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Harjaantuneelle opettajalle mahtanevat tässä esiytyvät ohjeet
tuntua vähäpätöisiltä ja tarpeettomilta. Niitä kyhättäissä onkin
etupäässä pidetty silmällä vasta-alkavia opettajia, joiden sen tie-
dämme kokemuksesta ensi alussa on perin vaikea tällaisitta oh-
jeitta tulla toimeen.

Sortavalan kirjapainossa, 1885.



I. Ensimmäiseen jaksoon.
1) Opettaja kysyköön: Kuinka monta lausetta tässä oli?

Kuinka monta ajatusta tässä siis oli. Miten kuului ensimmäinen
lause? Miten toinen? j. n. e. Opettaja käskeköön nyt oppilaita itse
keksimään useampia lauseita. Käskeköön hän heidän myös sellai-
sia kirjoittamaan ja huomauttakoon, että kukin lause on alettava
isolla kirjaimella ja lopetettava pisteellä.

2) Opettaja kysyköön, mistä esineestä kussakin edellä maini-
tuista lauseista puhutaan ja mitä niissä esineestä sanotaan.

3) Opettaja kysyköön: Mikä on siis alus lauseessa „Lintu
lentää"? Miksi on se alus? Mikä on maine tässä lauseessa? Miksi
on se maine? Kysyttäköön vielä, mikä on alus ja maine kussakin
edellä mainituista lauseista. Aluksen ja maineen määritelmät
ovat tarkasti muistoon pantavat.

4) Op. käskeköön oppilaita ensin suullisesti, sitten Jarjalli-
sesti muodostamaan lauseita, joissa maine sanoo aluksesta l:ksi:
mitä se tekee, 2:ksi: millainen se on, ja 3:ksi: mikä se on. Tähän
kirjoitukseen käytettäköön pieniä vihkoja, joihin lyijykynällä kir-
joitetaan.

5) Op. kysyköön myös, mitä maine aluksesta kussakin lau-
seessa sanoo. Kun on alus keksitty, löydetään maine kysymällä:
kuka t. mikä tekee j. n. e.

6) Tämän selvittämiseksi luisuttakoon op. jonkun lauseen,
antakoon jakaa sen sanoihinsa, sanat tavuihinsa, tavut äänihinsä.

7) Sopiihan opettajan tämän valaisemiseksi isolla taululla
näyttää, kuinka jonkun sanan kaikki äänet sopii merkitä eli kir-
joittaa. Sitä ennen tietysti täytyy ottaa selville, mistä tavuista ja
äänistä puheenalainen sana on kokoonpantu. Broitns kirjoitus-
ja painokirjainten välillä huomautettakoon.

8) Kirjaimet luetellaan ensin äänilleen, sitten myös riimil-
leen. Huomautetaan siis, että kullakin kirjaimella on se ja se ääni
ja se ja se nimi. Vastaisessa kieliopin opetuksessa lausuttakoon
niitä vaan uimilleen.

D) Opettaja kirjoittakoon isolle taululle jonkun sanan, jossa
on sekä ääntiöitä että kerakkeita, lausuttakoon ne'ja huomautetta-
koon silloin, kuinka ääntiöt todella ääntyvät yksinääniini helposti,
mutta kerakkeet kuuluvat selvästi vaan jonkun edellä tai jäljessä
olevan ääntiön kanssa (»keralla").
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10) Op. lausukoon oppilaille sanoja, joissa sama ääntiö kuu-
luu pitkänä ja lyhyenä, kysyköön millainen se niissä milloinkin on,
ja vaatikoon oppilaita kirjoittamaan niitä sanoja taululle tai vih-
koihinsa. Esim.: tuli, tuuli, kala, kaalaan, suri, suuri, kadun, kaa-
dun, saattaa, sata'i, j. n. e.. Varsinainen pitkän ja lyhyen ääntiön
kirjallinen harjoitus kuuluu oikokirjoitukseen,

11) Ennenkuin näitä lauseita tarkastetaan sanaopilliselta kan-
nalta, otettakoon ensin selville, mikä kussakin on alus ja maine.
Sopii tällöin myös huomauttaa, että tekosauoja etupäässä käytetään
maineena.

.1.2) Opettaja antakoon oppilasten 11 §:ssä luetelluista lau-
seista keksiä yksikkö- ja monikkomuodot sekä muuttaa yksikkö-
muotoja monikollisiksi ja päinvastoin.

13) Op.: Vertaamme toisiinsa seuraavat esineet: puu, rauta,
teräs. Tahdomme lausua, kuinka kovia ne ovat. Jos nyt sanomme:
puu «n kovaa, kuinka tulee meidän sanoa raudasta? Entä teräk-
sestä? Mitkä lauseet siis saimme? (Kirjoitettakoon ne isolle tau-
lulle). Millainen sana on „kovaa"? (laatus.). Millainen sana on
myös »kovempaa"? Entä kovinta? Mutta mikä tila on »kovaa"?
»kovempaa"? »kovinta"? (Verrataan vielä: tuoli, pöytä, uuni
korkeudelleen; kissa, koira, hevonen (kissat, koirat, hevoset) suuruu-
delleen; kuu, tähdet, aurinko kirkkaudelleen j. n. e.) Lopputulos:
Opettaja: Näette siis, että laatusanoja asetetaan eri tiloihin, kun
esineitä verrataan toisiinsa. Mitkä ne tilpt nyt ovat? Sanokaapa
kaikki tilat laatusanasta »matala"! »ihana"! »uljas" ? Keksikääpä
itse laatusanoja ja sanokaa eri tilat niistä!

14) Kysellään, mitä sanoja näissä lauseissa on, ovatko ne
yksikössä vai monikossa ja missä tilassa niissä löytyvät laatu-
sanat ovat.

.15) Tämän esimerkin nojalla antakoon opettaja oppilasten
oppia, että „minä" on ensimmäinen tekijä yksikössä, »sinä" toinen
tekijä j. n. e. Mainitkoon oppilaat useampiakin tekosauoja ja aset-
takoot niiden kunkin edelle tekijäasemot järjestyksessä.

1G) Op.: Kuka kirjoittaa silloin, kuu sanotaan: »kirjoitan"?
Kuka kirjoittaa silloin, kun sanotaan: »kirjoitat" ? j n, e, Mitä
tekijää siis merkitsee „kirjoitan" ? (yks. ens.) Mitä tekijää mer-
kitsee »kirjoitat" ? j. n, e. Lausu vielä tämä tekosana niin, että
se tulee merkitsemään kaikkia tekijöitä yksikössä ja monikossa
(lyhyemmin: lausu tämä tekosana »kaikissa tekijöissä")! Lausu
tekosana »luen" »kaikissa tekijöissä" yksikössä ja monikossa, mutta
pane samalla tekijäasemot edelle. Lausu sama ilman tekijäasemoitta!
(Sama harjoitus vielä esim. seuraavilla tekosanoilla: istun, kuljen,
kirjoitin, lukisin, olon lukenut, olin laulanut y. m ; lopuksi sopii
kysellä: missä tekijässä on „!uemme"? Missä tekijässä on »kirjoi-
titte"? Missä tekijässä on »istui"? Missä tekijässä on kulki-
simme" j. n, e.)
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17) Otetaan jokaisesta lauseesta selville alus ja maine; kysy-
tään mikä tekosana lauseessa on, mitä aikaa se ilmaisee ja missä
tekijässä se on. Suulliseksi tai kirjalliseksi harjoitukseksi mää-
rätköön opettaja oppilaita keksimään: lauseita, joiden tekosanat
ovat yksikön ens. telessä ja ilmaisevat nyk. aikaa; lauseita,
joiden tekosanat ovat yks. toisessa tek:ssä ja ilmaisevat men-
nyttä aikaa; lauseita, joiden tekosanat ovat yksikön kolmannessa
tekijässä ja ilmaisevat tulevaa aikaa. Samat lauseet muutettakoon
sellaisiksi, että tekosanat (tietysti alukset sama! la) niissä ovat mo-
nikossa vastaavissa tekijöissä.

18) Otetaan ensin selville alus ja maine. Kysytään sitten:
mitä poika työntää? mitä kissa tappoi? minkä mies kaatoi? j.n. e.
Tämän johdosta huomautetaan, että jokaisessa näistä lauseissa on
esine, johon tekeminen vaikuttaa. Mihin esineesen vaikuttaa teke-
minen ensimmäisessä lauseessa, mihin toisessa? j. n. e.

19) Minkä uuden lauseen jäsenen me nyt siis opimme tunte-
maan? Mikä nyt on kohde? (Määritys on varmasti muistoon pan-
tava). Nyt muodostakoot oppilaat sekä suullisesti että kirjallisesti
lauseita, joissa on alus, maine ja kohde.

20) Otetaan selville tunnetut lauseen jäsenet. Sitten kysy-
tään: Millainen poika työntää rekeä? (reipas) Sana »reipas" tässä
siis likemmin määrää sanaa „poika." Mutta millainen sana on
~poika?" (nimisana) Sanomme siis: sana „reipas" määrää likemmin
nimisanaa »poika." Mitä sana „reipas" nyt tässä tekee? Millaista
kärriä poika vetää? (raskasta) Sana „raskasta" siis taas likemmin
määrää sanaa „kärriä." Mutta millainen sana on „karri"? Sanom-
me siis: sana »raskasta" määrää likemmin nimisanaa »kärriä".
Samat kysymykset tehdään sanan „pieni" johdosta. Kenen jyviä
kana söi? Sana »talon" siis tässä likemmin määrää sanan „jyviä."
Millainen sana on »jyviä"? Kuinka siis taas sanomme? j. n. e.
Lopputulos: Näette siis, että lauseessa saattaa olla sellaisia jäseniä,
jotka likemmin määräävät jotakin nimisanaa. Millaisia jäseniä siis
vielä voipi olla lauseessa? Sellaisia jäseniä kutsutaan lisäännöiksi.
Miksi niitä kutsutaan? Luetelkaa lisäännöt, joika löytyivät näissä
lauseissa.

21) Nyt muodostakoot oppilaat sekä suullisesti että kirjalli-
sesti lauseita, joissa on: aluksella laatusana lisääntönä; kohteella
laatusana lisääntönä; aluksella nimisana lisääntönä; aluksella ja koh-
teella lisääntö millainen tahansa.

22) „Kukka kasvaa puutarhassa." Ensin otetaan selville
alus ja maine. Kysytään: Missä lmkka kasvaa? »Puutarhassa"
sanoo siis paikan, missä kukka kasvaa. Millainen lauseen jäsen on
se siis? (paikanmäärääjä) »Talvella sataa valkeata lunta." Mikä
on maine? Kuinka kysymme tässä alusta? Mikä siis on alus?
Kuinka kysymme sanaa «valkeata"? Mikä lauseen jäsen se siis on?



Kuiika kysymme sanaa »talvella"? «Talvella" sanoo siis ajan,
milloin sataa valkeata lunta? Mikähän lauseen jäsen se siis on?
(ajan määrääjä) „Nämä lapset lukevat läksynsä hyvästi." Ensin
otetaan edellä viitattuun tapaan selvä tunnetuista lauseen jäsenistä.
Kuinka kysymme sanaa „hyvästi"? (miten 1. millä lailla lapsi lukee)
Se sana „hyvästi" sanoo meille siis lukemisen laadun. Mikä lauseen
jäsen se siis on? —„Matti sai palkinno . uutteruudestansa." Otetaan
ensin selville tutut jäsenet. Mistä syystä sai M. palkinnon? Mikä
lauseen jäsen on siis uutteruudestansa?

Näin kysytään muidenkin lauseiden johdosta. Lopputulos:
Millaisia uusia lauseen jäseniä te nyt siis olette oppineet tunte-
maan? Mitä ilmaisee paikanmäärääjä? Mitä ajanmäärääjä? j. n. e.

Sen jälkeen muodostakoot oppilaat suullisesti ja kirjallisesti lau-
seita, joissa nämä eri määrääjät esiintyvät.

23) Kukin lause on ensin tarkastettava lauseopillisesta, sitten
sanaopillisesti, niin että kaikki tähän asti opitut asiat niiden kaut-
ta tulevat harjoitetuiksi.

24) Paikaninäärääjä. 25) Syynmäärääjä, 26) Kolme mai-
netta. 27) Kohde.

28) Millaiseksi lauseeksi sanomme siis tätä lausetta? Kuinka
monesta ori lauseesta eli „osasta" on se yhdistetty? Koettakaa
keksiä muitakin yhdistettyjä lauseita!

