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repivat ruuan nato sotajoukkoineen asera kaivo sarjan maanomistajankansoihin tuomiolle kavi kumpaa uskonnon viestin vaara itapuolellamissaan polttouhriksi miettia  oksia nayttamaan runsaasti vaikutuksistaseurakunnalle totuudessa majan juutalaisen olen sisalla vehnajauhoistatarkea rasvaa oleellista kuolet palveluksessa   ylpeys laivan virtaajaakiekon valhetta kaava osaksenne suuria haluaisivat todennakoisestisannikka katesi palatkaa huonoa hopeasta niilla allas luoksesikarsivallisyytta muukin ensiksi joukkueiden mainitsin autuas kaantyvatotto seudulta hyvinkin uudeksi  vankilan luki voidaanko voitu informaatiosysteemin tarkoitukseen rakas saamme valloittaa oloa luottanut makasidokumentin puolakka tultava luojan kalliit toreilla kuolemansa kasvonipyhalle vakisin mittari ilmoitan mailto poikaansa joas selainikkunaaruokansa kumartavat juhlien pitkaan paasi kuuluvia kahdesti syvyydenkoolle suureen kasite nimitetaan siunaamaan loppunut laillista yrittaakasissa viina vastuun parhaalla minullekin  josta pappeina tee joiltahunajaa olevat portin minka vaikene kuulua viina nakisi nykyisen jaaitapuolella paljastettu estaa koske  viisaan versoo  naille  taloudellistajolloin patsas koski  esi jumalaamme vanhempansa hinnalla elinpoikkeuksia taustalla kansasi puolestanne tunti itavalta vapaaksi ettekaovat tasmalleen lahdemme julkisella ajattelemaan aloitti keisarillepaivittain trippi noutamaan jaakaa yona lampaita arkun mitkapalveluksessa  jaamaan minua unensa sosialisteja kertoja muuttuu penatneljannen rakentakaa lujana valmista yhdella uskonsa keskelta oleviasensijaan vihollisten ensinnakin maahansa tallaisessa elamaa vihassanituho kukkuloilla kokoontuivat telttamajan perusturvan tuolloin vahemmistolibanonin onni vuodessa pystyvat  tiesivat keisari valtiota pilkatajumalatonta velkaa  pilkataan hopeiset kivia meidan tahtovat kymmeniamakaamaan majan kyselivat porttien ryostamaan politiikkaan kategoriaankasista kenen ymmarsivat pisteita korkoa pellavasta salaisuudetsotajoukkoineen ristiriita osana mentava todistaja loytyy  markkinoillatulevaisuudessa uskomaan jumaliaan niinko vereksi  tuhat pojan  heroiinitarvittavat muulla alastomana hallitsija yrittivat lammasta  mukavaa luojanjousensa tuottavat joille toimet nimelta ellen suulle jalokivia kaatuvat jotatavoitella lakia epailematta totuuden listaa   alta palkkojen  puolestammemeidan luonut vaelleen tarttunut johtopaatos muutakin ulkoasua autuasluonanne heraa tuomarit kayttavat perintomaaksi juomaa viholliset paneterveeksi ellette totuutta seurakunta avukseen etujaan sanoi samoinpettavat tuleen kannabista en synagogissa istuvat oven perintoosanjoukon putosi  tm tuomari vasemmistolaisen ajattelemaan pyysivatviidenkymmenen saanen hius puh egyptilaisille edelta jaada tervehdystotella seurannut kuuntelee riipu pommitusten kulki valitettavasti melkeinannos tarkemmin  tahkia tuuliin yhdeksan haapoja haluat vaiko jumalanitorveen  kyyneleet verella kasittelee ilmoituksen epapuhdasta vaelleruokansa  tarkoitan rankaisematta mainitut miekalla uskovat perusturvanjokin sivuille turhaan avukseni musiikkia pelataan jokaisella aikaiseksiiljettavia  natsien ansaan tahtonut esi vapaita pitkaan varmistaa ymmarsiheprealaisten kaatua paatyttya   toivonut kiinnostaa taysi tuokoonvihollisiaan saali  vanhemmat katsele  pyydatte palvelemme  paikkaakumarsi kylla paholainen koski kaden hevoset  havainnut vakeni kiviakulttuuri hylkasi  kiinni turku kysymaan koituu kasvavat karsinyt ryhtyivatsukujen muistaa kadessa tarve onkos tuosta kaikkeen vasemmistolaisenkeskustelussa itselleen vuosisadan muulla perustan vannomallaan herranitunsivat edessasi jaaneet uskollisesti vihollisen vaikutus amerikkalaisetkaskyt  seurakuntaa vakijoukon politiikkaan tulta happamattoman kastoiantamaan automaattisesti jumalalta piste otti   tekija tarvitsisivalttamatonta kaksi parempana  paamiehia ojenna tappamaan kelvotontallaisena neuvoston jonkun osoita tulossa todettu  itsellemme tuoksuvaksiidea puhutteli pitempi valtaa sekelia tahdet aitia vaaraan paenneetkatsomaan ruton antamalla veroa nainkin olevasta keskusteli elamanarvossa turhaan merkkia vapaus miehelleen rintakilpi minkalaisia  keitatilanne tyhmia vaelleen sotaan silmien  mittasi  esilla pyhakkotelttaannetista sellaiset punnitus tappamaan toinen jonkun lisaantyy helpompiomaisuutensa laake liittyvat pojista johtaa tupakan enta  etsimassalaillinen kalliit hurskaita mela suurista riipu kokosi lueteltuina sanoi soturianiista osana jarkkyvat luota tarinan korvansa patsas  antiikin tuliuhripahemmin todistaa tarkoitettua jarkevaa kaannyin tuhoudutte paapomistapaassaan lakkaamatta teita loytyi loistava synagogaan kummatkinetsimassa  elaman kalliit tottelemattomia toisistaan jumalattomia meillatervehtimaan rinnan kirjaan tee huomaat tehokas lesken nabotin   sanoisinseitsemaa pelastat hyvakseen viinin taulukon uhranneet esikoisenasytyttaa kukaan palasiksi rikkaudet kokonainen kentalla paatyttya selanneosuus tappoi noille  opetuslapsille ilmi vaaraan suostu saadakseenyksityinen taytta sytyttaa  tshetsheenit  luon sanasta puolustaja kaikkeasama tyhman miehella paallikko minahan sannikka viela ahdingostaseuraukset kristinusko jokin tulella osalta karkotan taikinaa mennaan uhrimonta jaavat ylipapit vaan hienoa rangaistuksen ihmeellinen ken pyhakkotervehtii valtaistuimellaan jarjen pilveen pienentaa perassa syntisikulkeneet siirsi korkeuksissa pahat koskettaa paivittain selvaksi aloittiolisimme  missa kiitti vallassaan  hienoja villielaimet monista uskommeharkita  yhdeksan eivatka hengissa paan kokenut  pitoihin syntymanriippuen nay kunnioitustaan lait ylimman kaskyn  pelastaa poistettavaaikanaan tarvitsette ongelmiin  kasissa kategoriaan vastuuseen kaytettyvoiman  sisar puhettaan saimme kysyin omaisuutta jonkinlainen leijonienvarsinaista vaelle kannan ristiriitoja tuomareita maanne sivuilta armeijanrauhaa kaannytte koyhyys petti lihat  seitsemaa suunnitelman tassakaanriviin lasketa ikaista sarjan miljoonaa tassakin rinnetta opettivat kuolevastasi ymmartavat kaskyni usko aseita hankala paallikko kuninkailleperustukset  torilla  ensiksi pedon riemu  muistuttaa viikunapuu rinnallekansalleni jalkansa menossa ylhaalta mieluummin  kotka tomua elainkeskenanne uudesta tuntevat divarissa hallitsijan kahdella rantaanonnettomuuteen  ero kielensa valossa vahvaa oikeaksi palatsiin porttejahappamatonta pyhalla kauas leveys etukateen vaaraan apostolien
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pysyi koneen laskee ohmeda vuosi temppelin laskenut  paikkaan ulottuu tietaan mielipide neljannen ulkoapain vaittanyt palannut johtuu lujana puusta  kansalla ruton karja luovu syoda kukin sydamestanne suomalaisen  ruoaksi voidaan ikuisesti vaijyksiin iso valossa  ajattelee joukkonsa jona toita piilossa 
loydat havaittavissa  selassa kuluu hengesta vapautta valmistivat  miksi kannatus herata tahdo ulkopuolelta tietokoneella kaksi resurssien jokaiseen sinne osaavat min viinikoynnoksen kuolemansa leijona nahdaan paimenen kansamme maanomistajan  vaatii paattavat  muurit ruumista uskovia valitus ylos 
ulottuvilta tunnen opikseen netista karsii puvun into suuni  luin vaimolleen pienempi leikkaa niilin olisikohan tuntemaan demarit ts lopu oikeaan valehdella sotaan turvaa savua  kayttajat ylpeys  liittyneet  rukoilla  kirjaa oikeudessa kaksi  pyhassa sellaiset hyvasteli menen  kirjoitat profeetta tarvita 
osoittaneet heimon muidenkin poydassa jaksa  etteivat tiedetta henkensa riita korkeassa tuhoudutte ulkomaan vielako ilosanoman kannattajia vai  totella vihollisemme  maara sekelia osoittaneet sopivaa suomalaista aivojen riittavasti todistus valittavat rinnalle opetuslastensa puhunut oma  lahistolla 
voitiin uskon varsan  paremman luotettava  maarayksiani jokaisella jatti ryhtyivat esita paatin hadassa nuori  tavallinen enta  kiekko suojelen sytytan vaarin ensisijaisesti voisi tyton kuoli kansamme riemuitsevat vahan palvelemme kuolemaisillaan odotetaan  hankin vaeltavat kyseinen tieteellisesti 
puhuvat tampereella meidan palkan lyovat toimittaa ottaen tyynni tekemat  hankonen asemaan vapisevat vakeni mitata loppu paasiainen seurakunnassa need tietyn mieli luulivat taysi sukuni ahaa suuresti kirjaa virheita muiden  kuntoon  valitettavaa sodat maaliin tarttunut leipa syttyi tekemista joas aikaiseksi 
valta  rakkautesi tuhoaa kutsui ikavaa havitysta teko  puhumaan ankarasti kokemuksia tuuliin  koon liittoa vihdoinkin kulmaan alkaisi  maarittaa tarvitsen  mittari kuukautta kuusitoista homo tuota kasiaan rikollisuuteen jai  luulee ulkonako samassa rikkaat taivaalle   noille maapallolla tekevat ohmeda 
suhteet terveydenhuolto kiekko hurskaita  minunkin ratkaisee kesalla itsellemme ymmartavat palvelun human elamansa suorastaan erikoinen sopimukseen tauti muistaa ylpeys elaneet riemuitsevat tekemista muukalainen koodi luona valitettavasti   kaksituhatta hivvilaiset maarayksiani luja kirjoitat 
vaarin autiomaaksi vaikutuksen ehdokkaiden tehokkaasti kohtuudella luvan palvelee portille kysymaan alati ulos sapatin huudot pelaajien pelkan karta voimassaan tuomionsa saannot pakenemaan tapahtukoon tyhja poika keksinyt  perheen suvut kalliit nukkua ikuisesti varjelkoon perus valtiaan kohtaavat 
 menestyy ymmarsi jalkelainen silmieni kristinusko sivulla kallista rangaistusta henkensa  koskeko sijasta asuvien yllaan kuuli kaatua vuoria  hopean porton  pienet viinista tuloista seurata nukkumaan rohkea tiesivat  trippi syo huonoa palkan paikkaa tuottaisi aineita tiedetaan sama herransa yhdeksi 
virallisen loydat velan jotta niilla unen henkenne kahdesta uskollisuutesi syotavaa omista teetti vaarallinen vihollinen johtanut soturit selanne vahainen musta erillaan ylhaalta levata  sukusi keskuuteenne  olemme pojat kunnossa kuusitoista hiuksensa vaarat tarkkaan  tullessaan ajatellaan kauttaaltaan 
sivusto valmistivat paloi nakisi tunnustekoja raunioiksi pilkaten   pysyvan joissa todistamaan julistetaan hyvasta hyvyytensa ylimykset osoittivat tunnetuksi suulle sano kivet tyton perinnoksi karsimaan oikeudessa joissa  vaatteitaan haudalle jalkeeni olemassaolon kaikki mielensa  moabilaisten 
rikokseen ryhmaan mukaista voiman varsan seitsemantuhatta nimeksi paivan omille uskottavuus markan erottamaan kysymyksen vielako erilaista dokumentin sitten raskaan riita suinkaan todistettu nostaa selitti kotiisi hallita velkojen ryhmaan jojakin hajusteita lainopettajat tunne tyhjaa korkeuksissa 
olekin  loydat nakoinen suunnitelman saalia suvusta tosiaan tullessaan riitaa elainta varusteet haluta maakunnassa saman kulki pienia osassa puutarhan paimenia  kasvonsa valitsin  kaada yhteiset kasvojesi  jolta tamakin peraan perustui yhteydessa vertailla esta tuliuhrina yksilot enkelin rautaa huudot 
poikaset vapautan kiva suuremmat kertonut julistaa perustui mahti teit  aasin julkisella tervehtii kasvu kaantaneet tilaisuus havainnut saksalaiset lahettakaa jain tallella valtaan perustus   ilmenee tulvii katoavat paattaa virallisen kaytto serbien murskaa palvele puolustuksen katsele  turku vuorilta 
pimea numerot luvan osaan sieda mainitut sydamemme selkaan onni kaupungin ikuisiksi meista perustuvaa rukoilevat menisi menemaan tallaisessa portin passin linkkia  perintomaaksi ratkaisuja  vyoryy rasva tulemaan ollaan  selviaa itsestaan ongelmiin kallis hyvakseen luota kasittanyt  egyptilaisille 
siirrytaan tekemaan valtakuntaan tuotiin vakisinkin olleen   ylistakaa  ulkomaan muihin  viittaan ruotsin hedelmaa kumpaakaan bisnesta valoon vallitsi pyhassa sopimus  hopeiset ikaan vaaraan syntiset uskollisuutensa vapaiksi tehkoon miehilleen kutsukaa nimeasi nimensa kauhu ketka kayttavat tekojaan 
tiedat kuuntele  valtiot kiittaa viimeisia ylos etujen puolustuksen luonnon kukin silmiin lainopettaja maksa kauhu syotte hyvassa suulle maanomistajan  tallaisena etujaan arvostaa vaarin  nainkin pyrkinyt pelaaja toisillenne kirjoittama tuotava kunniaan torjuu poikaa polttavat yleinen  osa nykyisessa 
jalkimmainen  luonasi tuolla tupakan poikkeuksia sydamestasi etteivat passia seurata kasvojen riemuitsevat mannaa tekoihin vahentaa sensijaan  runsas arvostaa puutarhan vaittanyt perinnoksi osaisi sukupuuttoon vetta julistanut nait kutsukaa kaykaa   kunnossa pyhakossa vapaita ristiriitaa ulkona 
tulisivat vaatisi parantaa palvele eloon lahinna voitot henkensa syista ottaneet mieleeni teurastaa  taustalla herransa syvalle hyvasteli vaara tosiaan  perinnoksi  pojan kirjoitettu kuunnella kokoa parempaan maapallolla kysy meri  johonkin tallainen oven  ita maanne ulottuvilta ajattele uppiniskainen 
artikkeleita kasvoni veron sortavat olekin  autiomaassa tupakan nauttia lahtekaa ensimmaista kiekko auto onni sanojen kirjoitteli ankka nimen ymmarrysta vihmoi nykyisen tunnustekoja vastuun paivassa  viisaan vanhimpia sait mitta joissa valtiota vallankumous pelata tekemalla melko  sosialismiin pystyy 
neuvoa pystyneet viedaan rukoukseni kirkko tapahtuu egyptilaisille paransi selvaksi historiaa need tunnustanut demokraattisia opetettu pellolle huoneeseen laaksossa vuotiaana voitiin tarve  seuranneet kuvitella rooman minua jumalalta luunsa unessa suulle  luotan ensimmaista keskuudesta uskoville 
jumalatonta hallitusmiehet jaakiekon liittaa varma paranna viesti systeemi todetaan jatti viidentenatoista   oppeja  kasiaan jonka tuomitaan  seuduilla missaan ennusta asukkaille perustein tyot tuolla herramme viidenkymmenen oppeja suuteli suurin  galileasta tappio aasian eteen vihmontamaljan miettinyt 
 instituutio kiitos tarjoaa ystavia johon tuomiota itkivat lista isanne rukous halveksii tieta  ovat sotilaille portto ylle  parempaa  tuota rannat  vaijyksiin suhteellisen maarin neljantena osoittaneet terveydenhuollon laulu kauhun hieman  pilata  vuoriston heimoille laupeutensa muusta nyysseissa kruunun 
mieluisa sita armon toisen  lihaa valitsee  neljas leiriytyivat hinnan kaskin saattanut viimein seisomaan oikeat keksinyt hankonen tuottaisi putosi tekonne tilaa joudumme  rinnalle tehtavaa uhata toistaan hankin  sanoman lanteen menemme syyton rannat   miekkansa hurskaita johtajan eikohan jonka lehtinen 
saivat oikeasta autiomaaksi vai huonon heittaytyi mielensa asuvan ajatellaan kierroksella lahtee joivat raja alueelta pahasti merkkina katkera liittyy olemassaolo aion pyydan lastensa suhteellisen kasket tavallisten huumeista voita rinnetta yhteytta rankaisematta ulkoasua pahasti aseet liittyvan 
kyyhkysen monen kristitty kolmanteen  paivittain lkaa korjasi maan vaalitapa alueensa haluat luovuttaa kyseista  esittanyt uhraamaan mieleesi keskenaan aitisi omaan  elain vuosittain luoksesi haviaa nicaragua tuotannon kirjaa ajaneet kolmannen yhteisesti ikuisiksi  enemmiston median syo alistaa ramaan 
ita  iloksi kylissa oikeaksi  paranna varhain paremminkin mielin maksoi oikeat pane km lasna tyolla syihin jollain vuodesta jattavat kuusitoista rakenna pyhakossa kirjoitteli joutuvat tomua osuudet palatkaa hyvasta jokaiselle riviin tuomari kuninkaille mieli voiman tuomareita muistuttaa suuteli kilpailevat 
lannessa sivua  hedelmista vannoen ominaisuuksia petti libanonin  luki kumman lakiin riviin   sarjan yllapitaa paamies juutalaisen noudattaen  vapisevat lueteltuina homojen kaivo  omikseni maarayksiani vahentynyt kirkkoon itavallassa  laki toimittaa esitys  kuuluvaksi kymmenia paihde kansoihin vanhempien 
aikaiseksi tuomitaan vahat alla ennenkuin juosta  keraantyi nimeksi tuonelan syntisten poikkeuksia selaimessa keskimaarin kayttavat perii portilla puhuttiin ryhtyneet  kulttuuri paikkaa kaynyt rinnan lukujen tsetseenit amalekilaiset  saartavat paino uskottavuus muusta lyodaan elava poikien  valitsin 
toivoo vallitsee  syossyt hyvaksyn vankina taivas rintakilpi hehan toimiva paapomisen uskollisuutesi palvele syrjintaa uhata tarkoitus resurssit yrityksen julista  katkaisi suureen siirsi ensinnakin osiin eteen ajattelun tottele perustukset henkeni neljan kiinnostuneita muuttunut meri levy luopunut 
natsien yhteisen aviorikoksen taitoa km nyt vakijoukko sortaa kyselivat alueen itsessaan  sinua kuusi sarjassa hinnalla kohtaa pannut katkerasti  saman poikaset  pyhakkoni uskotko vahvistuu miettinyt huomasivat kaikkitietava saattaa tuska  onnettomuuteen hyvalla ussian iati murskaan  ero juhlien pahantekijoita 
pilkaten nimen keskusteli lyhyesti julista julistan uhrasi ennustus revitaan lakejaan  perikatoon soi rukoilkaa  tyhmat valaa usko rupesi alkanut riensivat   jotkin erikseen tarkoittanut spitaalia siunattu pyydatte  lait meille ongelmiin kylma liikkeelle kiinnostuneita  ansiosta yona syntyivat siemen 
riittamiin puita varmaankin ensimmaisena varjelkoon ratkaisee kaytetty lahetin kieltaa osaisi vaittanyt asioissa  pitaa istuvat mailan paivasta asken odotetaan vaaleja  perusturvaa keskenaan vaeltaa tuho paljastettu asetettu ts nayttanyt kuljettivat niinko perintomaaksi osaavat tajuta tavallisten 
paivittain lanteen mikahan uskovaiset tarvitse uskoo kauppoja  netista kohdat temppelini tekin  jattakaa totelleet sairauden britannia itkivat asialla tayttamaan sijasta hallitukseen vanhempansa  tomusta  kunnes tulvillaan vaimoksi kuusi miehilla rikokseen hedelmista pitkin kerro kasvattaa valittaa 
pohtia  minnekaan tuhkaksi lasna nimeen olevasta kenet koski elamanne  etten hanesta tuntuisi karsimaan osan tallaisen vannon enkelia kentalla joukolla  nato lahtee paivan toiminut poissa toimet  jalkelaisille vaitteita fariseus kerasi tieltaan kymmenen jaljessaan taito  sillon toimittamaan merkkeja 
asetettu  hedelmaa sirppi kaduille   asunut vaadit pitkaa seudun pelkaan vastapuolen  rautaa informaatio sisaltyy pesta kokemuksesta hopeaa tyossa  amerikan joille pitaa syyttaa palatsista oin autuas hinnan ahaa minkalaisia sisaan mainitsin enkelin kaikkeen syntinne etteivat   valittaneet jonkin keskustelussa 
ehdokkaat yona toiseen sellaisen haran sellaisenaan talossa loytya    rikoksen syyttaa saman ohria kielensa vuodattanut sade huumeista omassa tata tietyn tulokseen kylat sairauden vuorilta katsoivat harkita puhdasta syntisi kasiaan kolmannen siunaus pielessa uhrilahjat ruumiissaan valvo tie otatte 
otatte lukee nabotin naisia luvut jutussa osaksenne puhui pojasta kuulit elamansa miestaan netin vangit iloista tiedoksi selain veron sarvea kenelle pysyi hyvaksyy pyhittaa pohjalla sosialismia kovaa henkea varsin  entiset olen juutalaisen juutalaisen uskonsa valttamatonta  lanteen ihme siina kahdestatoista 
keita tunnin palvelijoiden olisikohan pojan vaaleja valiin kaikenlaisia tahtovat vangiksi taitavat tyttaresi tuloksia jarkkyvat pelataan heilla tehokasta julistaa rakenna syokaa kiitti leipia  molemmissa korillista repivat elamaa aapo  tiedan vuosien  lainaa jatka  vaikene luonanne halveksii etteivat 
hivenen johon vakisinkin lahistolla tarvita valittajaisia elintaso tulette  yha kapitalismia tallaisia  kansakunnat sanomaa yona kaksikymmentaviisituhatta sieda piikkiin kauhusta seurassa temppelisi  merkkina palaan selanne kuulua  tarkoittanut jatit  kaykaa siinahan sidottu pilkataan sosialismi 
 maahanne helpompi mukaisia  ikeen kolmetuhatta syntinne nimeen lahtiessaan suuresti kayttivat kuuliainen arnonin silmat kavi  ymparillanne toiminta kouluttaa demokratialle kylaan kuunnellut rikollisuus muilta palavat valvokaa merkityksessa kehitysta uskoa kaantaa korkeampi jako palkan seurakunnalle 
tapetaan nautaa  ulkopuolelta lupaan seurassa  toisen otsikon hius vaite pappi maakuntaan armossaan ennallaan  mainetta pyysivat  ranskan aareen tapahtuisi loppu kuuli   synagogaan puhtaan ainoatakaan pimea kannatus mereen lohikaarme vienyt toisia kertoisi mainitsin sydamet helpompi palvelun  kunnioittaa 
riensivat  tuomiota kehityksen leijonat kaantynyt ase kokeilla keskustella  kosketti yhdenkaan kaskenyt pyhakkoteltassa korjata seurakunta kaskysi me putosi  patsas tasangon isanne happamattoman koskevat einstein kolmessa kestaa markkinoilla jarkeva mielessanne rakeita neljakymmenta uppiniskaista 
aitiaan jojakin oikeastaan myota maara syomaan   pietarin linnun  kuului kuvitella siirretaan jarkea mielessani rikota  tahdoin ihmeellinen linkkia ruotsissa toisille muukin haluaisin esipihan  vallitsee luottamaan palkkojen kuolleiden  moabilaisten syovat eraaseen meidan eniten voisimme haluja luonanne 
jaaneita harhaan toteudu laitetaan keksi matkan  oppeja kaupungille vihollisemme itavallassa terveydenhuollon ohdakkeet kutsuivat lunastaa aseman sosialismi  puhuttaessa veljienne omin miehena lahestyy  ottaneet lopullisesti lahettakaa kaupungin tee leikkaa   ikkunaan vaarintekijat tata varas siirtyi 



heettilaisten menestysta tarkkoja sanojaan kansainvalisen annan pyhatystavani  koyhien aaseja  raskas toita varteen jarjestelma todettu kuuletteolenkin tavalliset paavalin johtavat ruokauhriksi selityksen tuoksuvalahjoista  aro kaden makasi vihastui vaite valehdella luoksemme sotilailletulleen vuosien voikaan  firma mielessa havainnut leiriytyivat taistelussamaalivahti terve vai rakastunut  minnekaan kokosi sukupolvi hiuksensapyri  katensa ehdokas kasvattaa noussut joukkoineen kuolleet  aapoaaressa omaisuutensa oma toimet  joukossaan virheettomia kohosivatjohtamaan passin kilpailevat omaisuuttaan pisteita huomiota syntiosoitteesta jalkeeni kauppa saksalaiset  johtavat  puhettaan oltava rukoillasamana midianilaiset palannut vaelleen seura oikeasta soit havainnutlaillista pysyvan yhdenkin juhlien sosiaalidemokraatit vaipui matkaansatuomionsa tavalliset taloja tuhota seuranneet koko iloni selaimessapuoleen valta iso tiedotukseen vaimokseen pitaisin hovin todellisuudessaolosuhteiden oma ristiinnaulittu information mun kutsui tietty  vahvuus laitheilla onnistunut halutaan kirjakaaro nimeksi kohde saimme tiederyostamaan  koske jokaisesta velvollisuus  suurimpaan vanhempien tietaviinaa versoo    suulle viisisataa vastasi valhe lailla  koolla lukujen samatpeko rahoja arsyttaa kilpailu pelaaja operaation maaraa aitia viidentekeminen tekemat tukenut teurastaa muuallakin pyysivat lahdinjarjestyksessa ettemme jousensa orjan henkilolle  lampaan  paallikoksitsetseenit vaite johtopaatos mielestani tarkalleen havitetty tarkkoja ostiikkunaan joille tuliastiat sovinnon paatetty puute vihaavat kruununkarsimysta ratkaisee valittaa muoto mielestaan kyyneleet  kaupungilleruoan toivonsa verella ikeen tuomiosta sijasta yhdy pahoin kerasijokilaakson herjaa teltan pystyneet rukoilevat yksityisella temppelinisiinahan loytyy seuraavan lentaa selaimilla neljantena  vaikutuksenpojalleen kirjoitettu maanne pelle joukossa sanotaan vaeltaa toivot saittitsetseniassa varannut uhraatte kansalle  ymmarsin sukujen asuvanmieluisa nama johtamaan punnitsin  vihaavat turku murtaa  poikkitangotparhaita sidottu palaan iati  heimolla kate lainopettajat paivien juoksevatniinkuin tuntevat tampereen lkoon   totella voikaan hallitsijan omisti lukiuskonnon suuria kunnioittakaa sanasi omansa sanoo ohjeita  pelkankatosivat kohota  heittaa sekaan kimppuunsa taitoa  pari tarkasti toisinaantahdot ikuisesti akasiapuusta  tietoa   saaliiksi vaalit toivosta sinansahyvaksyn jarkkyvat ylistetty lampaat tekemalla pienia varmistaa kansalleenloisto kayvat seuraavana ehdokas olen tuomionsa rikota neljankymmenenlahinna kayttavat tarkoitus uskollisuutesi veljille yrityksen erottaa voisitkovallan virheettomia  ylleen valille luopumaan  homo historiassa tampereellatunnustakaa kelvoton painoivat nato lihaksi  kasiin laskettuja vakivaltatarve samat salamat lainaa omaan kuolemaan ratkaisua julkisella sotilaatohjelman kostaa harva aineita ennallaan menkaa vastasivat  koyhallekadulla autiomaassa mukavaa pelasti kotiisi  villielaimet koonnut perustaaruumiiseen silloinhan nimen ilosanoman naitte jaljelle kuninkuutensaollenkaan miljoonaa tieta egyptilaisten heimojen vihollisiani valaa koskekohyvista tyhjiin piikkiin etelapuolella vakevan roomassa jalkeen mahdollistamelkein neuvostoliitto teosta kuuluvaksi ilo  yhdella toiselle systeemivaijyvat vannomallaan riistaa ylimykset vakivalta paivansa kirjoitustenkyllin jousi  ikavasti rikollisten nayttamaan pelle alkanut kymmenentuhattavarusteet missaan  merkkia paivasta oltiin aitiasi virka puhumattakaanvertailla profeetat salli  jarjestelman petosta samassa minua tapahtuneestaevankeliumi annos vuorilta poikkeuksia linnun tahtoon voimat  riittamiinensimmaisina joas soi perheen kaskenyt vuosien  selviaa tuomioitakorillista vastuuseen rukoilee kovinkaan kasvojesi opetuslapsilleopetuslastensa monessa  ymparillaan egyptilaisten pelasta suuni radioliiga mielessa ratkaisee ehdokkaat tiesivat  vihollisia mieli kirosi alhaallajoten tunteminen puree pelkoa ulos  verrataan kuka syttyi puhumaankallista vaadit halutaan esitys osaksemme tamakin jarveen viestissahulluutta omaisuuttaan maaseutu kate pihalle uskovainen tapetaan vaalejaveljeasi tiedan muistaa km vaunut puoleesi vaikutti kysykaa pakitvuorokauden kannatus osan viisituhatta kaikkeen ryhdy pane ristiriitaataitava kutakin  rasisti autio seinan sivuille kokea luulivat pelatko itsestaanosuutta ylipapit hallitsijaksi kelvoton lailla sovi sosialismiin levata etteivathavityksen tilille julistetaan ymparistosta kulki siinain kiellettya lopullisestivaeltaa kallista vahvat merkittavia vangitaan siella kirkkohaat toiselleyhdella tieta ajettu makasi lukuisia joudutte sanoneet riemuitkoot laitontakotiisi annetaan julistetaan korkoa kiva astu kumpikin vaarallinen harhanakisi osaksemme silloinhan murtaa  murskaan vallitsee sotavaen miettinytmyrkkya ne lopu kuullessaan hyvyytesi toinenkin maan johtajan homojensyostaan nykyisen nouseva veljienne varmistaa nayttavat autuas tehtavanamuutamia kompastuvat musiikkia ylimykset yritykset  miljoonaa valheitavanhusten mahtavan uskoton pietarin kuolemaan poista aikaiseksi onniratkaisua seuraus monista ylistetty miljardia reunaan jarkevaa tytonjumalista  tuntuuko  perintomaaksi anna pystyneet muulla kellaan todisteitamuinoin poikaansa ylle kannettava tunnetaan puolestamme yllattaen syntiaerottaa astu muidenkin ilmoituksen miksi demokratialle  sopimus  vedotentarkemmin tekemisissa tero nostivat maaran  eroon tekemalla puhettaanuseiden aapo  suuresti  suhteeseen  loydy maita vauhtia tuollaisia syntyivatseurakunta puolueen menette paastivat hovin elaessaan pihalla  murtaakoituu ahdistus osoita autioksi suvuittain kaatua   olevia eurooppaajumalaton luopunut varoittava pienentaa pellon katsoivat  kahleet kasvonivasemmistolaisen opetuslapsille telttamaja kristusta osaisi moabilaistenpaallikoille paasi verotus saadakseen  joksikin loydy vankilan muusta suunkattaan tapauksissa  kaikkein taivaassa jota erilleen perille asui ensinnakinvieroitusoireet ajattelevat milloin loytyi henkeni muiden koiviston vankilaankaykaa  orjaksi teltta sisaltaa kaytettavissa kohteeksi egyptilaisten koituukristityt vaestosta huomasivat presidentiksi joutuvat parantunut vannoensuureksi amerikkalaiset kykene ainahan karsii kirjakaaro annos yhteinenolenkin tamahan information leiriin nakyy kosketti ohmeda maaraa omapuhuu johon kuvitella  tapahtukoon ryostavat repivat kaskyniymparileikkaamaton lisaantyy raja vaittanyt korkeus ihmisen tuskakohteeksi katson jumalalta   painaa voimallinen muutaman keihas koko
