V

- ^

•

•• —-••

•

| fy—<

Ш

Л ii litt»
ehk

Lugemise õpetus.

D

Uuema öpewiisi järele kokk« jenbiuib

i

3. Ploompuu.

Tallinnas, 1907.
P l o o m p u u raamatukaupluse lirjastus.

«»'

"-1

hind 2N Kop.

—"Al

Aabits
eht

lugemise õpetus.

Oma lastele kirjutanud

J. Ploompuu.

<f^ž££^

\

Tallinnal, 11)07.
P l o o m p u u raamatulnupluf^ kirjastus.

Trükitud M. Schifferi trül>lojas, Tallinnas.

4S /03

Õpetajal tuleb, enne fui õpetamisega algab, raamatu lõpul
olewaib juhatusi hoolega läbi lugeda.
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nia
mi-nu mii, an-ni ni-na, a-ni nm-na.

0

oone
o-Ml oo-ne; oo-ne on o m o-ma; mei-e oo-ne
on e-ma o-ma.

s

saan ei saa oo-ne sis-se; i-sa a-si on saa-m
sees; an-m ei saa saa-lti sisse; saan on sim.

i-sa sööb u-be- an-ni sööd sai-a, i-se sei-sab:
mo-bi sööb, sa-ba si-bab; mei-e ei söö; e-lna
ei söö; min-m on e-ma a-bi: mo-bi on an-m
o-ma.

I

lill
mul o-li i-lus lill- fee siilt on i-lus lill; lee-lti
an-nab lil-lc i-sa-le: e-mal ei o-le lil-le.

W
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wene
o-nu we-ne; o-nu we-ne ni-un on ui; we-ue
pu o-ttu o-ma; o-nu wiib ee-wi nee-me-le; see
on ee-wi o-uu- lee-ui lau-lab, ee-wil on wi-le
we-ueo.
o-uu wiib we-ue ü-le wee- o-uu müüb o-ma
we-ue mi-uu i-sa-le- a-wi on wee sees, we-ue
ees: a-wi mu-mb müa-,

h

hobune
ab, hm-nul on i-lus. ho-bn- ben-nu ho-bu-st
ui-mi on u-lm; heu-nu wiid u-hn-le Mmx;
u-lml on hea meel; hea ho-bu on me-he an.

^
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lou lau-lab lõn-na lanlu; õu-es on i-lns ilm;
e-ma ln-ba õu-e mw-na; seal on lin-nn laul;
seal on õi-e i-lu; e-ma, õmb-le mei-Ie wammus! e-ma hõl-mas õn-ms ol-la.

ltll
wa-llll on tõ-wa kell; kaa-lu ci ku-ku ma-ha;
kel-Iel on nii hea kelk; telk ci ku-ku kum-um-N;
lii-sil on ta kell; Ш maa rnt lu-mt-ne; ta
kmt-se ot-sao on lu-me tah-ma-kas.

a a
tä-bi on kuu-fe ot-sa tül-lco; kaa-lu weab kel-kn
mäc-le; mäel on lt-be liust; lii-si lä-hcb ta
liu mäc-le; lii-si la-scb al-la; kaa-lu weab tel-w
talitu ü-lco.

t

too-Iil is-tn-tat-sc; see tool on mi-nn; tci-ne
on tõ-nu tool; ka-ta tool on kat-ki; tõ-nn tool
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on tvm-nm; lvo-ta wo-li toest tin-ni' tõmcha
tool tei-se koh-ta.

- O U leebab kshwi
Щт

Kt-la all on üüt; tä-di tee-dab ik-ta

beO Ыщч>; laud on kac-tnd; tä-di,

ta-taj mbi mi-da tä-di lec-dad,
l^ao-ch lao-tc laud on ma-dal;
meid; tä-di tao-sid on i-lu-sad;
c-ma-lc häid loo-ti-std; tä-di
mait'se«wad.

Щкі

sc-da söö-ute
tä-di söö-dab
tä-di saa-dab
lä-lid on

/

j

jä-nes on õ-ues käi-nud; iu-ku näeb: lu»me sees
on jä-ne-se jäl-jed: iu-ku lä-beb ot-si-ma, ku-hu

jä-nes jäi; ju-lu ei ttäe tä-neft: li-wi on ees.
ju-lu üt-lebi saats jä-ne-se tät-te, wiiks ko-jusiis on jä-nes mul to-du.
ju-w lä-heb jäl-je ju-htl, jõn-ad ti-wi ta-ba.
näeb jä-neft.

ju-tu hüüab: bei, jä-nes, tu-le mi-uu to-ju.,

jä-ues ei ta-ha ju-tu laa-fa wl-la; jä-nes joolfcb mi-ne-ma.

j u t u näeb jäl-le ai-nult ja-ne-se jäl-jed lu-me

sees; jä-uest lät-te ci saa.

g

kingad

ol-ga km-gad o-It-wad ün-lt lu-lu-nud- ol-ga
o-li neid lin-gi lau-a ae-ga ja-las lan-nud-

12

ema tõi ol-ga-te uu-ed lin-gad,- ol-gal o«ti
wä-ga hea meel:

ta tõm-bas uu-ed Nn-gad jal-ga; nu-.ed lin-gad

o-li-wad wä-ga hmd ja ke-nad; ol-sia üt-les
м ш й е : tä-nan wä-ga- ol-gal o-li-gi as-ja täna-da, sest e-mal o-li wa-ia tõi-gi-le las-te-le
Nu-ai os t.a

— 13 —

A p

А

'а /и/

Paul ja pall

paul man-gib раИЦа: wis-kab pal-li ü-les-ft,

•
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ab Kn-nuft tin-tti- wis-kab pal-li kõ-was-ti
ma-ha, pall hüp-pab jal-lc ü-les-st.

pani lööb pal-li-lc K-pi-ga kül-ge, pall len-dab
Щс ja tu-kltb ka-w-ft pea-le. ~_

paul ta-bab ta-tn-se-le min-na pal-li mcr-ba
too-ma- a-ssa e-ma ei lu-ba: lap-sed et to-hi
ta-w-se-le ro-m-da, wäi-tc-scd poi-sid woi-lwd
sealt ma-w tut-tu-da.
o-nlt sutt-sc-wo õu-es pü=pu; müib pa-ni ta
pii-du pa-t'n ot-sa ja tõi pal-li al-la.

x rott ja lass
tase püil-dio Mi-ri, mur-dis lm-da; rott tuu-lis,
et kas-fi kan-sics-ti tar-de-ti: rott tah-tis tas-fi
o-pe-ta-da, lato tas-si juur-de ja ііЫее: kn-su,

tn-le »oit-le-ma: kas-stl tu-li bim pea-le, pu
ges uur-ta- rott hä-bts-ws las-st: a-ra tee

uõr-ga-le lur-ja, see ou nur-jatu.

L5 —

riid ri-kub, rahu ra-jab,wa-ga we-ri ei wä-ri-ft;
bm hich-pas, tass kar-gas, wa-na ka-m
lõi tntm-mi.
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Wiiu ja wana mees.
Wii-u läks tä Ъі^іе kü-las-se.
Wa-na taat laU sc-da sa ma teed möc-da.

Wa-na-ke-scl o-li suur kimp sel-jas.
Wae-wa-ga lii-kus ta c-da»si.
Wii-u üt-les: aud-ke kimp mi uu kät-te kan-da.

Wa-na mees an-dis kim-bu Wii-u-le. Wn-u kan-dis
kim bu wa«na me-he ko-ju. Wa-na mees tä-nas Wii-ud.
Wii u läks rõS'MU-ga tä-di juur-de.
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Uno ja Wilma.
U-no on tub-li poiss. Nk-se ces õu-es män-gis ta kord
õe Wil-ma selt-fis. Waht, naab-ri suur koer, tu»li fiy-na.
Wil'ma eh-ma-tas hirm-sas-ti.

U-no a-jas Wa-hi ä-ra. Wil-ma jät-tiT ko-tze nu-tu
jä-re-Ie.
\hw on Wil-ma-le hea wend.

2

a/

„

П /tr/tttt/tt.

Unenägu.
Ü-hel öö-sel nä-gi U-no u-nes.
WXii a-ga tark ta ei ol-nud.

U»no o-li u.«nes. tu-gew.

U-no pi-di pal-ju as-ju ost-ma ja miiü-ma. Üks ostja
üt-les, et tar-wis on hin-da kok-ku ar-wa-ta. U-no ei o-fa-nud
ar-wa-ta. Ü-les kir-ju-ta-da o-li ka tar-wis. U-no a-ga ei
o-fa-nud lu-ge-da e-ga kir-ju-ta-da. Üt-les siis i-fe-gi: oi, oi,
kütt on pa-ha, kui mees mi-da gi ei mõis-ta.