29) Otetaan esille ne esimerkit, jotka löytyvät §:ssä 20. Teh-
täköön ensin seuraava suullinen harjoitus:

Käsketään oppilaita yhdistämään toisiinsa l:sen jakson lau-
seet sidesanalla „ja . (Kuinka nyt siis tuli tämä yhdistetty lause
kuulumaan?) Sitten käsketään yhdistämään 2:sen jakson lauseet
sidesanalla „ja" sekä asemolla „jonka" („tyttären" silloin katoaa);
4:nnen jakson iauseet sidesanalla „ja"; s:nnen jakson lauseet sanoilla
„mutta", „ja", „sekä" („he" katoaa); 7:nnen jakson lauseet sanalla
„vaikka" (vaikka hän oli hyvin vanha j. n. e.); B:nnen sanalla
„koska"; Ö;nnen sanalla „sekä" („hän" katoaa); 10:nnen sanoilla:
„kun", —, —, „koska" (Kun ukko eräänä j. n. e); 12:nnen ase-
molla ,joissa"; 13:n sanalla„ja"; 15:nnensanoilla „jos" (alkuun), —,
„ja"; 16:nnen sanoilla: „knn" (alkuun; „kun P. oli kuunnellut" j.
n. e.), —, „ja", —, „sillä"; 17:nnen pilkulla; 18mnen sanoilla ~niin
että." Aina kun yhdistetty lause tällä tavalla on saatu muodos-
tetuksi, kysyttäköön useammilta oppilailta, miten se kuului. Sitten
saavat oppilaat kirjoittaa kaikki esimerkit §:ssä 20, mutta siten,
että muodostavat ne lauseet yhdistetyiksi, jotka jo suullisessa har-
joituksessa sellaisiksi muodostettiin. Sitä ennen opittakoon kuiten-
kin kieliopista § 22. Kun tämä kirjoitus on tapahtunut, otetta-
koon vielä esille joku sovelias kappale lukukirjasta; oppilaat mai-
nitkoot, mistä eri lauseista kukin yhdistetty lause siinä on kokoon-
pantu.

6
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11. Toiseen jaksoon.
1) Nämä kaksi §§:ää oppikoot oppilaat suoraan kirjasta.
2) Oppilaat luetelkoot vielä sanoja, joissa on kaksoisääntiöitä.
3) Koska kerakkeiden pehmentämisessä on tärkeätä tuntea,

onko tavu lyhyt vai pitkä, on parasta harjoittaa oppilaita keksimään,
millaisia tavut ovat esim. jonkun lyhyen lukukappaleen sanoissa.

4) On pantava toimeen samantapainen harjoitus, kuin edelli-
senkin §:n johdosta.

5) Tähän sääntöön voidaan johtua seuraavalla tavalla: opet-
taja kirjoittaa isolle taululle esim. sanan tupa. Kysytään, mikä
siinä on viimeinen tavu, millaisella kerakkeella se tavu alkaa, onko
se lyhyt vai pitkä, avonainen vai suljettu jolloin huomataan,
että tavu -pa alkaa kovalla kerakkeella sekä on lyhyt ja avonainen.
Op.: Millainen on nyt siis tuo tavu -pa? Liitämme nyt tämän sa-
nan loppuun esim. päätteen -n (tupa-n). Miten kuuluu nyt tuo vii-
meinen tavu? Onko se vieläkin avonainen? Millainen on se? Nyt
on siis tässä kovan kerakkeen alkama lyhyt, avonainen tavu tullut
suljetulesi. Mitä on tässä nyt tapahtunut, sanotaan se vielä kerta?
Ja nyt täytyy tuon kovan kerakkeen p:n pehmentyä. Me emme näet
saa sanoa „tupan", vaan miten tulee meidän sanoa? (tuvan). Miten
pehmenee siis tässä tuo kova kerake? (Se pehmenee v:ksi). (Ke-
rake „p" muutetaan taululla „v":ksi). Millainen oli nyt tuo tavu
-pa ensin? Millaiseksi tuli se sitten? Mikä sen sulki? Mikä siitä
oli seurauksena? Jos siis kova kerake alkaa lyhyen, avonaisen ta-
vun ja se tavu sitten tulee suljetuksi, miten käy sille kovalle kerak-
keelle? Milloin siis kova kerake pehmenee? (Näin saatu sääntö
on tarkasti mieleen pantava). Asian vakaannuttamiseksi otetta-
koon vielä esim. sanat pata-sta ja vanki-lle samallaisen menettelyn
alaisiksi. Näissä sanoissa sulkee viimeisen tavun „s" ja „1".

6) Kysytään, miten on viimeinen tavu ensin kuulunut ja mil-
lainen se silloin on ollut (lyhyt, avonainen, kovan kerakkeen alkama),
mikä sen sitten on sulkenut ja miten kova kerake siinä pehmenee.

7) Nämä säännöt tulevat tosin vastedes sanoja taivutettaissa
tarkemmin harjoitettaviksi, mutta eduksi asialle on, jos oikokirjoi-
tuksessa oppilaat saavat sanelemisen mukaan kirjoittaa esim. seu-
raavat lauseet:

Niitty on avara. Niityllä on lato. Ladossa on paljon hei-
niä. Koira menee ladon alle. Lapset ajavat koiran pois ladon alta.
Isäntä seisoi ladon edessä. Emäntä puhui isännän kanssa. Pöytä
on kamarin lattialla. Isän kirjat ovat pöydällä. Lapset kantavat
kirjat pöydältä. Isä torttu, jos kaadattepöydät. Pata on tuolilla.
Maito on padassa. Tyttö kaataa maidon padasta astiaan. Emäntä
kutoo ja te kudotte myös. Äiti on hyvä. Tyttö antaa äidille ko-
rean kukan. Honka kasvaa virran rannalla. MinkätäMen te
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kaadatte hongan? Renki menee työhön. Sanko on kaivossa. Ren-
git ottavat sangon kaivosta. Minä otan kengät ja sukat tuolilta.
Pane salya oven eteen! Ovi on nyt salvassa. Aurinko on noussut.
Auringon säteet lämmittävät maata. Koira juoksee sängyn alle.
Se on tehnyt suuren vahingon. Tytöt menevät huomenna kaupun-
Jciin. ile ostavat kengät kaupungin suutarilla.

Mitä erittäin d:n ääntämiseen tulee, on opettajalla siinä koh-
den monta vastusta voitettavana. Kansan kieli ci koko tätä ääntä
tunne, jonka vuoksi olisikin suorinta, että se länsi-Suomessa ään-
nettäisiin omituisena heikkona r-äänenä, itä-Suomessa taas jätettäi-
siin kokonaan ääntämättä. Mutta koska d-ääni jo on perehtynyt
sivistyneiden puhekieleen ja sitä tähän asti yleiseen on kouluissa
opetettu d:nä lausumaan, lienee tästä luonnottomuudesta enää vai-
kea päästä. Sentähden opetettakoon sitä kansakoulussakin oikein
ääntämään, vastustettakoon viimeiseen asti sitä tapaa, että sitä ään-
netään kovana t:nä, sillä se on kaikkein väärin tapa sitä lausua;
kielen lait näet vaativat välttämättömästi jonkinmoisen t:n pehmen-
nyksen silloin tapahtumaan.

8) Huomautetaan, että ,talo" on nimisana, „kova" laatusana
j. n. e. Kehoitetaan oppilaita keksimään vielä muitakin muotoja
näistä mainituista sanoista.

9) Op.: Miksi kutsutaan siis nimisanain muotoja? Kuinka
monta eri sijaa on nimisanoilla sekä yksikössä että monikossa?

10) Op. Missä luvussa on nimisana „talo" siinä ensin taivu-
tettu? (yksikössä) Sen rinnalla on se sitten taivutettu monikossa-
kin. Mikä on ensimmäisen sijan nimi? Millin kysymykseen vastaa
tämä sija yksikössä? Kuinka kuuluu sana „talo" yksikön niinen-
nössä? Kuinka kuuluu tämä sana monikossa samassa sijassa? Mi-
hin kysymykseen vastaa se sija? Mikä nyt siis on ensimm. sijan
nimi? Kuinka kuuluu sana „talo" yks. nimennössä? Entä monikon
nimennössä? Mikä on toisen sijan nimi? Mihin kysymykseen vas-
taa se sija? Kuinka kuuluu j. n. e. Näin mennään kaikki sijat
loppuun. Sitten määrätään oppilaat lukemaan ulkomuistiinsa vii-
den ensimmäisen sijan nimet, mihin kysymykseen kukin sija vastaa
ja kuinka sana „talo" kuuluu näissä sijoissa sekä yksikössä että
monikossa. Seuraavat sijat jaetaan samalla tavalla kahteen läksyyn.
Joka läksyn kuulustelemisen jälkeen koettakoot oppilaat taivuttaa
muitakin sanoja (esim. maa, pelto) läksynä olleissa sijoissa. Sen jäl-
keen oppikoot oppilaat taivuttamana sanan „talo" perätysten kai-
kissa sijoissa ensin yksikössä ja monikossa yhfaikaa, sitten kum-
paisessakin luvussa erikseen, Kun he tämän osaavat aivan virheet-
tömästi, koettakoot sittZn taivuttaa pari kolme muutakin sanaa sa-
malla tavalla.

11) Kun on ensin luokalla harjoitettu oppilaita keksimään,
mikä tämän sanan kussakin yksikkösijassa on päätteenä, saakoot he
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kotitehtäväkseeu panna nämä päätteet mieleensä,
12) Näihin ohjeisin viitataan sanoja taivutettaissa, jolloin ne

sen suuremmitta vaivoitta painuvat mieleen, joten niitä ei tarvitse
antaa läksyksi.

13) Näitä sanoja on taivutettava sekä kirjallisesti että suul-
lisesti. Varsinkin ovat ne sanat, joiden sidekerakkeena on t sekä
k n:n jäljestä, taivutettavat kumpaisellakin tavalla. Kun sanassa
tapahtuu kerakkeen pehmennys, ottakoon opettaja isolle taululle
muodostettavaksi aina joitakuita sijoja sellaisesta, jotta kerakkeen
pehmeneminen tulisi tarpeeksi huomatuksi ja teroitetuksi. Myöskin
§:ssä 10 lueteltuja ohjeita on tarpeellista isolla taululla tuon tuos-
takin havaamiollisesti valaista. Esimerkki: Oppilaat ovat taivutta-
neet sanan „silmä." Op.: Kuinka kuului sen menentösija yksikössä?
Miten muodostamme sen? (vartaloon liitetään pääte h-n) Kirjoi-
tamme tänne taululle ensin vartalon ja sitten sen perään päätteen
h-n (silmä-h-n). Mitä on nyt tehtävä? (h:n jälkeen pantava se ään-
tiö, joka on h:n edellä: sihnä-hän). Mitenkuuluu siis yks. menentö?
Mutta mitä voimme vielä tehdä? (heittää h:n pois) Miten tulee
menentösija siten kuulumaan? Muodostamme tästä sanasta monikon
menennön. Mitä tarvitsemme nytkin ensiksi? (vartalon) J. n. e.
Erityisesti pitäköön opettaja huolta siitä, että monikon avunto tu-
lee oikein muodostetuksi. Oppilaat näet tahtovat muodostaa tämän
harvoin käytetyn sijan monikon omannon kaltaiseksi, mikä on tuiki
väärin. Jos eivät oppilaat, luetellut esimerkit taivutettuansa,
vielä pysty sujuvasti nimisanoja taivuttamaan, lisättäköön näiden
taivutusesimerkkien lukua. Lopuksi voi opettaja tehdä oppilaille
hajakysymyksiä, esim. tällaisia: Miten kuuluu yhsikön osanto sanasta
„kirkko"? Miten kuuluu monikon annanto sanasta „pöytä"? Miten
kuuluu monikon muutanto sanasta „kala"? J. n. e. Mikä muoto
on »puussa"? „hevosilta"? „peltoin"? »pelloin"? „kirkkoina"? »sil-
tojen" ? „siltain" ?

„silloin" ? Otettakoon vielä esille joku luku-
kappale tai I:sen jakson §:ssä 20 luetellut esimerkit ja kysyttäköön,
mitä nimisanoja niissä on, missä sijassa ne ovat, miten niistä kuu-
luu vartalo ja yks. nim.

14) Tämän sanan taivutus olisi paras jakaa kahteen läksyyn.
Kun oppilaat osaavat sen sujuvasti taivuttaa kussakin tilassa erik-
seen, koettakoot taivuttaa sitä myös yhtaikaa kaikissa tiloissa.

15) Nämä ohjeet valaistakoon siten, että isolla taululla näy-
tetään, kuinka nämä muodot syntyvät jo taivutetusta laatusanasta
„matala." Niinikään huomautettakoon isolla taululla, kuinka voitto-
ja ylivertaisen tilan vartalossa kova pehmenee useissa sijoissa.