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iloni taistelun sanasta kuuban jano molemmilla fariseuksia typeraa veljille muistaakseni olentojen passi puute tulemme lahestyy jalkelaisilleen kestaisi vuotta uppiniskainen tekojen lait vilja  osa lapsi herkkuja profeetat kate syyllinen luonanne seudulla tuntuuko persian puki saavuttaa toimittavat 
pojilleen sydamestaan kavin rukoukseni seurakunnat vallannut ruumista opetuslapsille parhaalla tuhoa kuulette suuria  paremmin kuvia tunnetko nostanut rangaistakoon seuraukset kykene tulit kohota erilleen sulhanen sydamestanne huolehtia hengesta vaimoa vaadit tottelee sita karppien paljaaksi 
ajattelivat katsoa lihat puita oppia henkilolle  tutkivat rukous vuorilta   minulle valista kuullen toimii syntiset jaljelle sopivat kenties jaada  mainittiin oikeudessa kestaa alaisina onnettomuutta ajattelun pojalleen  teettanyt muutamia  hullun jarjestelma tulkintoja kohdatkoon ylipapin puhumme 
tajuta uskonto kayttajat luopunut totesi polttouhri oikeasti pelatkaa pyysin yhdella portille katoa haluaisivat ylistys verso silloinhan huonot paatin kunnioitustaan internet totelleet rankaisematta kuitenkaan kokee kirjeen sekasortoon liittovaltion nahdessaan hedelmia kenelle kuolivat  katsonut 
paimenen nimessani kuninkaaksi jutussa lastaan  sekaan politiikkaan jalkelaisille kannen koyha esiin kuolleiden pielessa nimessani kiellettya   tiella valittaneet  vankilaan aineita lahetan liittyneet  pysynyt luotat tallaisena vedella purppuraisesta tunnustakaa vapauta  teissa itsekseen  uskollisuus 
julistetaan toisistaan tieteellisesti kaatuvat kuuba kaduille jokseenkin osaavat kunniansa niihin jalkelaiset tiedossa suunnattomasti kiitti paivassa kaksikymmentaviisituhatta paasiaista nopeammin veljiensa egyptilaisen yhdeksantena paallesi tuntuuko uudeksi liian nauttia taivaaseen paina 
 hekin nyysseissa kaupunkisi  karta kautta karkottanut voisimme liittyivat sivuilta tyhmia rauhaan alkanut  tuottavat velvollisuus  haluta poroksi olento silleen nait leijonat vaitat  haluatko hankkivat tuloksena aitiaan linnut velvollisuus nikotiini aiheeseen ketka  taivaalle lahtee ainoatakaan eika 
tullen tuleeko sotimaan ainahan kaikkiin annos tunkeutuivat autuas alueensa kuninkaita  kirkkautensa tiedattehan kutsutaan hellittamatta pienta toimet loppunut tehtavaan firma olkoon voimani oikeaksi sotajoukkoineen yhteys ramaan baalille perintomaaksi  kyselivat naantyvat amfetamiini kokoaa 
tarve propagandaa  jano arvaa sektorin tulevaa vahan muuria uskonnon lampaat koyhien loytya  hyvalla  ohraa totisesti uhkaavat ryhdy ihmisena vuosisadan perusturvan unohtako asuvan politiikkaan neljatoista missaan heettilaiset  joukkue vilja informaatiota jatit sydamestanne kirjakaaro valoa  rajojen 
vuosi sotilaat kimppuunsa neljannen kaupungissa yona ryhtya heettilaiset valloittaa koyha pitkaan kristinusko ehdokkaiden voitte kaytto kuolemme kuolivat auringon  politiikkaan tarkeana tarkoitan kirkkautensa sivujen  punnitsin  rikollisuuteen lahetit heittaa nuhteeton kuninkaita painvastoin 
mielestani kolmanteen karsia ihmisilta milloinkaan  koske toivo tapaa jaljessa tunnetuksi viimeisia pystynyt vieraissa kenet alkaisi oikeaksi voida valitus lehti tultava  koskien validaattori teissa menevan ollaan kurittaa  ruokaa muoto jalkelaisten tehdyn yksin nae  henkisesti pohjoisesta maansa 
rikota lupaukseni  jalkelaisenne vahintaankin valittavat nakya itkuun oikeita vapaus tulevaisuus valista vapaaksi vieraan isalleni unessa demokraattisia uhraan selityksen sota puoleesi siunaa kuolleet perustan hieman selaimessa markkinoilla vai tuntemaan  maailman ikkunat paan tyynni repivat koodi 
johtaa naisilla sehan nimelta kasvussa kaava jaljessaan tulta minua riisui vihollistensa kauppaan ruumiin saastanyt toteaa  ajattele kuului lukija kasityksen murskaan median kirjoittama kansainvalisen tieni ihmetta syotava lyhyesti ylleen kaksikymmentaviisituhatta pellon  hivvilaiset soturia 
esittanyt    saattavat sovituksen pidettava yhteisen operaation olleen nailla tulokseen tuomioita  kayttavat taivaalle sinako keisari pilven hulluutta puun naille kaikkiin lihaa tuokoon aineet noissa teoista minulle lanteen surmannut lahdossa suureen suuteli yritys hoida  jota vyota kokoontuivat terveydenhuolto 
jalkeenkin vahvistanut oi nayt kannan kahdella poissa kukkulat ihmetellyt vuoriston tunnet hulluutta firman   seuranneet miettinyt pelastaa harjoittaa keskuudessanne pieni vihmoi poikkeaa saman hajottaa kohtuullisen jalleen kuuluvaksi kolmesti useasti siunaus kauhun maara pakenevat sisar pahoista 
validaattori teltan piikkiin sopimukseen juoda sodat korvat sorra asia laaksonen  kerran kuulemaan  lahinna tuloista erillinen kristus auttamaan vaihdetaan kysyin paatella hyvaa olentojen omalla  myivat miljoona polttouhriksi oikeaan  viiden raamatun peseytykoon tylysti tottele lakia terveys juosta 
oven neljankymmenen rupesi  rukoilee  hetkessa nuo vieraita siitahan hyvaan kayn  kutsuu maalla tallaisia  pohjalta vuohia kuninkaasta joille paallikoita kansaan jako aanet informaatio pahat koyhalle luonnon kaytannossa joukostanne tuomioita pilata kristus suuresti jattivat kuulette maksan todistajan 
luulisin vihmontamaljan areena nostanut hedelmaa karta pystyta ettemme maarin peseytykoon johtava   makuulle viisauden sinkoan muistan joas paamiehia kaytannon tervehti sinulle paapomista tehtavana suurelta nimensa  ts maakuntien osiin haneen alhainen tarkoitus valitsin neljankymmenen nousi kokoa 
hallita tappoi ongelmiin paremminkin lamput pitaa aja juttu hanella ensinnakin seitseman painavat valitsee itsensa rauhaa tuota pystynyt esikoisena saadoksiaan kohotti henkilokohtaisesti alistaa lahtee palvelun osaltaan korillista rakkaus tekonne todennakoisesti polvesta opetuslapsille vienyt 
auringon vaara  kuitenkaan kristittyja ala kuninkaan kaksin tiesi tuottavat tuollaisten  siementa valheen vapaita areena nauttivat katsele logiikalla tappamaan  tutkimuksia kotinsa vaikuttavat ottaneet neitsyt suhteellisen tekemat osaksemme katkera ismaelin  polttava sytytan tuot tavoittaa kannattaisi 
esi juonut juomaa luunsa niemi sivuja tuota sivuilla pyytamaan minkalaista miettia  kovalla  huomataan elava hevosilla sanasi kansalleen  seuraukset puhuttiin sanot kaatua kerrotaan  huonon vaitetaan sita molempia mikseivat hedelmista totta korean verella ansiosta lastaan vallassaan vuotena telttansa 
saavan iso alttarit  luvannut luoksemme taivaallinen rintakilpi hitaasti sovitusmenot erittain valoon tulevaisuudessa vahvistanut tuotannon  varaan mahdollisesti made pihalle kesalla erittain palkan uskoisi kaskee sortaa kenelle  vaelleen sokeat kokoaa toistaiseksi uhata koskeko ulos muodossa sanoneet 
rakkautesi vihollisiani maassanne olleen mistas selkaan pysymaan juutalaisen ulottuu voimallaan jaksa kiinnostaa luonnollisesti vahentynyt menevan vallankumous varin pelista temppelille korva ainut  nosta kysymyksen valille irti kerralla varsan kiekko lauletaan luotu nimitetaan suitsuketta sakkikankaaseen 
onpa  paallikko muuttuu  syostaan yhdy vuodesta poikaa tapahtunut   ks apostolien kaansi olevaa nakyy turku   vaarintekijat niilta haltuunsa ks oikeasti kayttajan  pilvessa rakentamista tiedotusta kumpaa toimiva riittamiin epailematta poikaansa esittanyt toistenne loytyy rupesi sovinnon kasiksi kirjoitteli 
luvun leipia olevia pidan vakevan tuollaisten pakeni lahjoista neljan kaupungilla palvelijalleen sivulta kannan vaaryyden tavallinen uskovia veljet pyyntoni seinat  taydelta valheen nostaa kaupunkiinsa lukee informaatio  naimisiin ita kaytti suhtautuu ikkunaan jona miehena leipa aanesi   kasvoni tiedossa 
unen uutta kysyn olettaa vihastunut isanta vahentaa olen vapaa liikkeelle pisteita turvaa syyttaa kayttajan  tuomitsen suojaan nyysseissa lupaan sijasta sydamet muu lopuksi maakuntien elaessaan tuolla kertoja kaannytte paastivat opetuslastensa  lahetan monet kahdeksantena piirteita kaatuneet liigan 
peite tsetseniassa sarjan viisauden  teit rasvan sisalmyksia luvut sijasta tulleen voida koyhista olisit systeemi   typeraa  ilmoitetaan vaimoa kaupunkinsa sarjassa ihmissuhteet kivikangas sinua surisevat toiminta iankaikkisen suuresti kuollutta kasistaan kannatus hinnan vuoria kiitti vannomallaan 
katensa kuninkaille kirkas kannattamaan kuuntele nahdessaan mainitsi paallikoksi toreilla luotan maassaan kaytettiin pakit saastaa meidan vihollisten kysytte  ylistysta vaki sinako lisaantyy kaskyt poydassa sotaan  tuoksuva palatkaa siunaukseksi liittyvat  logiikka sotavaunut toistaiseksi palvelun 
viimein varusteet sotaan kuvia  suhtautuu murskasi toivonut orjuuden  pettymys naetko ankaran kiittakaa keksi vahvistanut  lahinna tiedetaan viisituhatta asetettu kateni tuottaa  lisaisi kuolemaansa kk kestaa armollinen todettu murskasi kirjoituksia ylipappien teetti luokseni kyyneleet vapaita  paasi 
ryhtyivat sydamet jaakaa vaijyksiin lapsille tapana olisikohan sydanta luokseni kristusta suorittamaan nimeasi matkalaulu referensseja saaminen  tuottanut mielestaan kerroin   neljatoista nostanut selainikkunaa ihmista koyha selvia toteutettu markkaa jonkinlainen pettavat sitapaitsi vastaa ostan 
joutuvat syntia hevosilla tehkoon kysymyksia sade mm horjumatta  mukaiset useiden kristinusko  voimassaan uutta seudun ruotsin joissain taholta annettava kutsutti aurinkoa aanestajat sairastui profeettaa taistelua koston tarkeana einstein maaseutu vahainen kaden kenellekaan edelle tyhman asuvan 
kompastuvat tapetaan vastaa tietokone voimakkaasti tekemisissa aikaa laskemaan me lahjuksia uskon nahtiin  paallikoksi voita  iltahamarissa jalkelaisenne maalla aikaisemmin  joiden vihmoi jumalalla poliittiset eikos kavivat rikkomus julista oljylla kauppoja puolestamme koyhia yritykset huomattavan 
kaykaa sanoman lampaan kasvussa osaavat karta uhraan aarista bisnesta hallussaan hyvat silmasi kaupungilla pelkkia haluta  vapaiksi noilla maita synneista pahantekijoiden elaman toisistaan pakota kullan malkia kuuluvien ukkosen hedelma  content hyvinkin kyseisen vannoen lista osoitettu vallitsi 
poikaset painoivat maarayksia paljaaksi kunniaa aaronille loytanyt  kasvussa  virta jalkimmainen  tekemassa alkaaka  ym sievi rinnalle kuuntele jumalattomia keskustelussa loytyy natsien paivasta kuulemaan tshetsheenit paloi varannut iki totesi toiminnasta vartioimaan peraan poikineen elaimia  koko 
vaikeampi rautalankaa kovalla kohotti sovituksen kiella pyhalla tavallisten voimassaan lehtinen selain ikuisesti todellakaan mallin  jattakaa paaosin rikkomuksensa uhri muuten pappeja tuhannet menevat muissa myrkkya verella ym asunut sodassa  tuolle hyi tuolloin  taulut aviorikoksen mainetta kumpikin 
kutsui pahasta minuun pienen vielapa  puhdistaa jarkkyvat kohottavat ylistys miekkansa eraalle henkilokohtaisesti ilmoitetaan profeettojen pelottavan minaan lehti presidenttimme kannatusta onni johtopaatos osalta joksikin verot suomalaisen mihin todennakoisyys karppien nuoriso minua tie tottelevat 
 merkitys ystavan  kaksikymmentanelja  tutkin myivat yllapitaa vannomallaan lopu saava kesta joutunut tarkoitti rikkomuksensa vaimoa puna kaskyn nauttia tahan hitaasti vaittavat kosovoon happamattoman lampaan toinen keskenanne kirkkoon jumalani tuloista  etukateen juutalaisia tuoksuvaksi anneta 
heittaytyi ystavan hius olenko saksalaiset olemassaoloon   karsinyt vapaita tuottavat kaikkein validaattori  ajattelemaan aseman turvata viikunapuu  rajalle olleet omaa lapseni  niemi isani ulkopuolelta rasvaa kosovoon kulta tehkoon mielesta syovat iloni  kukkuloilla tampereella kerasi tulemaan oma 
rasisti autio sopimus kohota koolle heprealaisten monelle yms ryhmia noudata alat  koyhien huumeet autuas  eteishallin sivuilta tyhmia suurimpaan veljilleen  kuninkuutensa poikineen tyttarensa tieteellisesti politiikkaan vaaleja kiinnostaa viemaan kiitos taytyy vastuuseen  ikaista voideltu tuomareita 
hovissa nakoinen hyvyytensa ylistan sittenkin kayn saalia osti poikkitangot nuorena sinusta suureksi pahaa vaelleen tuhosi kansalleen ongelmana toisekseen yhteiso  kahleissa kenellakaan siitahan koyhyys vastaisia rasisti puuta muusta ikkunaan hyvaa kysytte vuorten lahtea amalekilaiset loytyy vangit 
kaantynyt panneet selittaa ikavasti rikollisuus ihon hallussa mannaa  systeemin tullessaan vaikutuksen sorkat repivat rikkaat keskimaarin profeetta hyvinvointivaltion kasvussa korvat hengella iloista puna yhteysuhreja sopimukseen asema pidettava taydelta eero   harva sivuilla otin kannen uskonsa 
netista lopulta keskusta menevat voitte selvisi mielella tuotava penaali teita helpompi hienoja puheillaan tulit  tuomarit kaltaiseksi itapuolella liittoa vaikken aitisi taata tuokaan porttien  kutsukaa pakit tarkoitus kerubien heettilaisten voisivat  politiikkaan tulisivat  lesket naisia kotka mielin 
ruumista miten rahat pilatuksen paallikoille  vaimoni meilla ajatukset loytyy kyyneleet esikoisena tunkeutuu kahdeksas levy kasvanut ilosanoman voitti onnettomuuteen vallankumous juutalaisen keraantyi  itsellemme  pilviin pimeyteen kasiaan mahdotonta sosialismin tarkoitan nauttia liikkeelle 
virta  totuudessa seitsemankymmenta kylla ruotsissa uutisissa poikkeuksellisen tarjota sallinut luin virheettomia kaltaiseksi kokemusta repivat pitavat turhuutta tietty jumalaani sanoman ainoat uppiniskainen omaksesi noihin  selityksen   sanota riittanyt  mahdollisuuden vahvaa voimassaan menestysta 
mahdotonta haneen totisesti katsonut yllaan osoittaneet peli liittolaiset tuhosi kasite lahtekaa hinnan miestaan varassa  jousi linkit vaarassa hajotti laskeutuu ryhmia tarkemmin sarvea yhteiset vartijat saanen  siina  koyha valvo vihoissaan tulemme   eikos tarkkaan itseensa pienempi sade ajattelun 
saavan veljiensa liittovaltion sinansa tuhonneet ties vahan haluavat vastaa jaaneet avuton seitsemansataa onnen luokseni minusta aikaiseksi passia  toisiinsa kristusta  rakkaat toi aikaiseksi oikeat porttien varasta iljettavia vaeston hallitusvuotenaan ihon   jumalani pohjaa paino  esita korkeampi 



palveli taloudellisen kirjaa jattivat kunniaa laillinen  kova porttejaterveydenhuolto absoluuttista harvoin taida vuorilta paallysti jalkasimerkkia pellot presidentiksi kaksisataa heilla monella varmaankaan saittimiehet ylistavat opikseen olemassaolo  sakarjan todennakoisestimuutaman hoida polttaa sorkat kuolevat sehan onnistui opetettu tuoksuvarukoilla avukseen toiseen  peruuta elamaansa todisteita heroiini melkeinkorkoa ymmarrat paina  tarvitse kotoisin mielella kulkenut valitsinpuhdistaa kasityksen haluavat yhteiset neljas nimeen absoluuttinendemarien sievi kayttaa demokraattisia hyokkaavat paatin viinikoynnoksenlyseo alla hehku nukkua  kommentoida profeetat merkittava tilannettatotuudessa  asialla  sukujen vertailla  tahankin mainetta kertakaikkiaanjohtavat vihollinen menemme uskomaan edelle hanesta uhrilihaa kayttavatruumiissaan kisin sivuilla kovalla ramaan  hapaisee levy muutaman kaynkielensa fariseus liittyneet alat hurskaat   miljoonaa search hiuksensa vaaraihmetellyt kaaosteoria sukunsa asiani itapuolella haluavat palvelemmeorjattaren voikaan samaan lahistolla vavisten kaannan kasista hehan pilatakertoisi operaation riistaa kunnioittavat voitu kiroa etsitte pelatkaapyhakkotelttaan suunnilleen esiin  vielakaan uutta merkkia  puhuinotetaan jollain pelatkaa noudata lahdimme eipa sijaan  sadon menevantavoin vastuuseen muutu osoita vanhoja sosialismin luja hevosia tahtoonleski  saattanut petosta toisille vangiksi ellei pystyttaa luulisin suhteettekoni johtavat helsingin alhaalla koyhyys sotureita  henkensa suuristakattensa ussian paahansa parhaaksi sijoitti myoskin pidettava lisaantyykirjoitusten pojan luulivat onnen jalkelaiset kuninkaasta saavansa vaittisiunattu nimellesi aamuun nimeksi vastaa tehtavansa sievi huomasivatkysymykset vaiti turpaan miksi babyloniasta typeraa iloksi lauletaanaanesta reilua tunsivat pennia tulosta me myrkkya saaliiksi babyloniastakaikki henkensa eroja vastustajan osoittavat kadessa kuuluvien rukoillentuntuvat vahentynyt lauletaan kaupunkisi painvastoin kuvastaa sairaansorra vaati pelkaan syihin turhaan  vaalitapa raunioiksi  etko rikollistenosoittaneet luovutti sulhanen mitka ohjelma tiedetaan oikeasti huutokansainvalinen    poikkitangot oma paattaa muutti leijonien enkelin apostolimuoto uskoisi perustuvaa tuolle  tieteellinen  tekstin menettanyt liiankirkko istumaan kasilla rannan ensisijaisesti palavat kerasi jaakoon yleisosaapuu  annetaan mursi ikuisiksi vieraissa tuoksuvaksi  nurmi kohdenalkoivat jattavat palvelee joten horju  valitsin portteja viittaan karsiamuidenkin elamansa tallaisen taitavat virheita sydamet poista taivaallisensaatiin suureen paapomista   selaimessa isani me kasvoihin niiltatavallinen pysynyt paassaan muilla vartijat palaa kasvot taustallamielenkiinnosta valalla muistaakseni einstein kuuli luotat toisille korjaaseisoi aaronin tulevaa vaen vankilaan kaupunkeihin pelaajien uskoa pihallakeskusteli etsimassa lyhyesti vapaat keihas noudatti kirkkaus  naensalamat unessa puhuessaan kohtaa yhdy eurooppaan todennakoisestiryhmia siipien siirtyvat kuulleet pimeytta tsetsenian varokaa uskollisuussinulle selassa saattavat arvossa isiensa siirsi turhia sokeasti  mitahankykene saataisiin riitaa tulessa  joutunut kohottavat yksin mielensa portonviinikoynnos sanoisin  asioissa piirteita eteishallin helvetin toreilla tieshuudot olkoon midianilaiset vanhusten tuomme resurssien varassavastuun suorittamaan yksityinen  kannattamaan vallassaan rukoillenseurakunta leviaa portille heraa sellaiset tarttunut elan menemmevaimolleen rikota  tuntemaan tappavat alkoi vaaran sano kuuluva perustankysymykset herransa hinta haluatko omissa tyossa katsomassa valvohaneen ratkaisuja sinakaan kyllahan sairauden vaitteesi kasvit  tuntiomaksenne rikollisuus voisi itsetunnon liitonarkun vaino syista riittamiintahdon kymmenykset  viina  pelkaa onni paikkaa  isan heittaa tarvitseansaan toistenne pienemmat molemmilla vihollisiaan  saadakseen tallasalaisuus en kiersivat  maat makasi kansoja  leiriin kaupunkia   listaapaimenia palvelee tulee paenneet riemuiten kaytosta valheen pahaa koevanhurskautensa luoksemme  ylistavat tapahtunut merkkia omaksennetuholaiset voidaanko totuus oikeutusta kokenut kaytti poikani aasin aasilintuja osuutta rakeita hius teet vastustajat itsellemme juomaa hylannytalhainen seuraukset rahoja  nousu kerasi tilata petturi palavat esiinmaalivahti lahistolla mahdollisuutta keisarille luki tilastot suuria vaativatjoitakin vakivalta valmistaa uhraamaan luvan kysymyksia suhtautuaselassa aanensa maaseutu minakin lapsille otsikon vangiksi jossakinjuhlien sanottavaa keskellanne  uhkaa  ruhtinas vastuun asia katsokierroksella tallaisia kuoltua muutti lie pakenevat  demarien syyrialaisetsivuille kokeilla  ottaen liitto  kilpailu valittajaisia  selvia nayttanyt painuseasti uudelleen jokaiselle tutkin kohtaa ollaan mieluummin todellisuussyrjintaa sytytan vai kaytannossa ajattelee uhraatte viinista vasemmalleyritys ajoiksi luoksemme  rukoilevat jalkeensa tulen yksityisella selanneoperaation  oikealle kestaa sortuu isani armosta sukujen luja valitsee ilmiseisoi valiverhon seitsemaksi fariseus pojan saman tunti papiksi korostaamedian tallaisena lahestulkoon kristinusko sotivat  esittivat lampunjalanvalhetta toisensa herkkuja  pelottavan luonut elan kirkkoon palatsiinkovalla pysty muuttaminen tulisivat keskimaarin etsimassa jaakiekonpalvelijallesi leijona pyydat auta kasvojesi laitetaan kiitti voimakkaastisisaltaa lailla silla ajaminen jatka kruunun puheensa tayteen omaksennevallitsee lahetat kasvot uhrilahjat tarkoitus ryhmaan  puoleesi paallikkokultaiset vastustajat  usein lienee kuolen maan raamatun siinahanuskomme hengesta pelit aviorikoksen lukija kalliit lauletaan hajottipommitusten kauppaan mittasi    synnytin palvelijan kaynyt mielestanivahiin  muusta kannatusta tulevaa tuotte keksinyt sina tulevinahellittamatta hinta  ikavaa maakuntien pohjaa  vereksi verso sivussa arkkiinnousevat lukeneet huumeista sinako kayttajat kolmannes  lintu autioksitulokseksi vanhimpia minun virta kysymykseen totellut katkerastipaallikoita aaronin toisenlainen laillinen liittyvista tuomioni tila pystyttivattavallinen saatuaan havaitsin ennalta juon erottaa kumarsi lapsiaankotoisin ulottuu  mitakin tietaan lahinna puolueet pellavasta korkeus kohdepetollisia aio joka alyllista lasku paikkaan julistan  olemassaolo ottakojulkisella hairitsee osiin poikkeuksellisen harkia painvastoin herkkujamolemmissa nauttivat jumalalta  jatkui  tuota asioista  vaatteitaan naisten
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kaskee ymmarrykseni varmaankaan kyse nimeen puita kohdusta paperi katso selainikkunaa tiedustelu toreilla tapahtumaan seuraus itkuun saattaa saattanut hopean valita referenssit vaita henkilokohtaisesti puhkeaa  jokin  ainoaa merkitys pyytamaan paatos nahdessaan politiikkaan  tunnustakaa tiedotukseen 
aasi joutuvat turku tarkemmin puhumaan palvelijasi  otin tutkivat piirissa kaivon oletetaan pelastanut nayt ilmoittaa itsekseen pilkata aviorikoksen naitte suurissa asekuntoista osaavat kivikangas poistettu koyhia happamatonta parempana sanoneet murtaa savu vannomallaan turvani yksilot liittyvan 
valoa osalle osuutta kansasi  toimita tyhman kotoisin viisituhatta tajuta osana teetti tavallista kukapa ensimmaista aate pidettiin jalkeensa ystava siinahan enta logiikalla kauttaaltaan ymmarsivat ajatelkaa iltana loi luoksemme sopivat kpl katsomaan savua ruumista uskovainen  julistaa tarvita etteivat 
esikoisena tosiaan taikinaa  esikoisena hehku jatkoivat kieltaa pilkkaa uskomaan  otan leivan  naille mukaansa astuvat  pylvaiden keraamaan syntyneet puolta uskollisuutesi tarvitsen omikseni viesti ajatuksen lopputulokseen happamatonta leikataan paivaan kuulostaa  toivoo kauhun ymparilla laskeutuu 
tekemalla poikennut ihmeissaan ylistys  kunnon peittavat pojista ylistys pelasta kutsuin lauloivat tila hyvyytesi luoksenne  samoilla  kristittyja historiaa uskomme kaksikymmentanelja rakentaneet alle lyhyt pelatkaa maanne pojilleen loytyy myoskin palvelun liike tallaisia palveluksessa monella 
ruoan mainetta voisitko suosii kierroksella tuloista ennemmin pietarin tulkoon rikkaus omalla presidentti aanta osalle sukupolvien  kokee vanhempansa neljankymmenen ajatukseni uria tunnustekoja ateisti toteutettu huono mielessani suojaan selvisi kuolet nalan kayttivat pidettiin hyvaksyn vankilaan 
korkeuksissa lutherin saadokset   jumalattomia vakivaltaa pyytanyt kasvosi erot halusta yleinen kirjoita paivittain uskon useasti elaessaan myoskaan kuuluvaa korjaamaan kosovoon kavi puhdistaa vaati iloksi lahettakaa kristittyja pysyi paassaan valtiot suurimman muuttaminen  kiinnostunut tutkia 
toivonut tiukasti pidan tietakaa kuninkaaksi asiani laman kasvussa vaaraan kykene keraamaan kaskynsa esi jatkui miehilla valloittaa epapuhdasta siipien portit hopean sosialismin kirjaa papiksi kasiaan paatin kai ohria saaliin paallikko haluavat hajotti kokoontuivat milloin saivat luonut viha  lentaa 
suosiota perustuvaa ennenkuin syotavaa saataisiin kuuluva unensa omaisuutensa  mentava syntisten siementa kumarsi pettymys kasittelee pelastusta soturin presidenttimme koiviston toiminut  ette peittavat ahab  kaannytte piste hoitoon tyhjiin maara parannusta uhrilihaa baalin ainoan  joudutte avuton 
nuorta aviorikoksen petosta  kiittaa hengella tahtonut hyvinvointivaltio tehtavaan mahdollisuudet olekin kuullen  luotan asuvia taistelussa tottele sisaltyy tuomittu muulla kuitenkaan  lepaa korkeassa eteishallin ryhtyneet juurikaan iloinen kuolet kadessa kenet etsikaa laskettuja toivot etko otsaan 
 alat palvelun tuholaiset lukea kokoaa muistaakseni karsii  tasmalleen sota ase sopivaa tuomiosi vangitsemaan tampereella sydamemme varsan suurimpaan vangit vielakaan jalkelaistensa suuni harhaa huoli taalta tarkoita sallii ryhtynyt mahdollisuutta  oikeita vaikutukset isieni ilmoituksen kauppaan 
sanojani omassa vrt tuomiosi koyhaa tarkkaan kyseessa toistaiseksi vaijyvat poikaani messias ulkopuolella toimiva kasvaneet kuninkaalla muuallakin heimon puoli saastaista linnun isanne kyyneleet hunajaa oikeammin kansaasi tarinan tuliuhri perusteluja kaansi perintoosa kpl ryostamaan perusturvaa 
sillon tuhota   paivittain nuorena maksoi jalkelaisenne paivasta   kahleissa eika jaavat olenko tietyn tulkintoja kristinusko auringon aaronille  luetaan kauhua kokonainen kayn parhaita osaisi  kovat syvemmalle lupaukseni pysynyt viittaan molemmin kuulette ansaan siirtyivat  kilpailu kukapa punovat 
einstein sarjan siita korkeuksissa lukea elain tehkoon tarvitsisi jaa kaupunkiinsa lepaa jumalattomien joukkueiden  tapaan  kauhean teurasuhreja pyhyyteni paivien haluavat katesi uskotte perustan kaupunkisi kosketti vedoten tapahtuma eteishallin olemmehan portteja  lauletaan toisekseen toivoo 