Ü-les är-ga-tes sai a-ru. et ai-nult u-nes o-li näi-nud.
U^no lu°bas nüüd hoo-le-ga Sp-pi-wa ha-ka-ta, et nii-fu-gust
ä'par-dust ilm-fi ei juh-tuks.

rt Q I'
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Naima nutule.
Nai-ma fai o-ma e-ma käest nu-ku. Nukk o-li wä-ga
kena. Wil-ma o-leks ka fel-le-ga män-gi-da taht-nud.

Nai-ma a-ga ei and-nud o-ma nuk-ku Wil«ma^le waa-data-gi. Nukk pi-di fel-le pä-rast a-la-ti pei-dus o-le-ma. ,
Nõn-da o-li Nai-mal nu-kust wä-he rõõ-mu. Nu-kul
po-leks fel-lest üh-ti-gi wi-ga ol-nud, kui ka Wil-ma wa,hel
o-leks waa-da-nud.
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Madli film.
Mad-li on wä-ga wa-na eit. Nüüd eit ei пае e-nam.
Min-ni ta-lu-tab ei»te. Mui-du ei os-lats eit käi^a.

Wa-na Mad-li loeks-gi hea mee^le-ga, a-ga ta ei näe.
Minini loeb ei-dc-le et-te.

Min-ni on eide silm. Min-ni teeb ei-de-le pat-iu
head meelt.
J Mui-du o-lcks ei-del wä-ga i-gaw e-lu. Mill-nil on
ene-fel'gi wä-ga hea meel, et ei-te ai-da-ta saab.
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Mi. Otto.
Os-ta, Ot-to, o-ma-le öu-nu! On ma-gu-sad õu«nad.
Ot-to ei os-ta. Ot-tol ei o-le ra-ha.

Ot-to, kl"l-si e-malt ra-ha!
Ot-to ei kü'si. Mei-e e-mal õn wä-he ra-ha. Õn
pal-ju tar-wi-lvku-maid as ju wa-ja os-ta. Ot-to on hea laps
il-ma öu-na-ta-gi.

бцпш/. Ounad.
Ou-nad ei olc köi-ge tar-wi-li-ku-mad as-jad.
män-gi-pes on Ot-to il-ma õu-na°ta-gi rõö-mus poiss.

Ov-es

Öö-fel ma-gan, päe-wal^män-gin ja teen tööd. Oh-Wl
hei-dan, hom-mi-kul tõu-fen. Op-pi-dcs ja män-gi-des kas-wab

laps suu-reks. Oo-dest ja päe-na-dest jaa-wad nä-oa-lid ja
aas-tad. Oö-pik lau-lab su-we cösel.
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Auni õunad.

An-nil on taks Su-na. And-rc-sel ei o-le üh-te-gi. An-ni
pa-kub And-re-se-le oma õu-nu. And-res wõ-tab pi-se-ma
Su-na. An-ni üt-leb: Andres wö-ta suu-rema.

A»ga And-res ci wö-ta suu-re-mat.
Mö-lk'lnad lap-sed on rõöm-sad.

/„,,„.« Aeta. Ämma tera.
Ämm is-tus ja ku-dus snk-ka.
kk-ra ma-ha ja wee-res nur-ka.

Ä-kit^selt kuk-kus lõn-ga

Kn-ni ja Mi?ku jook-si-wad ko»he kc«ra jä-re-le. MS-lemah taht-si-wad а т т Ы е a-biks ol-la. ßlm-mal o-li sel к
ü>lk wä-ga hea meel.
Hmm kji-tis häid lap-si.
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Isa nõuu andmine.
Il-mar üt-les i-sa-le! Oo-ta, kui suu-reks saan, siis
o-len i-sa-le ja e-ma-le a-biks i-gas töös.

I-fa üt-les Il-ma-ri-le: Õpi ju-ba nüüd i-sa ja e«ma
ai-ta-ma: Mui-du ei os-ka sa se-da suu-reks saa-des ta
mit-te. I-sal ja e-mal on las-le a-bi wa-ja. Wa-ne-mad
on ik-ka wä-ga rõõm-sad, kui lap-sed tööd tee-wad.

/
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Karpft tiiwad.
Kaa-lu wõttis kärp-se tii-ioad ä-ra. Karp scd la-fi ta
siis mi-ne-ma.
Kärp-sed on ju nii pi-si-ke-sed. NSn-da üt-les Kaa-l«.

Kor-ra jäi Kaa-lu toät-fe sõrm uk-se wa-he-le. Kaa-lu
nu'-!is ha-le-das-te.
I-sa üt-les: Ai-nult pi-si-ke-ne sõrm sai hai-aet.
t A-ga see wa-lu-tab siis-gi kan ges-ti. kae-bas Kaa«lu.

Щ
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Hiire poeg.
vii-rcl o-li-w:d pe-sas pi-si-ke-sed poojad. Hiir üt-les
жЫе: Kass on li-gi-dal. Ol-ge nüüd üsna ta-fa!

A-ga üks poeg üt-les: Mi-na na-tu-ke-se waa-tan.
Hii-re poeq pis-tis pea au-gust wäl-ja.
Ko-he kass
nü-gi, kus hii-re pe-sa o l i . Koik po-jad sõi ä-ra.
Wa-na hiir üksi sai põ-ge-nc-ma. Ki-be-das-ti tur<
was-tas ta poe-ga-de sur-ma ü-le.

l 3
///////
j

/tze w

sulu law.

Iu-W wntz o-ma lae-wa me-re ran-ua-le. I-sa üt-les
H-ra nüüd lae-wa wet-te pa ne! Nüüd on ma-ru^ilm.
Iu-tu pa-ni om-me-ti lae-wa me»re ran-nal wet-te.

Me-re tae-ne wiis lae-wa ä-ra.
tV-ta-ta. A-ga ta kuk-kus wet-te.

Iu-ku tah-tis ap-pi

^ " А Ж

4
J'sa ai-tas Juku weest wäl-ja.
Iu-lu lae-wa ä-ra.

іН да maru wns

/ @T t X
Tönn taim.
Tõ-nu pa-ni wai-ke-se
kas-wa-ma.

õu^na^puu

taime

toa

ta-ha
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Tõ-nu hoi'dis puu.tai-mct hoo-le-ga. Tal-weks kat-tis
kül-ma eest õl-ge-de-ga tiu-ui ja su-wel kas-tis wee-ga. Taim
tas-was Tõ-nu-ga wõi-du.

täis.

Tai-mest sai suur puu. Ke-wa-del o-li puu ik-ka õi-si
ОШ a-sc-me-le kas-wa-si-wad sü-gi-seks öu-nad.

NSn-da ta-sus puu Tö-nu wae-wa. Tõ-uu röõ-mus-tas
puu ü-le, sest puu o-li kaumiks ch-teks Tõ-nu ko-du'le.

/< J'
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Paul ja Pääsukesed.
Pää-su.kes'tel o-li toa raäs-tas pe?sa. Pe-sas o>li,
wad pi-si-kc-sed po-jad, Pe-sasse wõis Pgul X&WA pealt
N'aa-ha-ta.

— 25

All on mi-nu ö-de. Need tei-fed õn mi-nu wen»nao.
Mei-e o-le-me köik sSb-räd. NSn-da kS-ne-les Paul pääsu-kes-te-le.

Kui pää-fu-ke-sed suu-reks sai-wad, siis nad laul-fi-lvad
Pau-li-le i-lu-sas-te. Neil o-li wä-ga lob-us. Ja Pau-lil
o-li ka lõ-bus ol-la.

* ел
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Riialas Ristu.
Ris-tu mängis teis-te las-te juu-res. A-ga ta tap-les
Mai-e-ga
An-ni ta luk-kas kä-pu-li. Iü-ri-le ei lu-ba-nud
ta li'gi-dal-gi ol-la. Pa-Ha mee-le-ga läk-si-wad lap-fed lai'a-li.
Ja kõi-gil o-li pa-ha ol-la.

Tei-fel päe°wal män-gi-si'wad lap«sed jäl-le. Ris-tu o-leks
taht-nud kä sek-ka tnl-la. A-ga Ris-tut ei wõc-tud.
> Ris-tu pi-di siis lör-walt waa-ta-ma. Ja Ris-tul o-ti
wä-qa pa-ha ol-la.
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Sanna haigus.
San-na o-li ras-les-ti hai-ge. Koit ke-ha o»li kuum. J »
pea lva-lutas kan-ges-ti. Siis is-tus e-ma a-la-ti woo-di
ääres. Öö-sel-gi wal-was ta o-ma lap-se juu-res.

Kas ma weel ter-weks saan? Nõn-da kü-sis San-na
km-wa mee-le-ga.
Siis e-ma was-tas: Kui hea Jummal ta-hab, küll sa sii«
saad terweks.
San°na hai-gus kes-tis lau-a. Siis hak'kas ta wä-he
haa^wal om-me^ti pa-ra-ne-ma. Sest Jummal ei tahtmud te-da
weel ä-ra kut-su-da.