16) Jotkut näistä taivutettakoon kirjallisestikin.
17) Oppilaat luetelkoot useampiakin sekä suoria että järjes-

tyssanoja. Mainitkoot useampia suoria laskusanoja ja sanokoot sa-
malla, miten niitä vastaavat järjestyssanat kuuluvat.
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18) Kysytään, kuka on kirjan omistaja, kun sanotaan „kir-
jani"; ~kirjamme" j. n. e.

19) Jos aikaa on, taivutettakoon esim. nimisana „kirja" jon-
kun liiteasemon yhteydessä. Muuten olkoon asemosanain oppimi-
nen tällä kertaa vaan muistin asiana. Wasfedes, esim. lauseita jä-
sennettäissä, saavat oppilaat niihin lähemmin tutustua.

20) Kysytään, minkä tähden tekosana näissä lauseissa on te-
kijällisessä tahi tekijättömässä lajissa.

21) Kun tämä § on valmistettu siten, että oppilaat ovat
saaneet sen kirjasta lukea ja opettaja on kysynyt lause lauseelta,
mitä siinä on sanottu, annettakoon se oppilaille kotiläksyksi. Kuu-
lustelussa kysytään: Mikä aikamuoto on „lausun"? Mitä se ilmai-
see? Mikä aikamuoto on „lausuin"? Mitä se ilmaisee? Mikä aika-
muoto on j. n. e.? Mitkä ovat siis aikamuodot? Mitä ilmaisee
lähiaika? Mitä ent. lähiaika? Mitä ohiaika j. n. e.? Kuinka kuu-
luu lähiaika tekosanasta „luen"? ent. lähiaika? ohiaika? j. n. e.
Kuinka kuuluu lähiaika, ent. lähiaika j. n. e. tekosanasta „toivon"?
„saavun"? „seison"? „kirjoitan"? Sopii myös käskeä oppilaita taivut-
tamaan näitä aikamuotoja kaikissa tekijöissä yksikössä ja monikossa.

22) Tämä § valmistetaan samoin kuin edellinenkin ja anne-
taan kotiläksyksi. Kuulustelussa kysytään: Millaiseksi voi tekosana
tekemisen ilmaista? Jos se ilmaisee sen todelliseksi, missä tavassa
sanomme sen silloin olevan? Jos se ilmaisee tekemisen mahdolli-
seksi, missä tavassa sanomme sen silloin olevan? Jos se j. n. e.
Kuinka monta eri tapaa siis löytyy? Mitkä ne ovat? Missä ta-
vassa on „lausim"? Minkätähden? Mikä aika-muoto on se? Missä
tavassa on ~lausunen"? Minkätähden? Mikä aikamuoto on se?
Missä tavassa on „lausuisin"? Minkätähden? (Op. valaisee asian
lauseella: Lausuisin, jos osaisin). Missä tavassa on „lausukoon" j. n. e.
Missä tavassa on „lausuin"? Miksi? Mikä aikamuoto on se? Samat
kysymykset tehdään seuraavien muotojen johdosta: olen lausunut; olin
lausunut; lienen lausunut; olisin lausunut; luen; luin; olen lukenut;
liikenen; lukisin; lukekoon; luo; kirjoittanen; kirjoittaisin y. m.

23) Koska edellä jo on ollut puhe eri muotojen merkityk-
sestä, sopii opettajan suuremmitta mutkitta antaa tämän tekosanan
taivutus kotiläksyksi; ehkä olisi mukavinta jakaa se seuraaviin läk-
syihin: l:ksi suoratapa ja myöntötapa; 2:ksi ehto-, toivo- jakäsky-
tavat; 3:ksi nimi- ja laatutavat; 4:ksi tekijättömän lajin suora-,
myöntö- ja ehtotavat; s:ksi Toivo-, nimi- ja laatutavat. Sen jäl-
keen on se heti kerrattava parissa läksyssä. Tietysti opettaja
alussa muistaa huomauttaa, mitä lyhennykset: yks. ja mon. sekä nu-
merot 1,2, 3 merkitsevät, Ensimmäistä kertaa taivutettaissa sa-
naa „lausun" on hyvä kysyä jokaisen aikamuodon johdosta esim.
näin: Miten kuuluu tekijällisen lajin suoratavan (myöntö tavan j. n. e.)
lälnaika (ohiaika j. n. e.)kaikissa tekijöissään? Minkätähden on
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„
lausun" („lausunen" j. n. e) tekijällistä lajia? Minkätähden se on

suoratavassa (myöntötavassa j, n. e.)? Minkätähden on se lähiaika
(ohiaika j. n. e.)? Jokaisen läksyn kuulustelun jäljestä sopii an-
taa taivuttaa esim. toivon, keitän, kirjoitan läksynä olleissa muo-
doissa. Täten oppivat oppilaat taivuttamaan tekosanoja sen mer-
kityksen nojalla, mikä kullakin muodolla on.

24) Jos tämä oppijakso sen kautta, että tässä ja seuraavassa
§:ssä mainitut asiat koetetaan tekosanain taivutuksessa saada oppi-
laiden muistoon, kävisi niin pitkäksi, etfei sitä yhdessä vuodessa
ennättäisi, otettakoon nämä puheenalaiset ohjeet käsiteltäviksi vas-
ta seuraavan (llLnen) oppijakson §§:ien 17—25 yhteydessä. Pa-
rempi kuitenkin olisi, jos voisi ennättää opettaa ne tlmän toisen
oppijakson yhteydessä, koska sen kautta tekosanain taivutus saa-
taisiin kerrassaan vakavammalle kannalle.

Muuten on muistettava, etfei oppilasten tarvitse näitä ohjei-
ta läksyinä lukea, sillä ne pystyvät heidän mieleensä parhaiten siten,
että opettaja niitä varten ensin ««?Hse«, taivututtaa tekosanan „lau-
sun" ja silloin luokkataululla näyttää, miten kukin muoto syntyy.
Jotta nämä ohjeet oppilaissa vakaantuisivat, täytyy opettajan vielä
§:ssä 28 mainitulta tekosanoja taivutettaessa aina silloin tällöin ky-
syä ja taululla näyttää, miten niiden eri muotoja muodostetaan,

25) Harjoitettakoon oppilaita lausumaan tekijättömän muo-
don vartalo sekä näistä että vielä muistakin tekosanoista.

26) Näitä sanoja on taivutettava kirjallisestikin ja varsinkin
niitä, joiden sidekerakkeena on t ja k n:n jäljessä. Lopuksi teh-
täköön kajakysymyksia ja otettakoon jostakin lukukappaleesta kaik-
ki tekosanain muodot selville (katso ohjeen 13 loppupuolta).

27) Kysytään: Millaisia voivat eri lauseet yhdistetyssä lau-
seessa olla? Millainen lause on päälause? Millainen lause on sivu-
lause? Voiko löytyä sellaista yhdistettyä lausetta, jossa olisi pelk-
kiä sivulauseita? Millaisen lauseen tulee siis yhdistetyssä lauseessa
aina löytyä? Ryhdymme nyt näitä seikkoja esimerkeillä valaisemaan.

28) Kysytään kunkin lauseen johdosta: Millainen on tämä
lause? (yhdistetty) Kuinka monesta eri lauseesta on se yhdistetty?
Kuinka kuuluu ensimmäinen niistä? Entä toinen? Millainen on
ensimmäinen lause, onko se pää- vai sivulause? Minkätähden on se
päälause (sivulause)? Millainen on toinen lause? Minkätähden on
se päälause (sivulause) ? Kun lause huomataan sivulauseeksi, sil-
loin jäsennetään ensin se päälause, johon se kuuluu, ja sitten kysy-
tään, mihin kysymykseen sivulause vastaa, jolloin huomataan, minkä
päälauseen jäsenen sijassa puheenalainen sivulause on. Esim. „Kun
päivä päättyy, käy työmies levolle." On tultu huomaamaan, että
ensimmäinen lause (~Kun päivä j. n. e.") on sivulause, toinen („käy
t. j. n. e.") päälause. Kysytään sen jälkeen: Mistä puhutaan pää-
lauseessa? Mikä lauseen jäsen on siis „ työmies"? Mitä työrniehestä
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sanotaan. Mikä lauseen jäsen on siis „käy"? Minne t. käy? Mikä
1. j on siis levolle? Jos sitten kysymme: »milloin käy työmies le-
volle"? mitä saamme vastaukseksi? Saamme siis vastaukseksi
koko tuon sivulauseen. Koska tuo sivulause vastaa kysymykseen,
milloin mies käy levolle, minkä päälauseen jäsenen sijassa se siis
on? (ajanmäärääjän) Meillä on siis tässä aikaa määräävä sivu-
lause. Kysytään myös, mikä sidesana kulloinkin yhdistää lauseet
toisiinsa ja minkätähden on pantu pilkku siihen ja siihen kohtaan?

Jos §§:ien 30 ja 31 läpikäyminen ja oppiminen tekisi tämän toi-
sen oppijakson liian laveaksi, luettakoon ne kolmannen oppijakson
§§:ien 35—37 yhteydessä. Mutta siinä tapauksessa tulee opettajan mel-
koisesti lisätä §:ssä 29 olevien esimerkkien lukua ja jäsennyttää nii-
tä sekä lause- että muoto-opillisesti.

29) Puolipiste huomautettava.
30) Kysytään: Millainen on tämä lause? (yhdistetty) Kuin-

ka monesta eri lauseesta on se yhdistetty? Millainen on ensimmäi-
nen lause? Millainen on toinen lause? Mikä sidesana yhdistää ne
toisiinsa? Mitä eromerkkiä on siinä käytetty?

31) Tämä harjoitus on tehtävä kirjallisesti, jolloin eromerk-
kienkin käytäntö voi tulla harjoitetuksi.

32) Niin näiden kuin kaikkien seuraavienkin esimerkkien joh-
dosta kysytään: Millainen on tämä lause? Kuinka monesta eri lau-
seesta on se yhdistetty? Millainen on ens. lause? Millainen toi-
nen? Jäsennetään päälause! Miten kysymme, että saamme vas-
taukseksi tuon sivulauseen? Minkä jäsenen sijassa on siis tämä
sivulause? Miksi kutsumme siis tätä sivulausetta? Millä sanalla
alkaa se?

33) Nämä, samoin kuin kaikki seuraavatkin harjoitukset ovat
tehtävät kirjallisesti. Niistä lauseista, joissa joku jäsen on muutet-
tava sivulauseeksi, etsittäköön opettaja kuitenkin ensin kysymyk-
sessä olevan jäsenen.

111. Kolmanteen jaksoon.
1) Oppilaat luetelkoot useampia perussanoja, erisnimiä ja aja-

tussanoja.
2) Oppilaat luetelkoot useampia kohteellisia ja kohteettomia

tekosanoja. Itsekohtaisia he eivät pysty luettelemaan.
3) Jos poikkeustapauksissa ei olisi aikaa §§:ien 5—26 tark-

kaan opettamiseen, mentäköön niiden ohitse. Kuitenkin on tällaisessa-
kin tapauksessa otettava puheeksi 9 §:n 2 muisfessa, §§:ssä 11, 12, 14
ja 16 §:n 2 muistutuksen 4) kohdassa sekä §:ssä 26 mainitut asiat.

4) Näitä sääntöjä läksyksi valmistettaissa muodostetaan kukin
esimerkkinä mainittu sana isolla taululla. Opettaja ensin kysyy esim.
sanan »puissa" johdosta: Millainen sana on tämä? (nimisana). Mikä
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nimisanan sija on se? ■ Kuinka kuuluu sen vartalo? (Vastauksen
saatuaan kirjoittaa op. isolle taululle vartalon „puu"). Mitä lisääm-
me nyt tähän vartaloon? (Vastauksen saatuaan liittää op. monikon
i:n vartaloon „puu" puu-i). Mutta mitä nyt tapahtuu? (Pitkä
uu lyhenee). Mikä vaikuttaa tässä sen lyhenemisen? (Monikon i).
Miten tulee siis monikon vartalo kuulumaan? (pui). Mitä on sitten
tehtävä? (Lisättävä asunnon pääte ssa). Samoin menetellään
seuraavienkin esimerkkien kanssa.

5) Tätä §:ää valmistettaissa kysytään kunkin esimerkin joh-
dosta: Miten kuuluu siis tämän sanan vartalo ? Mutta mitenkuuluu
sen yks. nimentö ? Mikä muutos tapahtuu yksikön nimentöä muo-
dostettaissa? Minkä säännön mukaan se muutos tapahtuu? Mikä
muutos siinä vielä tapahtuu? Minkätähden? J. n. e.