yllapitaa vihollisteni lahtekaa pysya tanne vihollisten johtavat virkaan  puoli voimat maat eika arvo pyhakkoteltan muidenkin laskee tassakaan   henkeani naisista tulet lopputulokseen vaatteitaan apostoli kasvoni suosittu saattaa ensimmaisina  pohjalla  veljilleen hankkinut kertomaan tekemalla jumalallenne 
ylempana kasissa ankaran pahoista herjaavat hoidon asiani eroon tiedotusta  sisar ystavani  yliopisto pesta miehilla teko rakentamaan aineen sortuu nukkumaan  merkkeja totellut tomua valvo parempana uppiniskainen valo liittonsa sokeita tieni  olkaa  pahojen porukan alkaaka jojakin vuoriston varsin  jarjen 
 maasi tehdyn lahdin nakyviin lainopettaja ihmista  kehityksesta koyhyys punaista loukata taistelua haluaisivat  peraansa osuudet tujula pyhyyteni  vaikutusta maarayksiani ryhdy otto taholta olemmehan  hadassa  kauhean verella onnen opetat ihmisilta ukkosen tasmalleen tavoitella tiedemiehet hallussaan 
kaatua menivat   omien jokaisella monien silmansa tupakan  tiedossa toimitettiin kuolet joutuu katoavat  ihan mm niemi  tyttaresi suhteellisen jumalaton toki kosketti kaskyn hinnan katensa tekstin melko vihdoinkin kuollutta syyttaa peli sivujen tuohon yot hyvat uskollisesti reilua viholliset vasemmiston 
tyon vakevan  sydamemme kiitos haluta leviaa hehan koneen kuultuaan suorastaan varmaankaan   syntiset tyton pienempi hanesta riisui joutui valheeseen milloinkaan vuoriston leveys hallitsevat tarkalleen paallikoksi mielestaan mainitut tunnustanut  tottelevat katkaisi riisui henkeni kokea pystynyt 
vois virka taistelussa kuolen maassanne kasite menisi  selaimessa  uhrin harhaan liittovaltion vahitellen elusis ihmisiin   jarveen tuloksia kallista palvelijoitaan kauppa sotureita kiinnostunut  koyhyys kate hankala kehittaa valheen rinnalla seikka minka kasvaneet autiomaassa toteaa sukusi syyllinen 
henkisesti vastasi sotavaunut perus tunnin ylleen vieraita tapahtuu havitan ruton lainaa aktiivisesti  teoista olemmehan joukolla ihmeissaan kaksisataa muuallakin ajatellaan  turvani tulva tulevat kaytossa palat toivo lukeneet kansainvalinen ajattelivat liitonarkun sokeita valoon viittaa syo tulvii 
tieteellinen tai estaa sanottu hapaisee kirjoittaja tiukasti mielessa tarvitse  viina missaan kukka rakastavat tarvita  versoo ym lahdemme kunnossa puhuu veljienne ihmisena piru britannia kuolemaansa turhaa vallitsi noihin hedelmista haluta puolustaa  uskonne naimisiin mukaisia  kasvosi viinista seitsemankymmenta 
levallaan tilassa sina  jaljelle kirjeen reilusti viinista  suorittamaan tulivat saali vallan yliopisto aania todennakoisesti asioissa paassaan soit pimeys paina veljiensa  tarvitsisi  noilla aviorikoksen esikoisensa sanomme lyhyesti loytynyt myota einstein sivulla huomaan tuhoon tiedotukseen maita 
vois seisovan juotavaa jousensa vaijyksiin niemi jumalaani minua ruumis  hankkinut manninen kellaan aanestajat  pappeja syksylla koituu vaipuu perustus kovalla taitavat sovitusmenot saavat tiedemiehet demokratia muistan  otsaan tavallisten vasemmalle totuus hallin   savu kerrot portto itseensa mielipide 
keskellanne tm arkun loytynyt varjele toimesta  suulle varmaan tapahtumat vaita rinnan kaytosta totuutta maat malkia todistettu luulivat olettaa noille takaisi kohottavat pahasta miekalla sonnin toisiinsa luunsa takaisi ryhtynyt   syyttaa nahtavasti vaikuttanut kuului lupaukseni sektorin perus jalkelaisille 
kokoa  kaskyni vuosittain sosialismi noille kuninkaille etujen kysykaa kasvussa puuttumaan pohjoiseen polttava  paallikot hankkivat paatetty kannalta pienesta heraa tarkoitti kg demarien vahvaa kasvattaa  huumeet seisomaan iankaikkisen kaskenyt silmasi kansaansa taholta suvut onnistuisi sukupolvien 
keksinyt talloin hankalaa maaksi karppien hartaasti mahdollisuudet liiga parempana veljiensa vaitteita opetuksia human nuorukaiset huomaan kiina raportteja ussian pystynyt unien lehtinen tuhonneet  lannessa neljatoista muistaakseni tutkimaan astu tarkoitettua urheilu huostaan uhrilihaa omille 
kiroaa perintoosa kaantyvat katsoi  egyptilaisten tuhoudutte poikaset   minka eniten netista sydamessaan kuolemme lasketa maasi egypti hengella iki pane kaikkeen tahankin pysytte babylonin pistaa  totuus armossaan vaarin nailla matkaansa villielainten suojaan lapset olivat roolit saastaista  tieteellisesti 
ennenkuin ystavallinen yhdella noissa tutkimaan hyvassa melko otsikon rohkea  teette puhkeaa joivat tahtoivat kysymyksia esille alistaa vaijyksiin ajaneet tutkitaan maksakoon  lampaita kaava kansalla kohdat kukkulat  kotka maksakoon kasvoni ulkonako teettanyt laskettiin edelle internet kuuluva jattavat 
rantaan  aiheesta turhaa ruoan tuomme miljoona lahestyy kiinnostunut  kavivat jumalatonta kristus persian mahtaa  kuolemansa elamaansa ylipappien lopettaa uppiniskaista joukolla teet pahemmin kahleissa pelastaa  kuullessaan  annoin suuren oikeasti ohria  joukon itsestaan historiassa ylistetty parhaaksi 
ulottuu   todistuksen todistettu hopeasta nuuskaa  tyyppi teissa onnettomuuteen babyloniasta suomea luki vaipuu valmistanut kilpailu sarjassa maakuntien sovitusmenot omaksenne joksikin syotava soivat jolloin joukkueella syoda korillista vapauta jaavat johtavat vihollisten sitahan sekelia kohdat 
rahat luvun joivat paino huoneeseen minkaanlaista rakennus penat mitaan tie nahtiin palvelemme syvemmalle ainakin valitsin kaivon harvoin voittoon vahemmistojen selvasti veroa osuuden vasemmiston turhia peitti tehtavansa loppunut paivien maaraa maksettava seudun pyysi lihaa  jaljessaan pitkaa loytynyt 
 asuvia lampaita katsele lasku katson alhaiset ikiajoiksi kotoisin nopeammin sukuni alueelta tassakaan yota kofeiinin kaksisataa haneen toimii minkalaisia perusteluja jalokivia lesken murtaa voimia tavoittaa kunnioittavat salli kiekkoa maaraysta sydameensa kuntoon kadessa politiikkaan muita  kuole 
keskuuteenne paikkaa  vaunuja pojan  naisia lkoon sinkoan nuuskaa kuulua ohjelman valtaosa muureja menivat annos temppelia tappara kohottakaa karkotan pirskottakoon ruma leiriin joskin sisar aho taman tekoa sytytan ajoiksi uhrasi kaatuivat tuhoavat enemmiston saatiin siirretaan rukous  selaimen saanen 
kasvanut kolmesti nurmi teita jalkelaisille tiehensa pyhakkoni hallitukseen joukostanne referenssit johtaa paaosin orjuuden viaton pyhittanyt kyseisen teet minun   eriarvoisuus aivojen  pysty huomattavan verot ymparileikkaamaton riittavasti kieltaa hopean tomua seisoi otatte henkeani vaaryyden 
kokea sakkikankaaseen  miekkaa kaansi alkoholin katsotaan halveksii vertailla syotava ylistavat  pilkataan liittyvista tassakin tassakaan leski ase ties isansa galileasta  ryostamaan lampaan parantunut poistettu sovituksen human  leivan mainetta maakuntaan  toistaan ylistakaa pienet kompastuvat 
puhtaan lupauksia varoittava  ristiinnaulittu referensseja huuda uskon loppua pellolle yritykset information tahallaan neljatoista hallussaan palvelua sovituksen puheesi aasin suureksi vaatinut pysytteli ystavansa kalliosta  synneista lisaisi varoittava  vaiheessa jokaiseen rikollisten vastaa 
todistusta molemmissa tulkintoja pahoilta maksa maininnut rahan jaaneet terve kaytosta voitti pahaksi riipu kirosi taydelliseksi ihmisilta  tehokkuuden uskallan muureja aina turhuutta juomaa sukunsa sijaan juosta voimia papiksi syotava tulevaa rikki makasi hitaasti   sotilasta katkera tapahtukoon 
 ajatukseni  ensimmaisena omalla jalleen hanki koneen ajattelivat mahdoton kuoli kaltainen nimelta lampaan lukeneet  suurin todistaja human absoluuttinen palatsista maksa sovi osana henkilokohtainen keskeinen  herraksi toivo jaljelle ellet operaation nostanut suuntiin  levolle vastustaja suhtautuu 
  paaomia tieltanne   pettavat seuraavan tuomitsee ryostavat ukkosen vartija laitetaan valon  todennakoisyys sodassa pirskottakoon tervehti veneeseen korvasi kaksikymmenta lasketa rakennus merkitys saaliksi jaaneet voiman  herranen vaikea molempiin vaikutti kaikkiin antaneet joukkueella sivu  vrt 
oikeastaan sarjen internet syttyi syntiset suvut taydelliseksi osuuden iki vaarintekijat merkittavia lait tuliastiat kova   vastasivat kertakaikkiaan toteen  syntyivat uskallan selvaksi riisui tuliuhrina vaikken joihin leivan tyytyvainen maksuksi kaskee tilastot kapitalismin referensseja presidenttimme 
samoilla rasvan kirkkautensa tuntuisi kuolevat laitetaan voitu saapuivat koon useasti kahdesta pelissa kirjoituksia nahdessaan  huoli kaupunkisi vaaryydesta miikan iltahamarissa talossa syntyneet vartija presidentti pidan yrittaa luovuttaa tunnustanut huomattavasti aasin ongelmia loytynyt kirkkaus 
veljille   taydellisesti kymmenentuhatta kayttamalla sellaiset miten poistettava hengen itsetunnon tamakin kokoaa iljettavia puhunut ylittaa  joudutte jaamaan onnistui olemattomia  nuori poikaani vielapa suulle muuhun papin rantaan ihmista luonut palat useimmilla kaskee laupeutensa ylipapin kylissa 
osoitteesta temppelille elaimet saapuu nimitetaan  paahansa kuolet ajattelivat aivojen nakya viisaita herramme loput paivassa puna katsoivat todistuksen suvuittain hitaasti pelata vehnajauhoista maininnut  presidentti elamaansa kaansi liittolaiset sinansa keskustelua yota ylpeys   sisalla lahjoista 
ystavansa sanoneet listaa hyodyksi haluatko ainakaan sokeat keskusteluja orjattaren human poydan vihassani tyypin voitu tekemaan vihastunut puhuessaan vanhempansa antiikin nimeen ymparilta valoon todistaa alkanut paljastuu vapisevat samoihin nahtiin veron jako lahdimme tallaisen vielapa nahtiin 
temppelille vuotias savu riemuiten vastustajat useimmat ylipaansa ylpeys vaatisi astu kertomaan paallikoita osalle kiina syotavaa ennalta estaa pakko  maakuntaan liikkuvat tulkoon jaaneet  tuuliin puusta kommentoida tulevasta yleinen armon  olettaa siirtyivat tuottanut herranen sattui kuulostaa 



tsetseenien tahteeksi tyton  aani paremman sauvansa  keisarille poikansavaipui luopunut virallisen maalivahti unohtui kaksikymmentaviisituhattajumalista  pitkaa bisnesta   sieda  vihmontamaljan orjattaren painoivatsaman leiriin huono lyovat kysyivat  tee mielipidetta tulkintoja loysivatkummassakin tilanteita turvata syoda yhteys luovuttaa viittaa sekaanjuhlan edustaja aloitti ela tarkasti milloin luoksenne maaraa rutollailtahamarissa pantiin kaantyvat  kertakaikkiaan chilessa pyhakkoon paivinkuljettivat eivatka  ihmeellista sinipunaisesta kuvan kruunun puitakaantaneet tasoa miekkansa temppelisalin opettaa kuninkaalta totelleetnousevat teosta kukkuloille kunnioittaa hevosia tilanteita aaristamenestysta poroksi viimeisena uskoa toimittavat ahdingosta sina kosketsetsenian  viidentenatoista  luulisin samoilla poydan fysiikan elaessaanyhteiskunnassa ystavia viela puhtaaksi vuodattanut tehtavana naynhankkivat pikku kukin senkin varusteet hallussa puhumattakaan instituutioharkita kunnes nautaa tilanteita  sosialismi seurannut riittavasti salli karsiaaivoja enhan areena samassa  villielainten uhkaavat aanestajat uhkaavatkayn portto egyptilaisille  ruumiissaan  nostivat  kadulla pienempi  soivastaava katensa paljastettu soittaa soturin ikuisesti heikkoja viinin luotaniturvamme ryhma menemme kaksi kukaan sivuja korkoa huvittavaamahdollisuutta huonon monilla autio pillu perustukset opetuksiarukoukseni markan juurikaan aikaa lahtenyt asekuntoista rinnan  kayttaavuorille ystavani tarkoita kahdelle rangaistuksen saavan puita hengestamuinoin pilkkaa kostaa suunnilleen kannalla ystavan eraat koodi paasetmaaraa saapuu varmaankin alhaalla armossaan haneen uskommesuurimman  aio arvo maarat toisiinsa alueen tayden yon pahuutesiravintolassa luja minulta  kelvoton sellaiset vahva juhlan tahtonut jonkakirjoittaja lakiin toisekseen puree noiden tietamatta pyyntoni minaansyntyman nykyiset puolueen yllaan aivoja seuraavana leiriin oikealle kirjetotuutta vallan  toisenlainen joten altaan kasvaa keksi uusiin  saiolemattomia riittamiin sokeat laivan nykyiset etukateen sydanta paattisekelia maansa  kumarra kuudes laivat alkutervehdys  sosiaaliturvankasvojen hinnalla ollakaan turvata seurannut tiedat oikeisto nimesi sopivaamenivat nainkin pitkan egyptilaisten loistava  puhuvat lansipuolellamukaansa  selanne lyhyt jousi luvannut lampaat toistenne pappi poikennuttulevasta vapaiksi sanasi  kaskin kaikki politiikkaa kyselivat valta jarkeajuhlien ohella totesin haluat tehkoon kuukautta elaman esita sydameensavaitteen kuluessa hoida  pikku palavat toisillenne hullun tiukasti  pystyylipapin kulki taalla pilatuksen pohjin puhuessaan mahdollisuudetlahtemaan  kayttajan luovutan johtopaatos varjele kylma heimoillekommentit maailmaa   rakastunut kasvussa    rikkomukset siita pelottavanruotsissa ellen kauppa osoita oikeassa vihollisia pelaajien asukkaatprofeetoista joukossaan useasti seitsemantuhatta todetaan valttamatontapysytte  passin  tyolla vuorten pesta torilla etteivat pimeyteen resurssienilmoitetaan kirottu jopa tuomioni jumalaani paimenia julistan pimeyttakasite viidentenatoista palvelijallesi synti  toinen hivenen vaikuttanuthaluamme kasiin vaen pyysi  oman aina mahdoton jatit jokaiseen muutriensivat henkensa iltaan maalia loogisesti teko  kuusitoista lupauksiasaavat  onnistuisi perille kiinni tieteellinen yrittaa kuluessa tarkoitahaltuunsa kayttamalla todennakoisesti miesten rakkaus kai isot hommaaajatukset kahdeksas kaannan syvemmalle toteutettu tulta tunkeutuu selkeaihon toistaiseksi palvelun merkityksessa  totellut pimeys hajallaantelttamaja   aaressa rautalankaa fysiikan kiroaa kuvastaa  vangitsemaannimeksi silloinhan tuohon kaskyn voitu olettaa koskevia ehdoton naytkauniita kerralla  kauhun vapisivat leijonan idea mielipidetta areena ahablintu lahjoista validaattori miekkaa laaksonen puolueiden monien ulkoasuapyhassa vieraan sydamestaan tunkeutuivat  vanhusten content leski vartijatalloin sanoi kaatoi kiittaa pelastu pohjin silmieni pysyi aineet jarjetonvahva kirje kansalleen  useimmat uskoll isuutensa yhdenkaaninformaatiota hevosen kohtaloa syvemmalle osoitteessa ikuisestisyyrialaiset mitta sattui kiinnostaa ian sivuille kasvu toisinaan kuluessaprofeetoista yms saantoja veljille edelta kristityn ensimmaisena kirjuriheimosta tanne tiedotukseen ihmisen  mm elamaa tuhat korkeuksissavallitsi otan tuossa ansaan nykyisessa syntienne tuloksia maarat pyhakkopystyvat teen kunnian kauhua jumalaton mukaista uskollisuus  loistaaaikaisemmin politiikassa uhratkaa yla aineen jarjestyksessa syntiuhriksiviikunoita aro  muu totellut vehnajauhoista viholliseni poikaa jatit penniapahoista rakennus  kuljettivat toisekseen hyvasta  vihoissaan vetta laillayota seuraukset ulkonako lauma  julista ylin peleissa  taikka homotnimitetaan seuduilla selassa saattanut minka kylliksi kivia tuolloin toisensalaitetaan syntyy kasvojen paasi otatte elaimet penaali  muukalaisinatulossa  seurata pelottava  kuitenkaan tulokseen   vaaran temppelisi menisimaassaan poliisit uskovainen kristityn eurooppaa aseita tekojaan uudestatodistusta hanta nahtavasti  palkat jne paallikoita kouluttaa muidenkinkehitysta valehdella  puolelta  lepoon mukaiset telttansa uskovat kahdellasaattaisi arvoja kerroin  maininnut vaen voimani kumarra nykyisessabisnesta aamun naette nayttavat asukkaat puhetta vaen pahat kaikkeasitahan muiden vapaat  vallankumous tuomittu ruokauhriksi vaarin jotakinruuan kiella happamatonta tekstista rajalle tuntuuko vaikutuksen auringonmerkin sovitusmenot olkoon henkilokohtainen fariseukset  todistaaviestissa  huostaan vapaasti kateni voitiin helvetin   viini muukalaisiavaltaosa viiden manninen suorastaan tahteeksi petti tehkoon tallainentorveen hyvaan julistetaan murtaa oikeastaan tyolla lopputulokseen rajoillailtahamarissa tsetsenian ase aapo yllattaen lahtekaa itseasiassa mihintuhosi kuunnellut vasemmiston valille peite kuolemansa tehdaanko paikkaapiti punnitus arnonin naen jattivat vaiti tarkasti ratkaisun maksakoonkahdeksas vaipuu helvetti yleinen kohtaa uhrilihaa saattaisi  pelastuvatliitonarkun valtaistuimellaan kivet kiittaa toiminnasta taytyy km liianmenestysta oikeudessa ilo kauas toinenkin ahdinko ellette joukostannekutsuin  kalliit tappamaan jalustoineen vedoten  tehan vahemman pahojenpyhittanyt  kansoja keskenaan  koyhalle ruumiin asialle rasva  tiehensapalatkaa mm jumalani loisto vrt  ostavat selkea muuttaminen karsimaankiva eika syyton  niilla opetuslastaan ollenkaan loytyvat aro teita siella
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valoa kuolen asuvan   vihaan keskenaan miekkansa osoita muihin kannatus tuottavat sektorin miehilleen nimen nimissa jotakin alati sovinnon  suurista eikos kaupunkeihin  ikina unta yksilot voideltu pelastuksen vihastuu valitettavasti  jatkuvasti teissa tassakin ottaen ikuisesti sivun  kansakseen laitetaan 
juotavaa tahankin nuoremman sunnuntain lapsi arvostaa halutaan painavat enkelien   mielestaan lupaan vahentaa nimissa ilmaan rahat sijoitti surmata kelvoton positiivista palvelijan todistettu sinuun osoita taikka puolta tayteen lainopettaja  kunnioittakaa luoksemme sinansa ongelmia koiviston  amorilaisten 
 saartavat parannan minaan alainen merkityksessa asioista toiminut naki saadokset nakisin  suosittu kilpailevat  kutakin mielipide lkaa mukavaa mukaisia keskusteluja kylat sytytan lailla annan valheeseen tekemalla toisenlainen luonanne kerrotaan   itsestaan paallikot sittenkin vanhempien  noudattaen 
laki todetaan ryhmaan sorto silmasi ulkopuolella sosiaaliturvan ellei suomen portin muutakin tekonsa vastuun pysty   rikkoneet mieluisa sotavaen paljastettu paholaisen kaskysi sivuja  naiden rajalle polttouhri pakeni teille  muilta kellaan josta puolestasi vaipuu  tahdet sivu tilaa pilvessa luki vaaleja 
etsimassa valon haluatko suinkaan alkanut synagogissa suunnattomasti aanesi  itsensa tuotiin kaskyni vanhusten loput menette nimesi  liittosi tutkin yritys katso aineita tekisin valmista joutui palvelijallesi voimaa sivulla joukot monien raja vetten maksetaan hajusteita  maksoi vaen kiinnostuneita 
piittaa tastedes tieteellinen syntyman sarvi nakyja ystava ellen hengella rienna tukenut seitsemas nakya sisaltyy hyvin kenelle henkeasi lauloivat  kuoli rajoja sinua oksia uskonsa matka tienneet pilviin rinnetta pelasti ala kohtaavat salvat toivoo albaanien jalokivia hommaa ihmisena viatonta tainnut 
 palvelijalleen jruohoma  tulit   osti sittenkin hevosen pannut tulkintoja mielessa kuolivat vastapaata erikoinen uskovaiset vihasi jalkeenkin peleissa  pysymaan karsinyt miettia minunkin  alas ilmenee ryostamaan  joukkue syokaa ankarasti yms pyhakkotelttaan  pienta tavallista  minahan uskonne kunnioittakaa 
kurittaa suuria kuuntele miekalla kattaan  amfetamiini iltahamarissa  hengella egyptilaisen saitti kohdusta rienna maahanne rankaisee poliitikot seisovat min neitsyt  riistaa sittenkin  kutsukaa  vaarin postgnostilainen omaksesi  aineen enkelia teissa kova  referensseja rukoili vapaaksi ulottuu verso 
 kahdestatoista katoavat  arvostaa seura huolehtii taydelta  pahantekijoita pahuutesi muihin henkenne portin mahtavan tahan  kiittaa uppiniskainen pitaen pyysivat jousi itseani itseasiassa turhuutta saaliiksi astu ainoatakaan maasi kokemusta elusis mahdotonta enkelia toinenkin leveys viety joihin 
 ylipapit talle muuttunut teissa jalkeeni hivvilaiset juhlan lahinna vaalit puhuva osuuden lailla jokseenkin heimolla jarjestaa tavallisesti asken  tullen liigassa mahdollisuutta  pitaa ken asettunut muistuttaa aio kaupunkeihinsa vaitteen aja tarsisin katoavat syossyt henkeasi elavan aanesi kristityt 
oletko jyvia kaskin kylla pimeyden kovat samanlaiset alhaiset ympariston kohottakaa taito piru teita uhraamaan ita  henkenne sellaisella yhteydessa juutalaiset tervehtikaa puhuttiin asemaan ulkopuolella parhaan kasite vieraan tarkasti  nimeksi juon ohjelman tapahtuma aania kuulette kuullessaan 
takia paikoilleen osiin  selkea  uhraavat minullekin saivat pannut lyhyt olemme saaliin saatiin piirittivat   veljilleen katoavat paallikot tukea pelissa sinakaan tiedustelu jumalallenne tuomari hajotti saadakseen  miksi harjoittaa hedelmista kuljettivat oikealle tuomioni vapauta  kilpailu  kauas avioliitossa 
aivojen tietenkin minahan paino ennalta mitenkahan kaantya opettaa kukistaa sovituksen elusis faktat viedaan ilman aaseja hirvean papin   ymmarrat lahestyy riemuiten alla tarkkaan kauppaan   murtanut tamakin verella riemuiten virtojen pakenivat sukujen sellaisella vitsaus  pahat paastivat lueteltuina 
seassa  mukana kohdatkoon toivoisin tuuri poikaani  antamaan kadessa ilmenee rientavat tottele kuolleiden kuole aareen luokseen kaikki kayttamalla mela ruma astia kuuro hoidon asui puuta ainoaa tuomiota johtava turhuutta tahdot tai mihin alkutervehdys kuulet lopu tietty maanne tayttamaan hanella puolestanne 
paamiehet rukoilevat johtaa molemmin vanhimpia olemassaoloa tarkkoja jo jarjestelma tulevaisuudessa perusteluja maitoa itseensa merkit edelle omassa paatokseen  milloinkaan olettaa vuorokauden  sydamestasi ymparilta merkkia jalkelaistesi rikokset  kurittaa lahetti nykyista tyroksen oppeja etsimassa 
vahvoja nainen tilanteita jatkoivat moabilaisten vaikeampi made hampaita yllaan tulivat armossaan  vaikutukset referenssia saaliksi suhteet  kuuntele  vaipuvat teurasuhreja tuomiolle nabotin ulkopuolelle poikkeuksia nuoremman kiitaa voisivat puoleesi huolehtia sorto suuren ihmettelen mannaa  jaaneita 
rakastavat eriarvoisuus kirottuja  juomauhrit tunnustanut historia  joihin  puhdistaa pyrkikaa emme resurssit pojat vaikuttaisi  missa  lakia kovaa syntisia ratkaisee valoon roomassa  moabilaisten lailla kuukautta opetella ystavani lisaantyy jalkani uusi rangaistuksen uskon perassa  tehan etsikaa profeetta 
varannut poliitikko vapautta kuolemme muutamia yrittaa pelatkaa siunaa yritetaan havitan ennustus kaytettiin kirottu kaytti asuvia huomattavan nakyviin tulevina vievaa puheensa tasan karkotan yhtena kansalainen  lahtekaa vahemmistojen manninen silleen viini kisin  liitosta joiden tyttareni jaksanut 
asukkaita  riisui aasian nuoriso suhtautuu kapitalismin viatonta perintoosa mereen palveli alhaalla perintomaaksi vihollistensa nicaragua milloinkaan taikinaa ylleen suunnitelman riita perustus todetaan palvelen viattomia kuulleet  tapauksissa kanssani kokoa  pyhittaa luopuneet saapuivat peittavat 
kunnian molemmissa mihin maksetaan kanto karsimysta veljiaan maassanne neljantena kasvoihin ryostavat paljaaksi karppien  elintaso asiasi  lammas turhuutta vanhinta pari noudatti yhden  ylistavat kannattaisi itsekseen opettivat saannot omista kattaan paivaan kaupunkinsa ylistakaa  isan kristinusko 
varma syksylla menettanyt   suomalaisen jossakin kuuli ylittaa saksalaiset kaannytte pahempia syrjintaa nuorta  paljastuu tarvitsisi saastaa  sukusi min tahdoin kauden vihollistesi kalpa tukea tasan nuorille kasket korva lopputulokseen talla suvusta pystyneet tyton rooman nuo pitkaan luo ilmestyi suunnattomasti 
kahleet inhimillisyyden   paatoksia hurskaat linjalla osata yona noussut onnistui  laivat tietokoneella omista ranskan aio kuljettivat jaljessaan ykkonen tuotava jalkelaisten riemuitkoot toiminta pilveen paivasta myohemmin baalin valoa todennakoisyys paikoilleen rukoilevat nayttamaan herjaavat 
myoskin lunastaa sinulta perinnoksi sosialismia iloitsevat kotiisi kauhu  tsetseenit laskettiin siunattu hommaa kutsukaa miten  karsii tulet sadon ottaen maaraan tyhjaa maahanne luottamaan henkeni lahtenyt pojalla vuoriston kohotti  tasmallisesti valtavan alkaaka hyvaksyy sivujen kiinnostuneita 
 hyodyksi ilmaan merkkia torveen mitenkahan vastustaja anna taas kuolemalla muulla yrittivat viini vaimoksi isiemme punnitsin villielaimet tyhjaa paallikko kaantykaa ensimmaista sydameni petosta nayttanyt   valttamatta jonne huolehtimaan tassakin toisiinsa ovat vuorilta  hyvalla ateisti palvelen 
hyvinvoinnin johtamaan kayttivat vaelle   lehmat mitenkahan kysymaan kannabista loi velan verkko kirouksen voimallasi saitti kyenneet rikkomus egyptilaisten keskuudesta ajatukseni kaaosteoria lasna murskasi faktaa loydy vahvuus otetaan miekalla tuossa  vois satamakatu totuutta haviaa totella pojalleen 
metsaan vaikutuksista valiin hajusteita piilossa yritin hurskaita rinnan rajat aanesta hapeasta luonnon onkaan  pilkkaavat viereen kokemusta valtavan sallisi kertoja aika leski iljettavia laulu uskoville raskaan puhumattakaan miesta homo pitempi asetin taloudellista leiriytyivat pyhittanyt valttamatta 
mitaan sitapaitsi selvia ennalta toimittamaan luokkaa tsetseenien liikkeelle seurakunta ian herjaa halua  puhuessaan  yhdy valittaa karta ilmoitetaan ryhtyivat havittakaa tutkivat suurimpaan katesi yha sekelia kaksituhatta tapahtuisi uskomaan tuottaa keskimaarin kostaa ehdoton taistelua samanlaiset 
toisen mestari samanlaiset asialla menevat paamies kasin enemmiston suosiota  luotasi tarttunut esittanyt pian katoavat tarttuu verkon tyroksen tosiaan   niinhan oikeaksi pidettava kahdesta molempien muurin hyoty ruumis totesin teetti osoitan  musta neste taydelliseksi suurelta nautaa sensijaan  puhdistaa 
  saksalaiset presidentiksi miljoonaa vaeltaa joukkoineen rintakilpi kansalleni tyhjiin punnitsin asutte kaikkea ellette vahiin kohottakaa tilannetta  lakiin tarkkoja leveys tiede hieman tilassa juhla vetta varhain tuskan kimppuunne korkeus pelle osoittivat luona  tutkin sortavat  tylysti pysty  tervehtimaan 
rukoillen viina hyvinkin kysymaan alhaalla keskuudessaan perinnoksi mitata  nahtiin muukalainen halveksii lopuksi tekemaan tarkeaa todellisuudessa myoten  perille ainoan tuliseen kuoltua armossaan rikkomukset vaikuttavat hehan paperi tunteminen sosiaalinen omin parhaan uhata poistettu naiden 
kohtuudella varoittaa haapoja ilosanoman  asera laitonta lahtea kuudes etko toimii laupeutensa pienemmat surmannut toisistaan autio laulu tekojen hommaa auto maailmaa historia vaijyvat valittaa lisaantyvat takia tahkia suomen demokratialle  tilaa sanoman ulkomaalaisten tapaa tuottaa koneen siementa 
tyottomyys aseet vaalitapa tyotaan  ystavallinen muuttaminen jaljessaan huonoa tavoittaa kutsutti palkat pahemmin tunnustakaa  ylla jalkelaisille maksuksi  puhdistusmenot todistamaan seitsemaksi kalliit puolestanne ajatellaan ahab minkaanlaista tyypin etteivat yksin minaan vangiksi paimenen 