San.na e«ma tä-nasIuma<lat lap-fe pa-ra«ne-mi se pä-raft.
Ja San-na i-'se«gl tä-nas I u ' m a l a t .

(

l 8

geeni turbtus.
Leemi tu-li mäelt män-gi-mast to-ju. Te-mal o li-wa^
pi-fa-rad sil-mis.
Lee-nil ei o-le i-lu-fat kuu-be. Nõn-da o-li Lii-si ü-telnud. Ja tei-fed lap-ftd o-li-wad naer-nud.

Kal-lis Lee-ni, kas üt-le-sid, et scl-le kuue, on si«nu o-«a
ar-mae. e-ma tei-nud? Nõn-da kü-sis e-ma.
Se-da ei ol-nud Lee-ni ü-tel-nud. A-gc< tei-ne-tord lubas ta nõnda ü-tcld-a.

c G
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Eedi häda.
Wäi ke Ee-di üt-les a-la-ti i Ei!
I-sa üt-les: Ee.bi) an-na mi«nu müts küt-te! Ee-di
lvas-taõ: E i l

— 28 —

E-ma üt-les: Ee-di, too mi-nu rä-tik sii-a! Ee«di
wastas: Ei!
Wend üt-les: Tu-le, Ee-di, mi-nu-ga ho-bust män-gi-ma!
Eedi wastas: Ei!
£>de kut-sus: Ee-di, tule mi-nu kaa-sas met«fa marju-le! Ee-di was-tas: Eii
K
I-sa tu-li lin-nast. Ta kut-sus lap-sed o-ma juur-de.
Wend ja õ-de lcik-si-wad ko-he. Ee-di ei läi-nud.
Tu-le mi-nu juur-de, Ee-di! Nõn-da kut-sus i-sa. Se-di
wastas: Ei!

Wend ja ö-de fai-wad siis ma-gu-said
Ec-di j « il-ma.

-

as-ju.

A-ga

III.
Parem ja pahem.

I . Wseras tädi oli wäga hea tädi. Ta wõttis iväikese
Alli oma süäe. Tädi andis Allile magusat kooti. Ja äraminnes silitas ta Alli juukseid.

Tule homme meile! Meil on ka wäike hea tütar. Ja
meil on mitu ilusat nukku. Ei olegi kaugel. Nõnda kõneles
tädi minema hakates.
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2. Hommikul ärkas Alli wara magamast üles. Tarwis
oli ruttu tõusta. O l i palju tööd. Nulud waja riidesse
panna. Riideid pidi weel wähe õmblema. Siis oli minek
käes. Ema saatis Alli kuni wärawani.

Maja paistab seal. Warsti oled tee lahkmel.
siis paremale poole! Nõnda juhatas ema.

Pööra

' 3. Alli läheb teed mööda. Nüüd tuleb mõnu. Müngime kõige päewa. Nõnda mõtles Alli. Ja siis jsudisgi
tee lahkmele.

Ema käskis paremale poole pöörata.
Seda Alli
mäletas. Aga kumb on parem käsi? Seda ei olnud Allil
meeles. Ja ta mõtles kaua aega. Siis pidi ta koju tagasi
minema.
4. Ema! Kumb on parem käsi? Nõnda küsis Alli.
ta näitas mõlemaid käsa.

Ja

** See on parem käsi, ütles ema. Selle käega teretatakse.
Ja siis sidus ema punase paela Alli parema käe külge.
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Nüüd jüi Allil meelde. Ja siis tüls ta uuesti teele.
Enam ei olnud waja tagasi tulla. Aga edespidi tundis ta
paremat kätt ilma punase löngatagi.

Mihkel ja Muri.
Ema wiis lapsed kapsta peenardelt rohtu kitkuma. Lastel oli raske tööd teha. Vtun aga wedeles peenra peäl. Ta
oli mönufasti pöösa wilus.

2. Mihkel hüüdis: Ema! 5Ш see töö on raske.' Mut
on nii paha olla! Kui ша Muri õlel sin, siis ei oleks mul
waja rohtu kitkuda. Tenia wcdeleb aga wilus, Elua, luba
mind Muri juurde istuma minna.
Ema lubas.

Ja Mihklil oli hea »eel«

3. Õhtu tuli. Mindi õhtust sööma. Mihkel tuli ta
söögilaua juurde. Elna ütles: Mihkel. Sina tahad Miin
olla. Muri ei söö laua juures. Hrma saab «xna toidu kausi
parast. Ja siis läheb Muri öo|\ft öue. Seal walwab ta
maja üle. See on Muri toö.

4. Mihkel kohkus wäga. Kas ta pidi nüüd Muriqa
Hhes söömad Kas ta pidi ööseks Sue minema?
Kallis ema! Nõnda ütles Mihkel nüüd häbiga. Küll ma
Nüüd hattan hooleqa rohtu kitkuma. Kallis ema, aima mulle
audeks. Lase mind laua jniiroc sööma tulla!

f>. Ja siis sai Mihkel luba laua juurde tulla.
millb teadis ta, et Mnril ka oma töo on.

Aga

Helde Mari.
1. Mari sai onult sündimisepäewaks raha. Ema lubas
temale sellega poodi minna. 6cal oliwad wäga ilusad nukud
müüa. Niisuguseid oli ta omale juba ammu igatsenud. Ja
nüüd oli ta wba saanud ühe osta.
2. Tee ääres seisis wana taat. Ta oli pime. Wäike
tütar oli temal tallitajaks. Tema palus möödaminejatelt
armuandi.

3. M a r i mõtles ilusa nuku peale. Aga ta nägi oma
ees wäest kerjajat. Maril hakkas hale meel. Mari pam
raha wana taadi mütsi sisse.

Kiisu ja Muri.
1. Kes on koore ära söönud? Pntt jäi koort ligi pooleni täis. Nüüd on see tühi. Kas Щи on söönud? Wõi
kas on Muri söönud?

2. Kiisu tuli lähedale. Ta näitas oma habet. Habe
oli kuiw. Aga Muri kippus laua alla. Ta ei tahtnud habet nüidata.

3.

Aga ema laks ja. tõstis Muri pea üles poole. Muri

habe oli weel märg. Wähe oli walget pnma koort habeme
küljesgi.
5. Muvi läks häbenedes laua alla. Sel päewal temale
M a ei antud. See eli temale nuhtlufttd.

Wiisakad lapsed.
Teekäija tuli Masse Л Teel oli hulk lapsi mängi»
mäs. Koit astusiwad wõõra eest ära. Muist läksiwad paremale, nmrft pahemale pcvle. Kolk lapsed teretasiwad wõerast.
Ja wõõras teretas wastu ja ütles: Hrad päewa, lapsed!
1.

2. Wõõras küsis siis: Ku- siin on koolimaja? Üks poii>
astus wõõra juurde. Mina tu'cn uaitama. ütles ta wõõrale.
Ja poiss saatis wõõra koolimaja wärawani. Siin on koolimaja. Siis üUes ta wõõra.e „Jumalaga" ja läks teiste laste
juurde tagasi.
3. Wõõras kõneles pärast koolimajas: Siin külas elaksi»
ma hra meelega, siin on wiisakad lapsed. Ja wiisakad lapsed
on ka head ja armsad lapsed. Niisuqused teewad oma waneõnatele ja tu muile inimestele palju rõõmu.

Leitud nltsia.
1. Mart läks mööda maanteed. Seal nägi ta maas
ilusa liigetega noa. Ta wõttis selle maast üles. Noal oti
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ilm walge pea ja kaks läikiwat tera. Mart sai wäga rSS«saks. Kohe hattae ta omale punft hobust westma. Gee oli
önmlil leidus! Ndnda mõtles ta ise, kui westi«.
2. Sealsamas tuli mees mööda teed. Ta wahtis hoo<
tog« Ш peale maha. See otsib nuga, mõtles Mart. Mi«
te otsife, küsis ta kohe. Mees wastas: Minul kukkus sulenuga »aha, sellel oli walge pea ja kaks tera. See on siin,

ütles Mart. Ja Mart andis noa mehele. T a l oli enesel hea
meel, et sai wõõrale tema noa tagasi and«.

Kes läheb?
1. Ema tali tuppa. Kes läheb wana Leenule kooti
wiima? Nõnda küsis ema lastelt.

2. Mina lähen õhtu poole/ ütles Toomas. Nüüd ma
tahan ouia puuhobusega sõita.
Mina lähen siis, kui olen nuku riided walmis saanud.
Nõnoa wastas Liisi.
*
;, Mina lähen kohe, wastas Anni. Rutule lvöib nii kauaks
riidest lahti jääda, kuni ma tagasi tulen.
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Wäike Jüri.
Ükskord oli wäike Jüri. Meheks ennast seadis;
Arwas jõudu jätkuma, — paljugi ju teadis.
Siis ei enam wäike Jüri lapseks olla taha;
Mehe tööd nüüd algawad ja mängud jäägu maha.
aitaja paiga walmis waatas, isa kirwe wõttis
Mehe wiisil õlale ja wapralt metsa tõttis.