0) Samalla tavalla kuin edellisen §:n esimerkit tarkastettiin
monikon i:\\ vaikutuksen suhteen, tarkastetaan tämän §:n esimerkit
yksikön osannen ja monikon omannon £:n n suhteen. Op.
Mikä nimisanan sija on „avainta"? Kuu lähdenuin jaa muo-
dostamaan, mitä tarvitsemme ensiksi? (Wartalon). uuluu
tämän sanan vartalo? (Kirjoitetaan vartalo taululle). sitten
teemme? (Lisäämme osannen päätteen ta). Saapiko • 'anto
siis kuulua „avaimeta"? Mitä tapahtuu siinä? Mist ä ka-
toaa sideääntiö e? Mutta mikä muutos tässä sitten vieU uu?
(Op. selittää 2 muistutuksessa mainitun asian). Sama menettely
muidenkin esimerkkien johdosta.

7) Tämänkin §:n esimerkit ovat edellä viitattuun tapaan läk-
syä valmistettaissa otettavat sellaisen menettelyn alaisiksi, että oppi-
laat tulevat huomaamaan, miten sääntö niissä toteutuu.

8) Huomattava on, että nämä sanat ovat taivutettavat kai-
kissa sijoissa ja vasta sitten, kun edellä mainitut säännöt ovat nii-
hin liitettyjen esimerkkien kautta tulleet valaistuiksi ja opituiksi. —

Annettakoon parin kolmen sanan taivutus kerrassaan kotona val-
mistettavaksi. Luokalla sitten muodostetaan isolla taululla ne si-
jat, jotka jollakin tavalla riippuvat edellämainituista säännöistä.
Hyvä olisi, jos tämä taivutus tapahtuisi samaan aikaan, kuin toi-
sessa oppijaksossa määrättyjen nimisanojen taivutus.

9) Mikä nimisanan muoto on „vierahan"? Miten on se syn-
tynyt? Miten saadaan muodosta „vierahau" muoto „vieraan"? Miksi
kutsumme sitä muutosta? (Supistamiseksi). „Vierahan" on siis.
supistumaton, „vieraan" supistunut yks. omanto. Samallaiset ky-
symykset muidenkin esimerkkien johdosta.

10) Näytetään isolla taululla, miten sääntö esimerkeissä toteutuu.
11) (Kuuluu §:ääii 21). B:ssa ohjeessa nimisanani taivutusta kos-

kevat huomautukset sovitettakoon tässä tekosanain taivutukseen.
12) Lauseen jäsenet otetaan selville. Huomataan, että esiin.
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sana „tuolla" on paikanmäärääjä. Millainen sana on se? Mitä toi-
mittaa siis määräsana tässä lauseessa.

13) Mikä on alus? Mikä maine? Kuinka sitten kysymme?
Minkä lauseen jäsenen muodostavat siis sanat »pöydän alla" ? Tässä
on siis paikanmäärääjä muodostettu kahdesta sanasta. Millainen sana
on „pöydän"? Millainen sana ollee „alla"? Minkä nimisanan vie-
ressä eli yhteydessä on tässä nyt tuo sijasana „alla" ? Millaista ni-
misanan vaihetta se tässä merkitsee? Jos saman asian voi lau-
sua ilman sijasanattakin, sijapäätteellä vaan, on se huomautettava
oppilaille, joten heille käy selväksi, kuinka syasana ajaa samaa asi-
aa kuin sijapäätekin. On esim. tultu huomaamaan, että „maan"
on nimisana ja »päällä" sijasana sen yhteydessä. Kysytään: Eikö
kukaan voisi sanoa, •niten saman asian voimme lausua ainoastaan
yhdellä sanalla? Sanojen „maan päälle" asemesta saimme siis vainyh-
den sanan: „maahan." Mikä sana kokonaan katosi? Niin, mutta
sen sijaan tuli, niinkuin näette, menentösijan pääte. Näette siis,
että sijasana ~-päälle" tässä vastaa erästä sijapäätettä, nim. mitä?
Nyt huomaatte, kuinka sijasanaa käytetään sijapäätteen sijasta.
Yhtäläinen lomautus tehdään sanojen „maan sisästä" (= maasta),
„merta rayo; n" (= meritse), „ahkeruutensa tähden" (== ahkeruu-
destansa), „ystävyyden vuoksi" (= ystävyydestä) ja „puhetaitonsa
kautta" (= puhetaidollansa) johdosta.

14) Kysytään, mitä sidesanoja on kussakin lauseessa ja mitä
ne kulloinkin toimittavat.

15) Harjoitukseksi otettakoon jonkun pienen lukukappaleen
sanat tarkastettaviksi niiden plkuperän puolesta. Ymmärteellistä
lukutaitoa harjoitettaissa sopii opettajan useinkin ottaa johdetut
sanat puheeksi, huomauttaa, inistä juurisanasta ne ovat johtuneet,
millä johdepäätteellä, ja minkä uuden merkityksen sana on saanut
johdepäätteen kautta. Siten oppilaat vähitellen tottuvatkin käsit-
tämään tavallisimpain johdepäätteiden merkityksen. Mitä yhdys-
sanoihin tulee, vaatii niiden oikokirjoitus erityistä harjoitusta; oppi-
laat näet tahtovat ensi alussa kirjoittaa yhdyssanain osat erilleen.

16) Esimerkit tarkastettakoon; muodostakoot oppilaat samal-
laisia esimerkkejä.

17) Kysytään: Mikä tässä on alus? Mikä on maine? Mi-
hin kysymykseen vastaa „uutterana"? Se siis ilmaisee ominaisuutta,
joka oli kenellä? Mikä lauseen jäsen on siis „uutterana''?
Samoin kysellään muidenkin esimerkkien johdosta. Muodostakoot
oppilaat esimerkkejä, joissa on aluksen ja kohteen mainenimikkö.

18) Lause jäsennetään, jolloin huomataan, että sana »iloisen "

on lisääntö kohteelle „lapsen." Kysytään: Millainen sana on »iloi-
sen" ? (Laatus.). Missä luvussa ja sijassa on se'? Minkätähden on
se yksikön omannossa? (Koska sen pääsana „lapsen" myös on yksikön
omannossa). Samoin menetellään muidenkin esimerkkien johdosta.
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19) Lause jäsennetään. Huomataan, että ~kirkossa" 1 on pai-
kanmäärääjä. Mihin kysymykseen vastasi tämä paikanmäärääjä?
Mihin sanaluokkaan kuului se? Kun siis nimisana paikanmäärääjänä
vastaa kysymykseen: missä? mihin sijaan asetetaan se silloin?
Seuraavasta esimerkistä huomataan, että samallaisenpaikanmäärääjän
voi asettaa myöskin sivuntosijaan. Nyt huomauttaa opettaja, että
„kirkossa" merktsee paikkaa kirkon sisässä, mutta „kirkolla" paik-
kaa kirkon ulkopuolena, läheisyydessä. Samoin menetellään nel-
jän seuraavan esimerkin kanssa. Lopputuloksena teroitettakoon op-
pilaille muistutuksessa mainittu asia.

Kaikki seuraavat tähän §:ään kuuluvat esimerkit jäsennettä-
köön. Kun on huomattu määrääjä lauseessa, kysytään, mihin kysy-
mykseen se vastasi, millainen sana "'> mihin sijaan on se ase-
tettu vastatessaan siihen ja siihen kys, vj, Kunkin esimerkki-
jakson lopulla huomauttakoon sitten öj. nihin kaikkiin sijoi-
hin puheena olleita määrääjiä oli asetettu.

20) Millainen on tämä lause? (yhdis Kuinka monesta
eri lauseesta on se yhdistetty? Millainen -"«inen näistä
lauseista? Millainen on toinen? Miksi on se k '"ulause?
Miksi kutsumme tällaista kohteellista sivulauseti. hden?
Mitä on tässä eromerkkien puolesta huomattava, ky-
sytään toisen lauseen johdosta?

21.) Kun ensin on otettu selville, mitä suoria i>
näissä esimerkeissä löytyy ja kun ne on suullisesti \

suoriksi, muutettakoon ne vielä kirjallisestikin sellaisik
22) Kun ensin on otettu selville, mitä epäsuoi

lauseita näissä esimerkeissä löytyy, ja kun ne on suu' 1
tettu suoriksi, muutettakoon ne vielä kirjallisestikin seL

23) Kysytään kunkin esimerkin johdosta: Millain
lause? (yhdistetty). Kuinka monesta eri lauseesta on s<
Miten kuuluu ensimmäinen lause? („näen"). Millaine'
(Päälause). Miten kuuluu toinen lause? („pojan luk
nen on se lause? Miksi on se kohteellinen sivular
tämä sivulause toisinkin kuulua? Mitä on siis tap
lauseelle? Miten on se lyhennys pantu toimeen?

24) Sekä tämän että seuraavan kappaleen
dosta kysyttäköön ensin, millainen lause kokonaif
laisia ovat sen eri lauseet, millainen (s. o. niini-
nen sijassa) on siinä sivulause ja kuinka tämä
luu lyhentämättä (lyhennettynä). Joskus sop'
lyhennys on tapahtunut. Terveellistä olisi
tehdä samat harjoitukset kirjallisestikin.

25) Tämän kappaleen lauseissa saa o>
piin yhdistettyihin lauseisin. Kukin lausf
seisinsa; otettakoon selville, mitkä ovat



millaisia jälkimmäiset ovat ja mille lauseelle ne ovat sivulauseena—-
siihen tapaan kuin toisen oppijakson ohjeissa on neuvottu. Kun
yhdistetty lause tällä tavalla on eritelty yksityisiin lauseisinsa ja
eromerkit huomautettu, eriteltäköön sitten kunkin yksityisen lauseen
jäsenet (alus, maine, kohde j. n. e). Tämän jälkeen kyseltäköön,
mihin sanaluokkaan esillä olevan lauseen sanat kuuluvat ja mitä
muotoja ne ovat. Tällöin auettakoon oppilaiden myös taivutella
esim. lauseessa esiintyviä nimi-, laatu- ja tekosanoja useammissa
muodoissa. Ylimalkaan sopii opettajan tällaisessa lauseenjäsennyk-
sessä ottaa puheeksi kaikki kieliopilliset seikat, mutta varsinkin en-
nen opitut, jotta ne painuisivat oppilaiden mieleen ja tulisivat hä-
nelle ikäänkuin eläviksi sen kautta, että hän ne täten näkee käy-
töllisessä kielessä toteutetiy* a Luonnollista on, etfei tätä tar-
koitusta saavuteta, jo- kieliopin opetuksen lopulla lauseenjä-
sennykseen ryhdyr «.useita on jäsennettävä tuon tuostakin
koko opatulise opettaja lukukirjasta siihen tar-
koitukseen ja kirjoittakoon ne isolle taululle tai an-
takoon omista lukukirjoistansa. Ja tällaiseen
lauseev roipi mielestämme ottaa osaa. parikin osastoa
yht' .ii jo., opettaja koettaa opettaa «Äidinkielen alkeis-

. jokseenkin rinnakkain, mikä luullaksemme ei ole
itonta.
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Muutamien muutosten »vuoksi, joita on tehty „Aidinki«len Al-
leisopin" kolmanteen painokseen, on täytynyt naita ..ohjeitakin" wähasen
muutella. Joku seikka sitä paitsi «n, saawutetun kokemuksen nojalla,
muutenkin tullut „ohjeissa" kuulumaan toisin kuin ennen.

©ottoronlnn kirjapainossa, 1887.



I. Ensimmäiseen jaksoon. *)

1) Kuu oppilaat, läksyä walmiZtettaiZsa, ensin omat lukeneet itse
pykälän ja opettaja on kysymysten ja selitysten kautta saanut oppilaat
tajuamaan siinä puhenna oleman asian, luettaa hän esimerkki-lauseet ja
kysyy sen jälkeen: Kuinka monta lausetta tässä oli? Kuinka monta
ajatusta tässä siis oli? Miten kuului ensimmäinen lause? Miten toi-
nen? j. n. e. Opettaja käskeköön nyt oppilaita itse keksimään useampia
lauseita. Käskeköön hän heidän myös sellaisia kirjoittamaan ja huo-
uinuttakoon, että kukin lause «n alettawa isolla kirjaimella ja lopetetta-
ma pisteellä.

2) Kun taaskin on luettu 2 §:n edellinen osa, kysyy opettaja,
mistä esineestä kussakin edellä mainituista lauseista puhutaan ja mitä
niissä esineistä sanotaan.