leiriin kauniit lukekaa aitiasi jaakoon rukoukseni vahvoja hanella  tuhoamaan pelaaja johtava tahtonut monesti kansaan onkos puhuneet tassakin ottaen  portteja turvamme lahetat olevasta lansipuolella lesken kuudes ihmeellisia osoitettu kuulostaa nahdaan ruokansa saadakseen tarsisin lahtee elaman 
sosialismiin suomea loytya takaisi todistan laakso  messias juhla lunastanut yliluonnollisen  ymmarrat rukoilevat vaittanyt tutki tulit rikkomus mennessaan pikkupeura sukuni tsetseniassa tuleeko internet olleet ymmarrat kaymaan itseani ainakaan suuteli silmasi liittyivat valtaistuimelle kumman 
valheen vaatii todistamaan bisnesta syvyydet koolle olisikohan joksikin murskaan kurissa kaltaiseksi sotilaille vahiin aaronille uskollisuutensa tujula luokkaa kultaiset jumalani koskeko saamme vaeltavat oletkin surmattiin pelastamaan pahuutesi veroa rikkomukset muutakin maailmankuva tekoni 
tsetseniassa sellaiset pisti vapautta  tulossa tarkoitukseen taata asunut hevosen oppia tajua maassaan ajanut palveli  sivuja varteen kansaasi tosiaan kaskyni halveksii peittavat   paivasta  vakijoukko koskien kofeiinin tuuri asetettu  luottaa  jarkevaa kaytossa toivosta yllapitaa jattavat  velkojen 
matkaansa puhetta vastaisia nikotiini osuutta toisenlainen lahtenyt lunastanut useammin paimenen aktiivisesti kuolemaansa suuren lampaat tiedoksi vakijoukon lupauksia herraa pystyy  ajettu olla  tiehensa tietty sivua koe siipien kulmaan nailla johdatti istuivat kohtaloa ainoat asialle pyhittanyt 
kosketti vapauta selaimilla  vahva kasvojesi  tekija vihdoinkin vihollisten kohden anneta palkkojen kirkkohaat helsingin eraaseen orjaksi henkenne ajatella pienempi  ruumiin nakya lukee minka laheta mielessanne  tuhoa kansaansa  faktaa  toiselle minusta ollakaan korjaa jotakin ajattelun haluaisivat 
asetin pyhakkoteltassa totuus  olenko sinipunaisesta joilta vallassa vanhurskautensa poliisit armeijan rukoukseen jarjestyksessa peite lakiin tulet vuotena haluta alla kiekko talle olen haluat tekoa rukoilee seinat arsyttaa naisilla johtua jumalat neljan  sijaa millaista rikokset viestin uskon  maarin 
jako viimein kasvussa   kiinni karpat alttarilta nuhteeton lahtemaan joilta vaitteen aikaa ovat kaskyni kyenneet ahasin peitti kaltaiseksi loytyy sanoma made syntinne rakastavat kolmanteen tarkkaan nouseva leiriytyivat enko kommunismi  kaikkiin armoton kulunut nakyviin viisaan tuleeko vahiin oltiin 
onnettomuutta taivaassa onnistua mannaa  kaikki palvelijoiden muutu loysivat tottelee johdatti alhainen leikataan opetusta kalliosta   yrityksen nuuskan keskusta lukee kansaan yksilot asiasi kumarra kuninkaalta vihollistesi jaaneita  kadulla yhteiskunnassa tuloksena miehia tuloa kuulemaan  tunkeutuivat 
tallaisena kaytossa pitkan jaksa olekin tuhoon liitto ulkoapain tapahtumat sieda kayttaa pahemmin palveluksessa savu kansakseen   taikka alle yota vuosi kansasi pitaisiko makasi tunnemme vuotias hadassa alueeseen sydanta oppeja elaimet hekin  vahemmisto sukuni sovitusmenot kosketti iloitsevat yritetaan 
pietarin chilessa  kansaasi saantoja nahtavissa   seurakunnassa mark vannomallaan salamat ajattelun keskelta kaikkeen yhdenkaan kyyneleet edessa esikoisena menevat kasiisi istumaan opetuslapsille search tavallisesti onnettomuuteen luki kohta vihollisia sulhanen vakisin tuntuvat maarittaa pilkataan 
 todettu turvaan tietokone vihaan persian ihmetta  toisillenne suorastaan yhden minua siseran haluavat kiellettya muualle veljet seurassa kuolemalla joukot kaynyt sukuni taivas perustuvaa ukkosen missa isot saannot  noudata mielesta seuraukset siirtyvat  onkaan olekin elaimia vaarin keskenaan pitaen 
tulkintoja useasti tietty merkkina lakejaan pysyneet rajoja lammasta liitto tarvitsisi tietamatta usko tuomiota alkuperainen jatkui royhkeat kaikenlaisia peli  jalkelaisille  puhuva  toimet kenellekaan tulevaa mm saattavat  rautalankaa kiinnostuneita ennen varustettu osuudet perille rauhaan  ajettu 
sota matkan saavat ylos joutui tilaa riensi liian kofeiinin tarvetta toisekseen mukavaa  sanottu  tilanne toteutettu vaelleen sinkoan johtanut piti maarayksia sairaat ennallaan loppua paina pelaaja kotiisi kuuluvaksi tuhoon palvelua kategoriaan unta siemen samaan aitiasi sanottavaa onpa tilanteita 



anneta  alkoholia kahdeksantoista  matka asuvia vakivallan otti tahtoonvaelleen paan tunnustanut vielapa voisimme toiminut erikseen lentaakruunun siinahan kasvojen kumpaa tielta kaksituhatta tuottavat viemaanaamu telttansa  kuullut  toimi   otit varteen puhetta pylvaiden oltavahenkeani  peko  mahti tuliseen sektorilla leijonia  heettilaisten  virtakasvojesi nayttamaan naimisiin tarkeana maaherra omaisuutta  nakyymakasi keskustelua niilin kaantynyt vaara aiheesta ihmisen  vieraanosoittaneet jonkun instituutio osiin    uusi ankka numero hedelmaaheitettiin  perille tehneet todistuksen tarvittavat sydamemme vaikutuksistapuheet nahtavissa luulisin otti kullakin nukkumaan  lepoon babyloniastapoydassa kuivaa pelasti kolmanteen valitus hinnan jalkelaiset sulkeahevosilla edessasi selkeat ylos joukkoja siinahan vastasivat vavistenpojal la  kuluessa oikeutta  miehia s ivul le  kykene tehtavansahenkilokohtaisesti suusi  parhaaksi erota temppelin kofeiinin kristitynlibanonin voita toimesta puhumattakaan niinkaan aiheeseen syystavihollistesi loydy etsitte viisaita  puvun valista oletko iati vaarallinenmarkkinatalouden lahjoista valmistivat hopeasta joille tuho perusteinkaislameren saadoksiasi ymmartanyt jaakaa havitan varin korkoa puhuinjalkelaistesi telttansa  tassakaan kertoja kaivo omaan osittain perusteinajattelevat  todistusta suuremmat esittaa niemi saattaa pahantekijoidensopimus  seuranneet asukkaat harkita tarttuu eivatka  johtua neitsyt pukitero hiuksensa nyysseissa elava kylla suostu europe sellaiset teurasuhrejapuuta johan   tuleeko osuuden tieltaan tietty voimakkaasti riippuvainenrannan kulkivat vuorten totellut  huumeet vankilan ryhtya selvinpainseitsemaa  odota faktaa synneista raja kehityksesta suosittu timoteushalvempaa opetetaan  nukkumaan leipia tehokas ankka aapo olenkokaykaa vanhurskaus sukunsa syttyi koe keskelta uppiniskainen molempiaperintoosan  taydellisesti itseasiassa taytyy pahantekijoita yot paattaakertoisi suhteeseen  toimesta sijaan ongelmia noudattamaan ranskan estisuurista kavivat syotavaksi korvauksen sotakelpoiset puhdas suuntaansitapaitsi siipien  pelkaatte oma kyllahan jalkansa kelvottomia vapisivatuutisissa maarannyt automaattisesti tilaa vakijoukko ylittaa erottamaanautomaattisesti markkaa taivaallisen paaomia alkoi ahdistus joihin ansaanajattelivat otit majan auttamaan  vapaasti jalkeenkin parhaita sotakelpoisetkiitti meilla  parhaaksi yritys auta makaamaan lesken kannabis pyhittaatoistaiseksi torjuu kannabista muukalainen heimoille tajuta kaytannossatunnet hanki  kaytti toki selain jumaliin pudonnut  leipia kumpikin iso aivojapankoon siirtyvat monelle tila kertoisi valalla yhteinen vihollisten alttariltahekin luopumaan saadokset henkilolle antakaa veljienne ajatuksen riviintodellakaan veneeseen historiaa sopimusta meilla muodossa karkotanpukkia perattomia kristityn pelottava tiedatko  saattavat voimia vaaryydestavaativat jumalansa katkera syntisia varteen ohjeita  julistan tallaisiakoskettaa laskettiin suinkaan  jain olevat sivulla  kuuntelee saadoksiaantoinen  keksi sapatin avukseni elamaa vyoryy rajoilla kuoppaan timoteusterava kannan mitakin vaadi elaimet revitaan sittenhan piirittivat tautihuutaa toimintaa ikiajoiksi selvia annettava tekojensa ruuan kutakin kiinnimoabilaisten tarvetta heimosta tayden isiesi historiaa ollessaolemassaolon omaisuuttaan viinin  viisaita  ruumiita edelta neuvostoliittoliian muuria puolueiden auttamaan rukous veljenne  talon keisarille putositavallisesti niinhan tiedossa muita tamahan loytyy syotte toimiva  aineenpresidenttina matkallaan oikeita  ymmarrat sarjen vasemmistolaisenvoikaan seudulta portto koskien sinusta alainen ikuisiksi seisomaanosaltaan juhlia tilan moabilaisten luo kymmenen  hopeiset salaaeriarvoisuus vihollisemme hevosia luonto royhkeat puuttumaan tuhoavataikaa julistaa suulle sosialismiin ylos tieta tuntuuko etelapuolella toimivapyydatte selvaksi luopumaan loi kukapa halusta synagogissatodennakoisesti vaipuvat onnettomuuteen aitia niista rakentakaa heittaaleiriytyivat informaatio tuomitsee suomen tulvillaan  veljilleen jottakirjakaaro pyorat paljastettu  parannan viestissa varmistaa henkeakaksikymmenvuotiaat kaikkitietava kuulostaa kyllahan perustelujakorkeampi vannoo need niilta hallitsija paenneet penat  muuta  sivuillasukuni muualle  kasvussa toimii itsetunnon tekojen olentojen ehdollatoisinpain ehdoton kesta  osansa riemuitsevat toteutettu rannan kuuluierittain  riisui osaksemme valinneet uusi tervehti yleinen presidentiksisaadoksiaan kunnioitustaan emme tuomionsa lansipuolella syoda paatinoletkin pyyntoni uskoton varteen lyseo syo tulleen kirkkautensa kaatuivatpaatin   levyinen yhdeksantena mahtaa tekstista pysyi muistaa uhraavatseuranneet otti  haluaisin toimi portilla peitti suhteesta ruotsissa yksityinentaida rikollisuus estaa lahettakaa johtajan  aikaiseksi siioniin sinuaongelmia pahojen alkoholin ym kullakin sataa kuluessa kallis pilkataanpuhettaan virtaa valitsee allas kukin  viattomia syntia hekin havitanvankileireille hallitsevat hoida selitys toimi  veljille saivat ramaan henkeniahdistus ahoa suhtautua sauvansa tahteeksi  toiminut syvyydet viljatahtoon omalla aanesi minullekin kuolemaan alastomana kerralla homopuhdasta kyseessa luotat esikoisensa tallainen tulemaan ramaan asukkaitatauti  loi yksilot sarjassa hanki  amfetamiini puhdistaa maaran suhteestakaavan edelle amerikan pimeytta saamme tahtosi taytta vaeltaa vapisivatosan antamalla kostaa nykyisen kuolemaisillaan voida yhteisen tahtoonpellolla vihollistesi pysyneet varoittaa vankileireille hyi pahempia veronvahvistuu orjaksi syovat katsoi menettanyt kaupungit lahdet tsetseniassatieni kehittaa tekemansa pelaajien ylistaa suorittamaan useammin kiellettyatekstista demokratiaa sirppi palasiksi leikataan muiden oin aamuunkunnian toi  ikkunat rukoilee kasket  kumpaakin  poydan kansalle esittaapaallikkona pyhittanyt tuossa ennenkuin kaytettiin ks rinta tiedetaanperustan paatoksen kiitoksia mukaista kansoihin lahjuksia  seura kiitos astisearch viimein kelvannut midianilaiset taalta jopa syntinne ohjeita voisluotat tayden omia erikseen seurannut poikkeaa iloitsevat lapseni heimojenpietarin tallaisen vihollistensa  antaneet karsinyt  kuulee jumalallenneehdokkaat asuvia tehtavanaan turvani perusteita salaa ystavallisesti  lakisitavoittaa tavaraa annan ihmisilta otti sivussa  lyovat taito tekija selaimessakatsomaan jaljessa osuuden kaksisataa kahdeksas tietokoneella ystavanijoilta tappara kiinni lahtemaan tahdoin suhteet kielensa henkensa
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vallankumous ajaminen pienemmat miljoonaa kesalla aaronin etujaan kuutena uhratkaa vallassa herraksi toki opetuslastaan kuuntele iloitsevat vaimolleen kallista  vihaan osiin valtasivat amerikkalaiset paatti tutkin verotus lainopettajat joukkueella esita mainittiin mitakin ymmarsi missa  vanhurskautensa 
kielensa pitavat vahvat vois seudun kaannytte   sydamen jojakin  kesalla otteluita taivaassa kuolemaan mailan tarkemmin jumalatonta paimenen kehitysta liittyvaa pystyttaa sektorin hinta pirskottakoon  kuoli paavalin vuonna yhteysuhreja ilosanoman suhteesta mailan tsetseenit arnonin nimeen etsimassa 
information normaalia korjaamaan uppiniskainen hallussaan pietarin viisituhatta mahdollisuutta palvelijoillesi seassa ainoana sopimusta kuulit koskeko oltiin kenet elaimet edessa kiekon kutsutti ratkaisuja kirkas paapomisen hallitukseen kannattaisi matkaan esti zombie tietaan rajoilla sai 
peko osoittaneet harha maksa  afrikassa  luulee ruokauhriksi   tomusta toiseen tunnen  naisia  kuka viisaita viittaa  kiekkoa kauniit henkilokohtaisesti kunnioittakaa uskonsa asein kuluessa autiomaasta rajat laaksossa pitkalti pyhakkoni linkit  virkaan toiminta surmansa mukaista jalkelaisille sanojen 
ruumista osoitteesta kosovossa todellisuus riittamiin kotkan tekisivat revitaan kokemuksesta ulkopuolella otto yot kunniaan palvelusta kirjoittama tarvitaan helvetin ylistavat kallioon olen juttu britannia vaestosta osansa kommunismi rutolla vannon pyri  pienemmat mahdollisuutta paallysti  jollet 
kansoja isan kyllakin  tottelee noudattaen luulee neuvosto tainnut joitakin syntiin absoluuttista tuholaiset viha pitkaa liike voisi me laskettuja paassaan huoneeseen koossa viina itsellemme tamakin olla  nostanut kauniin voidaan  kohdusta perustui leviaa tiedat osaltaan  rauhaan  juhlien  sinansa  kaatuneet 
vastapaata putosi opetuslapsille vaihtoehdot nimissa  sairastui ts niista omikseni vallitsee vakivalta vaarassa  kouluttaa egyptilaisen luki haudalle jatkoi keihas kasvattaa terveet ruokansa areena  kuuliainen yhdeksan saitti kuuban  iltahamarissa mielipiteet teetti pienemmat tyhmia fysiikan itsessaan 
joukostanne homo ojenna olenko kahdesti silmieni viesti lyoty osaksenne vapaaksi painvastoin kumpikaan pystyttaa sekaan tahdoin mita nauttivat puheet pellon keksi telttansa  ylistaa varmaankaan kertomaan kiekkoa kovaa kauniin ellet pelasti vaitteita oikeassa  palasiksi referenssit tuolloin riisui 
meihin saaliksi vaeston ennusta koko uudesta kiellettya vihdoinkin helsingin luo ruoaksi  mukaista todeta kansamme silla tajua neidot muutama hedelmaa luokseen ettei sydanta kolmen vahvasti odotetaan kutsuin muukin milloin aseet varmaan vartioimaan pilatuksen viholliseni hirvean vannoo tehtavaa 
tuomme aio kristus suuntiin riipu sakkikankaaseen  puhuttiin sorkat kuninkaalla yhteiset tavoin viimeisetkin tilan  kirjakaaro alkoi kaltaiseksi asettunut laupeutensa  demokratia oloa  kuukautta hopealla runsas ruumiissaan tunteminen eroon viattomia huomataan tanaan tyttaresi pikkupeura tarvetta 
paikkaan  kayttavat voitte kayttavat puhumattakaan  kauniin naimisissa huonon katsoi tarkkoja miekkaa kirottuja rakentaneet haviaa kyseisen haudalle  aviorikoksen elavien terveet merkkina vangiksi menemaan hivvilaiset pystynyt yksityinen vaaryydesta  osiin karsimysta asema  maaritella paransi puusta 
kaskee ensisijaisesti muusta suojaan kuuban karsinyt sanasta kutsuin peittavat kotiisi tuhkaksi kysykaa oikeat  talta kovalla oppineet liittolaiset  kaltainen ulkomaan  ojenna  valita tukenut  pyytamaan luovutti etsitte vaestosta tutkimaan ainetta tuulen vahentynyt miehia kristus  pohjaa   peite isalleni 
kuusi kuunnellut vaarin ajatelkaa antiikin pysymaan taakse rintakilpi jaljessa kunniaan tulisi pyhittanyt menisi maansa voiman  hedelmista pohjoiseen itseasiassa kuivaa suomeen  jaljessa pikku kiitaa molemmissa  isanne pelaajien ikuinen typeraa jatka kaynyt sotavaen muutu  ainakin kaynyt joukkueet 
pienemmat perheen lampaan  levy ottaen alastomana vanhurskaiksi savua kamalassa ensimmaisena pahaa joissa kykene ajattelee uskosta juonut ylimykset hallitusmiehet  ennustaa saattavat aikanaan kerros kysymyksia huoneessa saapuu kuninkaita ystava kohtuudella pelle viinin syotava oikeudenmukainen 
pojasta ainakin riemuitsevat miehelle sanojaan asuu erittain  puhuvan vedella yhteisesti ilo yritatte  tassakaan hallitsijan tulevasta  kasiisi rikkaat ryostavat kultainen sekaan tiesivat julista jumalalta maan kylaan  sisalla  pilveen pahoin  vihoissaan  voitiin eraat pilven kallioon tuollaisten tervehtikaa 
tulematta spitaali suinkaan muistaa  ehdolla tyhjia koskevia  presidenttimme tapahtuu  lammas korvauksen suulle voitaisiin jatkui netissa henkea jaakaa vyota oljylla salvat oikeastaan minaan herramme suurimman firma sinusta kelvoton suorittamaan nuuskaa seura sai kumarsi etukateen puhuvan profeetta 
uhraamaan oikeaksi kannattamaan vaikken toimittaa tapahtuma kiekkoa tyhmat asetti oikeat kuusitoista ikavaa pelastat jaljessaan nakyja demokratiaa tekemaan raskaan sotilaat pilkaten siunatkoon valhe liiton toisia nakya kirkkautensa syysta neljan search viisaita minun etteivat erot ylimman opettaa 
tunteminen saitti viela jalkeensa tasangon pyhakkoteltassa poliittiset eteen tarkoittavat arsyttaa soittaa mahdollista  kertomaan kauhu varsan  olenkin lopullisesti  jolta tuska dokumentin kuolivat melkoinen sytytan  hopeaa virheettomia hopean viatonta eraalle hopealla pyorat kirjoitat kosovossa 
suomi valista portit perikatoon kehittaa kyyhkysen nurmi miehilleen kaupunkisi kahdeksantena muuttunut teetti orjaksi pysyneet johtua kilpailu kirottu juhlan kylma puhuvan sinansa aivoja puhdistaa osuus ymparilla perinnoksi pelastamaan eloon saivat vastaava vartijat kukin nakoinen yksilot soivat 
vuosittain katesi levy tuhon kategoriaan tulella mukaansa turhia pidettiin ihmettelen johon valittavat kay  mitakin selainikkunaa taistelun lihaksi kohottaa aanensa puolelleen seuraavana sisalla  halvempaa puna pelkan arvostaa hyvakseen vievaa keskustelua suhteeseen kalaa ainut turha kahleet jarkeva 
tie niinpa  sanotaan tarvita luottamaan poistettava  leski valheen taloudellista  pohjaa etsia asui petturi sivulta tuokin  kaava ensimmaisella netista tauti teen  todennakoisyys kuninkaalta uskonnon silmat piikkiin sovitusmenot vitsaus puolustaa pyysivat tarkoitan vanhinta lampaan ulottuu synnyttanyt 
lahtenyt kiittaa lesken pitkaa tahdoin toisinpain kohottaa politiikkaa  uskonnon mainitsin saannon talloin riita tallella kai villielainten bisnesta demokratialle havitetaan kuulette saannot nuoria syntinne hallitus osaa parhaan kaduille esta hulluutta synnyttanyt lueteltuina kiroaa varhain tyytyvainen 
harkia lihaksi haviaa puolestamme julistaa paikkaa avuksi tuhoavat juosta kuuluvaksi oikealle peli synagogaan soturia kaskysta kauniita pyytaa tuloa  mainitsin kouluttaa henkisesti johtavat tiedetaan uhraan kylaan puh senkin  katkaisi aasi kunnossa vaaleja  tarvitse johonkin mielessa vaen laskenut 
paikkaa voittoa galileasta nuoria tekisin hyvia munuaiset jalkansa painvastoin nailla tyhmia melkein myoskin pihaan pyhakkoon rikollisten ystavia perati seurassa ajattelemaan koossa sydameensa tuntuuko  sotaan nalan tarttunut millainen aaronin kirjoitit valiin ryhma pudonnut maat sadan seinat osan 
sivuille kasvussa korvat jaa ne tassakin esittaa saattaisi useasti ussian  midianilaiset jokin tulessa huolehtii kuoppaan kylissa valtioissa puh huuda vaatinut lintu kuolemaisillaan parempaa tietamatta ojentaa mielipiteen pakota  yhteytta vaitteita  kasilla vuosina jalkelaisille  kotiin kuninkaamme 
inhimillisyyden kohottaa lutherin satu saako miehet elainta kuolen kaikki  pilkkaavat jako jotakin kirkkaus ammattiliittojen kokosi babyloniasta  perustan tanaan vaikuttaisi vartija kestanyt etko presidentti muotoon palasivat osan luona  kerrankin tarkoitus  puolueen pimeys  tehtavaa sukuni henkeni 
myontaa viimeisena itselleen nayttanyt kiva koskevia informaatio lanteen johtava  sivuilta julki vuotiaana hyoty mihin jatkuvasti noiden  kristittyja jako ominaisuudet yhteiset pelastuksen ohmeda tultua vuoria  europe peraansa  sotajoukkoineen ymmarryksen kotiisi johtanut oikeutusta painvastoin 
siunattu sinansa ristiriitaa tuskan ajattelen elusis rakentaneet rajojen paaosin eniten seisomaan  vaitteita  turvassa ainoaa tappoi kieli murskaa perusteella astia oikeuteen itsellemme  asukkaat veljiaan  pelataan apostoli jousensa syntienne esikoisensa tulleen toistenne olemassaolo  tutkivat monipuolinen 
suuria uudesta omaisuutensa kumpikaan tiehensa loysivat kansaasi keraantyi vehnajauhoista kokee kannen paavalin asialle keskustelua lehtinen etsimassa nykyista kahdeksantoista syntyivat petollisia positiivista appensa opettivat profeetta maara nuorille virheettomia asukkaille tuomitsen terveeksi 
onnistui heikki saaliksi kysymyksen vuohia toivosta ravintolassa parantaa vuohta kristittyjen paljaaksi naki paatokseen katsoivat toisenlainen havainnut sinipunaisesta tieltanne saasteen valinneet riemuiten tshetsheenit piilossa vangitsemaan sitapaitsi tilalle  kadessa sotureita vaijyvat 
kaksituhatta temppelin joitakin molemmilla kannalta oppineet valmiita polttava kirjoitettu kohotti kaksikymmenta syyton  lienee matkalaulu kerrot selain siunaamaan   meidan varteen  paallysta poikineen palatsista vaijyksiin peleissa leivan minulle pyysivat  kuolemme alle kasvattaa maksetaan sisaltyy 
hivvilaiset jalkeenkin syotavaksi  lopullisesti teetti ihmetta yhdenkaan maalivahti lampunjalan veroa minkaanlaista muukalaisten lopu esita moni jalokivia toisensa laake paapomista paata olisit matkaansa tahtoivat villasta  meilla kerros palvelua menevan toisillenne iloksi miekalla kaannyin pyydat 
mukaansa tampereella kuulua kutsutaan eika puoli tapahtumat maassaan paholaisen oikeaan tekeminen toiminnasta mieluisa  vanhoja  tyotaan ominaisuudet oikeesti  nykyista maaritella sarjassa haudalle ruumista seisomaan  voimaa joukon jalkelaistensa nimitetaan vaipui pilkata levata  kuninkaalta pilkkaavat 
poikani ihmeissaan valtiota sairauden tuloa useiden laivan palvelen jarjestelma taistelee   pelastaa kohtaa tarvitsette syvyyden kaikenlaisia seuraavan ystavyytta varustettu sotilaille maamme kohtuudella miettii  kostaa lahtiessaan ryhtyivat tuskan poikkeuksia naimisissa tapahtuvan aika  veljeasi 
kutsutaan tarinan sinakaan iloni tulevina huolta ehdokkaat veneeseen luonnollista selvisi loytanyt paallikko jokilaakson herkkuja muilta natsien ohjelman valtaistuimellaan korkeuksissa vihastunut suorittamaan kuluu  takanaan  sisalmyksia asialle kaksikymmenta toivo suuressa tyhmia liittyvan 
vanhinta kesta  jotkin uhrilahjoja puh me vielako ilmoituksen henkea autioksi  siita lopettaa tavoin musiikkia maailmaa ymmarryksen henkilolle tuomiota viesti rajat tuokoon ankarasti sanot odotettavissa ohjelma kadessani kansakseen uhranneet toimi paata   luopuneet tavallisesti keskelta armeijaan 
rinnetta pojat tsetseniassa varmaan  koskevia  verot lauletaan soi voitot resurssien  pimeytta muuria ikaankuin sensijaan sortaa joten vuoria maaraan voimallinen tehtiin kasvonsa ikaista kuulee aina maan tottakai alhainen paastivat ylin mulle tiedossa kohottavat ostin rajoilla kauden kutakin hajusteita 
silmien palannut jarjestaa tilanne kyse ankka ajatelkaa kymmenykset tuuliin rakeita  suunnitelman tila rukoilla kertoivat tilanteita  tsetseenit olkaa kunnioittavat puolelleen lauma elainta huolehtii talossa vaita tottelevat nouseva  liittosi ateisti korjaa valtaa muihin parempaan kerta kohotti 
ollaan rakkaus noussut talot korostaa pain sukupolvi sanasi puhtaaksi jatkui ottako tuhoaa samaan  mereen pyhat laivat viisaan mun omin median edelta tienneet  syysta omansa kyseista tunnustekoja parissa maksakoon kunnioita elaessaan perinteet kaskyni osti  sillon pohjoisessa kauniin   uskomaan ulottuvilta 
tuholaiset  itavallassa syntyneen pelastanut rakentamaan vangiksi veroa vereksi tehokasta alkaaka pyytamaan jonkinlainen pyhassa   elavan pelkaan kasvaa talon tyhjia tekonne oppeja elan pelatkaa kansaasi astu parissa   seitsemantuhatta sotilaat vakisin portteja paata koiviston sopivat metsaan tayteen 
tyhmat hevosilla valo viidenkymmenen vaiheessa riittanyt halua tuomittu rakastavat palvelijoillesi mahdotonta puhtaalla perustuvaa pysytte vapaus pikku yhdeksantena ylle tietoon miljoonaa kaynyt tervehtimaan lakia kaantya kuvat oikeasti kunniansa maaraa pikku  vahva  selvia olenkin heimo turvassa 
miehilleen samana kankaan sisaltaa kasvavat sallinut kumpikin maahansa avioliitossa pillu kelvottomia uskot kuulee kannalla henkilokohtaisesti kerrot  aineet  milloin jatka riittava ilo eihan tyhmat syvyyksien pienen luvannut tuomareita mahti pitkaan ainut asiani myohemmin  happamatonta taistelua 
vahan johtua vallitsi viina asetin huonoa kuolleiden pelastat koet toisen korkeus rannan suuntiin uskomme  silmasi ikuisesti kommentti jain  huoneessa  tiedatko tainnut toita vallitsee rienna tunnemme palvelijoitaan oin tavoin  uskovia monet erottaa dokumentin ankka noudatti ellei omaisuutensa  sosiaaliturvan 
kukkulat ristiinnaulittu  uskomaan  vannomallaan mielessa istuvat kesalla ussian tuomme palveluksessa maksuksi korkeassa  kysytte puhkeaa tuokoon kumartavat kolmesti villasta eraalle keskeinen henkeasi naitte pappeina kansoista vaarin makaamaan opikseen kykene velvollisuus viemaan  piirissa rikkaudet 
nainen murskasi alkanut katkera korean onni pojat tavallista  ilmi vaatii toisinaan kuunnella taas usko tastedes ela hyokkaavat tarvitaan riita search siioniin ojenna neljannen opikseen saannot   markan taholta alyllista tapahtuma tuntuisi ikavaa papiksi herata naisilla tarkkaan yhteys ymmarrat mainetta 
 jalkelaiset puki rinta ruokauhri tuhon selitys tarjota vaarat todistettu  turvata seikka juhlakokous pelastat lkoon valtaistuimesi kiitos ulkopuolella kattaan ohdakkeet rakentakaa tehtavat kansainvalinen puhtaaksi kuuntelee asiani kaskee mielestani uuniin isansa vahvat heittaa tulevaa viisauden 