Jüri mõtles palkidest seal teha tubli maja;
Ümberringi õued, aiad ja mis muub weel waja.
Raiub kaua; higi palgel, kirwesgi ju nüri;
Puu ei lange, wäsinult siis jätab järel J ü r i .

Koju jälle lapseks läheb, mõeldes poea. lüngi:
Weel ei suuda meheks olla, homme tahan mängi.
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Bibel, Barbara.
Wstlon, Babylon.

(ччіііл,

iškttp.

Dawid, Daniel.
F Fritjof, Tofia.
\
F (S) Galilea, Georg.
q <Q Quaqqa, Quacken.
x X Xerres, Alexander.
z Z Ziion, Nazareth.

Fritjof ütles oma õele, Ceciliale: Mina annan sinule
õuna iga õige wastuse eest. Sina anna minule õun iga
küsimise eest, mis sina wastata ei oska!
(Seälta oli nõuus.
Fritjof: Mis on Bibel?
' C cilia: Bibel on raamat, kuhu sisse Jumala sõna on
kirja pandud.

Fritjof: Mis on Babylon? Mis on Cicero?
Cccilia ei tea.
Fritjof: Kes on Dawid ja Daniel?
Cecilia: Dawid ja Daniel on meeste nimed.
Fritjof: Mis on (^alilea, Zion ja Nazareth?
Cccilia: Galilca on maakonna nimi seal maal kus Iee«
sus clas. Nazareth on linn Galileamaal. Zioni ma ei tea.
Fritjof: Mis on Quaqqa ja Quanten?
Cecilia ei tea.
Fritjof: Mis oli .^'erres.
Cecilia ei tea.
*

*
*

Mitu õuna sai Fritjof?
Mitu õuna sai Cecilia?
Õunu süües seletas Fritjof: Babylon oli ennemuiste suur
linn. — Eicero oli mees, kes oskas osawasti kõneleda. —
Zion oli kindel kants IerusalemmaS. — Xerxes oli kuulus
uhke kuningas.
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IV.
Anni ja Henno.
Tl'
H Н

1. tunnen wäikest tütarlast. Tema nimi on Anni,
Tunnen ka wäikest poissi. Tema nimi on Henno.

A А

J . Anni on Henno õde. Henno on Anni wend.
Mõlemad on wäga head lapsed.

Ö 0
J J

P P

3. Hommikul ärlawad Anni ja Henno rõõmsa mee»
lega magamast üles.
Öhsel on Jumal neid hoidnud, sellepärast tänawad nad
Jumalat.

4. Päewal mängiwad lapsed oma kannidega. Annil
* on nulud. Pall ja hobused on Henno toimid. *

—
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5. Aga Anni annab nukkusid ka Henno hobustele
wedada. J a Henno annab hobused Anni nuktufib
wedama.

N N

Nukud on siis sõitmas. Anni ja Henno ei riidle
kunagi. J a sellepärast on ne'l alati hea olla.
E Ё 6. Erna hüüab wahel Anni oma juurde. Temal
on laste abi tarwis.
W W Wahel kutsub ta Hennod. Auni kerib emale lõuga.

M M Henno toob emale käärisid. Nõnda muudgi tööd ai«
tawad lapsed toimetada.
7. Mitu korda jooksewad lapsed külasse ema asjale.
J I Nad tulewad ikka ruttu tagasi. Isa asju toimetawad

1

(ÜbJL
nad niisama hea meelega. Ema ja isa õn selle üle alati
rõõmsad.
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8. Ema kutsub Anni ja Henno lõunasöögile. Lapsed tulewad kohe. Waikselt istuwad nad, kui söögi-

E 8

palwet loetakse, Site sööwad lapsad wiisakasa kõhud
täis. Sette juures ei tee uad endid loiduseks ega käsi
mustaks. Siis tõusewad nad üles ja ütlewad! Tänu
.1 Umalale söögi eest! Mõlemad tänawad weel isa ja
emagi.

O О

Õhtul on lapsed wäsinud ja tahawad magama minna.

K К

Keige päewa cn nad agarasti ametis olnud.
käsib neid nüüd puhkama minna.

R Ii

Riided wõetakse ümbert ära ja pandakse ilusasti paigale. Siis saawad hommikul otsimata jälle kätte.

О

On lapsed woodis, siis tänawad weel Jumalat. Päo
wal on Junial neid kahju eest hoidnud ja neile palju
head teinud. Lapsed ütlewad: Armas Jumal! Kaitse

Ü С

meid öösel. Hoia ka isa ja ema. Ütlewad weel head
ööd emale ja teiktcle.

ß

Ema

.

u у
3l A
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Ilinuwad siis magama. Öösel magawad nad rahulikult. Äifamab hommikul ülesse, siis on nad rõõmsad
ja tcrwed.

91 шш Peeter.
i i

U

1. Erna on Peetri saatuud tädile kooki wiima. Teet
faab Peeter Kaarli да kokku.

U

Mie sinul korwis on? Nõnda küsib Kaarel. Peeter
wastab: Siin on magusad koogid.
2. Kas oled tuuagi pannkooki sõimud? Nõnda küsib
Kaarel.
Peeter: Ole» küll söönud.
Kaarel: Kas on meeles, kui magusad nad on?
Peeter: Mäleta» küll.
3. Kas ema on koogid üle lugenud? Nõnda küsib
Kaarel.
Peeter: Ei <»le lugenud.
Kaarel: Siis wöid küll ühe ära süüa. Teise Wõib
minule anoa.
Peeter: Ei. К mal oleks selle üle paha meel.
4. Kaarel räägib neel: Wflta aga tool ära 1 Erna
ei näe ega tea.

— 42 —

t

е Peeter: Aga Jumal näeb seda. Ja temal on la
selle Üle paha meel. Head lapsed ei roota midagi
salaja.
Ja Kaarel läks häbiga ära.

Mäng ia lugemine.
m rn 1. Jaatt: Mina oi taha lugeda. Lugemine on
igaw. Mina tahan mängida. See on lõbusam.
n n Ema: Kas sina ci tahagi targaks saada? Keegi
ei ГОЗі midagi õppida, kui ta lugeda ei oska.
2. Jaa», : Küll mina tahaksin targaks meheks
saada. Aga lugemine on nii raske.
w \v Ema: Küll fee esiteks OD uäfye vaske. Aga kui
juba. oled wähe õppinud, siis läheb kergemaks. Ja
mida enam õpid, seda kergemate ja lõbusamaks
ta läheb.
f к 3. Jaan: Lugemine ei \vöi kudagi kerge ega
lõbus <>lla. Lugemike on ikka raske.
l 1 Ema: Kas olen ma sulle midagi wahel ütelnud,
uiis tõsi ei ole?
Jaan : Ei ole, ema.
t t Ema: Kuule nüüd, Jaan, mis mina ütlen! Loe
ikka hoolega kodus ja koolis. Kui suureks saad,
siis on sul! sellest palju kasu. Aga kui sina

h

h

nüüb lugeba oi taha, waib ainult mängib, siis
faab feba pärast palju kahetseba.
Jaan: Mina teen finn õpetuse järele wäga hea
meelega.

Ші õuna.
g

g

г

1. ГаЬі andis Olgale neli magust õuna. Kaks
olivvab Olgale enesele. Tei[eb oliwab Paulile.