3) Kun itse § on luettu ja selitetty, kysytään: Mikä on siis
alus lauseessa „Bintu lentää"? Miksi on se alus? Mikä on maine
tässä lauseessa? Miksi on se maine? Kysyttäköön miclä, Mikä on alus
ja maine kussakin edellä mainituista lauseista. Aluksen ja maineen
määritelmät omat tarkasti muistoon pantawat.

4) Kun opettaja kysyy, mitä maine sanoo aluksesta esim. lau-
seessa „lintu lentää ilmassa", saa hän tawallisesti wastauksekst: „m.s. a:sta „lintu", että se lentää." Sentähden tulee opettajan johtaa op-
pilas oikealle tolalle, kysyen: sanooko maine siinä, mitä alus tekee,
wai sanooko se, millainen alus on, mai sanooko se, mitä alus on?
Lisäharjoitukseksi käskettäköön oppilaita ensin suullisesti, sitten kirjaili-
sesti muodostamaan lauseita, joissa maine sanoo aluksesta l:Ifi: mitä
se tekee, 2:ffi: millainen se on, ja 3:ksi: mikä se on. Tähän kirjoitut-seen käytettäköön pieniä wihkoja, joihin lyijykynällä kirjoitetaan.

5) Op. kysyköön myös, mitä maine aluksesta kussakin lauseessasanoo, sanooko se, mitä alus tekee, wai sanooko se millainen alus «n
tai mikä se on. Jos on maine keksitty, löydetään alus kysymällä:
kuka t. mikä tekee j. n, e.

G) Tämän selwittämisetsi lausuttakoon op. jonkun lauseen, anta-
koon jakaa sen sanoihinsa, sanat tawuihinsa, tawut äänihinsä.

7) Sopiihan opettajan tämän walaisemiseksi isolla taululla näyt-
tää, kuinka jonkun sanan kaikki äänet sopii merkitä eli kirjoittaa. Sitä

*) Nämä ohjeet omat ylimalkaan tarkoitetut läksyn malmistuk»
feäfn luaariuotettawiksi.
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ennen tietysti täytyy ottaa selmille, mistä tamilista ja äänistä puheen-
alainen sana on kokoonpantu. Eroitus kirjoitus- ja painokirjainten
wälillä huomautettakoon.

8) Kirjaimet luetellaan ensin äänilleen, sitten myös nimil»
leen. Huomautetaan siis, että tullakin kirjaimella on se ja se ääni
ja se ja se nimi. Vastaisessa kieliopin opetuksessa lausuttakoon niitä
maan niinilleen.

9) Opettaja kirjoittakoon isolle taululle jonkun sanan, jossa «n
seka ääntiöitä että kerakkeita, lausuttakoon ne ja huomauttakoon silloin,
kuinka äänttöt todella ääntyivät yksinäänkin helposti, mutta keiakkeet
kuulumat selmasti «aan jonkun edellä tai jäljessä oleman ääntiön
kanssa („tuaUa").

10) Op. lausukoon oppilaille sanoja, joiden ensi tamussa esim.
sama ääntiu kuuluu pitkänä ja lyhyenä, kysyköön millainen se niissä
milloinkin on, ia waatikoon oppilaita kirjoittamaan niitä sanoja tau-
lulle tai wihkoihinsa. Esim.: tuli, tuuli, kala, kaalaan, suri, suuri,
kadun, kaadun, saattaa, sataa j. n. e. Varsinainen pitkän ja ly-
hyen aäntiön kirjallinen harjoitus kuuluu oikeinkirjoitukseen.

11) Ennenkuin näitä lauseita tarkastetaan sanaopilliselta tav-
nalta, otettakoon ensin selwille, m>kB kussakin on alus ja maine. Sopii
tällöin myös huomauttaa, että tekusanoja etupäässä käytetään maineena.

12) Opettaja antakoon oppilasten 11 §:3fä luetelluista lauseista
keksiä yksikkö- ja monikkomuodot sekä muuttaa yksikkömuotoja monikolli-
siksi ja päinmastoin.

13) Op,: Vertaamme toisiinsa seuraamat esineet: puu, rauta,
teräs. Tahdomme lausua, kuinka komia ne omat. Jos nyt sanomme:
puu «n koiraa, kuinka tulee meidän sanoa raudasta? Entä teräksestä?
Äliitkä lauseet siis saimme? (Kirjoitettakoon ne isolle taululle.) Millat-
uen sana on „foioaa?" slaatus.) Millainen sana un myös „kowem-
paa?" Entä kowinta? Mutta mikä tila on „kowaa"? „foioempaa" ?

~ftmntitn"? —(2Berrataan wielä: tuoli, pöytä, uuni korkeudelleen;
kissa, koira, hewonen (kissat, koirat, hewoset) suuruudelleen;
kuu, tähdet, aurinko kirkkaudelleen j. n. e.) Lopputulos:
Opettaja: Näette siis, että laatusanoja asetetaan eri tiloihin, kun
esineitä werrataan toisiinsa. Mitkä ne tilat nyt omat? Sanokaapa
kaikki tilat laatusanasta „rnatala!" „ihana!" „uljas!" Keksikääpä itse
laatusanoja ja sanokaa eri tilat niistä!

14) Kysellään, mitä sanoja näissä lauseissa on, omatko ne yksi-
kössä wai monikossa ja missä tilassa niissä löytywät laatusanat omat.

15) Tämän esimerkin nojalla antakoon opettaja oppilasten oppia,
että „minä" on ensimmäinen tekijä yksikössä, „stnä" toinen tekijä
j, n, e. Mainitkoot oppilaat useampiakin tekosanoja ja asettakoot niiden
kunkin edelle tekijäasemot järjestyksessä.

16) Op.: Kitket kirjoittaa silloin, kun sanotaan: ..kirjoitan?" Kuka
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kirjoittaa silloin, kun sanotaan: „kirjoitat? j. n, e. Witä tekijää siis
merkitsee „kiijoitan?" (yks. ens.) Mitä tekijää merkitsee „kirj«itat?"
j, n. e. Lausu wielä tämä tckosnna niin, että se tulee merkitsemään
kaikkia tekijöitä nksiköZsä ja monikossa (lyhyemmin: lausu tämä tekosana
..kaikissa tekijöissä!") Lausu tekosana „lucn" ..kaikissa tekijöissä" yksi-
kössä ja monikossa, mutta pane samalla tekijäasemot edelle! Laususama ilman tekijäasemoitta! (Sama harjoitus wielä esim, seuraamilla
tekosanuilla: istun, kuljen, kirjoitin, lukisin, olen lukenut, olin laulanut
y. m.; lopuksi sopii kysellä: missä tekijässä on „luemme? Missä teki-
jässä on ..kirjoititte?" Missä tekijässä on ~istui?" Missä tekijässä
on ..kulkisimme" j, n. e.)

1?) Otetaan jokaisesta lauseesta selwille alus ja maine; kysy-
tään. mikä tekosana lauseessa on, mitä aikaa se ilmaisee ja missä teki-
jässä se an, Suulliseksi ja kirjalliseksi harjoitukseksi määrätköön opet-
taja oppilaita ketsnnään: lauseita, joiden tekosanat omat yksikön ens.
tek:ssä ja ilmaisemat nyk. aikaa; lauseita, joiden tekosanat owat yks.
toisessa tek:ssä ja ilmaisemat mennyttä aikaa; lauseita, joiden tekosanat
owat yksikön kolmannessa tekijässä ja ilmaisemat tulemaa aikaa, Samat
lauseet muutcttnkoo» sellaisiksi, että tekosanat (tietysti alukset samalla)
niissä owat monikossa wastaawissa tekijöissä.

18) Otetaan ensin selwille alus ja maine. Kysytään sitten:
mitä poika työntää? mitä kissa tappoi? minkä mies kaatoi? j. n. e.
Tämän johdosta huomautetaan, että jokaisessa näistä lauseista on esine,
johon tekeminen waikuttaa. Mihin esineesen waituttaa tekeminen cnsim-
maisessa lauseessa, mihin toisessa? j. n. e,

I9) Minkä nuden lauseen jäsenen me nyt siis opimme tuntemaan?
Mikä nyt on kohde? (Määritys «n warrnnsti muistoon pantawa). Nyt
muodostakoot oppilaat sekä suullisesti että kirjallisesti lauseita, joissa on
alus, maine ja kohde,

20) Otetaan selwille tunnetut lauseen jäsenet. Sitten kysytään:
Millainen poika työntää rekeä? (reipas) Sana „reipas" tässä siis li-
lemmin määrää sanaa ..poika," Mutta millainen sana- on ..poika?"
(nimisana) Sanomme siis: sana ..reipas" määrää liiemmin nimisanaa
..poika." Mitä sana „reipas" nyt tässä tekee? Millaista karria poika
wetää? (raskasta) Sana „raskasta" siis taas likemmin määrää sanaa
„kärriä," Mutta millainen sana on ..kärri?" Sanomme siis: sana „raZ-
kasta" määrää likemmm nimisanaa „kärriä." Samat kysymykset teh-
dään sanan ~pieni" johdosta. Kenen jywiä kana söi? Sana ~+alon"
siis tässä likemmin määrää sanaa ..jywiä." Millainen sana on..jywiä?"
Kuinka siis taas sanomme? j. n. e. Lopputulos: Näette siis, että lau-
seessa saattaa olla sellaisia jäseniä, jotta likemmin määräämät jo-
takin nimisanan. Millaisia jäseniä siis wielä woipi olla lauseessa?
Sellaisia jäseniä kutsutaan lisäännöiksi. Miksi niitä kutsutaan? Lu-
ctellaan lisääunöt, jotka löytyiwät näissä lauseissa!
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21) Nyt muodostakoot oppilaat sekä suullisesti että kirjallisesti
lauseita, joissa on: aluksella laatusana lisänntöuä; kohteella laatusana
lisääntunä; aluksella nimisana lisääntönä; aluksella ja kohteella lisäänto
millainen tahansa,

22) „Kukka kaswaa puutarhassa," Gnsin otetaan selwille alus
ja maine. Kysytään: Missä knkka kaswaa, »Puutarhassa" sanoo siis
paikan, missä kukka kaswaa. Millainen lauseen jäsen on se siis?
(paikanmäärääjä) »Talwella sataa walkeata lunta." Mikä on maine?
Kuiuka kysymme tässä alusta? Mikä siis on alus? Kuinka kysymmesanaa „n,alkeata?" Mikä lauseen jäsen se siis on? Kuinka kysymme sa°
naa »talwella?" »Talwella" sanoo siis ajan, milloin sataa walkeata
luuta? Mikähän lauseen jäsen se siis on? (ajanmäärääjä) »Nämä
lapset lukemat läksynsä hywäZti," Ensin otetaan edellä wiitattuun ta»
paan selwä tunnetuista lauseen jäsenistä. Kuinka kysymme sanaa „hy«
wästi?" (miten l. inillä lailla lapsi lukee) Se sana „hywästi" sanoo
meille siis lukemisen laadnn, Vlikä lauseen jäsen se siis on? „Matti
sai palkinnon uutteruudestansa," Otetaan ensin selwille tutut jäsenet.
Mistä syystä sai M. palkinnon? Mikä lauseen jäsen on siis uutteruu-
destansa?" '

Näin kysytään muidenkin lauseiden johdosta. Lopputulos: Mil-
laisia uusia lauseen jäseniä te nyt siis olette oppineet tuntemaan? Mitä
ilmaisee paikanmäärääjä? Mitä ajannuäärääjä? j. n. e. Sen jälkeen
muodostakoot oppilaat suullisesti ja kirjallisesti lauseita, joissa nämä
eri määrääjät esiintymät.

2:3) Kukin lause on ensin tarkastettawa lauseopillisesti, sitten
sanaupillilesti, niin että kaikki tähän asti opitut asiat niiden kautta tu-
lewat harjoitetuiksi.

24) Paikanmäärääjä. 23) Syynmäärääjä, 26) Kolme mainetta.
27) Kohde.

28) Millaiseksi lauseeksi sanamme siis tätä lausetta? Kuinka
monesta eri lauseesta eli »osasta" un se yhdistetty? Koettakaa keksiä
muitakin yhdistettyjä lauseita!

