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Kirjaamislomake

pvm

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

1 upilo opuli epile asena asina

2 hitare haturi hotiro sapuli sopulu

3 hehitus hihotus hahutus kaletus kolitus

4 supokka sapikka sepukka lisukka lasukki

5 kivoilu koveila kavoilu sateilu sitoilu

6 soloinen seloinen siluinen pilautus poloitus

7 telokkuus tilakkuus tilokkuus kimullaan kamellaan

8 timeetti tämyytti tömyytti mösyykki mäsyykki

9 löökerö liikura liikare häityli höitäle

10 kortemus kirtamus kartimus lehjukas lohjikas

11 ervokki arvakki ervakki allukko ällykki

12 pärreinen purruinen parroinen kantoitus kentoitus

13 rannukkain rönnykkäin rännikkäin körrölleen kirralleen

14 mettaikko mutteikko mitteikko kintaillo kunteilla

15 röyhyittää reihoittaa roiheittaa neihoittaa heinoittaa

16 seittuja suittoja saitteja veittoja vaitteja

17 kaahkinen kuuhkunen koohkinen voihdikas veuhdukas

18 soottomuus siittamuus seettomuus seellisuus soollisuus

19 voikkaaja vuikkaaja vaikkooja roippeilu ruippailu

20 naahkittaa noohkittaa naahkuttaa reiskottaa rauskottaa

lukuaika

oikein luetut
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sanalista 6 merkinnät sanalista 7 merkinnät sanalista 8 merkinnät sanalista 9 merkinnät sanalista 10 merkinnät

1 usona ameri emari umero emuro

2 sipalu kevuri kuvero kavura kovuro

3 kulatus nipitus nipatus noputus napetus

4 lesikko hätelli hytelli hytellö hitallu

5 sitailu peraisu paraisu poreisu pyreisy

6 puloitus vokautus kivoitus vekoitus vokoitus

7 kumallaan kinullaan kanellaan konullaan kunellaan

8 myseekki ponuutti pineetta punootti penuutti

9 häitälö hoiruja häiröjä hyiröjä heiruja

10 lihjokas jönnitys jinnetus jinnotus junnetus

11 illokka ännikkö ynnikkä innukko onnukki

12 kintoitus runtautus tunroutus tanroitus tenroitus

13 karrulleen körryllään kirrollaan korrulleen korrillaan

14 kontuilla tummeikko timmeikko timmaikko tommaikko

15 hainoittaa ruidoittaa roiduittaa reiduittaa roidoittaa

16 voittuja käässeli koossuli kaasseli kyyssele

17 vöyhdykäs poippunen paipponen poipponen päippönen

18 saallisuus teittomuus toittumuus toittimuus teittumuus

19 raippuilu kiippaaja kooppaaja keeppaaja pookkaaja

20 reuskottaa töiskyttää taiskuttaa teiskittää toiskottaa

lukuaika

oikein luetut