Koju minnes sõi Oloa oma õunab ära. Pauli
õunab oliwab alles.
г d 2. Kodu tahtis Olga weel ime õuna omale
saada. Ta andis Paulile ühe õuna. Ta ütles:
Tädi saatis selle sinule. Paul tänas rõõmsasti.
Olga sõi ise teise õuna ära.
f s s 3. Aga Olgal <»li siis paha olla. Ikka mõtles
ta Pauli õuna veale, mi> ta oli ära sööuud.
Ta ei saamal muud mõteldagi. Ei osanud
enam õhtuta Iwetgi.
4. Tuli õhtu ja öö. Isa ja ema jäiwad magama. Paul uinus kohe. Aga Olgale ei tahtnud koguni uni tulla. Ja kui wiimaks m a g a m a

Ü
r

p

j

b

j ä i g i , siis nagi nina õ u n u u n e s . Aga kõik
õ u n a d oliwad valun!. Neid ei wõinud süüa.
Г>. H o m m i k u l kõneles Olga lugu e m a l e . E m a
Г sai k u i w a k s . Ta ü t l e s : 1'alu Paulilt" a n d e k s . '
Siis palud ka t ä d i l t a n d e k s
Tädi u s a l d a s
sind.
Aga sina ei o l n u d õ i g l a n e .
Kas o n
sul meeles, e t ka J u m a l a laps o l e d ?
Nüüd
P oled head J u m a l a t k u r w a s t a n u d .
Sellepärast
Dead t e m a l t a n d e k s p a l u m a .
6. Pau] a n d i s a n d e k s . Tädi a n d i s ka a n d e k s .
j
J a ema ütles, et J u n i a l on hea ja a r m u l i n e .
Ta a n n a b neile a n d e k s , kes o m a paha tegu
kahetsewad.
b 7. Nüüd wõib Olga jälle r õ õ m u s o l l a j a P a u l i
õ u n a Ina u n u s t a d a
Teisel öösel m a g a s t a j u b a
r a h u l i k u l t ja wõis õ n n e l i k o l l a .
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Reisijad kaugelt maaR.
1. Lapsed mängisiwad wee ääres, maale t õ m m a t u d paadi j u u r e s .
> Nüüd oleme rändajad,
ütles Willi.
Oleme
kaugelt wõõralt m a a l t tulnud Eestimaad w a a t a m a .
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2. Mina olen neiu Barbara. Tulen kaugelt soojalt m a a l t j a toon Eesti lastele magusaid rosinaid.
Nõnda ütles Liisi.
Mina olen neiu Cecilia ja mina toon apfelsinisid, ütles Helmi.
Mina olen Dawid, kellest isa pühapäewal kõneles, ütles Juku. Ole sina, AYilli. suur Groljat!
Aga Willi ei tahtnud Groljat olla. Ta tahtis
kuulus kuningas Kerxes olla.
Mina olen Zuleima Vogel, ütles Anni. Tulen
Westialiast. Saksamaalt.
Sealtsamalt maalt ütlesiwad endid tulema ka
Mikk, Leeni ja Mari. Aga nende nimed oliwad nüüd
Zefanias York, [nez Quiei ja Fanny Björkquist.
.'!. Aga neiu Barbaral ei olnud rosinaid ega
Cecilial apfelsinisid. Aga teised tahtsiwad j a palusiwad neid süüa saada. Sellepärast pidiwad nemad
jälle Kesti lasteks hakkama.
Ja warsti oliwad siis kõik teisedgi head Eesti
lapsed nagu ennegi.

Kes oli kõige targem?
1. Andres. Emmi, Willi ja J ü r i oliwad heinamaal lillesid noppimas. Kui nad ojast üle läksiwad, murdus palk katki. Emmi oli parajasti kesk
palki. Ta kukkus ojasse. Ja wesi hakkas teda
edasi wiima.
'2. Juri kartis kangesti, Ta hakkas n u t m a j a
istus jõuetumalt maha. Andres hakkas koju poole
jooksma. Ta tahtis Emmilo ruttu ema appi kutsuda.
Aga Willi jooksis ruttu ojasse. Siin ei olnud w e t t
m i t t e wäga palju. Ta läks wee sisse. Seal hakkas ta
E m m i s t kinni j a tõmbas teda maale.

Kust saame leiba?
1. Tule siia, Otto, ütles wanaisa.
sinult midagi. — Otto tuli.

Mina küsin

Wanaisa: Kust saame leiba?
Otto : Ema teeb jahudest.
Wanaisa: Kust ema jahud saab?
O t t o : Isa wiib wiljaterad weskile. Seal jahwatab ta need jahudeks.
2. Wanaisa: Kust isa wilja saab?
O t t o : Isa külwab seemne põllu peale. Sealt kaswab wili üles. Wili lõigatakse ja terad peksetakso
rehes wälja.
Wanaisa: Aga kes wilja seemnest kaswatab?
O t t o : Jumal kaswatab wilja. Sest keegi inimene ei wõi wiljale kaswu anda.
• 3. Wanaisa: Kellelt peame meie siis leiba
paluma?
Otto: Meie peame seda Jumalalt paluma.
W a n a i s a : Kudawiisi seda palutakse?
Otto: Meie igapäewast leiba anna meile tänapäew.

Kaks Ja üks.
1. Ema ütles Tõnule : Kas tead, mikspärast sinul
kaks silma, aga ainult üks suu o n ?
T õ n u : Seda ma ei tea.
E m a : Sina pead palju nägema, et wõiksid palju
õppida. Aga sa pead wähe lobisema, et sa m i t t e
rumal ei oleks.
Sest ainult rumalad kõnelewad
enam kui nad kindlasti teadwad.
2. E m a : Kas tead, Tõnu, miks parast sinul on
kaks kõrwa, aga ainult üks suu?
T õ n u : Seda ma ei tea.
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E m a : Sina pead hoolega ja palju kuulma, et
targaks saaksid. Aga sa j »ead wähem kõnelema.
Sest kes palju kõneleb, see ei jõua kuulda ja ta
jõuab wähe õppida.
3. Kiua: Kas tead. Tõnu, miks pärast sinul on
kaks kä tr, aga ainult üks suu?
Tõnu : Seda ma ei tea.
Ema : Sina pead kätega tööd tegema. Aga sina
ei pea mitte ise kõik ära sööma, niis teenida jõuad.
Sa pead ka teiste heaks tööd tegema.

Waher.
1. Waher kaswas toa taga. See oli wana ja suur
Puu. Selle warjul istusiwad isa ja ema ja lapsed suwel soojadel päewadel, kui neil aega oli.

2. Haus oli metsas käinud. Temal oli kirwes õlal.
Teerada wiis wahtrast mööda. Hans jäi sinna juurde seisma.
Lõbu pärast raius ta suured tükid wahtra koort ära. Koor
läks nii kergesti lahti. Ta lõi mõned laastudgi puust wälja.

— 48 —

3. Kui isa nägi, et waher rikutud on, sai ta wäga
kurwals. Ta teadis, mis nüüd sünnib. Ta ütles: See puu
on kaswamifeks mitukümmend aastat tarwitanud. Nüüd oled
sina, Hans, Poole tunniga selle ära rikkunud. Sell'st on
meile lõbu ja rõõmu olnud. Ta on terwe koha iluks olnud.
Aga sina oled selle nüüd üsna ilma asjata ära hälvitanud.
4. Hans oli nüüd wäga kurb. Ta kahetses wäga oma
mõtlemata teo pärast. Ta oleks mis tahes teinud, kui wahtra
terwets oleks saanud. Õöd ja päewad mõtles ta seda lugu
järele. Aga kõik oli tühi waew.
5. Wahtra lehed laksuvad kollaseks ja lukkusiwad ära.
Järgmisel kewadel ei tulnudgi enam lehti külge. Kuiwauult

seisis ta siin mõne aja, kuni isa ta wiimaks päris maha
raius.

Uhke sonn.
1. Kus, ilus sõrmus pandi kord osimosõrme. «Selle üle sai esimene sõnu wäga uhkeks.
Геі <'i ole minu wäärilised, ütles ta teistele sõrmedele ja pöidlale. Uskuge, mina olen kõige parem
teie hulgast.
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2. Teised sõrmed pantwad seda p a h a k s .
Pöial
w i h a s t a s k o g u n i palju.
Kõige p a r e m on, et meie
e n a m u h k e t esimest sõrme ei a i t a .
Nõnda ü t l e s i wad teised sõrmed ja pöial. Olgu ja tehku n ü ü d
üksi, mis oskab.
3. Roos õitses parajasti. Käsi pidi lille w õ t m a .
E s i m e n e sõrm «>!> w a h n i s . Aga pöial ei a i d a n u d .
Ei s a a n u d roosi k ä t t e .
Tuli söögi a e g . E s i m e n e surm üksipäini ei saamid leiba, n u g a . lusikat ega k a h w l i t k ä t t e .
I. Nüüd k a h e t s e s e s i m e n e sõimi o m a u h k u s t .
Oligi w a l m i s pöidlalt ja teistelt s õ r m e d e l t a l a n d l i k u l t
.•iluleks p a l u m a .
J a need a n d s i w a d a n d e k s . Siis
leppis e s i m e n e s«»> n> t e i s t e g a j ä l l e kokku, d a }a>ik
tööd läksiwad korda, uagu e n n e g i .

Hea koottwend.
Koolmeister tuli koolituppa. - Kcs on tindi klaasi ümber
ajanud? küsis ta. Sce raamat on ära rikutud.

Jüri tõusis püsti. Mina ioon uue raamatu, kui homme
kooli tulen. Nõnda ütles Jüri koolmeistrile.