29) Otetaan esille ne esimerkit, jotka loyty, ät §:Zsä 20. Teh-
täköun ensin seuraanm suulliuen harjoitus:

Käsketään oppilaita yhdistämään toisiinsa l:feu jakson lauseet
sidesanalla „ja," (Kuinka nyt siis tuli tämä yhdistetty lause kuulu-
maan?> Sitten käsketään yhdistämään 2:fen jakson lauseet sidesanalla
„ja" sekä asemolla „jonka", l„tyttären" silloin katoaa); 4:nnen jakson
lauseet sidesanalla „jci"; s:nnen jakson lauseet sanoilla »mutta", ~ja",
»sekä" („he" katona); 7:nnen jakson lauseet sanalla »maikka" (maikka
hän oli hywin wanhn j, n. e.); B:vmcn sanalla „koska"; gMnen sanalla
„sekä" (»hän" katoaa); Munien sanoilla: »kun", —, —, „koZka" (Kun
ukko eräänä j. n, e,); l!:nen jakson lauseet jääkööt yhdistämättä; 12:nnen
afcmolla »joissa"; 13:n sanalla „ja"; Is:nnen sanoilla „jos" (oltuun),
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—, „jn"; 16:nnen sanoilla „tun" (alkuun: „tun P, oli kuunnellut" j.
n. e.), —, „ja", —, „sillä"; >7:nn,en pilkulla; IB:nnen sanoilla „niin
että." Aina kun yhdistetty lause tällä tawalla on saatu muodoste-
tuksi, kysyttäköön useammilta oppilailta, miten se kuului. Sitten saa-
wat oppilaat kirjoittaa kaikki esimerkit §:ssä 20, mutta siten, että muo-
dostamat ne lauseet yhdistetyiksi, jotka jo suullisessa harjoituksessa
sellaisiksi muodostettiin. Sitä ennen opittakoon kuitenkin kieliopista §
22. Kun tämä kirjoitus on tapahtunut, otettakoon wielä esille joku
somelias kappale lukukirjasta; oppilaat mainitkoot, mistä eri lauseista
kukin yhdistetty lause siinä on kotounpantu.

11. Hoiseen jaksoon.
1) Nämä taksi §§:ää oppikoot oppilaat suoraan kirjasta.
2) Oppilaat luetelkoot wielä sanoja, joissa o» kaksuiZaäntiöitä.
3) Koska kerakkeiden pehmentämisessä on tärkeätä tuntea, onko

tawu lyhyt wai pitkä, «n parasta harjoittaa oppilaita keksimään, millai-
sia tawut owat esim. jonkun lyhyen lykukappaleen sanoissa.

4) On pantawa toimeen samantapainen harjoitus, kuin edelli-
senkin §:n johdosta.

5) Tähän sääntöön woidaan johtua seuraawalla tawalla: Opettaja
kirjoittaa isolle taululle esim. sanan tupa. Kysytään, mikä siinä «n
miimeinen tawu, millaisella keratkeella se tawu alkaa, onko se lyhyt wai
pitkä, awonainen wai suljettu jollain huomataan, että tawu >pa
alkaa lomalla kerakkeella sekä on lyhyt ja awonainen. Op.:
Millainen on nyt siis tuo tawu -pa? Liitämme nyt tämän sanan lop-
puun esim. päätteen -n (tupa-n). Miten kuuluu nyt tuo wiimeinen
tawu? Onko se wieläkin awonainen? Millainen un se? Nyt on siis
tässä kowan keralleen allama lyhyt, awonainen tawu tullut
suljetuksi. Mitä on tässä nyt tapahtunut, sanotaan se wielä kerta?
Ia nyt täytyy tuon kowan keralleen pin pehmentyä. Me emme
näet saa sanoa „tupan", ivaan miten tulee meidän sanoa? (tuwnn).
Miten pehmenee siis tässä tuo kowa kerake? (Se pehmenee w:ksi). (Ke-
rake „p" muutetaan taululla „n)":ffi). Millainen oli nyt tuo tawu -pa
ensin? Millaiseksi tuli se sitten? Mikä sen sulki? Mikä siitä oli seu-

rauksena? Jos siis kowa kerake alkaa lyhyen, awonaisen tawun ja se
tawu sitten tulee suljetuksi, miten käy sille kamalle kerakkeelle? Milloin
siis kowa kerake pehmenee? (Näin saatu sääntö on tarkasti mieleen pan-
tawa). Asian wakaannuttamiselsi otettakoon wielä esim. sanat pata-sta
ja wanki-lle samallaifen menettelyn alaisiksi. Näissä sanoissa sulkee
sidetawun „s" jn „l."
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ii) Kysytään, miten on wiiweinen tawu ensin kuulunut ja ntil»
lainen se silloin on ollut (lyhyt, anionainen, kowan ternkkeen alkama),
mikä sen sitten on sulkenut ja miten koma keiake siinä pehmenee.

7) Nämä säännöt tulemat tosin roojfebeä sanoja tniwutettaissa
tarkemmin harjoitettawitsi, mutta eduksi asialle on, jos oikeinkirjoituksessa
oppilaat saamat sanelemisen mukaan kirjoittaa esim. seuraamat lauseet:

Niitty on avara. Niityllä on lato. Ladossa on paljon hei-
niä. Koira menee ladon alle. Lapset ajavat koiranpois ladon alta.
Isäntä seisoi ladon edessä. Emäntä puhui isännän kanssa. Pöytä
on kamarin lattialla. Isän kirjat ovat pöydällä. Lapset kantavat
kirjat pöydältä. Isä toruu,, jos kaadatte pöydät. Pata on tuolilla.
Maito on padassa. Tyttö kaataa maidonpadasta astiaan. Emäntä
kutoo ja te kudotte myös. Äiti on hyvä. Tyttö antaa äidille ko-
rean kukan. Honka kasvaa virran rannalla. Minkätähden te
kaadatte hongan? Renki menee työhön. Sanko on kaivossa. Ren-
git ottavat sangon kaivosta. Minä otan kengät ja sukat tuolilta.
Pane salpa oven eteen! Ovi on nyt salvassa. Aurinko on noussut.
Auringon säteet lämmittävät maata. Koira juoksee sängyn alle.
Se on tehnyt suuren vahingon. Tytöt menevät huomenna Jcaupun-'
hiin. He ostavat kengät kaupungin suutarilta.

Mitä erittäin b:n ääntämiseen tulee, on opettajalla siinä kohden
monta wastusta woitettawana. Kansan kieli ei koko tätä ääntä tunne,
jonka wuoksi olisikin suorinta, että se länsi-SuomeZsa äännettäisiin omi-
tuisena heikkona r°äanenä, taas jätettäisiin kokonaan ään-
tämättä. Mutta koska d«ääni jo on perehtynyt simistyneiden puhekieleen
ja sitä tähän asti yleiseen on kouluissa opetettu b:nä lausumaan, lienee
tästä luonnottomuudesta enää waikea päästä. Sentähden opetettakoon
sitä kansakoulussakin oikein ääntämään, wastustettakoon miimeiseen
asti sitä tapaa, että sitä äännetään lomana t:nä, sillä se on kaikkein
määrin tapa sitä lausua; kielen lait näet maalimat malttamattomasti
jonkinmoisen tm pehmennyksen silloin tapahtumaan.

8) Huomautetaan, että „talo" on nimisana, „kow«" laatusana
j. n. e. Kehoitetaan oppilaita keksimään wielä muitakin muotoja Näistä
mainituista sanoista.

9) Op.: Miksi kutsutaan siis nimisanain muotoja?
10) Op.: Missä luwussa un nimisana „talu" siinä ensin taiwu-

tettu? (yksikössä) Sen rinnalla on se sitte,i taiwutettu monikossakin.
Mikä on ensimmäisen sijan nimi? Mihin kysymykseen wastaa tämä sija
yksikössä? Kuinka kuuluu sana „talo" yksikön nimennössä? Kuinka
kuuluu tämä sana monikossa samassa sijassa? Mihin kysymykseen w»Z-
taa se sija? Mikä nyt siis on ensimm. sijan nimi? Kuinka kuuluu
sana „talo" yks. nimennössä? Entä monikon nimennössä? Mikä on
toisen sijan nimi? Mihin kysymykseen «astaa se sija? Kuinka kuuluu
j. n, e. Näin mennään kaikki sijat loppuun. Sitten määrätään op-
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pilaat lukemaa» ulkomuistiinsa wiiben ensimmäisen sijan nimet, »uhin
kysyniykseen kukin sija wastaa ja kuinka sana „talo" kuuluu näissä- si=
joissa sekä yksikössä että monikossa. Seuraamat sijat jaetaan samalla
tawalla kahteen läksyyn. Joka läksyn kuulustelemisen jälkeen koettakoot
oppilaat taiwuttaa muitakin sanoja (esim. maa, pelto) läksynä olleissa
sijoissa. Sen jälkeen oppikoot oppilaat taiwuttamaan sanan „tcilo" pe-
rätysten kaikissa sijoissa ensin yksikössä ja monikossa yht'aikaa, sitten
kumpaisessllkin luwussa erikseen. Kun he tämän osaamat aiwan wir«
heettömästi, koettakoot sitten taiwuttaa pari kolme »mutakin sanan sa°
molla tawalla.

11) Kun on ensin luokalla harjoitettu oppilaita keksimään, mitä
tämän sanan kussakin yksikkösijnssa on päätteenä, saakoot he kotiteh-
täwäkseen panna nämä päätteet mieleensä.

12 ja 13) Näitä sanoja on taiwutettawa sekä kirjallisesti että
suullisesti. Marsinkin omat ne sanat, joiden sidekerakkeena on t sekä
t n °.n jäljestä, taiwutettawat kumpaisellakin tawalla. Kun on sana ensin
taiwutettu, muodostettakoon isolla taululla kaikki ne muodot, joihin § 12
sisältää ohjeita. Sillä tawalla nuo ohjeet käytännöllisesti painumat mie°
leen. Kun sanassa tapahtuu kerakkeen pehmennys, »modostettakoon niin-
itään isolle taululle aina joitakuita sijoja, joissa keralleen pehmeneminen
tapahtuu. Esimerkki: Oppilaat owat taiwuttaneet sanan „pelto." Op.:
Kuinka kuului sen n:enentösija yksikössä? Witeii muodostamme sen?
(wartaloon liitetään pääte h-n), Kirjoitamme tänne taululle ensin war-
talon ja sitten sen perään päätteen h-n (pclto-h-n). Mitä on nyt teh-
täwä? (h:n jälkeen pantawa se ääntiö, joka on h:n edellä: peltochon).
Miten kuuluu siis yks. menentö? Mutta mitä woimme wielä tehdä?
(heittää h:n pois) Miten tulee menentösija siten kuulumaan? Muodos-
tamme tästä sanasta monikon menennön. Mitä taiwitsemnie nytkin
ensiksi? (wartalon). I. n. e. Miten kuului tämän sanan yks. asunto? Mi-
ten se syntyy? Miksi ei se saa kuulua „peltoZsa?" I. n. e. Hywä on jo
tällöin huomauttaa oppilaille sitä seikkaa, mikä on puheena 111 oppi-
jakson 6 §:n 1 kohdassa. Erityisesti pitäköön opettaja huolta siitä,
että monikon awunto tulee oikein muodostetuksi. Oppilaat näet tahto-
mat muodostaa tämän haimoin käytetyn sijan monikon omannon kal»
täiseksi, mikä on tuiki määrin. Jos eiwät oppilaat, luetellut esimerkit
taiwutettuansa, wielä pysty fujuwasti nimisanoja taiwuttamaan, lisät-
täköön näiden taiwutuZesimerkkien lukua. Lopuksi moi opettaja tehdä
oppilaille linjakysymyksiä, esim. tällaisia: Miten kuuluu yksikön osanto
sanasta „kirkko?" Miten kuuluu monikon annanto sanasta „pöytä?"
Miten kuuluu monikon muutanto snnasta „kaln?" I. n. e. Mikä muoto
on „puussa?" „hewosilta?" „peltoin?" „pclloin?" „kirkkoinn?" „sil-
tojen?" „siltain?" „sill«in?" Otettakoon wielä esille joku lukukap-
pale tai I:sen jakson §:§|ä 20 luetellut esimerkit ja kysyttäköön, mitä
nimisanoja niissä on, missä sijassa ne on>at, miten niistä kuuluu war-
talo ja yks, nini. ..

~
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14) Tämän sanan tairnutus olisi paras jakaa kahteen läksyyn.
Kun oppilaat osaamat sen fujuroasti taituuttaa kussakin tilassa erikseen,
koettakoot taiwuttaa sitä myös yht'aikaa kaikissa tiloissa.

15) Nämä ohjeet walaistakuon siten, että isolla taululla »äyte>
tään, kuinka nämä muodot syntymät jo taiwutctusta laatusanasta „ifo."
Niinikään huomautettakoon isolla taululla, kuinka woitto- ja yliwertaisen
tila» maitalossa kowa keiake p pehmenee useissa sijoissa.

