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Kaksitavuiset merkityksettömät sanat

Kirjaamislomake

pvm

sanalista 1 merkinnät sanalista 2 merkinnät sanalista 3 merkinnät sanalista 4 merkinnät sanalista 5 merkinnät

1 ima imo ame ipa upe

2 lati leta leti rila relu

3 ysöl äsel ösyl ipes apis

4 ivoin ovein ävyin usoin osein

5 yyni eeni ooni yymi öömi

6 äitö euta oita euno yinä

7 asto usto esta yksö iksa

8 ykke ikka ikkä ättö ettu

9 vaare vaaro vuuro roohe rooha

10 kyöli liuke luoki vieta tievo

11 laijo laijo laiju reita roita

12 ratte rattu retta jikku jikkä

13 mörjä marji merji kensa kunso

14 vahke vohko vohka löhti lahtu

15 heitus heisot houtas siilos seelis

16 pelvas vispis vuspis kosvit kesvat

17 niirma neermi näärmö määntö miinta

18 keissy suikke soukke tuippo täyppö

19 pirtto purtto parttu tilkke talkku

20 kursto korsti kursta palske pilska

lukuaika

oikein luetut
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Kirjaamislomake

pvm

sanalista 6 merkinnät sanalista 7 merkinnät sanalista 8 merkinnät sanalista 9 merkinnät sanalista 10 merkinnät

1 ypä ave ivo uvi evu

2 rula jene jini jyni jänä

3 opes oret yret öryt urit

4 ysöin älöin ulain eloin ilain

5 eemo yysö aaso eeso oose

6 oini oika äikö auko yikö

7 akso atsu etsö itsu atsa

8 itta oppa yppö öppä ippo

9 haare miile meela moole möölä

10 vietu suove siuva siuvi sievy

11 ruite poini puinu peina puini

12 jikko nilla nulla nolle nello

13 kinsa rinsa rynsä ronsi rensa

14 lihta vehtu vohtu vyhtä vähte

15 siilus keemos kiimes koomes kaamis

16 kisvet peltan pilton pylten palten

17 meenti vyyhty veehti veehtu voohta

18 touppa hoittu hoitta hiutta hoitti

19 tulkko nirppo nerppo narppa nurppe

20 pylske tirska törskö tarsko tarsku

lukuaika

oikein luetut