2. Kas sina. Jüri, oled tindillaasi ümber ajanud ja
selle raamatu ära rilkunl.d? Nõnda knsis koolmeister.
J ü r i : Mina ei olc tindiklaasi ümber ajanud.
Koolmeister: Mikspärast sina siis uue raamatu tooksid,
kui sa ei olc seda tindisets teinud.
3. Jüri oli wähe aega wait. Siis seletas ta nõnda:
Mai, kes sealsamas istus, oli laualt tolmu pühkinud. S u s
oli tindiklaas ümber läinud. J a tui ta nägi, et tint oli
raamatu ära rikkunud, hakkas ta nutma. Maie ema oli
waene. Tal ei olnud raha, misga Mai oleks wõinud uue
raamatu asemele osta.
Ära nuta, Mai! Nõnda oli Jüri trööstides ütelnud.
Milla toon homme koolmeistrile uue raamatu. Kui oma emale
kõnelen, siis annab ta raha küll.
4. Sina oled hästi teinud, ütles õpetaja. Oled Maiele
hea kooliweud olnud. Aga ometi oli tarwis asja minule kõneleda. Õpetajale ei wõi midagi salata. J a sinul ei ole tar»
toi« uut raamatut tuua. Maiel ou õnnetus oluud. Seda
kannan mina hea meelega, kui näen, et minul häid õpilasi on.

Wäsfriku pesa.
1.

Pika. raske teekonna oli wästrik ära lennanud. Та oli wäga rutanud. Sest ta tahtis ruttu
ütlema tulla, et ilus suwi tuleb.
Wästrik loudas uue aia peale. Та kõigutas rõõmsalt saba ja hüppas mööda aeda edasi, Lapsed nä-

giwad liudu. Nad laksutasiwad rõõmsasti käsa ja
ja hüüdsiwad: Wästrik! Suwi tuleb!

3. Siis e h i t a s wästrik o m a l e p u u p i n u w a h e l e
pesa. P ä r a s t oli seal palju wäikeseid poegi soes.
W ä s t r i k k a n d i s noile p u t u k a i d ja ussikesi söögiks.
K u i w a n a l i n d oli noid o t s i m a s , siis j u l g e s i w a d l a p s e d t a s a h i l j u k e s t i pesasse w a a d a t a . Wäikesed pojad
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t e g i w a d siis s u u l a h t i . Nad a r w a s i w a d , et e m a j ä l l e
t u l e b sööki t o o m a . Nad oliwad wäga ilusad waad a t a . ^ Vi k a r t n u d s u g u g i . Aga lapsed ei ' t e i n u d
neile ilmasgi naha.
4. W õ e r a s poiss läks sealt m ö ö d a . T a n ä g i , et
w ä s t r i k n o k a s m i d a g i p u u p i n u w a h e l e wiis. T a arw a s , e t seal pesa oli. Esiteks wiskas
kiwiga.
E h m a t a n u d wästrik loudas pesast wälja. Siis t õ m b a s
poiss p e s a wälja. Wäikesed pojad wiskas t a m a h a
s u r n u k s . Siis läks ta ise m i n e m a .
5. K u i lapsed jälle p u u p i n u j u u r d e tuliwad,
siis e h m a t a s i w a d nad h i r m s a s t i . K u i n a d n ä g i w a d ,

m i s s ü n d i n u d oli, siis hakkasiwad kõik n u t m a .
Aga
wästrik ise oli weel kõige k u r w e m , ehk ta seda küll
ei o s a n u d l a s t e l e ü t e l d a .
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Kiisu laote õpetajaks.
1. Kiisu istus hommikul tooli Peäl. Ta kastis keelega
lüpa märjaks ja pühkis sellega mitu korda üle silmade.
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«. Lapsed ütlesiwad: Nüüd tuleb wõõraid, sest Kiisu pesel
silmi. Wist tädi tuleb sealt kaugelt. Sest Kiisu kaapab
hästi kaugelt kõrwade tagant. Ja siis tuleb ikka kaugelt
wõõraid. Ja lapsed hakkasiwad tädi ootama. Tädi oli ennegi
lastele mcelehead toonud.
3. Päew läks mööda. Tuli õhtu. Tädist ei olnud kuuldagi. Mikspärast Kiisu pesi silmi, kui wõõraid ei tulnudgi?
Nõnda küsisiwad lapsed ema käest.
4.
Ema seletas: Kiisu tahtis teid õpetada. Ikka peab
puhas ja wiisakas olema, tui ka wõõraid ei tulegi. Sellepärast peab silmi pesema ja juukseid kammima. Puhast last
vll alati lõbus waadata. Ja puhtalt ja wiisakalt on omalgi
parem olla.

Kodu.
Meil aia äärne tänawas,
Kui armas oli see!
Kus kasteheinas põlwini
Me lapsed jooksime.

Kus ehani ma mängisin
Küll lille rohuga,
Kust wana taat käekõrwal mind
Töi tuppa magama.
(L.

Koidula.)
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Еша abiline.
1. Emal oli wäga suur r u t t . Möldri emand
oli suure koti täie takku toonud. Need pidi ema'
lõngaks kedrama. Emand tahtis koti kangast kududa. J a oli fcarwis kangast warsti walmis saada.
Aga ema pidi ka wäljas tööl käima.
2. Nüüd pean mina tööle hakkama. Nõnda
mõtles wäike Uisu. kui ta üksi kodu oli. J a ta
istus tuua tooli peale woki ette. Küll see oli raske.
Ja mitu, mitu päewa kulus ara. Aga siis hakkas
wähehaawal käima, «la wiimaks kedras ta nagu
wana eit.
3. Liisu oli juba mitu päewa kedranud. Tal
oli ka mitu Lõngawihti walmis. Takukott oli hulga

wähemaks läinud. Siis tuli ema päewal ootamata
koju. Ta nägi Liisu kedramas. Ta kohkus üsna ära.
Sest ta ei teadnud, et Liisu kod rada oskaks.

, 4. Armas laps ! hüüdis ema. Kes sind on kedr a m a õpetanud? Aga Liisu ütles: Ma pidin ju sind,
kallis ema, a i t a m a ! Ja siin on lõngad walmis.

— 54 —

Ta näitas emale lõngawihtisid, mis ta oli walmis kedranud. Ja emal oli wäga hea meel. Aga
Liisu oli ka ise wäga rõõmus.

Willi põgenemine.
1. Willi wõttis Hommikul Elli kohwitassid. Ta tahtis
nendega salaja mängida. Ta mõtles tassid tagasi wiia, enne
kui Elli ise mängima tuleb. Ta tahtis hästi rutata. Siis

komastas ta põrandale. Tac-sid tukknsiwad maha ja mitu tassi
läksiwad katki.
2. Ema kuulis kõlinat. Ta ruttas waatama. Ja Elli
tuli ka kohe. Mis sa oled teinud, Wllli? Nõnda küsis ema
paha meelega. Ja Elli hakkas nutma. Tassid oliwad nii
ilusad ja armsad olnud. Kui Willi oleks palunud, siis oleks
ta neid küll ka temale mängida andnud. Willil ei oleks siis
waja olnud rutata. Siis ei oleks ta tassid katki läinud.

3. W i l l i! Nõnda ütles ema. Sina oled wäga pahasti
teinud. Sina wotsid Elli tassid salaja. Sellepärast need läk«
siwad katki. Nüüd sa pead Ellilt andeks paluma.

4. Aga Willi oli wihane. Tasside katkiminek wihastaa
teda. Ja peale sille oli temal ta h ibi. J a tema'peaks weel
Ellilt andeks paluma. Ei palu! Nõnda ta uttes. Ja fit*
läks ta wälja.
5. Willi läks rehe juurde sasilattu. Olgu ema ja Elli
seal! Nõnda ta mõtles. Mina wõin olla mujalgi. Andeks ei
taha paluda. Mina olen suur poiss. J a Elli on weel
wäike plika.
6. Aeg oli pikk. Willu hakkas lange igaw.' Kohtgi
läks tübjaks. Ja pitkse mürinat oli kuulda. Lõi wälku. Ja
wihma hakkas sadama. — Miks ma Elli tassid wõtsin. Ja
miks ma andeks ei palunud. Nõnda mõtles Willi kurwa
meelega.

7. Wiimaks pidi Willi koju minema. Ta jooksis ruttu.
Aga siisgi sai märjaks. Läbi märg tuli ta tuppa. Jäi ukse
juurde seisma. Tal oli häbi weel enam kui hommikul.

8. Kallis Willi! Nõnda hüüdis Elli. Kus sina oled
olnud. Mina kartsin wäga. Wäljas sajab wihma ja muristab. Ja sina oled wäljas olnud. Mina annan ksik oma
tassid sulle. Mina annan ka nulu, kui tahad. Kas sa ei
taha minuga mängida?
9. Siis tuli ka ema sinna. Kus sa oled olnud, waene
Willikene? Nõnda ütles ema ja oli wäga kurwa näoga.