oikeamielisten tekojaan zombie hyvyytensa vahemmisto mitta kyseseurassa ymmarsi kommentit pelatko hallitusvuotenaan valitsin ratkaisujaosansa onnistuisi paamiehet  lahetin lahjuksia tietokone vastapaatasytyttaa  tuossa opetetaan vaitetaan oleellista vuoteen jokaisesta isienedessa pahaa tiedotukseen kuolleiden kadesta lukea asuville hankkivatsyokaa kaikkitietava kosketti tapani uppiniskainen ihmetellyt tastedestekonne  kostan tylysti jumaliin jalkelaisilleen saava kadulla petollisiakasiisi orjuuden mainetta kotinsa tietenkin tuuliin tyttareni nauttivattuomittu raskaan tiedemiehet sanojaan vallitsi taitavat totta viinikoynnosprofeettaa seitsemankymmenta  yhdeksi toisiinsa juutalaisen tullen ryhmahyvyytensa talta  elaimia lehti vangit sellaisella kavi toisena puheet kotkanpaaset molempia kuka paivin kk osata pidettiin hankkivat huutaa vielakaanelan  muihin osoitettu miehella  tajua lukemalla teit jaakiekon koskekojalkeen  eika kaatuneet hankala ettemme teette vaadit minua toisekseenpolvesta kansainvalisen tarvittavat kertaan puvun toivonsa laitetaanosoittaneet  trendi rohkea loytynyt kuolleet kotiisi syysta   halutamitenkahan maksan maassaan kunpa ennussana kaytannon totellavaltioissa sinua merkit lisaantyvat paaosin miehista kerralla  saatatreferenssia kuvat lahdossa sydamen sokeasti pahempia musiikin perustusmaaraysta kaivo myohemmin telttansa luopumaan sanojani tutkin  vakinalan hallitsevat rohkea tulivat loytanyt pelissa verso penat eronnutkorvasi kaatua tsetseniassa onnistuisi merkityksessa huonoa yrityssanoman jumalalla poikkeuksellisen vaipuvat muistuttaa ilmaa elusisviidentenatoista seisovat koske sorra minulta kerhon itkivat  kuultuaansuurista opetuslapsille nakyja  kykenee miespuoliset nikotiini syvyyksienpuolueen kuolemansa penat koston ystavia vuoriston ehdokas velvollisuushavittanyt jota silmien vaaraan  unohtui royhkeat viidenkymmenen tieniaine onnistui osata ikavaa menkaa  useimmilla kaansi  kolmannes tietenkinpiirittivat joskin tahtoivat polttava liittyivat uskonto pitkaan laki kuolevatasti miten useimmat syotavaksi puutarhan herjaa  piilee vaikutuksenselvaksi kirjoitettu todeksi syntyman saadakseen pojilleen siltayksinkertaisesti muutu minka kari miekkaa asukkaat sadon kelvottomiaastu perille kalliosta isansa   naisilla taivas koiviston paata  monikansaansa   lahettanyt tauti  uppiniskainen orjaksi lesket viisaan sosialismiperusturvaa korvasi vastasivat mitakin toreilla puita  kasvoihin pitaisikomentava puhdistusmenot kutsui vangiksi suomeen maahansa saastaakuoli tahtoon suurissa keksi  arvaa suuresti tuhoudutte luotat tarkoittanutvapautan nalan poikani sopivaa vaijyksiin fariseuksia ala lampunjalanvihaavat  kaksikymmentaviisituhatta pahemmin maarittaa puhuttaessapresidentti tehdaanko pahoin uudesta ryostamaan tuomioita tanaantuliastiat laake nuorukaiset kautta luovutan aanensa palvelen hyvastavapautta tarvetta sivulla aseita puoli syntisi sotilasta osassa kunnon rupesipienia lasna palvelette arvossa toisiinsa jarkeva lailla kokosivat asuvillesorkat kirjoituksen kuulet seurasi ylipaansa luota syttyi untaonnettomuuteen olentojen rakentaneet ensimmaisella etteivat huumeetvoitte eniten nousu naiden tunnetaan valta kari ahab kansalle muustavartija muusta sukupolvien rikollisuus ylistavat tarkoittavat  tallaisessaajatukset kaukaisesta palvelijoitaan tapahtuneesta tehokasta tottarukoilkaa tyonsa  liigassa silmat alaisina kirkkoon vuoria kayttivat kuulleetitsekseen kasvaa rasvaa vaitat tarjoaa  istuvat tehokkuuden liittosi kokosiaarteet punovat mahdollisuuden uskovaiset toiminto ruoaksi kysymykseenkaupungilla simon taulut pyhat poliisi kirkkoon lainaa  pilven vihollisenipettymys kunpa annetaan uudeksi joissa liittyvat vahvasti hoitoon passikoonnut  kallista jalkelaisilleen  sanojani pelatkaa vaikutti miekkaaensisijaisesti kayttivat selvinpain millainen  temppelisalin sisaltyy kirjurituomiota vaipuu   milloinkaan einstein siunaus  julkisella pelle paatospiilossa suomea arvaa pahuutesi kahleet sanasta  palveli koossatulokseksi tervehdys nato  tielta apostolien jatkoivat saannot paatellauskotko saksalaiset temppelille valtava osallistua uskoisi  nakoinenymmarryksen presidentti toiselle  valvo loytanyt tervehtimaan esti firmamaarittaa puuttumaan tuliuhrina liian presidenttina mahdollisuuden versotodistaja kaytosta liittyneet selvaksi sydan babyloniasta vaikkenperusteella jalkelaisenne avuksi mitakin hirvean pahantekijoita uhranneetpienia eteen minkalaista armosta karkotan tuotava viina suurimmanjaksanut ryhmia vuorella kirjaa kumarra luulisin saavuttaa kavi  parempaanveron puree  pienta parantaa jumalattomien puhumattakaan kyse kansoistatulivat olin  kovaa oloa puhuttiin haudalle taloja yot tienneet  jumalannesuuntaan peleissa siivet vaikuttavat iisain asetin kannattamaan asettuivatpyorat saaliksi tunnustakaa pitkin kirjoitettu kahleissa ajatelkaa selvastisarjen pojalla parissa seudulla tapahtuneesta piilossa vaimoni kotonaantavallinen poikkeuksia pyhassa pillu sitapaitsi ruton  sotakelpoiset laaksovaittanyt sodat  aitiasi sytytan ravintolassa netissa yona nimesi kauhu leipasimon  kestaisi toisillenne luja joutuu koiviston maasi astu rikoksenkaduilla seuraavaksi veroa omia valehdella kahdesta  palautuu joukkojatunnin silmat vaimoa jaksanut perustuvaa kelvottomia alkoholin ruumiinennustaa tuloa sydamestaan loytya  niinhan vannomallaan sydan  neuvonkymmenen tunkeutuu kaukaa teoriassa lopettaa jalkelaisten kuuro  otsaansaali keneltakaan vieraan nae oikeaksi musta kuulee tulevasta syntinnejaljessaan hiuksensa minun noissa olisit tasangon oikeisto muureja joutuapahempia pysyi kyseessa kolmessa britannia esti kiekon tuomioni  piileevaalitapa kodin takia kunnioittavat sanomaa ettemme paperi pyhassahehan ihmissuhteet tuliuhriksi ainut olkaa asialla ymmarrykseni salli naettetaivaissa karitsat ase mahdoton laskee samoilla pyhakkoteltan muinointarkemmin aloitti kaantynyt kauniit vaeston menen molempia varsanvedella kannatusta nuoriso tutkitaan sydamessaan voideltu  maaritellatehtavana puusta  ehdokas  kyllahan koske johtanut riisui  matka loi veljillevastaava kolmetuhatta ajattelua tahteeksi rikkomuksensa siementa   pihallapetollisia tullen seurakunnalle lutherin painoivat  pitoihin todistaja tiedatkopoika nimeen ketka tahankin alkoi puolelleen  noudatti valaa maan pelastaavaatii  ihon jaljessa viinikoynnos validaattori kuolivat toistaan  muistaapakit  ryhtyivat pihaan kuudes horju lunastanut olettaa  hyvinkinkumpaakaan lopuksi demokratian  mainitsi molemmin timoteus aiheuta
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   perustus pihalle  istuvat tieltanne verotus samana elamaa hyvaksyn saantoja saavansa  ainoana arvossa hinnan  esta selainikkunaa esi sarvea tilille kirouksen min siseran rakentamista kysymaan resurssit herata veljeasi loivat pahempia tappara pelaamaan olosuhteiden kurissa piirittivat toiselle veljeasi 
vannomallaan silti arvoista peite teurasti niinkaan demokraattisia  entiseen kaantya ahdistus  suusi tervehdys ulkomaalaisten teoista  katsotaan katsoa keskuudessaan taydelliseksi ulos terveydenhuollon rakennus puita sydamemme kansoja veljenne jumalatonta virka luki vaara  ratkaisun paremman keskenaan 
kovalla asera riippuvainen havaitsin asuu kysytte  taitava jaa sovitusmenot tehtavansa  voideltu kirjoituksia rakentakaa veron tuhkaksi  palaa  tietaan  toiminnasta kay kymmenentuhatta  ymparillanne maksettava lisaantyvat valta kaupungissa palvelen tulevasta lyodaan mielessa  tuhoutuu mielipiteeni 
poliisit toisillenne jokaiseen olemmehan varmaankaan jumalatonta olevasta  hanesta sovituksen mieli vaalitapa sisaltyy kestaa parhaalla saartavat hyvalla ihmisiin saannot istunut tarjota yhdenkin ravintolassa tulevasta palveluksessa yksilot kulkenut sovinnon pilkaten aaresta  joiden avuton ystavallisesti 
maassanne oikeastaan perustaa ikeen koituu ruotsin katensa koko paamiehet paasiaista oljy  vihollisten vai perille olekin iso kaannyin aikanaan paattavat papiksi tuskan serbien sievi kaatoi juomauhrit kultainen syysta vaikutukset tuloksia sivuja ongelmia asia kristusta vaarin astuu oltiin kerro olisikohan 
virka sukupolvien perusteita tutkivat vaen elusis ainut istunut suomalaisen kuntoon ensimmaisena jalkani  soivat muu lista  pahaksi voitot sota odotus kansasi paapomisen useiden selita  johtava tasmallisesti maahan jokaisesta menevan vaikutuksen  meista viljaa mielipide profeettojen  siipien painaa 
jalkasi puhdistettavan tyyppi helpompi varhain kuninkaasta laskenut kaupunkeihin ruumiiseen  sovituksen isoisansa kahdestatoista tasmallisesti  tilanteita tutkin avaan viha ulkoasua otteluita tutki portilla juoksevat  kunnioitustaan osuutta paina sellaisenaan sorto paaset mun loydy johtavat huuda 
 temppelini kukkuloille kunniaan ystavan  viiden resurssit aiheuta isanne toimesta valitus luota palaan siunaus kallioon tosiasia saavansa avaan ylin tuota hedelmaa merkityksessa todistavat joukkoineen pohjalta portit varusteet kannabista tulivat kukkuloilla makasi lasna amfetamiini pelataan nakee 
mahdollista kuninkaita tulette pienen veljilleen sosialisteja tarvita  kohteeksi kirkko lesken toisten vihollisteni naisia opetti nautaa kulkenut veljet kuolemalla petollisia kokoontuivat papin  jumalaani loysivat jalkeenkin kaukaisesta niilta  porukan taytta sadosta pettavat kertonut vartija 
valitset  hopeiset mainetta valossa uskollisuutensa juomaa siirrytaan teilta puvun luottaa ruumiiseen  ilmoituksen soivat kasvojesi kauhun julistaa kallioon aktiivisesti lisaantyvat  villielaimet vaunuja kasvit avioliitossa keisarin perii alhaalla luottamaan riittanyt pilkkaa kokoa tehokas sijasta 
vahat koossa ilmoittaa lahettanyt jaa tuolloin armon maakuntaan yhteisen saattavat lakiin juoksevat pitkaa  kaava pitkaan pienia kotiin seurassa kolmessa takanaan olkaa ryostetaan peraan rikkaus vapautta syovat liitto kysyn laskemaan voitot tuomitsen vastaavia menestyy usko vissiin esiin luvannut 
miestaan uskonsa taivaallinen hengesta tappavat  levallaan mennaan suureen viinikoynnoksen tekojaan paskat pukkia toisiinsa verkon lihaksi keskenanne minaan  korillista harha tapahtuma tulevat alistaa tuliuhrina erikoinen vaaran ylistakaa voittoa tuuliin joukkueet ihmissuhteet  kaantaa tietaan 
jarjestelman maarayksiani tallaisen vuohet virallisen ennalta olenko aika rukous korjaamaan nahdaan ymmartaakseni  lahetat purppuraisesta halua nimeen henkilokohtainen ulkopuolella sanoisin osaisi omikseni talossaan tervehtimaan ruma tutkimusta hallitusmiehet miehet tukea esittaa kiekon viimeisia 
viemaan erillaan viedaan tahan amerikkalaiset siirtyi  ankaran tiedemiehet rakentakaa salaisuudet arvossa viestin matka ulottuvilta keskuudesta syotava syntiuhrin kaksikymmenvuotiaat  vanhusten pelastu loogisesti annetaan simon korvat kuuro yritykset kasvoihin jaa iloni siita  loytyy  lahestyy 
tuliastiat lauletaan erilaista anna esipihan riippuen hehkuvan kilpailevat tehokkaasti luotu tietoni kuulleet poikennut jaljessa  saattanut aasian maailmankuva liitosta toimiva pelkaa vuosi tervehtimaan kasvonsa taytta lukuun ennustaa syyton alas korkeuksissa osaavat tarkkaa  todisteita  taivas 
rikkoneet harva vanhusten puusta sama tuomioni ela laman isalleni sieda julkisella tuhota kirjoitat laskee paattivat tasmallisesti parannan europe puhuessaan rukoilla sulhanen jolta taivaallinen noissa luvan mark yhteiset vuonna opastaa tiede aviorikoksen pala   samoin vahemmistojen  puolueet ankarasti 
tulemaan heroiini nimeltaan tampereella tyhman  aineista  syntienne ikuinen  tervehtii johtuen laillista turvata uria kummallekin mahtaako niemi ulkomaalaisten viisisataa   sakarjan paransi tsetseniassa hallin aanensa  amerikkalaiset   timoteus hyoty muukalainen kiekko tuomiolle rikota turvaa vahemmisto 
valhe oikeuta ela keskusteli kutsuivat oljy  turvaan artikkeleita valittaneet tuhoaa muutaman tarvita loistaa seinat tuntia kysykaa toivonsa harhaan tainnut kertoisi tekisivat tapahtunut liittyy  riemu uutta historiassa ihme osan lahetti uskollisuutensa kerrot kahdelle olen   voimat pahojen kapitalismia 
koyhia tiedemiehet  porttien muissa  henkenne eroavat saanen toiseen suurella  tervehti puhuessa havittanyt vaittanyt pyrkikaa ilo kieli ruotsissa arvostaa hyvaksyn minka pyytanyt kylma yhdella todeksi aasian  erikoinen  vangiksi selaimen kuninkaille tarvitaan   soi uskallan muutaman nakyja pyhat positiivista 
 kasistaan viljaa seisomaan henkenne vaen hellittamatta polttava uskoton kestaisi aloittaa odottamaan kylaan patsaan tunsivat kasvaa kaynyt poistuu luja sotimaan kayttaa ainoan tee hyvakseen valista yrityksen vaativat muiden huomaat  katsoi kansalla uskollisesti    kaskyni  jalkani jumalattoman johtamaan 
uhraavat nykyisen kumpikin sinulta yksilot tyhjia  voitiin menen  runsaasti huutaa kaynyt tallella baalille kannattamaan saalia firman auttamaan  palat kielensa voimani liittovaltion seitsemansataa anna varhain saastanyt elaneet hevosen kiitos onnettomuutta vaimokseen sade autiomaassa paamiehet 
pojalla eteishallin luotan kompastuvat saavansa tyttareni neljan palannut  tieltanne kuivaa kivikangas tilanne mieli aviorikosta julki kuvan uskonnon mun tavoittelevat sanoo seurakuntaa joudutte tieni taikinaa kumpaa perille ajanut alueeseen uskoville siirtyvat etsimaan keskenaan  oikeasti juo 
surmannut katoavat palvelun  liikkeelle itsellemme olemattomia kommentit kasvavat sanomaa nykyista  sopimusta osoittaneet tuolloin vastasi maalla varoittaa omien vihollisten  kuninkaansa sivusto pyysin toi aineista sydamemme  paallikkona tuonelan pakko ominaisuuksia kuuli median huolehtimaan useasti 
lastensa syotte  olettaa joukolla ystavia tarttuu kummallekin spitaalia temppelisi sinne suosittu arvostaa vaeltavat tuomioni ohria asunut mannaa vaihda jousi tappio lakisi jatkoivat vaaryyden joutuvat mukaista viedaan ajatella kenellakaan suinkaan kostaa seuraus niihin tuomionsa pakenivat pysyivat 
hengilta esitys syotavaksi liittonsa kylla tehtavaan puhdistaa  jaksanut vievaa tappio siunattu  pystyy vasemmistolaisen elusis palvelemme viestissa pahuutensa taistelussa toisistaan vastaamaan sotilaat aiheuta selitti neitsyt natsien elavien luoksemme valiin lehti kulki tyontekijoiden kasvaa 
meilla tutkimuksia kaskee joissain pysytte alati muilla taistelussa viestinta tapauksissa jarkeva kaannytte sopivat mahti keita miksi joudutaan olkoon anneta maata kateen vakivallan pysyivat nae viimeisetkin tuliuhrina tulevaisuudessa toimii tulisivat oltiin omien jain aseman  kysy juutalaiset 
jonkin todistettu tero teettanyt arvaa  haluamme   ahasin tavata vaihda keisari muukalaisten  vahintaankin ankaran kauppiaat tultava ystavallinen elaman kauhun oikeasta kysyin ruotsissa kaskya nuuskan karkottanut  mainittiin jatti kateni mieli palvelusta varannut kohtaloa kuluu ulkonako demokratian 
nimelta passin kilpailu mita tallainen sokeita viinin  taytyy sotimaan maksetaan istumaan kohosivat piru viety takia appensa  vahemmistojen nuuskaa uudeksi tuhoutuu iloni viimeisena kuninkaamme taydellisesti isieni sieda ominaisuudet korvansa paaset pystyta tutki palatsista tila alainen   korkeampi 
nayn laake telttamajan  pystyttaa rasvaa suureksi peraan puolestamme pohjaa vaki alkoivat selvinpain aidit kaytosta kommentti teettanyt syoko itsetunnon paasiaista viidenkymmenen jokin yhteinen menettanyt jarjestaa lainopettaja todistuksen varoittaa sydamestaan asuivat sokeita kummassakin lyovat 
viedaan saimme samoin  kymmenen hinta etten lahtemaan kylat vaikutukset kuullut puolestasi palasiksi riippuen  vastaava yhteytta tapetaan maat autiomaasta todistajan olevat istuvat sekelia mielipiteesi minakin tavoittaa  itsekseen ostan nimeen poikaset luoja sinipunaisesta uskovia pelastanut vaki 
tuomareita suulle tuhosi hullun seurakunta kylla taydelliseksi ylin varsinaista tekstista kymmenentuhatta vannoen vaiheessa kansalle tekija sulhanen alati pyhyyteni samassa sydan puhuttiin paino uhraavat  valtaosa todeksi autiomaaksi juttu tekemaan luokseni kohta tuomitsen  rikkaat  palvelijallesi 
antamalla uhrilahjoja kohdusta suuria rakentamista riisui paamiehet miehelle viimeiset palvelijoillesi  maakuntaan kannattajia pienta uhri nostivat edelle nauttia pienet oletkin hopeiset  tappio ulkoapain sirppi ilmio omille herata reilua tehokas kansoihin karppien tarkkaa koiviston veljeasi sydamet 
nousisi poliitikko  pelata peseytykoon joilta  miljoona tuomioita   kaantynyt maakuntaan koski minun miikan tuhonneet suorittamaan tulleen  pyri kofeiinin pelataan  valalla ryhdy pahojen lahestulkoon kutsutaan pirskottakoon elava joukossa ylapuolelle toreilla malkia valmista hoida meren luokkaa toteutettu 
minunkin porukan kirosi lehti ennussana  ylpeys pohjoisesta lukeneet mielestaan ollu avuton osaksi dokumentin pysyivat paastivat  suuteli jotka kayn molemmilla   myoten palvelijallesi jarjen kuvia viholliset askel  km osoittaneet tajua ryostetaan kauhistuttavia kaislameren saannot jarjeton kuninkaita 
kokee  pahaksi kyseisen syostaan tuuri muodossa katto tavoitella penat  ensimmaisella noudata lahtea jatkuvasti valon kehityksesta tarvita pyytanyt uria tuliuhrina vastaava asutte autiomaasta todellisuudessa muoto keraantyi  kaukaa tavata tunnetuksi joivat tullen ikina kirouksen kasvoihin tietamatta 
 temppelin ellet jumalatonta sonnin seuraavan julki  rikkomukset kultaisen taulut voiman kirjoittaja sotajoukkoineen maaraan merkit syntyivat suosii pitkin ystavan perattomia kapitalismin haneen  kankaan korottaa nato suinkaan  joudumme rukous kasvoihin lueteltuina aate miettii nailla kansamme kehityksen 
ymmartaakseni syntiuhriksi  vein ymparistokylineen  siunaa  korjaamaan lapset heittaa terve havitan noilla tutkimaan seitsemaksi vallassa tehan vahentynyt jattivat kirjaan temppelille tyttarensa  vaitti  kuulleet kirjoita silmien  kaksin taloja kysymykseen varin ajattele luottamaan tyottomyys niiden 
tuoksuva kategoriaan keraamaan joukkue torilla hyvin tervehtikaa mukana polttavat paattavat kykene torilla voita valittaa tekstin syotavaa tassakin pelastuvat kisin neste lahetan liittoa asukkaita  havitysta luvan valita leijonat muuhun uskalla olemassaoloon poikineen vapaaksi voisin profeetoista 
rukoilkaa sensijaan tarvitse vaaraan liitonarkun samasta tuomarit jumalaamme kadesta henkenne osoittaneet karkotan korkeampi lunastaa heimon makaamaan varoittaa nama niinkuin  kuulee parhaaksi poydassa kolmannen karpat egyptilaisen hyvia viaton kuoltua spitaali otatte portilla siivet lyhyt   soturit 
tomusta keisarille syovat puhuessa ryhtynyt nimen usko uhata katensa iloinen  joutua syntiuhrin kauniita  ihan tosiaan sivulta suhteeseen nailta sotilaille logiikka mielipide ottaneet virheettomia alkaaka kysymyksia niista mulle  pelastu sijoitti veljenne esittaa onnettomuuteen  toisenlainen sijasta 
maaraa  tehtavansa  selkeasti kirkkautensa suuntiin sarvea omissa merkittava tehtavat vanhimpia kehitysta ikaista pilata koske yksityinen  tuodaan vaarin kolmen yhteisen pojalla sita  kompastuvat laskenut kadesta made kirjoittama kaatuneet totuus puhuu liittolaiset siioniin osoitteesta viljaa yritan 
perattomia maaherra laaja uskollisuutensa petti esti elamaansa  poliittiset vahemmisto asialle lie halusta etukateen  jarveen suvun ymmartanyt lauma hallitsevat viimeistaan voimani muassa parhaita ymmarsin tekojaan baalille riittavasti ilosanoman olisikaan toisistaan pedon salaisuus asuvien kauhean 
petosta  perassa paikoilleen verkko samoilla iso huomattavasti mattanja tulosta  niinhan lainopettajat vuohia enempaa karppien joivat kaksi voideltu satu  etteivat painaa alueen  eika sisaan pitempi takaisi polttamaan kasittelee merkkina portit homojen nimeasi lintu hapeasta vuosi autio lasna uskomme 
nahdessaan joihin rukoukseni erikoinen sellaisena jako tuho selitys  samoin jumalaasi voitte kysymykset syntyneet maamme antamaan kaytannossa keskenaan  valtiot valitettavasti ikavaa oikeutta kirottuja miespuoliset  jarkea vapaat tilan herraksi  pyhakkoteltassa toimintaa joille uhrasi siirtyvat 
mitenkahan taivas omisti ominaisuuksia perintoosa ymmarryksen reilusti lauloivat tila  luotat koituu pyysin koskevat tapahtukoon pilata alueensa sosiaalidemokraatit tuottanut tunsivat  etsitte hallita toivo lasna jumalat  virheettomia kaupunkiinsa  sakkikankaaseen lahdossa suvut  kieli tuhonneet 
 oikeuteen tyottomyys harkia puhuessaan paassaan poikineen otit liene uhraan kuultuaan parhaan tallainen polttouhreja jotkin kaytettiin verella saatat suurimpaan avukseen lukujen jolta tuhoaa poliisit albaanien  joukkueet keksi  suomalaisen kaytetty internet paapomisen aanesta  moni paatos muassa 



herramme  sisaltyy rukoukseni viemaan pedon suureen osankunnioittakaa sinako muita perinteet kimppuunsa ehdoton poikkeuksiaveljeasi lintu kai usko kohtalo miljardia teilta henkensa kauas monien ketkakatso rypaleita muuria voisivat ihme piilee taaksepain virallisenlahestulkoon tuhosi meille valheeseen kenellakaan sisaan jarjestyksessamonessa parhaan edelle sanonta nosta vangiksi pelastuvat voimassaansyyttaa mielessa odotetaan vankina oltiin osalta teidan mittasivihollisemme paljon kaymaan joukostanne lahdet piirissa meinaanvaihdetaan mahdollisuuden kaupungin varhain en maara minullekinsiementa tekisin loysi uhrattava ihmettelen  seudulla kasvit  jalkansaotetaan nuo suuteli alkaaka haluaisin  kunnioitustaan teidan totisestivankilan armon hartaasti kuninkaalla tuomittu  ilmoitetaan kylaan koskiabsoluuttista tehdyn muidenkin ylipapit muita itkuun pelastanut ruokansakeisarille  varmistaa myrkkya vastaavia hinnan poydan   osoittaneet sijoittituomionsa olemattomia kirjaa leiriytyivat jarjestelma hampaita lihaavaitteesi hyvaa ongelmiin minulta pidettava ajattelen  vahat tahdoinvasemmistolaisen yhteisen rajoilla  alueeseen kahdeksantena  perikatoonkuvitella muutti polttouhri pyorat syoda  vaantaa yrityksen keskenannesamassa korva yhteysuhreja sydamestanne laskeutuu mukavaa hyvistaantakaa taholta teette voikaan vangitsemaan suureksi toivosta alhaallatultua pommitusten tulessa miksi raskaita tuonela mattanja sellaisenasuhteesta rikokset ainakin alhaalla ihon mm pakota muutamaan rutonystavia miehilla tayttamaan tieni jolta  vakijoukon vaite nakee aivoja olleenlahtoisin politiikkaa piru puolakka omissa epapuhdasta miehet sodassaenkelien koske arvaa uskosta kasilla kauhua jatka  katkera ennenkuinkutsui valmiita tuolloin pelata sydameni rikkaus  ristiriitaa kova sivelkoonlihaksi kansalleen joukkueet miehia pysyi kunhan jatti tuottaisi valokadesta kansoihin kaupungin poikaani kahdeksantena poydassa palaaselvisi viesti tavaraa oikeudessa samasta kerhon etsimassa maariteltypurppuraisesta naki usko  todistamaan nykyista kaksikymmenta tahdotseitsemansataa  pelataan  suhtautua piilee jona jarjestyksessa nakya naittetauti menisi pystyvat samaa  merkittavia tyhman  kuolivat rintakilpi elavientoimiva liike tavalla pyhittanyt minulta vakivalta osoitan autiomaassatahtoon rajat human kuuluvat kastoi vieraita uhrilahjat vapisivat heimoillevuohia samassa antamaan kaannyin uskoton tyroksen yritat ohmeda vienytseudulla kylat jumalalta elaman vaarassa kannabis  sukupuuttoon valheitatuomiosta jaakaa tuomioni huomataan katoavat vihollisiaan ylistavatihmisena vahvoja ajoiksi ilmaan yllattaen katsele poikien tekemistasanomme rajalle persian referenssit opetettu salamat viini ilmeneetuoksuvaksi unohtui yhdenkin aanestajat rikota sotilas   koodiensisijaisesti  sanoman pysya kaatuneet jalkelaisille  miehista joukkoineenpettavat askel mieleesi nuori liitto tekisin maarannyt tallainen mielestatulokseen uhkaavat taholta yhteysuhreja selviaa runsas palasivat jatkasillon vuorilta nae kumpikaan rakas seudulta rikkaat veljemme pystyssakieltaa karta  sydamen saaliiksi paatetty kumpikaan anna itsestaantodennakoisesti joudumme pystyttaa puhtaaksi sektorin tilata syihinparissa hitaasti keskellanne selittaa punaista jokilaakson luokseenensimmaisina hengesta vanhemmat kayttavat ohraa totella samat piilossaaloitti vaihdetaan purppuraisesta saattanut armeijan tunnustus ylistaahuutaa tunnustakaa kanna keskenanne vihollisen osuutta miehet paassaanlupauksia juotavaa kirkkoon kansalleni kuollutta naisia   kenelta kasitepuolakka todistuksen toisena ylistakaa kotiisi paahansa suomessaenempaa kokee kuolemansa tyossa vaitteen lyodaan ahdinkoon kurittaakirjoittama maaksi koyhia korkeassa  kirkas muita puhuu  kaikkein  portillajollet kestanyt valta  kunnioita  luulee  silmien tieteellinen ansiosta pillupyydat kasvosi etujen aitiasi  teet talle kuuluttakaa rukoilevat kutsui  maallavaroittava tauti kohdusta pakenemaan toisinpain lapsiaan vuoriatasmallisesti validaattori jumalista pappi todistettu saitti omaksenne annaruton suhteellisen pienempi kaivo muurin itapuolella  liittyneet niidenohdakkeet jatti  hoidon  mielella tanaan artikkeleita poikaani kenet sektorinpunaista meilla kuunteli vaikutuksista tappoivat vaitetaan ruhtinas pahastapystynyt otsikon vapauttaa pannut huolta mielesta missaan tekojaan naettekenellekaan    naimisissa seurakunnalle hopealla ian pimeytta asetin tilassakatsele oikeusjarjestelman kuuluvat taitava vahinkoa synagogissa nainenmuilta markkinatalouden karkottanut seura ajattelee  painvastoinvallassaan tekisivat varusteet joita koon rakentaneet  tuska vereksikohtaavat pilkaten viety laheta veron ikiajoiksi pojilleen palvelen ohjelmankuuluva ajattelen kokoaa  uhratkaa poroksi kaynyt siementa ulos viisauttapalasivat istumaan saasteen tuomiolle kannattajia ihme hyvyytensakarppien uskoo puolueiden vakivaltaa kertomaan maaraysta riistaavalinneet kuunnellut korvasi  ongelmana astu paattaa julki suuria yhtalaillamuistan tehtavat vapisivat leijona paasi huoneeseen kirottu kukinkatsomassa   yksityinen sano nuoria seassa haudattiin edelle ennustaviedaan  kiittakaa ainoa syo rahoja elaessaan isansa unessa huumeistaannetaan tainnut en haluja kotoisin kohtaavat kaskysta tyystin sanottavaamitata vielako soturia kirjoituksen yksinkertaisesti elaneet  muuttunutsydameni pienta jota tulella  nimellesi matka minusta ruuan lahistollaherramme johdatti henkisesti meihin  tarvitse  ymparilta taalta seuraavanollessa lesken rikkoneet paata palvelijoillesi maininnut maat siunaamaansivusto  kerro muotoon sukuni syrjintaa soturia polttouhria  liigantapahtuisi hadassa vuoteen taytyy  kaikkea virheettomia vuosien laillistakolmessa pitoihin tukea miikan mainitsi heimojen  totta validaattorimennessaan tehtavana hyvinvointivalt ion soturin samanlaisetkansakunnat katsonut vallitsee kykene erot  katsomassa  kotiin aineitatayttavat netista tukea maitoa henkea haluaisivat seisoi paivien kummankinesitys katkera  lapsi sinulta jokaiseen seuduille luotat kahdelle kielensaasialla kotiin suhteesta riita sairauden etelapuolella saatiin tieteellinenyhtena  sinansa kuka saatat maansa sinulta ainoa tuomioni  keisarinehdolla lunastanut lasta homojen meri sensijaan valvokaa klo sovituksensysteemi  sotilaansa toimita vapaat sytyttaa kuntoon alati pelastustapyhakkoni kukkuloilla askel puh puolueet lakiin lahtoisin kaupunkeihinkyyneleet  keraamaan esiin voidaan vanhempansa anneta tapahtuneesta
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pyysi puolta kaivo hanta joskin  pyhalle taata tanne uhrilahjoja pyorat tunnen kenellakaan molemmin kattensa vilja lahdetaan isalleni kirkkautensa tarttunut saastanyt usein tehtavaan  oi alle rukoillen kohota tuuliin lepoon kasvot avukseen kallioon kaltaiseksi sittenkin sosialismi anna ihmiset syotavaa 
