Apusanat; seikkasanat, suhdesanat, alistus- ja rinnastuskon junktsionit. Niiden käyttö yksinkertaisissa lauseissa ja yhdyslauseissa.
14. Sanojen johtaminen. Kantasana, johtopääte ja
johdannaiset sanat.
IS. Yhdyssanat, niiden oikein kirjoittaminen. Yhdysmerkin käyttö.
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Kaunokirjallisuuden opetuksesta alkeiskoulussa.
Kaunokirjallisuuden merkitys lasten kommunistisessa
kasvatuksessa on äärettömän suuri. Kaunokirjallisuuden
taidekeinoja ja tunnepitoisuutta hyväksikäyttäen me istutamme lapsiin innostusta sosialistiseen rakennustyöhön,
kasvatamme heistä tietoisia sosialistisen yhteiskunnan
rakentajia, kasvatamme "sukupolven, joka tulee lopullisesti pystyttämään kommunismin” (Lenin). Runojen sekä
suorasanaisten kounokirjallisten kertomusten lukemisen ja
ulkoa oppimisen tarkoituksena tulee olla lasten näköpiirin
laajentaminen ja heidän tunne-elämänsä rikastuttaminen.
Kaunokirjallisuuden tulee antaa lapselle myösjcin sarja
konkreettisia kuvia proletariaatin ja työtätekevän talonpoikaisten menneisyydestä, sen taisteluista riistäjäluokkaa
vastaan ja nykyisestä valtavasta taistelusta luokattoman
yhteiskunnan pystyttämiseksi.
Edellämainittuja näkökohtia silmälläpitäen onkin laadittu tov. Salon kokoama kaunokirjallinen lukukirja alkeiskoulun 111 ja IV ryhmää varten. Mainitun lukemiston
käsittelyn- tuloksena tulee oppilaiden omata kirjallisuustieteen alkeet:
1. Ymmärtää kaunokirjallisten teosten aatteellinen ja
taiteellinen merkitys.
2. Osata eroittaa muutamia kaunokirjallisuuden muotoja (kertomus, runo, taru).
8. Alkeellinen käsitys
kaunokirjallisuuden taidekeinoista (epiteeteistä, metafooreista, kuvaannollisuudesta,
vertailuista, rytmillisyydestä, alku- ja loppusoinnuista).
4. Osata määritellä minkä luokan edustaja on kulloinkin kyseessä oleva kaunokirjailija, minkä luokan maailmankatsomuksen mukaisesti hän asiat esittää.
5. Alkeellinen käsitys kaunokirjallisuuden merkityksestä yhteiskunnallisessa elämässä entisinä
aikoina ja
nykyään.
Koulussa käsiteltävän kaunokirjallisen ainehiston tulee
turvata kaunokirjallisuuden ja muiden aineiden välinen
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yhteys (yhteiskuntaopin, historian, kielen, luonnontieteen).
Opettajan on vain löydettävä tarvittavat yhtymäkohdat.
Tässä suhteessa suurena apuna opettajalle ovat alkeiskoulun "Kaunokirjallisen lukukirjan” lukukappaleiden alla
olevat tehtävät ja kysymykset.
Opettajan ei kuitenkaan
pidä rajoittua esitettyihin tehtäviin, vaan on hänen itsensä
"sulatettava” aineisto, kyetäkseen antamaan lapselle
alkukeskustelussa tai johtavassa luennossa syvällisemmän
kuvan kirjailijan tuotannosta yleensä ja kuvattavasta
aikakaudesta.
Yhteensä on kaunokirjallisuuden tutkimiselle alkeiskoulussa varattu aikaa 65 t. Kielelliset kirjoitustehtävät
(erilaiset ainekirjoitukset, dramatisointi) eivät kuulu
tähän. Niitä varten voidaan aika ottaa kirjoitukselle tai
käytännölliselle kielen harjoitukselle suunnitelluista tunneista. Kaunokirjallisuuden tutkiminen on välttämättömästi yhdistettävä kielenkäytön opetukseen, sillä kaunokirjallisuudella on äärettömän suuri merkitys lasten pubeja kirjoituskielen kehittämisessä. Ja siksi opettajan on
osattava
tarkasti käyttää hyväksi kaunokirjallisuuden
kieliäineistoa. Samalla on muistettava, että kaunokirjallisuutta me käsittelemme tieteenä. Siitä ei saa muodostaa
pelkkää apuaineistoa muita aineita varten.
Lasten koulun ulkopuolista lukemista varten suositellaan seuraavaa kaunokirjallisuutta:
'

Johansson, O.: Miten kalastuskommuuni syntyi Sukkakosken retkellä.
Kivelä, K.: Mikon mietteet.
Virtanen, J.: Virtoja pitkin Vienaan.
Grigorjev, G.; Veturi Et. 532-1.
Oleinikov, N.: Taistelupäivät.
Rautiainen, E.: Antin ja Petrin matka saloille
Oleinikov, N.: Merkillinen juhla.
Helo, L.; Punainen armeija vartija valpas.
Zitkov, B.: Ilmapallo.
Johansson, O.: Mäntsälän pikkupunikit.
~
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Vereiskaja, H.: Kumouksellinen Tanja.
A.: Kuinka Santerista tuli puna-armeijalainen.
Vladimirski, VL: Apuripoika Koljka
Roberts, Ch.: Metsässä.
Vladimirski, V.: Samaragdikaivos.
Helo, L.: Karjalan metsissä kasvaa paperia.
Helo, L.: Miten kirja syntyi.
Kivimäki, Jyrä: Alkoi korjuu vihreän viljan.
Johansson, O.: Matro ja Jero edustajakokouksessa
Heimovaara, T.: Miten Miitrei Fomits liittyi kolhoosiin.
Johansson, O.: Kullekin ansionsa mukaan.
Johansson, O.; Kollektiivin kalamiehet.
Pohjanpalo, Petri: Pikku-Paukku.
Seuraavista alkukoulun apukir joista voi myös valita,
lukuaineistoa.
1. A. Rautio: Nuoret rakentajat.
2. M- Gylling: Työtoveri (I ja II osa).

Kravtshenko,
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