' 1 0 . Ema! Nõnoa ütles Willi. Mina olen paha olnud.
Aga, armas, kallis ema, anna mulle andeks! J a mina palun
Ellilt ka andeks. J a mina ei taha enam nii paha olla.
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t l . Mina annan hea meelega sinule andeks. Nõnda
ütles ema. J a Elli jooksis kohe Willi juurde. Ta wõttis

Willi kaela ümbert finni. J a Willi wõttis kätega Elli ümbert
kinni. Elli oli wäga rõõmus. J a emagi sai rõõmsaks.
12. Aga Willi mõtles nõnda: Minul on hea ema.
Minul on hea õde. Miks ma hommikul andeks ei palunud?
I l m a asjata läksin sasilattu peitu. Parem oleks olnud kohe
andeks paluda.

Helmi kiri Salmele.
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Karjaste hommiku laul.
Hüüawad
Pasunad:
„Tõuske üles magajad!"
Läheme
Karjased,
Metsa karjale.
Metsas on nii wärske öhk,
Metsas pehme
siidipõhk;
Metsa sees
Põõsastes
Selge hallil ees.

Liblikad
Kõiguwad,
Metsa poole lendawad;
Mullikad
Tammuwad,
Wilu otsiwad.
Tallekesed, weised ka
On kõik rõõmsad meiega;
S i i t ja sealt
Põllu pealt
Kuulda laulu healt.

Päike nii
Wagusi
Wajub ikka edasi;
Pilwed ka
Ujuwad
Üle metsa maa.
Läheb päike lootele,
Lähme koju karjased.
Rõõmus meel
Ikla weel
Kõnnib meie eel.

Poiss ja liblikas.
Вгило katsus liblikat püüda, aga ei saanud
k ä t t e . Lõpeks läks ta wihaseks ja ü t l e s : „Küll ma
su kinni wõtan, ükskõik kus kohal!" Bruno tõmbas
mütsi peast ja t a h t i s . sellega liblikat kinni k a t t a ,
kes õie peale oli seisma jäänud. Suure ähmiga ei
pannud Bruno tähelegi, et kraaw ees oli, j a libises
liblikat kahmates kraawi. Bruno õnnetuseks oli see
ääreui wert täis. Bruno ronis küll kraawist wälja,
aga'^liblikas oli oma teed lendanud. Poiss pidi
nüüd märjalt koju minema.

Nädal.
Nädalas on seitse päewa. Igal päewal on ise nimi.
3iüdala päewade nimed on järgmised: pühapäew, esmaspäew,
teisipäew, kolmapäew, Neljapäew, reede, laupäew. Nädala
esimene päew on pühapäew. Pühapäewal ei tehta mitte tööd.
Sel päewal käiwad inimesed kirikus. Teised kuus päewa on
•too-- ehk aripäewad. Neil päewadel teewad inimesed tööd.

tööle.
Лгка nukku, märka nukku,
Ärka unest Ülosse !
Kägu hüüab juba kukku,
Loo loorib lahkeste.
Kuue selga, kingad jalga
Sulle ise sean ma . . .
Ara aga mängu alga —
Kutsun sukka kuduma.
Mitte juttu, mitte nuttu,
Tühi koht on sundijaks . . .
Ema leiba annab ruttu,
Kui meid leiab kudumas.

Meie IW.
Meie Jüts oli muten kärmas ja kena poiss, aga üks
paha wiis oli tal. Hommikul ci tahtnud ta kuidagi lasta
silmi pesla. Kui ema tcda kättpidi weekaufi juurde wiis, siis
putitas Jüts jalad wastu ja halkas uiisugust pilli puhuma, et
tassqi laua all naeris.
Ühel hommikul pöqenes Jüts ära ja ei lasknudgi ennast
pesta. Selsamal ommal tuli liuuaouu külasse. Ta tõi ilusat kollast saia, sel oliwad mustad rosinad sees. .. Jütsi wend
ja õde lõiwad onule patsi, et tuba laksus, ja saiwad oma
saiad kätte. Ща lui onu Jütsi õtsa waatas, siis hakkas ta
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naerma ja ütles: Sinul on sun alles pesemata; kes sulle wõib
saia anda. Ja pistisgi saia taskusse tagasi.
Nüüd läks Jüts ema juurde ja palus, et ema tal näo
ka puhtaks peseks. Ta tõotas, et ta ialgi enam eest ära ei
jookse, kui ema tcda weel seekord peseb. Puhtale lapsele ei
wõinud ka onu nüüd külakosti enam keelata. Jüts pidas oma
sõna. I g a l hommikul läks ta ise pesukausi juurde, ja nüüd
on tal silmad ja käed alati puhtad.

Kalewipoja lapsepõlw.
Ennemuiste elas Eestimaal kuningas Kalew. Tal
oliwad kolm poega: Olew, Sulew ja Kalew. Noorem
poeg Kalew sii udis alles pärast isa surma. J u b a
kätkis näitas noor Kalew tugewat jõudu.
Ühel
hommikul, kui Kalewipoeg alles kaks kuud wana
oli, tahtis tema ema Linda waadata, mis hal lil aps
teeb, aga hälli ega last ei olnud enam woodi ees.
Ainult mähkme tükid ja hälli killud leiti m a a s t :
Kalewipoeg oli oma hälli pilbustanud ja ise põrandale roomama läinud. Kolmandal kuul hakkas Kalewipoeg juba kõndima.
Ta püüdis oma jõudu
kurni mänguga j a lutsukiwi wiskamisega kosutada.
Kui ta kurni pildus, siis lendasiwad kurnid mööda
metsa ja mägesid laiali. Weel tänapäew leiame
siin ja seal ümmargusi ja pikergusi kaljupakkusid.
Need ongi Kalewipoja kurnid.
Kalewipoeg käis tihti merekaldal lutsu laskmas.
Oma lutsukiwid tõi tema p a e m u r r u s t ; need oliwad
kolm jalga pikad, jalg laiad ja paar tolli paksud.
Siisgi lendasiwad need üle wersta maa merd mööda
edasi.

Oigel ajal.
Wankril söekott ja ader,
Sõidab põllumees
Sepal fahku teritama
Kunni aeg on ees.

Tema kõrwal, raamat kaenlas,
Sammub poisike,
Mõistust tõttab teritama
Kooli pingile.
(p. Jakobson.)
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Tark harakas.
Tulisel heina ajal, kui wett metsast kusagilt
saada ei olnud. Leidis harakas heinasao äärest weo
lähkri. Ta katsus lähkrist juua, aga oma Lühikese
nokaga ei saanud ta wett kätte. Ta lõi nokaga
wastu laudu, aga need oliwad Liig paksud. Ta katsus lähkert ümber lükata, aga seih» tarwis oli tema,
jõud kasin. Ta silmas oja ääres hunniku wäikseid
kiwa. Kohe leidis ta hea nõu. Ta kandis wäikseid
kiwa sao juurde ja wiskas neid niipalju lähkrisse,
kuni see nakkas üle jooksma. Nüüd wõis harakae
oma janu kustutada.
Nõuga tehakse wahest enam, kui jõuga.

Mit tobi
Oli ilus fetoabine Hommik. Päike paistis Heledasti; igal
pool oli lindude rõõmust laulu tuulda. Weitene poiss tuli
teed mööda küla poolt. Xa pidi kooli minema. Aga poiss
n tahtnud õppida. „Parem l^hen mängima!" otsustas ta ja
pööras teelt põllule.
Põllul lendas mesilane õielt õiele. Poiss mesilast paluma:
„Kulla mesilind, mängi natuke minuga!' Mesilane reastas:
„Ei ole aega, pean mett ja waha korjama!"
Poiss läks edasi ja nägi lindu, „^inuutene, kallikene,"
ütles poiss: „mängi sina minuga!" Linnuke wastas: „Ei ole
aega mängida! Mul tarwis kõrrekest, samblaid ja udusulgi
koguda, et pesa ehitada."
Poiss sammus edasi. Ta nagi hobust, kes peenra ääres
rohtu sõi. „Mängi sina minuga!" palus poiss. Hobune
wastas: „Mul tarwis põldu kündma minna! Kui põldu ei
künta, siis ei kanna ta wilja. Ei kanna põld wilja, siis ei
ole ka leiba süüa."
" P o i s s mõtles: „Kellelgi pole aega mängida: kõik teemad
tööd. Ka mina pean tööd tegema!" Rutusti läks ta kooli.
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Nõuu ja tegu.
Kord tuliwad hiired kokku nõuu pidama. Nad
•tsisiwad kassi wastu abi. Uks noor hiir andis head
nõuu. Ta (itles, et kassile tuleb kuljus kaela siduda.
Siis ei saaks ta enam salaja ligi tulla,. Seda nõuu
kiitsiwad kõik heaks. Aga kes kassile kuljuse kaela
seob? küsis üks targem hiir. Nõuu oh hea, aga tegu
ei julgenud keegi oma peale wõtta. Kurwa meelega
lahkusiwad hiired koost ära.