18) Jotkut »äistä taiwutettakoon kirjallisestikin.
17) Oppilaat luetelkoot useampiakin sekä suoria että järjestyssa-

noja. Mainitkoot useampia suoria laskusanaja ja sanokoot samalla, miten
niitä «astnawat järjestyssanat kuulumat.

18) Kysytään, kuka on kirjan omistaja, kun sanotaan »kirjani";
»kirjamme" j. n. e,

19) Jos aikaa on, taiwutettakoon sitäpaitsi esim. nimisana „kirja"
jonkun liiteasemon yhteydessä. Muuten olkoon asemasanain oppimi-
uen tällä kertaa maan muistin asiana. esim. lauseita jäsen»
ncttäissä, saamat oppilaat niihin lähemmin tutustua.

20) Kysytään, minkä tähden tekosana näissä lauseissa on tekijät»
lifessä tahi tekijättömässä lajissa.

21') Kun tämä § on walmistettu siten, että oppilaat omat saa«
neet sen kirjasta lukea ja opettaja «n kysynyt lause lauseelta, mitä siinä
on sanottu, annettakoon se oppilaille kotiläksyksi. Kuulustelussa kysy-
tään: Mitä aikamuoto on ..lausun?" Mitä se ilmaisee? Mikä aika-
muoto on »lausuin?" Mitä se ilmaisee? Mikä aikamuoto «n j. n. e.?
Mitkä omat siis aikamuodot? Mitä ilmaisee lähiaika? Mitä ent. lähi-
aika? Mitä uhiaika j. n. e.? Kuinka kuuluu lähiaika tekosanasta »luen?"
ent. lähiaika? ohiaika? j. n. e. Kuinka kuuluu lähiaika, ent. lähiaika
j. n. e. tekosanasta ..toimon?" „saawun?" „seison?" »kirjoitan?"
Sopii myös käskeä oppilait» taiwuttamaan näitä aikamuotoja kaikissa
tekijöissä yksikössä ja monikossa.

22) Tämä 8 »valmistetaan samoin kuin edellinenkin ja annetaan
kotiläksyksi. Kuulustelussa kysytään: Millaiseksi moi tekosana tekemisen
ilmaista? Jos se ilmaisee sen todelliseksi, missä tawasfa sanommesen silloin oleman? Jos se ilmaisee tekemisen mahdolliseksi, missä ta-
massa sanomme sen silloin oleman? Jos se j. n. e. Kuinka monta
eri tapaa siis löytyy? Mitkä ne omat? Missä tawassa on »lausun?"
Minkätähden? Mikä aikamuoto on se? Missä tawassa on ..lausunen?"
Minkätähden? Mikä aikamuoto on se? Missä tawassa on ..lausuisin?"
Minkätähden? (Op. walaisee asian lauseella: Lausuisin, jos osaisin).
Missä tawassa «n »lausukoon" j. n. e. Missä tawassa on »lausuin?"
Miksi? Mikä aikamuoto on se? Samat kysymykset tehdään seuraa-
wien muotojen johdosta: olen lausunut; olin lausunut; lienen lausunut;
olisin lausunut; luen; luin; olen lukenut; lukenen; lukisin; lukekoon;
lue; kirioittanen; kirjoittaisin y. m.

23) Koska edellä jo «n ollut puhe eri muotojen merkityksestä,



11

sopii opettajan suuremmitta mutkitta antaa tämän tetosanan taiwutus
kotiläksyksi; ehkä olisi mutaranta jakaa se seuraamiin läksyihin: l:ksi
suoratapa ja myöntötapa; 2:ksi ehto-, toiwo- ja käskytawat; 3:ksi nimi»
ja laatutawat; 4:kst tekijättömän lajin suura-, myöntö- ja ehtotapa;
s:ksi Toiwo-, nimi- ja laatutawat. Len jälteen on se heti kerrattawa
parissa läksyssä. Tietysti opettaja alussa muistaa huomauttaa, mitä
lyhennykset: yks. ja mon. sekä numerot I, 2, 3 mertitsewät, Ensim-
mäistä kertaa taiwutettaisfa sanaa „lausun" on hywä kysyä jokaisen ai-
kamuodon johdosta esim. nain: Miten kuuluu tekijällisen lajin suoratawan
(myöntötawan j. n. e.) lahiaika (ohiaika j. n. e.) kaikissa tekijöissään?
Minkätähden on „lausun" („lausunen" j. n. e.) tekijällistä lajia? Min-
kätähden se on suoratawassa (myöntötawassa j. ». e.)? Minkätähden
on se lahiaika (ohiaika j. n. e.)? Jokaisen läksyn kuulustelun jäljestä
sopii antaa taiwuttaa esim. toiwon, heitän, kirjoitan läksynä ol-
leissa muodoissa. Täten oppimat oppilaat taiwuttamaan tekosanoja
sen merkityksen nojalla, mikä kullakin muodolla on.

24) Jos tämä oppijakso sen kautta, että tässä ja seuraamassa
§:§sä mainitut asiat koetetaan tekosanain taivutuksessa saada oppilaiden
muistoon, täwisi niin pitkäksi, etfei sitä yhdessä wuodessa ennättäisi,
otettakoon nämä puheenalaiset ohjeet läsiteltäwiksi wasta seuraaman
(Illmen) oppijakso» §§:ien 13— 16 yhteydessä. Parempi kuitenkin olisi,
jos woift ennätttää opettaa ne tämän toisen oppijakson yhteydessä, koska
sen kautta tekosanain taiwutus saataisiin kerrassaan makumnnnnalle kan-
nalle.

Nämä ohjeet painumat mieleen parhaiten siten, että opettaja niitä
warten ensin uudelleen taiwututtaa tekosanan „lausun" ja silloin luot-
kataululla näyttää, miten kukin mnoto sy.ityy, sekä johtaa oppilaat §§:Stä
26 ja 27 löytämään kutakin eri muotoa koskeman ohjeen. Jotta nämä
ohjeet oppilaissa wakaantuisiwat, täytyy opettajan wielä §:ssä 28 mai-
nituita tekosanoja taiwutettaisfa aina silloin tällöin kysyä ja taululla
näyttää, miten niiden eri muotoja muodostetaan.

25) Harjoitettakoon oppilaita lausumaan tekijättömän lajin
wartalo sekä näistä että wielä muistakin tekosanoista.

28) Näitä sanoja on taiwutettawa kirjallisestikin ja marsinkin
niitä, joiden sidekerakteena «n t ja k n:n jäljessä. Lopuksi tehtäköön
hcijakysymykfill ja otettakoon jostakin lukukappaleesta kaikki tekosanain
muodot selwille.

27) Kysytään: Millaisia woiwat eri lauseet yhdistelyssä lauseessa
olla? Millainen lause on päälause? Millainen lause on siwulause?
SBoifo löytyä sellaista yhdistettyä lausetta, jossa olisi pelkkiä siwulnuseiln?
Millaisen lauseen tulee siis yhdistetyssä lauseessa aina löytyä? Ryh«
dymme nyt näitä seikkoja esimerkeillä walaisemaan.

28) Kysytään kunkin lauseen johdosta: Millainen on tämä lause?
(yhdistetty) Kuinka monesta eri lauseesta on se yhdistetty? Kuinka
kuuluu ensimmäinen niistä? (Siitä toinen? Millainen on ensimmäinen
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lause, onko se pää- wai stwulause? Minkätähden un se päälause (firnu-
lause?) Millainen on toinen lause? Minkätähden on se päälause (si-
wulause)? Kun lause huomataan simulauseetsi, silloin jäsennetään
ensin se päälause, johon se kuuluu, ja sitten kysytään, mihin kysymyk-
seen siwulause wastaa, jolloin huomataan, minkä päälauseen jäsenen si«
ja?,sa puheenalainen siwulause on. Esim. „Kun päiwä päättyy, käy työ-
mies lewolle." On tultu huomaamaan, että ensimmäinen lause („Kun
päiwä j. n. e,") on siwulause, toinen („käy t. j. n. e.") päälause, Ky-
jytään sen jälkeen: Mistä puhutaan päälauseessa? Mikä lauseen jäsen
on siis „työmies?" Mitä työmiehestä sanotaan. Mikä lauseen jäsen
ou siis „käy?" Minne t. käy? Mitä l. j. on siis leivolle? Jos sitten
kysymme: „milloin käy työmies leivolle?" mitä saamme wastauk-
seksi? Saamme siis »vastaukseksi koko tuon siwulauseen. Koska tuo
siwulause wastaa kysymykseen, milloin mies käy lewolle, minkä pää-
lauseen jäsenen sijassa se siis on? (ajanmäärääjän) Meillä on siis tässä

, määräämä siwulause. Kysytään myös, mikä sidesana kul-
n yhdistän lauseet toisiinsa ja minkätähden on pantu pilkku siihen

•m koGään? Jos §§:ien 30 ja 31 läpikäyminen ja oppiminen
teW fcäifräil foifen oppijakson liian laweaksi, luettakoon ne kolmannen
otzWakson §§:ieii 27—29 yhteydessä. Mutta siinä tapauksessa tuleen
opettajan melkoisesti lisätä §:§sii 29 olemien esimerkkien lukua ja jäsen-
nyttää niitä sekä lause- että muoto-opillisesti.

29) Puolipiste huomautettawa,
80) Kysytään jokaisen esimerkin johdosta: Millainen on tämä

lause? (yhdistetty) Kuinka monesta eri lauseesta on se yhdistetty? Mil-
lainen an ensimmäinen lause? Millainen on toinen lause? Mikä side»sana yhdistää ne toisiinsa? Mitä eromerkkiä on siinä käytetty?

31) Tämä harjoitus un tehtäwä ensin suullisesti, sitten kirjalli-
scsti, jolloin eromerkkien käytäntö woi tulla harjoitetuksi.

32) Niin näiden kuin kaikkien seuraamienkin esimerkkien johdosta
kysytään: Millainen on tämä lause? Kuinka monesta eri lauseesta «n
se yhdistetty? Millainen on ens. lause? Millainen toinen? läsenne-
tään päälause! Miten kysymme, että saamme waZtauksekst tuon siwu-
lauseen? Minkä jäseuen sijassa on siis tämä siwulause? Miksi kut-
summe siis tätä siwulausetta? Millä sanalla alkaa se?

83) Näniä, samoin kuin kaikki seuraamatkin harjoitukset, owat teh-
tawät ensin suullisesti opettajan johdolla, sitten kirjallisesti.

111. Kolmanteen jaksoon.
1) Oppilaat litetclfoot useampia perussanoja, erisnimiä ja aja«

litiSfaitojn.
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2) Oppilaat luetelkoot useampia tuliteellisi» ja kohteettomia teko-
sanoja. Itsekohtaisia he eiwat pysty luettelemaan.

3) Kaikki §§:§fii s—ll taiwutettawiksi määrätyt sanat todella
taiwutettakoon kaikissa sijoissa milloin suullisesti, milloin kirjallisesti.
Jokaisesta sanasta muodostetaan heti taiwutuksen jälkeen isolle taululle
etupäässä m muodot, joita warten löytyy sääntöjä. Esim. Miten nyt
kuului yks. osanto sanasta „puu"? Miten se syntyy? Mihin siis un
tuo päätc „ta" liitcttäwa? (wartaloon). Mikä on tämän sanan war-
talo? (Kirjoitetaan isolle taululle: puu-ta). Osantosijan päätteestä „t"
usein katoaa. Miksikähän se tässä tapauksessa ei katoa? (Huomautetaan
§5, 1). Miten kuului tämän sanan monikon asunto? Mistä sen
faamme? (Vastauksen saatuaan kirjoittaa op. isolle taululle wartalon
„pnu"). Mitä lisäämme nyt tähän wartaloon? (WaZtauksen saatuaan
liittää op. monikon i:n wartaloon „puu" = puu-i). Mutta mitä nyt
tapahtuu? (Pitkä uu lyhenee). Mikä waikuttaa tässä sen lyhenemisen?
(Monikon i). Miten tulee siis monikon wartalo kuulumaan? (pui).
Mitä on sitten tehtäwä? (Lisättäwä asunnon pääte s sa). Samoin
menetellään seuraamienkin muodostusten kanssa. Mitä näihin §§:iin kuu-
lumiin „sääntöihin" tulee, eiwät ne ole aiwotut läksyinä opittamikst.
Parhaiten painumat niissä mainitut asiat oppilaiden mieliin siten, että
opettaja, edellä wiitattuun tapaan, isolla taululla näyttää, miten ne tai-
wntettawiksi määrätyissä sanoissa toteutumat.

4) Muodostettakoon esimerkkinä olemat wartalot isolla taululla
alkutilan »vartalosta, tietysti muistamalla II oppijakson § 14.