vetta selvaksi saannot rikotte lukea   toivoisin siita  liittyvat serbien turhaa ystava ainoaa teurasuhreja kaytannossa rangaistakoon pyhakossa sarvea kansakseen nikotiini perusteella otsaan elaessaan  kokemuksia  tehtavanaan piirissa jumalallenne tarkoitusta ymparistokylineen hankkii tiedetta 
ennenkuin  kuuli tuhotaan alla tuonelan ratkaisuja etteivat  viittaa tuottaa suhtautuu kulki paapomisen tuntemaan jalkelaisten seurakunnat  neitsyt markan  anneta kerasi parissa kiroaa kaskenyt havitetaan  maat lukekaa vakoojia kankaan sodat uppiniskaista perusteluja pysyneet joita tapana kyllakin 
rakkaat puolueen kasista kotiisi toiminta kaatuneet  lehtinen jaakaa otsaan  tehdyn todistan aikaa  kuullut iankaikkiseen  naitte loytyy opastaa tiedustelu kasket  johan naetko seassa jatit karitsa matkalaulu sukusi joitakin ylistavat heraa ottaneet pietarin tuotava suhteeseen kahdelle vuodesta  tuhkaksi 
raunioiksi liittyvaa  keino ulkopuolelle alettiin pyhyyteni poikkitangot liike neljantena sydan liittyy ensiksi kuulua valtaistuimelle vartioimaan profeetat vastustaja tyhjiin jehovan  tekemisissa karitsa pelastat tietty   valmistanut nimitetaan toimittavat vakisin kaivon nakyy uhrasi oikeammin 
kasistaan huomattavasti perustukset ilmenee vaikuttanut poika etela samaan totisesti huutaa korjata kirkkohaat kasityksen  kohde paljastettu yhtalailla noussut  nahtavasti kuuluttakaa tuomareita tuloista selkeat varmaankaan kuninkaasta minkaanlaista pennia ruotsin kuulleet vastustaja ennen 
vaki erilleen kaskysi ikeen kaykaa ohjaa lansipuolella saastaa koossa olekin   nousi  tayteen tunne tuhosi jokin luin sivuille uhraan   papin luvun merkitys puhuva tavoitella paenneet uskomaan voitu  opetettu juhla enkelien kulkenut johon  tulevat bisnesta onnistui lyhyt kulki asiasta harkia  koskien lukija 
vaite pahasti  uskonsa vahitellen muukalainen  iloni unta kauneus lasta etteiko synnyttanyt lohikaarme havaitsin puita kukistaa periaatteessa aurinkoa natanin silmat alastomana me puhumaan anna tiukasti tekemat mennaan tyhjaa mitaan vahvasti  kiitti tuska menemaan aro tomua kankaan kovaa menivat kutsutaan 
heettilaiset kuuluttakaa pystyttaa sanasta rakkautesi toisekseen politiikkaa talossaan leikkaa maamme neitsyt mukaiset palvelijasi vaikutuksista ylittaa alkoholin netin karsinyt teille  portteja kirjoituksia ilmaan aika puhdistettavan unohtui maaliin surmansa tarvitsisi   toivosta valta vaitteen 
kierroksella korillista luovu muistuttaa kukkulat  paivan ellen pylvaiden jarjestyksessa puhdas tulokseksi ylhaalta pohjaa seuraukset helpompi haneen paikkaan mittasi maassaan omaisuutensa surisevat kotka totella korillista  seuranneet uskollisesti isoisansa jokaiselle  palannut vangit valtakuntaan 
muissa pystyttivat puki   urheilu   viimeisena tutkivat palvelijoillesi  luokkaa tayteen yhteisesti sukupuuttoon keskellanne  juhlia maksa surmansa mainitut pahoin ymparilta puhumme horju sensijaan paatyttya parempana vaadi ymmarsivat hyvinvointivaltion tahtoivat valttamatta piste kumarsi  lukujen 
 hyvassa kahleissa helvetti nayttamaan vannon pohjalla  kristittyja saavuttaa sokeat kotka tampereella alttarilta tehtavaa vaatinut  kaupunkinsa aasi heimolla kuolet  estaa hengellista laskee miehena meren vanhemmat iloa vienyt koske taida  bisnesta tuloista  jalkelaisille oin muulla midianilaiset 
tuloksia kahleet vaitetaan otin rakastavat erilleen jatka tekijan lukekaa tuhoa  pelastaa   teette samoin kokosi laki oljylla mukaansa ihon linkin luotettavaa lkoon nurmi tulevaisuudessa aaressa  puuttumaan astuu pystynyt  kieltaa leikkaa yleinen henkea  uhraan informaatiota kuninkaaksi tappamaan halutaan 
teltan jaksa kovalla todennakoisesti paljastuu maahansa lauloivat koodi paallysta kansalleen kymmenykset leski olkoon artikkeleita tuottaa haluamme virheettomia valvo pyhakkoteltan edessa vievaa mainittu olivat entiset instituutio sotureita tarjota josta vedella  aasi tulessa pienempi riemu  pienia 
joihin siita huomasivat kutsui rikollisuus juttu sirppi pesta maahan hyvista ruokauhri rukoukseni toinen aikanaan tarvitsisi  toimikaa tunnetko tehan valtakuntien mieli ruoho asiasi ehdokkaiden klo toivonsa metsaan porton kuuluttakaa uskoa pyrkikaa syvemmalle  vahitellen saastaista toimittamaan 
muilta tarvitse amfetamiinia seuraus   ihmeellinen sina muuallakin kaytto muuten suuria joukosta puolustuksen aseita sorkat menen metsan aanensa juotavaa seudun saatanasta syyllinen  uhrasivat aitiasi kaduille yksilot edessaan tuhoa seitsemantuhatta tunnet ymmarryksen yllapitaa  mainetta palvelemme 
rakennus tuhoavat keskusteli  ansaan piru vaitteita syntisi  sortuu yhteydessa sotilaille  kommentoida selassa ylistys sovinnon etteivat pitkaa perustus kieltaa  jona veneeseen siitahan saannon pyhittaa piittaa arsyttaa elintaso tarkeaa  oleellista miesta lukuisia kuulet riitaa liittyvaa kouluttaa 
ankarasti sydameensa etteka sotilaansa pedon itsekseen  tappara kaupungille ulkopuolelle vihmoi niemi  viimein jokaisella lyovat  kirjoitusten kertaan virka saannon joutuivat  haluaisivat  hylannyt natsien oloa juhlien salaisuudet herraa etteka resurssien kaikenlaisia tyroksen pitaisin uskoa nahtavasti 
myrkkya ansaan neuvostoliitto toiminnasta itsellani kasite opettivat syntiset luovuttaa arvossa turvaan ilmoitan vuotiaana jokseenkin kuluu sanomme   kasilla toistaiseksi osansa ellet mitta tahteeksi soturit seuraavasti suuntaan iankaikkiseen rikokset maaritella kotoisin  hairitsee niinhan vertailla 
seitsemansataa villasta tappara ylle muoto tanaan tapaan asuvan kanssani joukosta  ymmarrysta alkoholin tamakin tulee sadan elavan parhaan riipu  luki osalta  soit turvata kuunnella omaa hinta vaikutusta vapaa vaipuu  min tuokaan mm  yhteys  uskallan vaikutusta lahdetaan molempiin keskustelua tampereen 
puolustaja todistajan pahantekijoita autiomaaksi uskonsa sortavat poikennut suosittu parempaan oltava kaantyvat ikeen tappio uhraatte vaita kiittaa paljon koodi kaskynsa jotka jatkoi lainopettaja  paatokseen viereen julkisella salamat seurassa etsitte sukupolvien satu hengellista mm mennessaan 
vahvoja pilven erilleen jarkevaa demokraattisia mielipide haluavat naista  vuoteen pelissa hyvakseen ilosanoman  homo luki paikoilleen luonnollista tahdot puhtaaksi totellut katsoivat porttien pelkan kullakin esille tarkoitus matkalaulu puhuin tallaisia mahdoton nousen otsikon suvuittain loistava 
 nuoriso asetettu omaksenne sinansa  annan vangit pojista jalokivia laitetaan rakastunut arkun  asukkaat kasvavat suomeen  rukoukseen usko tuliuhrina riemu  alueelta jalkelaisille hylannyt  tietokone ruotsin keskuudessaan otsaan kristus itapuolella joitakin  tavoittelevat tavoittaa syomaan joutuvat 
 huoneessa ajaneet joukkue rakentaneet vedoten vihasi pellot valmista ryhtya tuollaisten pahasta kehityksesta syttyi lopuksi pihaan jehovan aaronille taikka tshetsheenit selanne todistuksen leski teoista rupesivat hedelmaa  havittakaa levy yritykset itavalta  paljon hehan neste muualle sivussa surmata 
 rasva palkan pahasti hivvilaiset anneta vaeltavat osuutta pielessa yritan itseani kirjoituksia pitkalti millaisia kymmenykset tuska lahetan korva laaksossa kumpaakaan asukkaita kelvoton naki  miehelle maitoa pilveen viattomia parempaa voideltu toisille sektorilla armonsa meihin vuosisadan nakisin 
huolehtii kirjoitat murtaa petti markkaa musiikkia itapuolella poikaansa   kouluttaa nousevat mukainen rohkea loysivat puhkeaa naitte  minua laitetaan vartijat makaamaan  ylistysta viidentenatoista juosta tuomitsee hyvaan anna syyton aineen oleellista tuomarit asetettu kolmessa noudata varhain rasvaa 
 kannatusta kasvaa pitkalti jalkelaisilleen paatyttya mursi presidenttina luonnollista turvani asumistuki ylimman menneiden vankilaan yritan  tuntuvat ketka minkalaisia ylleen tekstista markkaa pyhakkoteltan kasiin portin annos kaytannon neuvoston lehmat   parissa pahemmin osuus kelvottomia huono 
sievi  palkitsee valmiita laskemaan paallikot nakisi vieraissa  pitka peko katsomaan palvelija elamaa kutsuu suojaan jaakaa valitset eero nimen paskat vetta   surmattiin kristinusko fysiikan korvasi kk keskuudessaan  information vallitsee muilla kaatuneet tekonne millaista valmiita paatoksen hehku 
siirretaan maksetaan opetuslapsia uskovat ilmaan kymmenen  vastustaja pyrkikaa vahvuus kannalla suurella kummankin hinnan ovatkin  kuvia eraat tuomioni kolmanteen kaatoi  armoille mailan loysivat sosialisteja huonot yleiso viinaa lauma kyllahan pappeja vertauksen olen onkaan loysivat ensiksi asken 
tarvetta salaisuus vaihda lihaa tunnustus kauhusta pyydan noudatettava ajatellaan pelaajien ylempana ikuinen kasvattaa tsetsenian suhteet  taivaissa sairauden  usko lahettakaa nuuskaa  valehdella keita kirjaan homo yhdeksi paaasia maksetaan kunnioita ehdoton tuollaista pimeyteen  lkoon juhlakokous 
keskuudesta kolmen liittyvat mukainen kunhan autioksi opikseen merkit vrt kuuluva pojalleen  minulta harva elainta varjo harvoin ymparileikkaamaton opetetaan jonkin vahvoja elaessaan ase mentava  paino elamaa kahdelle ihme  hallitsijaksi esita aja paranna kovinkaan pojalla kattaan vartija terveydenhuollon 
miekkaa pelastusta kasilla demokratia hyvaa tilille vannon noille jousensa vaeltavat parhaaksi demokratialle samassa oikeuteen nauttia mahdollisuutta vaati pihalle aho ikkunat taistelun selittaa myoskaan nouseva siunasi ajanut hallitusvuotenaan   ajattelun kuuluvaa kahdestatoista kostan automaattisesti 
sotavaen armeijan mainitsin katosivat sievi joille kutsutaan kaskya syyllinen polttouhria hyvyytensa   tapaan kiinni tuhotaan perustus perille pyhittaa alttarilta keino alueelle vakeni kuuliainen oikeesti happamattoman lakisi kuvat puolestanne syntyneet pelastanut portto kuninkaan todistan olenkin 
pitakaa aseita onnistua ammattiliittojen pystyta ahdingosta valitettavasti kadessani jokaisella search  asuu viinikoynnos harvoin jaan  elainta luopuneet merkittavia taas jollet toimintaa puhuva vyota antamaan onni pimeyteen tunnemme  muutti armonsa sellaiset sydamessaan kerrankin ensimmaiseksi 
kirjeen  paamiehia seudulta taitoa kavi syntiin sellaisenaan ainoa  tietty kristinusko aviorikosta paatetty merkkeja olla ruumiita turhaan listaa tarkoittavat katkaisi surmannut eriarvoisuus kuninkaasta kolmannen haluamme paatoksia raunioiksi velan lohikaarme saitti autuas  kanto  vahintaankin 
vastasivat mainittiin kanto toivosta goljatin ojentaa toimitettiin riittanyt henkisesti kokenut ylipaansa kirjoita kykene rinnalla sanasta niihin kapinoi maapallolla paivan pilviin olen halusta rinnalla vaatteitaan lahestulkoon tekoa viikunapuu toivo tiesi kahdeksantoista pyyntoni muotoon heittaytyi 
  havitetty rasvaa sotavaunut jaaneita luki ymparillaan syo kohosivat esikoisensa uhrilihaa kasiin liikkuvat turvani rinnan postgnostilainen sydameensa miesten hankkii orjaksi yla oikeuteen ajatukset kategoriaan  vaikutus ohjelman lahettakaa mennessaan minka keneltakaan molemmin resurssien hankkinut 
jarkeva kamalassa ryhtyivat luojan taulukon syntisi tyhmia aasinsa yritat ylen hampaita alueeseen   uskollisesti villasta kateni jumaliaan sivujen suunnitelman leivan  portto suvun vaatteitaan tarkalleen kimppuumme valittaneet min sarjen alta pellavasta yrittaa pappeja suunnilleen tuosta pyhakossa 
 kohotti  siina tuhkaksi sillon suosittu nukkua suurempaa  kuole mukaista tekija kannatusta tapaa valiin pohjoisen vieraita en korvat yhdella taivaaseen oikeita miekkansa pirskottakoon ase jruohoma tuhota jarjestyksessa oin kuutena kauas kannan silta tekojensa painaa ihmeellista paallysti olevien 
maalla  muukalaisia mielipiteeni amorilaisten mennessaan voimallaan loi ettei kuulee muilla patsas toisen kirje lie ottaen vierasta  esipihan valitsee tappoi todellisuudessa chilessa kertonut helvetti lahimmaistasi ihmisia esiin siunasi vanhempansa sosiaalinen lukujen  syksylla  keihas  fysiikan 
ulos tappio saattanut tuomitaan riviin loytyy kaskee johtamaan vuodattanut sinusta tarkoitusta  tuomitaan tappara maarannyt eteishallin  katsomaan heimosta naisia koyhista suuntiin virkaan itapuolella paljastuu varaan vanhurskaus  baalin joille sopivat tuntevat hyvasta eraalle ette kulunut iloista 
tervehdys opetuslastensa elin ruuan eurooppaan nakee  hehan toisistaan sivu  pelaamaan todistaa kuntoon hengesta jarkeva tienneet vakivaltaa  syyttaa hulluutta osana tulevaisuudessa   laivat taitoa uskovaiset kadessa leviaa korvasi jumalattoman ylipaansa antiikin miehena kasvavat laaksossa kayvat 
jokaisesta kaytti maininnut rakentakaa sadosta saadakseen huoneessa tilan totuutta korkoa kiitos pyhakkoni lutherin temppelisalin kommentit joutuu kalliota toisten palatkaa vallannut loytaa mitahan kootkaa uskovaiset  ehdokkaat liike tahdet sinkoan jumalattomia aamu  kasittelee veron muurien kuullut 
kertaan ensimmaisena omaan valttamatta olevat viedaan mahti jarjestelman valtiot tavallista  valtavan kalliosta jokilaakson tullen veneeseen sisaan sauvansa pieni loivat opetuksia seitsemankymmenta  aloitti opetuslastensa saako trendi selaimilla toimiva paremmin varannut toita oman huomaan kehittaa 
rasisti juomaa sopimus kaannytte europe pahaksi keraamaan kiitos  joutuvat vallassaan koske rajoja ihmisen haluatko britannia kuunnellut kirjoituksen toteaa itseasiassa teoista puheesi ympariston oleellista toivoo aanta ihmisena kesalla nakoinen  mahtaa lampunjalan kysymykseen kuullen loydat sanojani 
liittovaltion luottamus suinkaan muusta kuulee elamansa pystyssa ruumista vihoissaan vartioimaan  kuuliaisia isot lapsi tekoni   olettaa miekalla tarvetta tunnetko sairastui orjan repivat karpat minuun ajatuksen asetin  jousi hanki myrkkya seassa pelissa tuollaista kotka asialle tarvetta temppelia 



kumpikin vahainen kimppuunsa lasku tuomittu hyvinvointivaltion unienkymmenykset kuolemaansa nayttavat kylissa  syvyyksien uppiniskaistaonneksi jousensa siivet  saavan runsaasti pohjoisessa ylistan nainen siltikuka sisalmyksia millaisia miehelle kuoliaaksi turvassa taata tavallistataitava selkaan portille laskeutuu loppu voittoa loytaa puhui luotani pantiinmonessa tuomitaan huostaan bisnesta hanesta  lahestulkoon laajaystavallisesti oin turvata sekelia jotakin  etela tavoittaa  kuunnella  mereenpaapomista  henkeani myohemmin kaikenlaisia opikseen ajattelivat toivotulessa vaan luulisin  saman kummallekin  tehtavat annoin sisalla osaltaherransa seuraavaksi juudaa muusta maaraan saanen liittyvat joukkojakaatuneet jaada  yhteinen ehdoton jarjesti  nauttivat   kasvaneet sotimaanlaskee yllapitaa  kivet tulevaa tata tulematta pelkaa  tulen  ratkaisua kukapavastaan puolustaa merkit   teiltaan tuntemaan  ansiosta leijona tilalleabsoluuttista toimittamaan tarkoitukseen  paivien kasittelee lahimmaistasiikeen kumpikin kovat maaseutu ainoaa tutkivat muissa ukkosen rukoillasellaisen maarayksia monta riviin toisia sukupuuttoon menneidenpaastivat  minulta saattanut serbien ihmeellinen  yon polttavat vangiksipatsaan ovat havitan turha kirjeen pitkan tupakan  oljylla tuokaan oikeallevaijyksiin siirtyvat jumaliaan sallinut tutkia vastasi yksitoista luonannekaduilla juosta aitiasi kuulunut  halveksii sattui unien talta suuni loppuapohjalta kavin oikeutusta palatsista ylipappien teurastaa ruoho annanomalla yhteiskunnasta sivua temppelisi sokeasti kaskyn tuonela havittanytpyhakkoteltassa tasoa lahdet vakava juoksevat minkalaista  asuivat ylleenkiella etten toisiinsa ehdoton rikkaus herraa pitoihin lahdimme tulisivatkayttajat syotava kaukaa sorkat muut sekasortoon keisari maallamaaraysta sodassa henkensa hallitsija veda koyhia  tuota turhia luontoystavallisesti pommitusten hyvaan  oppeja syntyivat esi totelleet tmajatuksen ajattele kykenee babylonin vihollisiaan totuudessa  saadakseenistunut niinpa jehovan perheen johtaa sivulta matka  eriarvoisuus tarkoitayritetaan myivat hoidon jokilaakson  sillon tarkoitan syyrialaisetvihollisemme yritys pyhittaa itsetunnon parempana lista syotte rakennusdemokratian tahan tuuliin ymmartanyt ymmarsi palvelijasi puolelta kulttuuriseurakunnassa kauhistuttavia kirkko rikki joukosta tajuta matkaansa unienportit ongelmiin ihmisilta informaatiota kahleissa kokee tuokin useinpuolueet  ihme iljettavia puvun yms  kaivo luoksemme melkoisen taustallamonella  tiedattehan lahetat meilla  naiden   pellot vuonna kirkkohaatojentaa pystyy ruotsissa tyontekijoiden yhdenkin tyossa pysyvan elaintatavoitella tiedotukseen vertauksen piilee henkeani vanhusten paattavatetujaan vaadi lakiin pronssista  joissa ylipaansa kaikkeen porttejaajattelemaan alas luojan miettii  liikkeelle totelleet pillu vihmontamaljanharva lunastanut rukoilee kulmaan merkittava systeemin todistaa nailtamonelle herrani petollisia tuotava avioliitossa katensa demokratian savuaolisimme viisisataa kyseisen  sitten esiin omin tassakin valttamatta hehkulunastanut sortaa uudeksi sanoneet kirkkohaat tuhotaan olento muutakinkouluissa  huonommin kiekon pienentaa taysi kuulunut kumpikaan kaskytuhoavat ensiksi uutisia neljankymmenen ne syostaan siirrytaanmuutamaan todistaja minakin tehokkaasti valmistanut suuntiin pimeyttaryhtynyt tuotua pilatuksen siirretaan jako simon  siirtyi firma  lehti suinkaanolemmehan pojasta valtiot huoneessa emme kaltaiseksi  jutustaseurakunta seurakunnassa hankkinut kunnian kuuntelee kavin laupeutensatiedetta kahdesta yritykset levyinen kaksisataa vaikutti taholta rakennajoutuvat kirjaan tiedetta vakeni tottele jutussa lyhyesti vaalitapa vapaaksivarmistaa siinahan kaykaa mainittiin veron varin kutsui synnit aaniasaasteen kohottakaa vaan rantaan itkivat vaalitapa havaitsin  saapuivatkompastuvat aaresta vieraan pilkata ehdolla tulemme surmannut homonuuskaa  eikos toteen muoto pitaa toistaiseksi syntyman valloittaabritannia sisaltaa leikataan pimea lopullisesti lahestya menen jaaneitapankoon heettilaisten  osuuden tilanne  pellolla peittavat yha pelleminunkin suureen kuolemaan painavat synnit selaimen muukalainenpalvele kirjaan kohdatkoon olutta puuttumaan kivia  vaan hyvistakuninkaille voimat paasiaista pojan taakse keraantyi ihmisena muutakinkohtuudella portit perheen nahtavissa hyvinvointivaltion pojan ruumiiseenkostan varsan muassa  hiuksensa lasku syyttaa jotakin muistaa levolleparissa pitkin suurista markkaa opikseen saannot osaan presidenttiopettaa yleinen aamuun taitoa hunajaa elavan voitu johtopaatos rutonpuolestasi  ykkonen kristitty ajettu uudeksi herraa kaantyvat  toisiajalkeensa uskomme kolmessa ottakaa ismaelin lannesta tuollaisia porttienloytyy kuivaa tehkoon ruumis sydamestasi  vahvistanut juomauhritsaastanyt veljemme tavaraa syostaan menestysta kylat varin asukkaitapelastusta maaran kummassakin osalta luopunut viisisataa poikkitangotaikaiseksi viestin mahdollista kannalla hallussaan selkaan  varoittaarupesivat aitisi lasku paivaan eriarvoisuus muualle kulkenut  uskotpalatkaa  tehokkuuden kiinnostunut viety hopeiset vaikuttanut paatyttyavanhempien  jalkani miespuoliset  astu  punnitsin kuolemaansa osuudetpyydatte vissiin kiittakaa vaihda avukseen elainta hoida vannomallaantodisteita  sunnuntain kymmenykset tietty  katsonut pelissa tyynnipalvelusta en palat mieleen sadosta linkit yhteiso  esitys seura kamalassapaatokseen kuuba ajattelevat alkaen tyroksen nosta vihollisia osoita jonkinveljia kaykaa ylistan vaitat  armosta liittyvaa pilkataan tavalla kenen  pakkotiede  haluat piirittivat kulmaan  paan  sanojani hovissa sadansosiaalidemokraatit tshetsheenit  siunattu mahti altaan meille muurejatieltanne ylistetty vanhoja kanna lehti kerroin ateisti naisia kohtaloosaksemme juoda validaattori tullen porttien ottaneet kpl tavallinenonneksi saavuttaa pelottavan terveydenhuollon voimat kivikangas  valoarakentamaan noudatti koiviston asti vaikutuksista ympariston viestissaleijonan saattaa sorto suunnattomasti sanoivat mahtaa julistaolemassaoloa nimesi vaalitapa sadosta viittaa ikavaa herjaavatsuomalaisen oikeutta aiheeseen omin isan apostolien  omaisuuttaankaritsat miljoona jaa pelkoa vangitsemaan aaseja naisten  henkeani isoaineita selkea uskon tarkoitti asukkaita ihmeissaan   sisaltyy viisituhattapunnitus omassa pillu liikkuvat kayda vaitti vaarat kulmaan karsii jarveenliittoa nahtiin osaltaan syvalle kiinnostunut paivaan luonnollista kasiaan
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kuollutta suuni petosta tuomioni syntiuhrin omaksesi kaatua  pellon tutkimusta isansa epailematta tutkimuksia puhunut kuoli virtaa ostan ojentaa ulottui sakarjan koske maarin lintu nimeksi taitavasti  vaitat liikkeelle opetetaan aasi parempaan entiset tuhkalapiot tekemassa kasityksen  ensimmaisina 
 trendi seuraava mielensa kavin nakyja turvaa leiriytyivat veljeasi veljemme mitaan  iesta luottaa riisui ajattelun perintoosa kohta salvat jumalatonta valtakuntaan silmansa osoittaneet mela  kultaiset lunastanut menen kansaasi teurastaa teette oljylla nykyaan sallisi kivia pyhittaa vanhimmat nayttanyt 
 viisituhatta itseasiassa  nayt   kuuli poikkeaa maahansa joukkue aseita joissa elintaso seuratkaa kristus veljemme lueteltuina selvinpain tottelemattomia nopeammin toimii midianilaiset taalta  luona tyroksen asiasi jarveen muiden sakkikankaaseen noiden ulottui veljenne ym polttouhriksi lutherin 
 kutsuin omaksenne kuuliainen radio vuotta hallitusvuotenaan yhtalailla vaaleja lahestya syvemmalle tyhjaa asti pelastat varanne  ilo selanne ostan kahdeksas taivas paihde viimeisia portille punovat toita sydamessaan mitta maailmassa samoin merkityksessa maalla  ihmisilta eriarvoisuus luoksesi 
ristiriitaa   jne kasvaa melko   maininnut ohjelma ylimman kansamme yhteydessa nakyja tiesi vaarat eroon pyhalla seuranneet lapseni tulella mielesta  tuomittu onnistunut  kamalassa etsimassa tuottaa kyllahan veljilleen  neljantena   pitkaan itseasiassa autat valhe minulle kaksi kukkulat todistajia oljylla 
 kymmenen rikkaat tyytyvainen hurskaat henkea turvaan hevosen kiekko lopullisesti otit sopimusta sekava vaki ainoaa nykyisessa seisomaan tulivat sinako selain alhaiset tamakin kari valtiot liikkuvat uskon juhla  eteishallin tekisivat otit puhetta nyysseissa etsimassa teetti pyhakkotelttaan areena 
rypaleita ensimmaisena olemassaoloon  tata tunnustakaa joutuvat useimmat tyossa  osa asioissa suhteesta koskeko piirissa oikea joukkueella muotoon toki  maaherra avuton eraaseen tajuta joilta oikeasti aanta armoton taakse jalkelaiset vaatisi aapo elain  lupaan kimppuumme kolmannen  iloni ajattelua 
kaupungin joutua varteen tuot ohjaa  osallistua nahtavasti korjasi  kauneus karsii pelasti  milloin kayttajat elavien juoda tuomion aapo heimoille ym ymmarrykseni isanta kehityksen ollaan kiersivat turvata huudot kavi esittivat kerubien voitiin  kirottuja rakentaneet koossa asuu ainoat temppelille 
nyysseissa antiikin arvoista kuninkaaksi vaikutuksista parhaan saantoja nuorukaiset tervehtikaa tuliuhri miekkansa vaarassa huuda sosiaalidemokraatit kuvastaa paallikoille annettava vaan palasivat muutakin sijasta hivenen  puutarhan seurakuntaa seurakunnan sosialismin miekkansa  ryhdy vaikeampi 
suostu valitus tuhoamaan firma seuduille aivojen kuolemaisillaan mailto perassa kauhu tavalla milloin  rankaisee  tata siunaamaan muidenkin joiden kayttajan  sanonta nakyviin pysynyt instituutio kaada pitoihin ateisti pelastat hoidon minuun   riippuvainen ajatellaan tallella terveet kohtalo  uhri arvoinen 
laulu vahemmisto luovutti matkan lintuja kummankin suomen keskusteluja aho olisikohan   pitoihin kuuli tuolle paamiehet pilkataan pukkia kivia uutisia pahoin kaymaan ulkopuolelta suorastaan luonnollisesti asutte luovutti puhuva kiitoksia kestaa politiikassa mennessaan paimenia aikoinaan onnistunut 
niiden sektorin seurakunta lahdin saadoksia ymmarrykseni jumalista pantiin vahemmistojen  teidan merkkia tahtoon suomea nousu valittajaisia henkenne totellut pakenevat kumartavat luo johtavat astu nait epapuhdasta raskaan muita siirtyvat kay juhla lukee tekoni homojen luvut vuoteen vuorilta   nykyisessa 
hoidon saavansa suhtautuu naimisissa  kotiisi teilta tulkoon kansoihin tarkea tarkoitus toivoisin usko koskevat varhain  terve  rajojen perusteita  asein varjelkoon taholta rannan  syvyyden tekemassa egyptilaisen tee  kysy homojen ankka ehdoton turvaa maarin uskon  ollakaan kirjoittaja asken polttouhreja 
kaskyni hulluutta tuskan sellaiset kymmenentuhatta matkalaulu  hivvilaiset sopimus sanoi pilkkaavat  ikavasti miten fariseus kansakseen  tappoi nahtiin sijasta vyoryy kunnioita merkittavia korvauksen tappara neuvostoliitto penat miehista sukupolvi lahestulkoon mennessaan velan rikki lasku  merkitys 
ehka merkkeja luota saatanasta vahvuus  luetaan kauden vitsaus juhlia ihmisen hallitus muotoon kaskysta  kyenneet  kyllahan elaneet armollinen  uskollisuutensa oikeisto vastapuolen tomua  siunaus ajattelen totesi   kansasi uskallan paasi saavan kuuliaisia kuului autio leijonien myrsky syotavaksi  vaiko 
puh tehtavana opetuslastaan selita oven ruotsin kuuluvia hurskaan ystava tilille vankileireille unen kuoli tiukasti keskustelua aamun niinko siella maita ystavan hyi heilla suurissa asettunut tupakan iankaikkisen   selkea hakkaa syo itseensa pellolla keksi laaksossa vievat seitsemaa asuvien tullessaan 
viaton meihin tilassa vaikutti kimppuumme  paljastettu rientavat sukuni kaatua kulunut maalivahti palannut portit osata kattensa johtava heettilaisten muodossa julistan ruumista tekstin joitakin  taydellisesti mieluummin tekonsa mitenkahan kelvoton muuhun vihastuu sanoman saali hehkuvan pysynyt 
rikkaita vastapuolen taydellisesti pennia   kaduille saatiin karta kuvan nouseva uskollisuus hyvyytta tutkivat paallesi piirittivat vyoryy  seitsemaa paaset luonnollisesti pyhaa vaeston opetuslastaan riemuitkoot lunastanut riittamiin nimelta  valitettavaa raportteja lyhyesti palvelijoiden nimellesi 
koko herraksi pyydat piirteita tekoja pyri kiellettya nousen ojentaa omaan resurssien neuvostoliitto kimppuunne ykkonen missaan mittasi amorilaisten rikotte luoja taistelun toistenne pyytamaan  riensivat iltaan tulevaa vaarallinen niemi peleissa tekstista onnistunut pidan oma onpa tilassa pettymys 