Laululinnud.
Kewadel, kui lumi ära sulanud, tulewad meie juurde
mitmesugused laululinnud. Sügise algul rändasiwad nemad
meilt ära kaugele maale, kus talwet ei ole. Kewadel rända
wad nad tagasi. Kõige enne tuleb lookene. Põldudel ja aasadel, kõrges õhus, kuuleme meie tema laulu. Kui ilm soojemaks läheb, siis ilmuwad pääsukesed ja wiimaks bõpikud.
Wäsukeste koorilaulu tuuleme kewadel \a suwel tihti inimeste
elumajade ümber. Ööpik laulab waiksel suwe õhtul koplis
ja lehtmetsas.

Pääsukese pesa.
Esiti ehitab pääsukene mudast ja kõrtest pesa
ja teeb wiilast ja sulgedest pehme aseme sisse. Siis
muneb emaliini neli elik wiis muna. Selle järele
auduwad isalind ja emal ind korda mööda, kuni noored pojad munadest wälja tulewad.
Aegamööda kaswawad poegadele suled selga.
Wanemad söödawad poegi kärbestega ja sääskedega.
Kui pojad suuremaks saawad, siis lendawad nad
pesast wälja ja hakkawad omale ise toidust otsima.
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Tuile ja mesilane.
Tuike istus suure tiigi kaldal puu otsas. Seal nägi
ta mesilast, kes raske mee koormaga üle tiigi tahtis lennata,
wette kukkuma. Ruttu rebis tuike lehekese ja wiskas selle mesilase kätte. Mesilane ronis lehekese peale, kuiwatas tiiwakesed
ära ja tõusis lendu, et koju poole rutata. Korraga näeb ta
kütti, kes tuifefe Peäle püssiga sihib. Silmapilk lendab mesilane küti juurde ja pistab walusaste tema paremasse kätte.
Kütt laskis walu pärast püssi langeda, ning tuikese elu oli
päästetud.
Tee head, siis tehtakse sulle head.

KUU- ja aasta-ajad.
Neli n ä d a l a t ja paar päewa on кокки üks k u u .
Kaksteistkümmend kuud on üks aasta. Aasta algab
jaanuari kuuga. Detsembri kuuga lõpeb aasta. Kõige
külmem aeg aastas on talw. Detsembri, jaanuari ja
weebruari kuud on talwekuud. Talwe järele tuleb
kewade. Märts, april ja mai on kewadekuud. Kõige
soojem aasta-aeg on suwi. «luuni, juuli j a august
on suwekuud. Suwe järele tuleb sügis. Sügisekuud
on september, Oktober ja nowember.

Maasik.
Esimene maasik — missugune õnn! Kewade, kui vuud
Pakatasiwad ja ööpik hüüdis, ajas ta oma walge õilme lahti
ja tegi mulle rõõmu. Näed, juba enne Jaanipäewa on ta
punane mari walmis. Maasilat peetakse..õigusega ilusaks ja
maitsewats marjaks. Meie juures kaswab tahte seltsi maasitaid. Need on metsmaasikad ja aiamaasikad. Esimesed kaswawad metsas, teised aias. Terwe ja magus toit on nad
mõlemad, aga aiamaasikad maitsewad paremine. Aiamaasit
on metsmaasikast kaswatatud. Neid on mitmet tõugu ja uusi
kaswata takse ikka weel juurde. Maasik on roosipuu ja wabar«
naga sugulane. Seda wõib juba nende lehtedest näha.
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3. Mart: Kõige noorem oli Aili kaim; sest Alfliüdti
kutsutakse ka Ailiks.
Silja tädi: Seal oli ka sinu kaim. Sest ühe poja
nimi oli Martin, see on seesama, mis Mart; teine oli
Axel, kolmas Valentin ja neljas Ferdinand.
4. Mart: Need oliwad kõik imelikud inimesed. Küll
seal wist oli paha ollai
Silja tädi: Ei sugugi. Need oliwad kõik wäga head
inimesed. Ja heade inimeste seas on alati lõbus ja mõnus olla.

Lugemise õpetajale.
Peab laps ilma suurema tüli ja waewata lugema õppima, siis on kõige
esimene tingimine, et õppimine lapsele armsaks saagu. Sellepärast peab^kõige eest
hoidma, mis lapsele õppimist tüütawaks ja wastumeelseks wõib teha. Alati tuled,
kui lapse tähelpanemine enam lugemise juures ei seisa, ehk kuidagi tüdimust märgata, õppimine pooleli jätta Ei pea liiga ruttama; ei ole waja liiga lühikese
ajaga lugemist kätte püüda, weel wähem on tarwis raamatu läbijõudmisega rutata,
Abitsa algusel on küllalt, kui päewa kohta kaks ehk kolm tähte tuttawaks saawad
ja pärastpoole on üks lugemifetükl päewa kohta küllalt; alla 7. aastase lapsele
hoopis wähem weel. Ei pea järgmise lugemise juurde mindama, kui eelmine weel
küllalt selge pole: tõik õpitagu järgimööda.
Lapse arusaamist kergendab "suuresti, kui temale mitte tähtede nimedF waid
tähtede hääled kätte õpetatakse. Näituseks esimesel leheküljel täht n ärgu üteldagu
mitte «n waid ainult n. Kui laps teda en-eks kutsub, siis segab kotkuütlemises
lapse arusaamist e wõõras hääl nii palju, et tokluütlemine mitte nii kerge ei ole.
Kui laps weerib: a en i, siis kõlab see kokku aeni ja nõuab suurt waewa, enne
kui laps sellega harjub, et sõna, mis aeni weeritakfe, ani wälja üteldakse. Nnsama kõlab nina wana weerimise wiisi järele lapse kõrwus eniena, muna emuena.
Kui aga lapsele õiged heäled on lätte õpetatud, siis mõistab laps kõrwakuulmise
järele sõna kergesti kokku ütelda. Iga tähe õige hääle saab kõige paremine kätte,
kui weeritawat sõna õige pikkamööda wälja üteldakse, nii et iga tähe hääl üksikult
kuulda on.
.нев nende seletuste järele weel Mäletamisest aru ei \aa, see küsigu lähem«
kooliõpetaja käest järele, igatahes ei tohi õpetaja selle wähese waewa eest kõrwale
hoida, mis hääletamise õppimine temale toob; laps õpib selle eest mitukorda wahema waewaga.
Ei pea lapselt mitte liiga palju nõudma. Iga päew 4—5 korda, iga kord
5—10 minutit, sils õpib ka nõrga annetega laps talwe jooksul lugemise ja ka kirjutamise selgeks. ,ttes kirjutamist ei soowi ühtlasi õpetada, wõib selle ka edespidiseks jätta, aga igatahes toob lugemine ja kirjutamine korraga õppides õvpijale ja
õpetajale wähem waewa, kui lahus õppides. See tähendus on siin sellepärast
tehtud, et meil emad on harjunud lugemist üksi õpetama. Rasked lugemisetükid
wõõrakeele tähtedega wõiwad esiteks wahele jääda ja pärast õpikud saada.
Seda silmas pidades, et mitte ei pea lastele liiga palju korraga Peale tuubitama, mis nende arusaamist wäsitab ja töntsiks teeb, on fee aabits ainult lugemise ja kirjutamise õpetuseks seatud. Numbrid ja esimesed arwamise õpetused
saab laps peale aabitsa lõpetamist teistest raamatutest. Selleks on kooliõpetaja
W ä l i kirjutatud „Wäikene alguskooli rehkenduse raamat" wäga kohane.
Käsud ja usuõpetuse peatükid wõib laps pärast wäikesest usuõpetuse raamatust
kätte saada.
„Liikuw aabits" on lapsele wäga mõnus mänguasi, millega laps mängides
wõib lugema õppida. Tihed lõigatakse lahli ja kleebitakse samasuurte papitükikeste peale, et nad mitte liiga ruttu ära ei kuluks. Nüüd õpetatakse lastele nende
nimed kätte. Kasulik on, et tahta mitte kõiki korraga kätte ei antaks, waid wähehaawal ja sellessamas järjekorras, nagu nad aabitsaigi ette tulewad. Tuttawatest
tähtedest seab siis laps ise mängides sõnu kokku.
Meil puudus senniajani ka laste silmaringi ja waimujõuu kohane lugemise
raamat. Sell« raamatu kirjutaja on ühes teistega mõnda aastat niisugust walmi«tanud ja saab 1907. aasta jooksul walmis: „ W ä i k e s t e l a s t e k o o l i
lugemise raamat".
Tundemärgiks: Ploompuu wäljaantud. Iga ^lapsele
kes aabitsa on läbi õppinud,^on kasulik seda raamatut lugeda wõtta.

linno

»p p

Uli
ff

u ШШ
aoo
tt

ff

ff

Liikuw aabits.
(Kleebi see leht vapi peale ja lõila tähed joone järele wälja.)
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