5) Isolla taululla näytettäköön, miten liiteasemoa koskemat säännöt
näissä sanoissa toteutumat. Monikon awunto jätettäköön taiwutet-
taissa muodostamatta, koska se sija maan ani Harmoin ilmaantuu lii-
teasemon yhteydessä, ja kansankieli näkyy siinä milloin pehmentämän,
milloin jättämän pehmentämättä koman sidekerakkeen, kun liiteasemo sulkee
tawun. Sanotaan esim. ruokinsa (ei: ruo'ins»), mutta tupakoinne
(ei: tupakkoinne).

6) 3:Zsa ohjeessa nimisanain taiwutusta koskemat huomautukset
sowitettakoon tässä tekosanain taiwututseen.

7) Lauseen jäsenet otetaan felwille. Huomataan, että esim. sana
„tuolla" on paikanmaärääjä. Millainen sana on se? Mitä toimittaa
siis määräsana tässä lauseessa?

8) Mikä on alus? Mikä maine? Kuinka sitten kysymme?
Minkä lauseen jäsenen muodostamat siis sanat „pöydän alla?" Tässä
on siis paikanmaärääjä muodostettu kahdesta sanasta. Millainen sana
on „pöydän?" Millainen sana ollee „alla?" Minkä nimisanan wieressäeli yhteydessä on tässä nyt tuo sijasana „alla?" Millaista nimisanan
«aihetta se tässä merkitsee? Jos saman asian woi lausua ilman si-jasanattakin, sijapäätteellä maan, on se huomautettawa oppilaille, joten
heille käy selwätsi, kuinka sijasana ajaa samaa asiaa kuin sijapäätekin.
On esim. tultu huomaamaan, että „maan" on nimisaiia ja „päällc" si-
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jasana sen yhteydessä. Kysytään: Eilö kukaan möisi sanoa, miten saman
asian woimme lausua ainoastaan yhdellä sanalla? Sanojen „maan
päälle" asemasta saimme siis maan yhden sanan: „maahan." Mikä
sana kolonnan katosi? Niin, mutta sen sijaan tuli, niinkuin näette, me-
nentöstjnn pääte. Näette siis, että sijasnna „päälle" tässä waZtaa eräsiä
sijapäätettä, nim. mitä? Nyt huomaatte, kuinka sijasanaa käytetään sija-
päätteen sijasta.
sästä" (= maasta), „merta myöten" (= meritse), „ahteruutensa tähden"
(= ahkeruudestansa), „ystäwyyden wuoksi" (= ystäwyydeZtä) ja „pu°
hetaitonsa kautta" (= puhetaidollansa) johdosta.

9) Kysytään, mitä sidesanoja on kussakin lauseessa ja mitä ne
kulloinkin toimittamat.

10) Harjoitukseksi otettakoon jonkun pienen lukukappaleen sanat
tarkastettawiksi niiden alkuperän puolesta. Dmmärteellistä lukutaitoa
harjoitettaissa sopii opettajan useinkin ottaa johdetut sanat puheeksi, huo-
nmuttaa, mistä juurisanasta ne omat johtuneet, millä johdepäätteellä,
ja minkä uuden merkityksen san» on saanut johdepäätteen kautta. Siten
oppilaat wähitellen tottumatkin täsittänwän tamallisimpain johdepäätteiden
merkityksen. Mitä yhdyssanoihin tulee, waatii niiden oikeinkirjoitus
erityistä harjoitusta; oppilaat näet tahtomat ensi alussa kirjoittaa yh-
dyssanain osat erilleen.

11) Esimerkit tarkastettakoon; muodostakoot oppilaat samallaisia
esimerkkejä.

12) Kysytään: Mikä tässä on alus? Mikä on maine? Mihin
kysymykseen wastaa „uutterana?" Se siis ilmaisee ominaisuutta, joka
«li kenellä? Mikä lauseen jäsen on siis ..uutterana?" Samoin
kysellään muidenkin esimerkkien johdosta. Muodostakoot oppilaat esi-
meikkejä, joissa on aluksen ja kohteen mninenimitkö.

13) Lause jäsennetään, jolloin huomataan, että sana „iloisen" on
lisääntö kohteelle „lapsen." Kysytään: Millainen sana on „iloisen?"
(Laatus.) Missä luwussa ja sijassa «n se? Minkätähden on se yksikön
omannossa? (Koska sen pääsana „lapsen" myös on yksikön omannossa).

Samoin menetellään muidenkin esimerkkien johdosta.
14) Lause jäsennetään. Huomataan, että „kirkossa" on paikan-

määrääjä. Mihin kysymykseen wastast tämä paikanmäärääjä? Mihin
sanaluokkaan kuului se? Kun siis nimisana paikanmääiääjänä wastaa

kysymykseen: missä? mihin sijaan asetetaan se silloin? Seuraa-
wasta esimerkistä huomataan, että samallaifen paikanmäärääjän woi aset-
taa myöskin siwuntosijaan. Nyt huomauttaa opettaja, että „tirkusfa"
merkitsee paikkaa kirkon sisässä, mutta „kirkolla" paikkaa kirkon ulko-
puolella, läheisyydessä. Samoin menetellään neljän seuraaman esi-
merkin kanssa. Lopputuloksena teroitettakoon oppilaille muistutuksessa
mainittu asia.

Kaikki tähän §:ään kuulumat esimerkit jäsennettäköön.
Kun on huomattu määrääjä lauseessa, kysytään, mihin kysymykseen se
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ivastasi, mittainen sana se on, mihin sijaan on se asetettu wastatessaan
siihen ja siihen kysymykseen. Kunkin esimerkkijakson loputta huomautta»
koon sitten opettaja, mihin kaikkiin sijoihin puheena olleita määrääjiä oli
ajetettu.

15) Millainen on tämä lause? (yhdistetty). Kuinka monesta eri
lauseesta on se yhdistetty? Millainen on ensimmäinen näistä lauseista?
Millainen on toinen? Miksi on fe kohteellinen siwulause? Miksi kut-
summe tällaista kohteellista siwulausetta? Minkätähden? Mitä on tässä
««merkkien puolesta huomattawana? Samoin kysytään toisen lauseen
johdosta? Joskus on suora kertomalause muunkin lauseen jäsenen,
kuin kohteen, sijassa. Esim. Hän lausui nämä sanat: „tule tänne!" (li-
säännöllinen). Hän alkoi puheensa näin: „kuulkaa minua!" (laatua mää-
rääwä>. Mutta tällaisiin tapauksiin ei tarwitse oppilaita wielä tutustua.

16) Kun ensin on otettu felwille, mitä kertomalaufeita näissä esi-
merkeissä löytyy, ja kun ne ensin on suullisesti muutettu sellaisiksi, kuin
on määrätty, muutettakoon ne wielä kirjallisestikin.

17) Kysytään kunkin esimerkin johdosta: Mittainen on tämä
lause? (yhdistetty). Kuinka monesta eri lauseesta on se yhdistetty?
Miten kuuluu ensimmäinen lause? („näen".). Mittainen on se lause?
(Päälause). Miten kuuluu toinen lause? („pojan lukeman"). Mittainen
on se lause? Miksi on se kohteellinen siwulause? Miten woisi tämä
siwulause toisinkin kuulua? Mitä on siis tapahtunut tälle siwulauseette?
Miten on se lyhennys pantu toimeen?

18) Setä tämän että seuraaman kappaleen esimerkkien johdosta
kysyttäköön ensin, mittainen lause kokonaisuudessaan on, mittaisia «wat
sen eri lauseet, mittainen (s. o. minkä päälauseen jäsenen sijassa) on
siinä siwulause ja kuinka tämä sama siwulause kuuluu lyhentämättä (ly-
hennettynä). Joskus sopii myös kysyä, miten lyhennys «n tapahtunut.

Terweettistä olisi, jos oppilaat saisiwat tehdä samat harjoitukset kir»
julkisestikin.

19) Tämän kappaleen lauseissa saa oppilas tutustua laajempiin
yhdistettyihin lauseisin. Kukin lause jäsennettäköön eri lauseisinsa; otet<
taloon selwille, mitkä owat pää-, mitkä siwulauseita, mittaisia jälkim-
maiset owat ja mille lauseille ne owat siwulauseina siihen tapaan
kuin toisen oppijakson ohjeissa on neuwottu. Kun yhdistetty lause tällä
tawalla on eritelty yksityisiin lauseisinsa ja eromerkit huomautettu, eri-
teltäköön sitten tunkin yksityisen lauseen jäsenet (alus, maine, kohde j.
n. e.). Tämän jälkeen kyseltäkoon, mihin sanaluokkiin esillä oleman lau-
seen sanat kuulumat ja mitä muotoja ne owat. Tällöin annettakoon op-
pilaiden myös taiwutella esim. lauseessa esiintymiä nimi-, laatu- ja te-
kosanoja useimmissa muodoissa. Ilimalkaan sopii opettajan tällaisessa
lauseen jäsennyksessä ottaa puheeksi kaikki kieliopilliset seikat, mutta war-
sintin ennen opitut, jotta ne painuisiwat oppilaiden mieleen ja tulisiwat
hänelle ikäänkuin elämiksi sen kautta, että hän ne täten näkee täytölli-
sessä kielessä toteutettuina, Luonnollista on, ett'ei tätä tarkoitusta
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faorouteta, jos luasta kieliopin opetuksen lopulla lauseen jäsennykseen
ryhdytään. Lauseita on jasennettawä tuon tuostakin koko
opetuksen njalln. Walltkoon opettaja lukukirjasta siihen tarkoitukseen
sopiwia lauseita ja kirjoittakoon ne isolle taululle tai antakoon oppilaiden
etsiä ne omista lukukirjoistansa. Ia tällaiseen lauseen jäsennykseen woipi
mielestämme ottaa osaa parikin osastoa yhtäaikaa, marsinkin jos opettaja
koetta» opettaa „Äidi»kielen alkeisopin" oppijaksot jokseenkin rinnakkain,
mikä luullaksemme ei ole käytännöllisesti mahdotonta.





on painettn:
Kasikirja Sairashoidossa, Kodin ja sairashuonoen tarpeeksi kirjoit-

taimt eras Europan etevimpia laakaria, Wienin yliopiston
ori Th. Billroth. Suomentanut 0. A. Forsstrom.

Hinta 3 m. 50 p.
Kasvitarha, sen h.yoty ja arvo taloudessa. Kansaa varten kirjoitta-

nut Tr. F. 0. Schiibeler. Norjan kielesta mukailernalla suo-
mentanut Arvid Th: Genetz. Varustettu 88 tekstiin paine-
tulla kuvalla ja 8 taululla. Hinta .1 m. 50 p. Tata kiijaa
on alkukielella levinnyt 25,000 kappaletta.

Anna Lind tai „0le uskollinen vahissakin." Kirjoitti Maria. Suo-
mennos. Erittain sopiva joululahjaksi palvelijoille. Hinta 1 m.

Johdatus Vanhantestamentin biblianhistorian kertomuksiin. Koulua ja
kotoa varten kirjoittanut Waaranen (K. A. Hougberg).
Lnen vihko. Hinta 1 m. 75 p. II vihko, Hinta 1 m. 75'p.

Lyhyt johdanto Pyhan Raatnatun tuntemiseen. Kirjoittanut G. F.
Helsingius. Suomennos. Hinta 1 m. 25 p.

Metsamiehen muistelmia. Kirjoittanut I. Turgenjew. Suomensi Sa-
muli S. Hinta 75 p.

Suomalaisia keskusteluja ajan ratoksi Suomen kielta suosiville Suo-
men naisille kyhaeli K. Suomalainen. H. Hinta 60 pennia.
Etevasti arvosteltu U. - Suomettaressa.

Kymola. Kymolan Seminarin opettajain albumi. Hinta 75 pennia.
Kynaelmia. Runosommitelmia. Kyhaillyt Kaarlo Hemmo. I. Hin-

ta 75 pennia.

HUOM.! Kustantajalta suoraan tilatessa lahetetiian
yllamainitut kirjat, jos maksu —joko rahassa tahi postimerkeissa—
seuraa tilausta, eri postiraaksutta tilaajalle. Sita paitsi myonne-
taan hinnasta 10 °/o alennus.

Aidinkielen Alkeisoppi, etupaassa kansakoulujen tarpeeksi kirj. K.
Kaitio, semin. lehtori. Kolmas, korjattu, painos. Hinta40p.
Suoraan kustantajalta tilattaessa myonnetaan 20 °/o alen-
nus, jos maksu suoritetaan kuukauden kuluessa.

C. W. Alopaeus.