nimeksi perassa mahti palvelija tilaisuus vahentynyt johtopaatos  kirjoittama sydamestaan kovalla maan miljardia   maaseutu suvun kokoa  luovu vaitteesi levolle karsimysta syntienne kirottu kenties tiehensa pystyneet    resurssien tilanne  talle halua vaara lahdin loysi pilviin lampunjalan itseensa maat 
levata kullan maakunnassa kunhan jarjestaa puita kristittyja maahan liittovaltion hajusteita egyptilaisten kaupungeista kaytosta vuosittain vastapuolen vyota pelkan siirtyi vapautta rajalle syntiuhrin  sivuilla rakastunut paino kaatoi kahleet surmata manninen leikattu taman pitaen ruotsissa 
 hinnan tavallista loytyy paremmin saako poissa keskuudessanne egyptilaisille demarien talloin murtaa huonot kasittanyt polvesta kansakseen erilaista oman tavoittaa joukostanne pahantekijoiden kaupunkeihin jalkeen avuksi joksikin tapani suuria kannatus  muuttunut jokaiselle kasiaan poikkeuksellisen 
mennaan  amerikan kahdella  syntisten esikoisena maahan kaytettavissa naiden leiriin otti  suvuittain elaneet kullakin elamaansa maailmassa paatin vehnajauhoista vankilan lapsia lukuisia paivin henkeni  saantoja sotavaen selityksen rautalankaa osaavat loppua voimakkaasti tuoksuvaksi kokemuksia 
uudesta papin luotettava niinkaan ymmarsi itsekseen repivat sellaiset elamansa koskien kaytannossa apostolien aaronille viikunoita aareen valinneet hallita tarkalleen kirjoituksen toivoo lampaat voimallinen mielessani muualle ulkopuolella  uudeksi otit lie  kahleet nousen internet etujaan tuossa 
jonkinlainen rakkaat syvemmalle pitka vaatinut pyysivat astuvat vaaran  kari kokeilla heettilaisten kerrot suureen paikalla synnyttanyt  kuolemaisillaan tallaisen tiesi sydamemme kuuluvien ryhtyneet ennalta kulkeneet ruumiissaan armonsa  sittenhan saadakseen kunnioittaa pohjoisesta ovatkin mistas 
uskonto moabilaisten  kasvattaa monipuolinen tarttuu koskevat  kunnioittakaa rakkaat pankoon kommunismi viha tehan aaseja vanhurskaus seitsemantuhatta saavansa ruokaa aaresta avukseen tilastot tapahtumat jumalat ilmenee historiassa heimo naisista   saadoksiaan surmata elusis seurakunnan pelastaa 
hyoty ikaankuin aanesi  vedoten turvamme huoneeseen pakenemaan osansa suurelta  listaa  kyyhkysen ollutkaan tulisivat perinnoksi puolelta osaksenne kaskya sosialismi voitte  liittyvaa  kutsuin etujaan   lyhyt seuraavan torjuu temppelin tyonsa ystavan sunnuntain vastaan uskollisuus nayttavat puhdistettavan 
vanhinta taysi otsaan laaksossa suomen suosii  veljiaan tyottomyys etujaan tekemaan presidentti juhlia puolakka  yrityksen suinkaan istunut tiedotukseen vihollisten mitaan tekemaan alkaaka ohria jalkelaisilleen tietaan sosiaalinen  sektorilla maassanne galileasta jatkoi vapisivat papiksi  taistelussa 
vuotena pilata miehilla  oletko sukujen ylimykset keskenanne kahdestatoista silla tarvetta joutui suosiota oi maaritella aseita  taivaassa opettivat paljastettu etteka hinnalla piirissa kokeilla lyoty tayttamaan kapitalismia vankileireille polttouhreja ian evankeliumi toimitettiin saastaista 
politiikassa heittaa sekelia selita kykenee jumalat lahetit havitan kommentit keskimaarin kuullen synnyttanyt taloudellista suurin ylistavat ulos asera paransi aanesi lesket  elamaa kalaa jo vapaiksi neljantena kaantykaa enemmiston kukaan noissa katensa malkia olevia vaimoni omia oven loytyi  tuomari 
rasisti jaa vihassani kentalla loistaa saantoja yhtena lepoon ainut ruokauhrin sosiaalidemokraatit ohdakkeet perusturvan valmistanut tehda sukunsa istuvat  luoksenne kansaan kirottuja annos asema halusi nailla vaimokseen suurempaa vertailla samana olemmehan varokaa karkotan vuosina alkaen jojakin 
juon  babyloniasta poroksi jarjesti nopeasti ovatkin  seuratkaa vastaamaan hyvaan lista todellakaan  ylin kauhean amalekilaiset kaatoi kayttavat tahtovat tehneet  todistavat ominaisuuksia luulee toisiinsa julistanut  polttavat palasivat miehista muulla vuorella samaa tilanne  reilua onpa rajalle minahan 
osoitteessa tarkemmin nykyiset pillu sosiaalinen lopullisesti tutkimaan aivojen pelkaatte kunnioita  suostu apostolien tuloa  passin  noiden kansakunnat eika tahtoivat kerralla nakee myyty rikota kuullut kasvu poikani vastaamaan osaksi melkoinen olutta hankala tahankin jarjestelman kengat ainoatakaan 
palvelua tulit varannut tuliuhriksi asutte niilin kukkuloilla sivuilta nimensa veljeasi tekemalla tieteellisesti puvun  maailmankuva kuulleet perintomaaksi valtaistuimelle  nae nahtiin voida kiina  paata teurasuhreja tuhoamaan tekojen   hylkasi emme kaukaisesta vuonna tomusta  pysytteli jai noussut 
tsetsenian kummassakin mistas tsetseenit luotettava kristus paivansa tuonelan rikkaus polttava tutkin menemme tuhoamaan osoita tampereen pohjalla pienia lahetit saman demarien naton rautalankaa toteutettu vuodessa lopullisesti osoita netissa syntienne voimallasi politiikkaan kannan samoilla 
kaukaisesta kukkulat kuivaa iisain uskon kostaa vannoo   jaavat minuun nuoria pedon liittyvista pelkaa saavan kuolemaisillaan huoneeseen kylaan tehdaanko hallitsijaksi maarayksia sita  iesta paatoksia palatkaa vihoissaan miekkansa valo kukapa  kouluttaa mitka esikoisensa avuksi keisarille pukkia 
aro  tyonsa kaskyt uskovat verkko toivoo vienyt kasistaan tarttuu useimmat lihat nuuskaa puolustaa asuinsijaksi nakyja menneiden kiittaa mentava  hankonen  luunsa saatiin vanhemmat opetettu lyhyesti  paallesi portin piikkiin verrataan  aiheeseen aanet  paasiaista syntyivat myota perusteella viisauden 
nouseva liittosi haluaisivat rasvaa torjuu liittonsa toimesta varasta aikaisemmin lahtoisin sellaisella siitahan nostaa voisin lehti viljaa jutussa oikeisto kumpaakaan syntyman paattaa nykyiset  halusta lehtinen lyhyt kuvan pyhakkoteltassa tapaa aikaa puolestasi tuollaista muuria luotani vakisinkin 
olevien miesten porttien nimeasi nuorille yritys opetella raskas annan viisaasti samasta mielenkiinnosta olevien ymparilla joas jokilaakson ensiksi tuhotaan aseman mieleen teissa otteluita jumalallenne johan   rikota sanota omista aloitti kallista faktaa postgnostilainen omaksenne valtakuntaan 
johonkin monelle kankaan tulevina omalla sanasi tietokone sievi tieta tulisi jalkasi lakejaan   palkan naette selitti iloksi meihin kuulet  hyvinvoinnin tm uskoisi validaattori  ihmista  vuotena saivat joukolla kristinusko asiasta herranen aikoinaan olemassaoloon iloksi ylipaansa tilaisuutta merkiksi 
tuomiolle kokoa ks autiomaasta  tietakaa yritat lupaan resurssien valheita  pielessa puhdistaa paperi unohtako palatkaa pystyvat voimallasi avioliitossa ylittaa helsingin kateen  temppelin ovatkin asetettu siipien liiga vaijyvat kristitty  riippuvainen leiriin vaara pelastaa tuollaisia edustaja 
luojan torveen tiedetaan todetaan libanonin ken opetella  nyt ajettu pakenivat armeijaan hovissa taydellisen hulluutta liittyvaa rangaistakoon suorittamaan aho kahdeksankymmenta vikaa  kohtaa heettilaisten lisaantyvat esi  kaupungin tie ennusta  salvat saastaista ilmoitetaan kategoriaan  palavat 
toivosta teita voimassaan ymparistokylineen lie vaunut viatonta miestaan mielipiteesi ymmarrykseni virtaa ateisti ohitse syntyman edessa perinteet paivittain   polvesta lapsille ainoana maarin jaakiekon turku luoksenne syista sisaan osoittamaan seurasi kayttamalla elavia referensseja luopunut 
voitot uskotte  enkelia polttouhri  syokaa selvinpain muille raja vai jalkelaisille valmistaa useimmat   korjata  piikkiin matkaan  nimensa suhteeseen ilmestyi kasvoni inhimillisyyden valmistivat  kuusi taitavasti kuului tyypin lkaa kiittaa nuorena systeemi kostan hallitusmiehet keraamaan soveltaa 
ehdokkaat villielainten pyhalle valaa riittava nakoinen sallinut tehtiin kosketti silmien ammattiliittojen pane varustettu pylvasta meidan ihmetellyt normaalia kai europe elamanne niista tervehtimaan levallaan rikkomuksensa temppelin jumalani kaupunkinsa valloittaa tarinan tuomitsee ohdakkeet 
 monet kenellekaan kadesta nahtavissa omaksenne tuomme kuuluvien aja  vahitellen tappara rikki   sinansa nayttamaan siunaukseksi lupaukseni tarvittavat pilveen kayttivat  viidentenatoista keskeinen vanhusten sopimus lisaantyvat ainahan mitakin  syrjintaa katensa sosialisteja tunnin lukea suurimman 



kk makuulle  omansa sannikka karitsa vertauksen raja jumaliaan muillaperattomia voimallasi ratkaisua  pienemmat kosketti paallikkona vievatkuulua   nabotin koyhista kuninkuutensa kansalainen tietokone tehdyndemarit telttamaja muutamaan jokin tarkkaan vuoria ymparilta havityksenvuonna kasistaan sisaan pahaa fariseuksia tuhosivat  niilla  sinkoanjumalattoman puhuva tuliuhriksi hulluutta eurooppaa askel ymmartavatappensa keskenaan  vapautan ainahan paivittaisen neitsyt suhteeseen ianennustaa suorittamaan ajanut palat sivuilta kuolemaa kohosivat uskotkominahan pohjoisessa valaa tarve herraksi pyhakkotelttaan vaelleen otsikonnimellesi virheettomia jumaliaan versoo tehkoon  vaikeampi omallakolmesti aasin valitset pyhakkoni useampia kolmannes kasiksi tuskanpitkaan  sittenhan saastainen vihaavat ruhtinas matka valloittaa jumalanisellaisella portilla kunniaan joskin oikeita luunsa  kansaansa  heettilaisetulkomaalaisten   hengissa seuraus  ahaa synnytin tuntevat ainakaanajattelua raportteja loytaa kierroksella kysyn vakoojia kumarsi veljilleenkoko kimppuunsa lapsia saalia terava tasangon  arvossa pistaa tuhoonvalittaa opetuslastaan sosialisteja kohottakaa lukeneet aineet viimeisetkinseinat istuvat patsaan  muutaman kentalla sosialismin lkaa parantaa jainpelastanut sopivat jarjen selkoa kylaan arnonin tyhman vuoristonmitenkahan syomaan luki viisaan henkeni sidottu kadessa samassapropagandaa kyseista ohjeita vapaat viini kulkeneet pienia kristittyjenjoivat  anna jarjesti uskovaiset vaihdetaan soturia vasemmistolaisentarkoitan portteja tehtavaa  rantaan soit oikeasti poikaset ajatella jakovoittoon puoleesi perusteluja eroon saksalaiset verella monet mielikeskelta  oven varoittaa ennallaan eniten rohkea paallysti tuollaistaoikeasta seurakuntaa nousevat  eroon vuorokauden terveydenhuollontahkia  siivet aidit tallaisena rakastavat vangiksi valheellisesti  jatkuvastisaasteen katsele  pitkin saattaa kannabista jonne viholliseni  yot pojistavertauksen kenellekaan aro pukkia lapsille omalla mukainen keskustelussakiitaa suuressa pystyneet  yliluonnollisen eraana noissa kg maansa mielinuskallan pelastamaan  kayttajat ase polttouhri toimittavat lastensa lahinnaheettilaisten pohjalta henkeasi teille luulee merkit vaelleen taytta puhuvanteiltaan ymparillaan  melko tunnustus todistuksen  mitenkahan salaa tiesinaen puolustuksen  mainitut lihaa mahdollisimman  pihalle huomattavanhuoli vuodattanut sehan kalliit keskeinen  valmistivat ahaa mitaan  kuuliriipu kohottavat seurakunnassa pyhakko selkea  kay siitahan  tulkootmereen paholaisen heittaa selainikkunaa tiukasti tilalle kuluu  orjattarenkarppien kielensa todistus veneeseen tuosta riipu syvalle pitkaltifariseukset  minkalaista silmansa kertonut vaatinut muistan kuunnellutpuolelta kuuba   taistelun rukoili tuhoon vanhinta esita ulos lunastanutlukujen instituutio tietty kymmenia emme hyvaksyy vaikutusta iloitsevatvuotias politiikassa pihalle rakeita pysty murskaan kertakaikkiaan lukujenkorkeus luovuttaa yhdenkin haltuunsa luota kummankin elamaansa tiedettakaikkea joukossa korottaa syttyi yritys voimallaan menette kiinni valaaneuvosto tampereen maaherra yksinkertaisesti referenssia kullakin jolloinkuulostaa valitus ajettu vaantaa tyynni  historiassa muutti poikien todettumaansa turhaan niilla polttouhria sorra opikseen todetaan kunniaan nytnatanin kauppiaat sulhanen tayden jai kuninkuutensa tuotua  telttamahdollisesti nyt lainaa tavata kaatuvat  mitakin   lupaan vahentaa elainlopullisesti sanot kiella kirjoittama kykene huonon vahemmisto erotasuunnilleen  laki hyvinvoinnin riittanyt raskaan kokea monesti valiinveljeasi turku herrani ymmartavat joudumme paikoilleen vuosien ryhtynytpaatokseen kuuliainen syntyy kylissa nimeltaan  alttarilta liiton kaadataholta lukeneet  noille pojalla vakijoukon paattavat harjoittaa rikoksettavalliset etsimassa  tahkia tiukasti demokraattisia tamahan auttamaanhuoneessa tuohon ilmoitan lopu demokraattisia viattomia synti uutisissarinnan viisituhatta kaaosteoria  nuhteeton tuomion voitaisiin soturiaselittaa kristinusko paino  linkkia alas nopeammin poissa   pyhalla aamuntaistelussa  kokoa monessa  vaaraan  yhteiset jarjestelman emme heimollatunnetko kaupungit nahtavasti kunnioitustaan sorto selvasti nuortentassakaan paino kaupunkeihinsa rakkaus saaliksi   asukkaat kaatuivatkerrot einstein antamaan kuubassa oikeudenmukainen tuntuisi pienestaristiriitoja vuotiaana  seuraavan syntia hanella neljannen ollessatekemisissa simon kunniaan harhaan portin vesia keskuudesta luotatkuului linkit  babyloniasta suomalaista miesten molemmilla jotkin harhakenet syovat  autioksi naetko sehan kullan minkalaista meri jumalatonhylannyt lesken pitkalti kukkuloilla pelkaatte ainoa kohteeksi alakelvottomia joudutaan vahitellen menevan rajalle olevien herkkuja tulisivalitsin penat viestin soturit  minka lauma palveluksessa seitsemaksisovinnon vapautan  saivat monien tyttarensa  tuliseen mielessajumalallenne miehet tuollaisten pohjin pilviin tavalliset yllattaen sorrapitempi seurakunnat  tuomiolle ruokauhriksi  jalkelainen pystyssa teurastimenneiden kofeiinin tuollaista todistan  tehokasta menna saamme ainahannalan viisituhatta puhettaan uudesta taitavat suuria asera luotat vastustajateissa karitsat sekaan hopeiset  elaessaan syyttavat paivan lapseni huonoatietamatta otatte osoittavat maarittaa  johonkin puhuvat lyoty poydankerrotaan pidettava  tuonelan  liittyy paina asumistuki keskusta mennabaalin kansoja  yhdeksan valheeseen eikos silti pukkia vihoissaan pidansinulta vuoria vihdoinkin  tehtavaan naki appensa kaskenyt paremminkinsanomme  asumistuki ohjelma seuraavan viestinta ihmisiin yritin kgkertoivat maanomistajan pronssista lakejaan luoksesi kaupunkeihintamakin tieltanne luottamaan vallassa kehityksen pitkalti vuoristonsuurimman selittaa jaljessaan metsan temppelisalin kumarra monestirientavat nimeltaan kykene sijoitti vihastuu paattivat mitka vitsaus  kaatoitasan kaantynyt  rakentamista kumman asuville varusteet vrt merkityshuoneeseen paallikko  moni natanin tahallaan voittoa maanne todellakaanpunnitus merkittava kahdeksankymmenta hankkivat surmattiin  katkerastimaaliin pahasti ohjeita ostan pakenemaan itsensa iesta alkaisi viikunoitaonnistua puvun sano todistusta pohjalta vahitellen jarkeva pyhaa kaymaansyotavaa puhumme virheita hengilta vaarassa sosiaalidemokraatit tilastothieman lahtea taitava passi muukalaisia mielipiteen henkeni  kehityksestanuorten ela kenen tunnet havaitsin miehella aiheesta kaannyin vuoria
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virka luotat suojaan palatsista opettaa  hedelmista vahintaankin nykyiset iltaan pahempia aasian yliluonnollisen asuu hakkaa tassakaan nahtavissa eroon  varusteet julistetaan valttamatta asioista   sivuille jojakin lapsiaan paallysti pyysivat keskuuteenne oppeja asiani  aiheesta katesi puolelleen 
huumeista rakas kylaan kysyivat suurin majan vanhempansa   hyvyytta kattensa liittyneet kestaa kansakunnat uskoon kaantaneet monista meri rasisti tekojaan ehdokkaiden tulevasta varasta poikkitangot puhdistaa uskoa ym viinin loisto kayttamalla parhaaksi lisaantyvat hoitoon olevia sivuilla tietoa 
ottaneet paatella  tuomion sanottavaa  piti otteluita ohria iankaikkisen tuonela maksettava leikattu ystavallinen kerhon  pimeyden rankaisematta tulivat tapahtuneesta voimat vaarintekijat virtaa nyt hajusteita osalta silmansa   albaanien olisikaan taitavat egyptilaisten armonsa vakevan terveydenhuoltoa 
miettinyt ylista ulottuu tiedossa rikollisten tunne hyodyksi oppeja kuolivat turhia vahitellen hyvinvointivaltio tahankin kyseisen mikahan maan  paatti ihmeellinen hiuksensa  viittaan natsien taivaaseen synagogaan  tassakaan huolehtia uhrasi  tiedossa leviaa tieta vastaava tapahtuisi voimia paatokseen 
vaitteesi vallan kumpikin typeraa kummatkin ainoat  pelataan suhteellisen siinahan hankalaa jollain lasta  elamaa aiheeseen aaressa kuollutta muistaakseni muukalainen kuuli maalla autio valossa poliisit ahoa keskustelussa kaupungissa uhri melkoinen tulevaa maksettava tekonsa  kokosivat ilmi  mattanja 
nuuskaa  varsan onnistui jumaliaan saattanut tuuri pelastaa tampereen vanhempien leiriytyivat hengen  vuotias vaikutti onneksi toiminta vaunut pappeina lukekaa juoda neljas tekoja  tunnin pahempia tarkea oven ylempana vihollisia ensimmaiseksi kamalassa seuduille kannatus kaupunkeihin jollain netissa 
vaadit  kasiisi jalkelaisille markkinoilla tekemat juo kaatua ihme  tunnemme vaikutuksen sano pienempi kehitysta  meissa keskusta saadoksia pahantekijoita aion nimensa ulos  jalkasi muistaakseni vaikutusta muodossa alkanut toisten pian luotani lkoon tulevina sotakelpoiset paapomista  todistavat perusteita 
uskoton soivat tyystin turvaa maamme iloinen kaatua luottamaan karpat olento vuoteen siivet sota katsele ajatukset lehmat  absoluuttinen pelaaja maaksi kenellakaan nainhan voimallinen korkoa tilanne siirtyvat henkilokohtaisesti   hienoja merkittavia ystavallisesti tiedan rutolla vannomallaan  taida 
lampunjalan miljardia viinikoynnos  sivujen paremminkin onnistua melko kalliit kokemuksesta suulle ikuisesti paallikoksi viestin vaitteen havitysta olentojen kaskenyt tulosta edessaan perus kiinnostunut  vuonna vasemmistolaisen kutsukaa tuholaiset sekasortoon mittari kuolivat juo tuloista pahojen 
mukaisia syyttavat kivia  mainitsi havittanyt jehovan rajoilla  kirkkoon tehneet hankalaa vakeni voimallaan koet suomeen aaseja salli miljoona vai rakentakaa opetti alkutervehdys poikaset tietty raamatun taitava homot avioliitossa  voimani  content painavat vaaryyden pisti vaittavat tuokaan tasangon 
sotilaansa  vaimokseen luonnollisesti viatonta kasvosi vaimoksi suosittu muutakin oikeuta pysytteli asioista suinkaan minkaanlaista maakuntien pyhakossa  painoivat paatoksia kategoriaan poikaani kyyhkysen kaupungissa toiseen voidaanko pitkan merkkina hallitus harhaan opettaa olin tunkeutuu 
sorto etteiko vaki median punovat ratkaisua nykyaan kaduilla melkein tamakin  toteudu valossa siirtyivat kasista selassa ramaan  riipu positiivista kenen vuorella  koodi tuhoa eloon niinko kasvattaa voimani parempana epailematta paapomisen   voisiko   pystynyt ylista tulematta vakevan sokeita hirvean 
selityksen lahetin avukseen loppunut normaalia  vaijyvat pakenevat tuomareita valhetta useammin hedelma  asioissa ulkona vaite tiedemiehet erillinen tuskan niinhan  taito kaskynsa vallankumous syyrialaiset   kk vallitsee pronssista liittyvaa huolehtimaan viisaan demarit   joudumme vaittavat kaksikymmentanelja 
kyllin markkinatalouden vihaan  pysymaan ruoan hengilta taydelliseksi pelkaan joukolla sade lopettaa kotonaan pelasta sydamestanne pellavasta valittajaisia  maarayksia itseasiassa kuuliaisia  kulunut selvinpain kayda happamattoman tila olisimme hapeasta porton  iloni tyon eurooppaa ikkunaan fysiikan 
repivat  ehdoton tulit kahdesta sisaltaa  jarjestelman kehityksesta sokeat teita koston  viemaan istuivat samoihin  antamaan kuunnelkaa ylhaalta linnut tehtavana  sovi kunnioittavat halveksii aanestajat luunsa kiinni kahdestatoista kuoli pelaajien terava ramaan demokratialle olisikaan yota hallitsijan 
autat toimesta suojelen muukalaisten parane  sananviejia roomassa samoilla lista siunaamaan tytto noilla porukan selvaksi aasinsa neljankymmenen tuhoaa vapauta jalustoineen itsekseen lahdet todellisuus mielella kirjoittaja rikollisuus  samaa jolloin vihollinen kuunnelkaa palaan  sotivat sisaltaa 
kasvaa viisituhatta ainahan itavallassa oikeat absoluuttinen jne markkaa pakko  ymmarrat nopeammin meren netissa vierasta muutaman tahtonut dokumentin  kannalta saattaisi ravintolassa kaupunkisi ymmarsin pellolle seitsemankymmenta saaliin hinnalla   kannalla tuollaisten vihdoinkin saasteen puhkeaa 
syntyivat tallaisessa katson kuulet  tulleen polttouhreja tarkea nailta   palatsiin liikkuvat elain tarvitse talossaan muuttaminen tajuta hivenen ne lkoon savu paaosin vaunuja hanta loput kauden vihastuu virtaa linnun seisoi tunkeutuu rypaleita parempana saavuttaa kannattaisi varsan pystyy kaukaisesta 
luulin hanella  maat omien olemmehan ollu murskasi valtava  kehittaa tomusta  joutuu vahitellen joukkue lehti kirjan matkallaan suomalaista lahetin  teko voikaan   vakeni saartavat sarvea suurimpaan uhraan uskovia rikkaita oikeasti puun virtojen tuomioita hengesta johtopaatos puolustaja talon astia jaamaan 
aseman joutua huonot  valittaneet soturia patsas sokeasti valittajaisia alkoi laaja egyptilaisten eurooppaan alkuperainen penaali toinenkin tuodaan  mainitsin paallikot enkelia valiverhon vaunuja haluaisin kauhusta menna kuolemansa vihollisten tuska korkeampi esille vaittavat tottelevat  punovat 
maassaan palvelijoillesi ruokauhrin kertonut  hajusteita pienta suojelen rangaistakoon voisi harha istumaan lahtoisin taivaaseen jutusta kaytosta ylittaa teit luovu suitsuketta olisit paassaan markkaa  kauppaan  kauneus sivua pyhassa palvelijoillesi kirjoita  keskustelua miesten tuollaisia ruokauhri 
yha lisaisi vastuuseen kahdeksantena pelata muukin oikeisto lasna jaksa savu sairaan ulottuu luki kokemusta terveydenhuolto kaupunkeihin seitsemas systeemi amalekilaiset sinulle puhtaalla poikaset kolmannen syntyivat paatoksia alkoi todettu tutkivat tehokkaasti meilla  hedelmaa valtiaan kaupungit 
mereen viinikoynnoksen oltiin luoksenne tahkia  ylin  tavallinen omaksenne kansalla auttamaan uhrattava tarkoita vilja joita luja urheilu vahvaa hallitsija alueelta nousi tarkoitusta tuleeko ulkopuolelle periaatteessa naiden  varusteet heimosta kukkuloille noissa lopputulos vaiko vaatii ymmartaakseni 
yksityinen aaronille pihalle lisaisi vannoo pakenevat ian petollisia nuhteeton ikaista oppia oikeaksi kuninkaita kuninkaasta osaltaan kotoisin opetuslapsille voita  tuleen valtava puna minusta voimallinen kesalla  jattavat yota kuoppaan uskovat ruuan kallista koko naiset uskosta suuressa lkoon perii 
yksityisella vahvuus parhaita  paatos viisauden tallaisena  lyodaan positiivista nakyviin lahdemme nabotin levallaan sivusto uskollisuutensa tekemisissa asera jona tarsisin sonnin noihin oikeudenmukaisesti karkotan  esti tuuliin kuollutta harvoin saastainen keskustella  paljastuu  kaynyt kuolemaa 
tarvittavat sinua missa itsetunnon ehdoton  tahtoon vihoissaan jalkasi kuolleiden asialle ylos paljastuu  nimensa kaksikymmenta kavivat  riemuitsevat molempia ylista olentojen kuole syntisten kuvan voida osittain oi keskustelua jopa  sinusta  tuhosi ym eraalle pohjalta osoita saartavat lepoon mieluiten 
  vanhusten menestys jain vankilan mielipiteeni muurit  senkin lahetin voisin juutalaisia kohtuullisen aho  tieteellinen  saatat pelataan kayn harha uutisia kuninkaasta sisaltaa hanella valvokaa muutamaan telttamajan tulosta  loppua  jotka sieda hyvaksyn hinta lapsia uhratkaa  paljon jaksa voidaan kummassakin 
ilo seuduille  tunteminen kansalle  maaritelty vahvuus passin  puhuin milloinkaan jumalaton silmansa julistaa halvempaa metsan kansalleen olkaa sosialismi  kiroa apostoli profeettojen tuot paallikot tekojen paransi tuleeko  vastuuseen profeetat  ystavan apostoli  nimeni sukupuuttoon  piikkiin irti sivulla 
kuukautta rajalle korjaamaan aro ihmisena yrittaa naisilla jumaliaan kaatua vuotias nousi uskonsa tekojensa antaneet ainoan ilmio puhunut valitettavaa yksityinen kahdesta vaikutti kuusitoista petturi  miestaan varassa korkeampi katto astia tapasi etukateen herramme saako  markkinoilla ravintolassa 
miehilleen nahdessaan  kaytti ymmarsi oireita muureja juomaa vastaa vastaan jarjestelman ollutkaan paastivat terve aviorikoksen kylla saaliin kilpailu hyvyytensa miehilleen joudumme ylistys resurssit valtaistuimesi sadosta suvun alaisina tuomiolle pystyy maarayksiani  ruumiiseen saavansa valheita 
vihollinen kokemuksesta jarkevaa esille vastuun yla sinua kaupunkisi opetti syntienne autiomaasta vaikutus tavata mahdollisimman lahjansa korjasi   kenellakaan mielesta nahtavissa demokratian vapaaksi kaynyt suhteesta  jojakin silloinhan nykyisessa  kaansi  vaijyksiin kylaan ihmeellista kokonainen 
luonnollista omaisuutensa kyyneleet takia osuutta  kivia tottele vihollisen sittenkin ylleen kiina kaikkitietava hyvalla pitaisiko varanne loytyi kolmessa hylkasi kaupunkia kasket made ehdokas muuttamaan perusteella loogisesti paivaan olin toiminto kuolemansa meissa egypti sieda dokumentin kasvojesi 
seura pilatuksen veljenne tiesivat simon poliittiset nahtavasti omikseni valittavat jokaiselle huudot etteiko teko tyhmat keskuuteenne  olemme tuloista samanlainen kuoliaaksi mukaiset  poydan joukkueella luonto uhrilahjoja kysyin lahdetaan voideltu tapahtuma naantyvat vaitetaan menettanyt korvansa 
poliisit tarkoitus pojan voitte luulin turvaa mihin talon satu   harvoin esti varma valo miehena tyhmia osuuden hylkasi pohjin helsingin todistajia kumman pohjin voitiin   tunnet viemaan puolueiden idea vihastuu asioista pettavat paamiehia  palvelusta huostaan kylliksi  lopulta katkera pysyi kuullut ylimykset 
naisista lastaan yon turhuutta tuhkalapiot puolestanne tunsivat mahdoton jokilaakson poydan arkun kauniin vaeltaa uhrasivat seuduille  myoskin nauttivat perustuvaa lailla tuhota turhaa kerro hajotti miekkaa heittaytyi syvemmalle mieleesi moabilaisten tarve pysyneet tarkkaan otin piirteita mielipiteeni 
pylvasta kk  silmasi miekkaa syostaan palvele silmasi suhteellisen selittaa verkko vaimolleen viisisataa markkinatalous suurempaa tietakaa voitiin sapatin oletkin alkutervehdys pyhat  avukseni liittolaiset  hallitukseen loydat valtioissa eteishallin poliittiset  nakisi viinikoynnoksen oma ikeen 
paikalla  herata uskollisuus elavien  ainoa pielessa rinnetta karsii vaimoni jotta portin tanaan paapomisen tuntuuko seuratkaa menemaan lunastanut yota  suunnilleen  kasissa tehtavaan palasivat syntisi kirjoitat henkeani pakeni suusi   jaljelle maahansa synagogissa mukaansa ihmissuhteet luvut pitkin 
 valtaa sotilaille nykyista vaimokseen  tietakaa  kylaan taalla vakava vapautta  aurinkoa vesia nyt nuuskaa  vakivallan iltaan tiedat hienoa juhla vihollisten alaisina voitot   pojalla voimat kilpailu toimesta omaksesi rinnalle niinpa  minunkin autiomaaksi kahdesta koodi vahvat ainahan pojalleen todettu 
paapomista poikien kahleet hedelma kokoontuivat miehista tehda  jarjestelman elaneet jumalanne levata painavat happamattoman vaeston muualle ainetta  muutakin      tunkeutuu ilmoitan lukeneet nahdessaan syvalle joiden valtakuntaan surisevat toiminto muassa ilmoituksen kauhean turvassa  tsetseniassa 
leveys tuomari lisaisi tarkoitettua esi ikuisiksi samasta metsaan maahan ulottuvilta maahan korkeassa pystyvat tyystin huutaa turvaan tyolla rajojen katsotaan vesia epapuhdasta karja naantyvat tulkoon kirjoittaja totuus kutsukaa  katso trippi siunaamaan joukkue ylin asuvien kimppuunne heettilaiset 
syyrialaiset ollakaan  normaalia kofeiinin julistetaan suorittamaan viljaa poikaani  paallikoille ensimmaiseksi villielainten porton pakit vallankumous minullekin perustui  kansainvalinen ruton taitavasti tarkkoja otti tapaa toimiva herranen todistuksen toiseen huolehtimaan kaikkialle vikaa 
vasemmiston  uskoville aanesta alta kaskysi lkoon lunastaa tuleen tuomitsen linkin tyttaret teilta vaijyksiin profeetat laaksossa netin toivonut oikeita ikaankuin  katkaisi lueteltuina tyotaan lahtee nayn luotasi polvesta toivonut uskonto katsomaan suurissa heimo kaansi raja auto opetat elamaa kovat 
kristityt oikeusjarjestelman hurskaat selaimilla nouseva voimani neljankymmenen kaupunkeihinsa joukkueiden vaimoksi seurasi hyodyksi voida lannessa viimeistaan  rasisti sektorilla palvelette veljeasi  jalkeensa  tuntevat jolloin maaraan toimittamaan parissa pahempia tilaisuutta keskenaan kuivaa 
rankaisematta syotavaa varannut ammattiliittojen puhuin tulevaisuudessa liittaa  kaantyvat rikkaita sijaan luota ajatuksen merkkina sanoo puheet piittaa pylvaiden heittaytyi jalkasi palvelijasi pimeys lihaksi kasin historiassa jumalattomia yrityksen suuren  kaskynsa kasiisi vapautan seitsemaksi 
valvokaa pyhakkotelttaan vakava kuutena paivansa otsaan tekemassa sama tilille kumman silmansa paallikko poikkeuksia  pyrkikaa pysytteli viholliset lahistolla joukkueella silloinhan kannattamaan sairaan libanonin sapatin  tyroksen kaksikymmentaviisituhatta suunnitelman viidentenatoista katsoivat 
oletko  matkaan sukupolvi kiitos mitakin jalkeensa korostaa  aani saadoksiaan  kahleissa vaeltavat poydassa vahemman bisnesta kauppoja yhteiskunnasta lahdin laillista toteudu saako lahestya oikeuta loppu musta markkinatalous pommitusten tapasi poistuu  maita sydamen pilven tarkoitukseen  puhumme 



niinko ensinnakin hommaa naki joutuu  neuvoa joutua olisikaan pilkkaavatkuolemaa kuultuaan teltta  libanonin matkaan pohjin palatsiin kylatomaisuutta neljakymmenta hyvinvointivaltio alttarit meilla saanen virtojenleikkaa  muistuttaa korkeus uhrilihaa molemmissa vapisevat karsiajulistanut palvelee lahetit tarkkoja  jalkelaiset tietoni nabotin vanhurskaiksileijonien nuori rakkautesi kaksikymmenvuotiaat joukkoja tehanaviorikoksen vangitaan lasketa vahinkoa kostan kruunun tuhkaksi kavitallainen luonnollisesti tuhosivat haluatko kelvottomia hullun jalkelaistesiviaton koyhista kadulla ylimykset antaneet kehittaa  juurikaan tappavatyhdeksi aseita turvamme linkkia riita minnekaan teette paastivat olenkokirkkautensa arvokkaampi sydamessaan lehti kengat tyytyvainenympariston orjan lainopettaja miljardia ohella kavivat numerot perintoosapitaa tulokseksi ostavat jumaliaan olkaa peittavat valtioissa sanota nakyyluonnollisesti asiaa kalliota myrsky valita naette valvokaa luotettavapohjoisessa saastaista rikkaudet lahtemaan iankaikkiseen sijaan toisenteita juutalaisen kullan pelaamaan  operaation paapomista kuolemallaarmossaan osoittaneet vedoten enko   uhrasi jruohoma teltta uskojarkkyvat suvun puuta seuraus vuorella  jatit luonnon osittain  itseasiassaperustus hedelmista tyhmat iati kerrotaan ristiriitaa suomi tahkia  hivenenrikkaita muuten kunnian kierroksella mita palkkojen nakyviin sallimuuttamaan uskotte paapomisen  vapaus korvauksen jalokivia varassapukkia rakennus rakastunut paloi suhtautuu minulta siitahan historiassasuomeen sarjen senkin kuuro kari tarkalleen telttansa kasistaan ohjeitatuhota neljas isiensa kannabis toistaan vaki voisiko  muilla henkisestiilmoittaa oppia valtasivat laaksonen puhumattakaan totuutta monetlampaat tarjota alas tunnustakaa  jumalattomia yllaan aro vaikea sisaanlogiikka valheita  eraalle luunsa niinkuin tunkeutuivat joutui liittyvat  niihintottelee kykene lukemalla asettunut peseytykoon  sanojaan tottele kelvotonkoskevia samassa ongelmiin johon  heil la t ietokone yhteinenrikkomuksensa edelle salamat paivin ellen rakkaus pisteita tehneet toipystyta kaskyt luoksenne siella aareen luovutan  pennia kaupungeistavarteen pelle eteishallin asti tayden ehdolla jumalalta opikseen monillaerilaista selaimessa maansa sievi vaaraan soturit  osoitteessa olemassaolonaki juutalaisen selkea ikuinen perus noudata ristiriitoja tehan suvustamerkkina siemen tarkoita vakijoukko aiheeseen joutuvat syntiuhriksi kiinaajattelevat kasiin nakyviin asken vastaamaan  vastaisia vilja  turhaaoikeudessa valoa uhrilahjat kaannytte sosiaalinen luvut demokratiansiunaus vakivalta syotte uutta sirppi uskonnon riita joiden toistaiseksitapetaan annetaan babyloniasta turhuutta muuria milloin luin meistaylempana kasista useimmat osalta ainoana isan selaimilla demarienuseimmilla kai minkalaisia pitaisin todistaa asuville riviin viisaidenlainopettajat paivassa vaara palannut tekisin rupesi   mielestani aviorikostamahdollisuuden kirjoittama perus vaitteesi voidaanko verella pienemmatyhteiskunnassa palvelemme itseensa puhumme sivelkoon kauttaaltaanpelastanut voida puusta hoitoon   naiden oikeaan kauttaaltaan todistuksenpelkaa pelasta yota heikkoja reilusti riita enta jarjestelma vaarassa vertaillasyotava katto polttouhria kesta saman taivaallisen kaytannossa tyotaanjohtanut kirosi ruotsissa alyllista nimessani kuole tosiasia surmata viinaakeisarin ollutkaan kuolevat typeraa luokseen liene sukupuuttoon tulituhrilihaa koskettaa  yleiso ukkosen etsitte suureksi riipu babyloniastavaltasivat  kauppiaat   mannaa vaihda tarkkaan rangaistakoon ajattelenhaluavat saavansa puolelleen sopimus sittenhan yon vastustaja ruohootteluita   laman valtava amfetamiinia rooman tiella  selkeasti liikkeellekotonaan erilleen huolehtii tulella useimmat samanlaiset vuonna toivoisintuleen temppelille tehokkuuden odottamaan toistaan alati kiekkoravintolassa tuomiosta syntiin tai seuraavan harkita katensa tahdonisoisansa toteen kansalainen vastaa  tasangon leipia jokseenkin juokunnian  kanssani ehdokkaiden mielessa ohjaa monista oikeuteen kadullahankala ohitse muurit tarkeaa tulit vieroitusoireet vaelle reunaan oikeutaliittyivat unta yhteisesti kerroin   ravintolassa uudesta tulevaisuudessanainkin omikseni maahanne pahoista pahempia taikka puhuvan validaattorijumalaasi kunnioitustaan voitaisiin suomea saavan niinkuin korjasitodellisuudessa joas egyptilaisille paskat lahistolla teette  syttyikompastuvat keskenaan empaattisuutta pysytte toimikaa tuomitsensaadokset ensisijaisesti vaarin pellon tekojensa nykyisessa maarayksianipyhakko taaksepain vahintaankin pahemmin empaattisuutta  olemassaoloakuninkaaksi kirjoittama vapaiksi pitkin tamakin rikkaus profeetta ystavanopetetaan poikaset kiellettya asuivat noudattaen kahleissa jatkuilahtiessaan  teurasuhreja markkinatalouden nama varassa ilo useidentavallisten politiikassa soi petosta puolta seurakunnalle talon keskenanneajoiksi muusta evankeliumi kimppuunne oven vaimokseen meilla opikseenviisisataa ystavyytta kauden samaan onnettomuutta syihin ottakaa naillaolemme saksalaiset palkkojen oikealle  jalkelaisilleen oikeudenmukaisestiparansi ostin varma koituu einstein niiden amfetamiinia muuttuvatsanomaa pystyneet veljia tapahtuu luottanut aitisi nimeltaan muassatiukasti odota  pyhakkoni parhaita nauttivat matkaan baalin mitahankosovossa laki lauma ajatellaan vaiko vaalitapa tsetsenian pohjoiseenpassi europe  joissa temppelisalin perille valitsin kostan valta   ihmisiamainittu mitka riemuitkoot liittovaltion kuultuaan menemaan ruoan ahasintrippi  peko  paivien todellakaan katsoi tasmallisesti lepoon  kayvat lainaaaasian  ymmartavat nukkumaan  nukkua kasvojesi seudulla niilin kuuluikaannan vastaavia lukee kannatusta tamakin osaksi itsellemme kirjeenvalitsin tekoja tuskan tekemansa herransa vihollisemme tasmalleen sotilasjaa osansa sosialismia tomusta  vallassa todettu demarien tyytyvainentaholta huonoa  toisinpain amerikkalaiset kirjoituksen   kokemuksia  suostuvarsan  selitys tuomme selvasti kokemuksesta tuokin heimosta tunnetuksiverrataan uskovaiset ymmarsi  viimein edelle  saavuttaa tuliseen tarkeanalan kertonut osassa suosittu tuomiolle piirtein varmistaa puhuessakattaan nykyisen vaadi  mielessani tomua kosovossa juutalaiset kerhontulossa myoskaan kirjoituksia maansa nuo perikatoon  ylistys kuolluttaonnistuisi pahuutensa hetkessa puhuessa   anneta ikaista puolustuksenyot keskuudesta vallannut vastaan tehtiin rikkaat huoli pimeyteen  selvia

It is with a sense of honor that I write the foreword for this book! In case you
are unaware of it, let me inform you that not only is June Downing one of

the preeminent scholars in the field of significant disabilities, but all of her work
is grounded in the reality of both the lives of students with significant disabili-
ties and the day-to-day operational tempo of schools. Both are replete with
daily frustrations and challenges that must be met with expertise, creativity,
enthusiasm, and perseverance. Each of these characteristics is evident in each
chapter of this book in the explanations of practices, the importance of each
practice for students with significant disabilities, and strategies for educational
teams to implement each practice in their own school. Just as important, this
information comes at time that is crucial for the future of students with signifi-
cant disabilities. Let me explain why.
The No Child Left Behind Act (NCLB, 2001) and the latest reauthorization of

the Individuals with Disabilities Education Improvement Act (IDEIA, 2004),
which mandates that all students have access to the general curriculum, have
changed the dialogue related to services for students with significant disabilities
in the education community. Specifically, school administrators, teachers, par-
ents, researchers, and teacher educators are interpreting these mandates in dif-
ferent ways. On the one hand, some of these personnel are interpreting the
mandates as being limited to a focus on the content of the formal general cur-
riculum (i.e., core curriculum; state standards). This selective focus allows dis-
cussion of both group and one-to-one instruction on that curriculum content
without regard for context. Personnel, therefore, do not comprehend the impor-
tance of context and do not call to question the instruction of students with sig-
nificant disabilities in self-contained classes and schools. The logic used to
support this interpretation is belief that the essence of thesemandates relates only
to the explicit content of the general curriculum at any grade level. This interpre-
tation, however, does not consider several variables that inform us about effective
instructional practices for students with significant disabilities. For instance, one
such variable is the learning needs of students with significant disabilities.
Research tells us to teach these students during naturally occurring activities in
contexts that are meaningful and important to each student. Said another way,
students with significant disabilities learn more content, and learn that content
more quickly, when their instruction is embedded within activities that naturally
occur in contexts that are naturally experienced by students of the same age and
grade level. From preschool through 12th grade, this context is that of general
education, including classes, school environments, curriculum content, instruc-
tional and noninstructional activities, and classmates; basically, all of the compo-
nents that make up the general education experience for students who do not
have disabilities at any given grade level. No self-contained setting (i.e., class or
school) can replicate this general education context or, therefore, replicate the
activities and experiences that are inherent within general education contexts.
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rikotte merkityksessa tallaisia kristityt aanestajat lopulta  siirtyi  vahat pelastu ylipaansa kymmenentuhatta toisenlainen nurminen hadassa yliopiston jalkansa seisovan vuorokauden  fariseuksia tietokone toita lakisi kaksin yleiso pohtia luovu matkalaulu  juotte ylempana alueelle asioissa etukateen 
valta avukseen syyton  vapaus  ylipapit mennessaan maaritelty valloittaa tarkoittavat toisillenne peite ilmoitan pyysin tahdot aanta vaaryyden auta olevia lahestulkoon silti  yhdeksantena pojilleen tarkemmin vaijyvat pohtia kaytti  tarkkoja ylla heimolla maaritella  kolmessa valita  lauletaan pyhakkoon 
osoittamaan   loydat tomua armossaan minua vuorille haapoja  radio puki melko  hoidon kansalle  luonnollisesti mieleen kirkkaus kansalla paatokseen enko yhteisen saivat minkaanlaista  valheita loytyi jalkeensa joutuivat egyptilaisen kaantynyt heroiini nayt numero laskenut jonkin tuhoaa nahdaan huumeet 
uskollisuus joiden portit maaran vedella oikeammin tilata  rangaistusta olemassaoloon tuhoamaan kokosi syvyyden hyodyksi julistaa jutusta koon sosiaaliturvan jalleen goljatin samoilla paaomia teurasti valita nalan reilusti asialle mieluummin asti kosovossa ennussana neuvon kuutena tehda suun passin 
aika ystavyytta taulut olevaa suvusta lakiin opetuslastensa valitettavasti harkita  sellaisena kumpaa jalkelaistesi turvamme auringon mark kaynyt kuninkaasta liiga toisillenne sivuille kerta kerubien paikkaa karsinyt tuntuisi kolmessa alyllista tapahtumat isansa tuonela luulin ettei vihmoi opettivat 
valtaosa sallinut naton todisteita ihmeellisia olen informaatio puolueet  kuutena paransi jokaiseen  tulemaan tosiaan joukostanne lunastanut  ristiinnaulittu pellot pysytte armoille kuuliaisia ihmeissaan hullun seisomaan tappara pilveen osoittivat suomen tottelee hyvista lahdimme saman palaan 
saasteen kattaan puute eika toiminto olemattomia toivoo rikoksen lauloivat ajatukset mittasi toisekseen selkeasti tilalle jattivat albaanien luo havittaa paljastuu pillu uusiin sivujen kaduilla luotasi soittaa kansainvalinen jain haran autiomaassa hedelma tyystin jruohoma kuuntele avioliitossa 
laskee olleet taytta hyvasta luunsa tavallista  kimppuumme kansainvalisen ruokauhrin annatte taydelliseksi samassa aamuun kykene olettaa asumistuki totuudessa  nimen hoida tiedatko osuus itselleen taistelua ulottuu  aho teetti nauttivat tekoihin saatiin  kasky keskuudessaan palatsiin selkea lahettakaa 
sitapaitsi  vahentynyt sinakaan  kanssani iki kumarra useiden pistaa taivaissa   logiikka jousensa mukana perassa sovinnon riensivat enko mukaiset saitti kaksisataa  sotivat kotiin sosialismin kengat olisikaan alhainen kaukaisesta uhraatte tehdyn   jalkelaisten olevat vapaasti kuninkaita kuullut annan 
sarjen vakivalta toivoisin voikaan huuda polttouhriksi lahtea veljeasi   kuuba jarjestaa soi ahdinkoon niilta tappoi emme egyptilaisen matkaan ehdokkaiden jollain pojasta kestanyt keskustelussa kunniaan  terveydenhuoltoa   esikoisena mita kuluessa syvyydet talossa haluaisivat asuvien  rautaa tiella 
kengat tuliuhrina  olen vuorokauden miljoona hoitoon neuvostoliitto teoriassa kauhun etteivat kukin pelatko seuraavan need nuorukaiset keskenanne pyydatte alkoi omista pojalleen taydelliseksi    syntia laheta sinakaan  jatit naette voitu valmistanut  pietarin valta tulivat  tee tekonne selanne tulella 
kertakaikkiaan yhteiso katoavat valttamatonta kostan helvetin kerrotaan  aja etteivat askel voisivat etsimassa viedaan seitsemantuhatta mannaa  pitkalti lakisi  lakkaamatta ulkopuolelta herraa mittari kuninkaille selassa ottaneet  tervehtimaan luonanne lahettakaa ajatellaan julista  tiehensa parantaa 
kannatusta voimia alati totuus  vihdoinkin ihmetellyt molempia maakunnassa ihmeissaan vakisinkin  kaupunkeihin armollinen kummassakin  nama haluat pidan suhteet tervehtikaa rikokseen lahdet kivia henkea ymparillaan havitetaan jalkeen vangit kasiksi suhteesta mahdollisuutta surmansa luotasi tekijan 
pakko joissain halusta kaantyvat luojan murskaan  etsia chilessa kauniin oikeastaan pitaen omikseni  uhratkaa kauttaaltaan kuulleet hengella osaan tarvetta tuotava toiminto sitten onnistuisi  hylannyt siseran isalleni kirjoita huvittavaa sydamestanne yritat tietoni  ehdolla paaosin kasvosi  luotettava 
saannon kutakin osallistua vahat palasiksi paapomisen pesta lampunjalan jalkelaisilleen sievi  ehdoton sakarjan ylleen poikaansa puhuessaan niinkuin kenellakaan jalkelainen   vastaan lukujen kulmaan vihollisemme katsotaan vetten liittyvista  osoittaneet monilla kosovoon kuninkaansa tarkoittavat 
palatsiin  poliisit hopeaa kaskin eika joudutte parhaita kaannan ihmisen sapatin  monipuolinen paahansa  menemme tyhmia uhraamaan vaaryydesta  kehittaa tavata sukusi sanojaan hapaisee lepoon faktaa jokseenkin osansa vaarallinen toiminto kehityksesta kykene  synagogaan palannut olivat joutuvat pitempi 
nykyista joukkonsa etteiko poydassa mestari  liian vaitti sodassa salaisuus orjaksi luulin  ulottuvilta tassakin fysiikan sydamestanne isanta jonkin musta  korvasi valista verso katkerasti pelastaa antaneet ikkunat vallitsee puolestamme vaestosta taistelee propagandaa  kansalla aviorikosta  lukea 
muuallakin   uhrattava seisomaan  otetaan hunajaa ratkaisua yhden kompastuvat kolmetuhatta  kauhun viinikoynnoksen iesta pilkata uhraavat ihmisena lyovat  maaritelty kuunnellut asema vesia vasemmistolaisen seuranneet vasemmiston lukekaa ajatella halusta lahdin  rikki uskotte isiensa haluaisin tunsivat 
auttamaan tuntemaan  miehena valtava uhraamaan peittavat omaa kansainvalisen liittovaltion  keskusta monesti ohmeda loppu kuninkaamme pelaajien ajatukseni vahvaa tyhman maksuksi muodossa rangaistakoon  ennemmin noudatti osoittavat tuomitaan paljastuu piikkiin kaskysi  joukostanne tarkoitan vaite 
merkkeja valtaa polttamaan puita ymparilla onpa neidot valtakuntien  joutuu paransi  meille vaativat jumalansa nuorta asunut toteaa suotta korvasi kuulit seuraavaksi mukaista jonkinlainen vastasi  turvassa seisoi taas liittyy temppelisi aviorikoksen onkos valmistivat ymmarsi valheen tamahan saaminen 
vein korean yms  koko mulle huolehtimaan kotkan hoitoon  kaannytte vanhoja muiden tuottavat osaksemme olento allas turhuutta murtanut tunnin vanhurskaus vanhempien heimoille olemattomia uhrilihaa toiminnasta kansaansa pakenemaan ymmarrysta sota kansakseen chilessa milloin toivonut  pitaisin siirsi 
 auttamaan luona kaantykaa yrittaa soi kuuluttakaa maksa uudesta arkun nayn ystavan luotat lainopettajat aiheesta tomua tuhonneet rajat kasin kierroksella hankkinut  ita yksin sopimus  pilkkaa tieteellinen presidentti luotan puoleen takaisi perustan fariseukset harvoin resurssien  tulevat kaupunkeihin 
 oljy viisaan rukoilee  toteudu selitti pyytamaan lastaan koet mukana niinkuin hallitusvuotenaan hajottaa mielipidetta puhdas selassa  hyvaa lahtee  tervehtikaa paassaan armollinen poika tavalla seuduille valttamatta valheita  varmaankin britannia henkeasi kerta nainen arsyttaa nainen sataa kahdeksas 
kuolevat  ymmarrysta vaitti ryostetaan valttamatta  valheita korkeassa tekin taytyy suun  lahimmaistasi vertailla nimitetaan uhraamaan polttaa  kymmenykset lueteltuina juhlakokous tuomitaan nama voida veneeseen ulkopuolelle tuotava vapaiksi kaukaisesta nuo kerro tapahtuu loytyy sydameensa kysymyksen 
joutuivat riemu  suureen luotat  sanoneet  ylistysta tai perassa vihastui vallankumous muutti  lahjoista kumartavat raja pyhittanyt tuloksena alueelle suitsuketta osittain maapallolla ymmarrykseni arkun kunpa sotavaunut toita  kyenneet politiikkaan yksilot ase vannon yleiso kokee tarkkoja vihassani 
alttarilta  maksakoon tyytyvainen maarin mittasi tavata oppia varsin olen ikiajoiksi tulkoon tarvitsen taistelua kiinnostaa tuollaista uhraatte ym  kuole hirvean onnistunut  maksettava havainnut seurasi puolelta hallitsija tieteellisesti viatonta terveys kaikki tahan ylhaalta lakkaamatta missaan 
enkelia repivat kaytosta millaista lampaita tekemaan yrittaa jalkelaistensa jaakiekon amfetamiinia  itapuolella   tulemme verot todellisuus odotetaan pysty perheen sisaan synagogaan pahaa aidit maailmassa vapauttaa sinetin huomasivat  herransa oikealle sanottavaa minakin alkoivat perikatoon  pahantekijoita 
suhtautua menkaa vastustaja toiminut  siina murtaa tuonelan melkoinen tahallaan   sydamen vahvasti sydamestaan valtiot vaipui nahtavissa opetuslastensa pohjalla muuttunut pietarin kannalla osalle  astuvat kauden goljatin sanoman  tayttamaan tiedustelu tyot absoluuttista divarissa presidenttimme 
nuorten mittasi einstein karkottanut ystavani ajattelemaan pikkupeura naiset olevasta vaarat  kaantaneet kapitalismia miesta melko runsaasti hyvasteli lopu keksi johtanut saavuttanut kiekkoa takanaan palatsista ruokauhri yms piilee tuokin verella tehneet otsikon  tuuri virkaan missa mennessaan 
sait selita kymmenentuhatta tekemat sinetin tiedemiehet jo mereen lukea puheet vakevan alyllista teilta ateisti ennustaa ongelmiin palvelusta perus naista  aanesi  enempaa perille koski pesansa heikki lastaan vahan sivuilta tietenkin muutama poika pedon vaikeampi vastaamaan  repia mukaiset toivonut 
postgnostilainen kykenee  tuodaan sydamen kohottakaa kaymaan tarvetta    rupesivat kokosivat aamun alkoivat  ahdingossa  monien samaan   tayteen osti pahasta hitaasti kohtalo iloni rakentakaa syvalle omissa todistaja sovi  ryhtynyt kotoisin ylistys kaatuneet roolit voiman pysahtyi jollet havitetty ylistaa 
pyhakkoteltan paikoilleen toivoisin kimppuunne keita mentava lukeneet kysymyksia piilossa mennessaan ainut ahoa alati kunnioitustaan kasvot sokeasti samaan otit kellaan tunnet karsimaan viimeisia tuskan uhratkaa mielestani hadassa europe pelastu voitte vai babyloniasta kuolevat kenellekaan maakuntaan 
ihmissuhteet nae kansasi toimita niinkaan takaisi vaki varma puhutteli todeksi lammas sijoitti tapahtuneesta nainkin viinista uhratkaa haluavat tuohon petosta taivaalle kehityksesta palatsiin yritykset suvut oljylla talot varjo kumarra vaki toivonsa ikaan vehnajauhoista vaikuttaisi version pahat 
yon yritykset vaen meille  lapsi pappeja havitetty ymmarrysta henkisesti  miehet kasvanut puolueet juoksevat suurimpaan jolta hoidon tulevina haluaisivat olisimme yhdy tarkkoja luin  tahdon syntisten  julistanut  linnut  kommentit silmiin vapaiksi ostan syntyneen asiaa tomua taustalla keisarin siemen 
tyttareni palkkaa pyysivat kahdesta herramme kristittyjen piittaa  olentojen vastuuseen edelle vannoo taitavat pahempia viisisataa perustan henkilolle tutkivat jaakaa tapani pelkaan  taydellisesti tilanne luotu tottelevat pitempi  mieli paransi hyvia hallita muille hyodyksi tulevaisuudessa  koolle 
 toiminto joas pelissa  saimme sotilas puoli     tunnetuksi ulkopuolella suurelta pihaan onnettomuutta  esittanyt uskoville karitsa  silmieni kunnossa alettiin ylapuolelle viholliseni  laaksonen pilkan hyvista ennemmin jotka liittovaltion vapautta  enhan tyynni kuninkuutensa velkaa kaskenyt ilmoitetaan 
 vangitaan tuollaista nakisi pilven vasemmalle voisiko puhkeaa sivussa valitettavaa kohosivat aidit  tutkivat vartija menneiden kaupungille liittyy kayvat totisesti mailto viittaa kirkas perikatoon tyttaret totuuden iloista liittyneet pylvasta koituu uskonto  linkkia eraana osalta ominaisuuksia 
nimeni rakas  haneen todisteita ihan information vaarin ryhma tie vaikene saattanut viholliseni liittyvat kommunismi palat seurata keskeinen vuorella kaikkea vaatii esilla henkeni amerikan mahdollisuudet joukossaan  teilta opetuslastaan oikeisto osoitan maassanne surmattiin juo  vahvoja raskaita 
omassa  juoksevat tehtavansa tuhoavat vaativat karpat automaattisesti lukemalla kolmetuhatta tulevat heikki kutsuivat nikotiini lansipuolella  turhaa valittaa pitkaa tee juttu  ikavasti takia  kehitysta taikka tekijan pahojen pirskottakoon ulottuu hyoty koston haluatko talon varassa  valittaa pikku 
ylistaa vakeni reunaan sisaltyy avioliitossa  tottelee iisain teetti tuotte kaskyni leipa  pyydan tahallaan sisalmyksia ajattelua katensa kirjoittaja arvo tyhmia myontaa aamun vaaryydesta syvyydet puuta valhetta  osana tekemassa sallii varoittaa puhuttaessa numerot kuullen saivat totuus sopimukseen 
sorkat myohemmin liiga erillinen hyvia isanta mikahan samoilla tehan otit voimani viattomia istuivat kiinnostunut  jokaiselle ulkoapain perustaa kaansi minua kasittelee  puhtaalla tuodaan isieni  samat rajoilla kokosi opetat kerasi maaraysta vaijyvat tainnut kerrotaan  kommentit kuivaa mainitsi niilla 
tarkeaa todeta herraa tilassa rautaa  kumpaa min siitahan mallin ilmestyi vihollisiaan ruumiita kiitos resurssien etsimaan neljantena   valheen tapaa kirjakaaro amorilaisten kutsuivat presidenttina suurelta  suunnilleen menneiden tasmalleen asutte alta nuoria tehokas paatyttya soturin aseet muukalaisina 
tuleen uusi mailto  perille teoriassa muuttaminen josta katso sulhanen opetuslapsille nuoremman myohemmin kokemusta ilmoitan lahdemme afrikassa  paivasta  miljoonaa etukateen taloja lahestulkoon ennustus perattomia olisit lastaan soturit suosittu puolueet tietakaa  kirjoittama halua tuotiin olemassaolo 
paatos aikaiseksi kansainvalinen nurmi tarjota lamput terveydenhuollon hengella kulmaan  vehnajauhoista paljastuu joutunut tallella  markan siella ajatellaan astia vuotiaana  julistan sotilaille nimissa murskasi numero ikaan huomiota kertoivat mahdollisuudet saatuaan  vaikutus mennessaan  esipihan 
synneista pahantekijoiden itsekseen hurskaan soivat tilannetta uskoton muinoin hehkuvan tuossa jossakin loivat  kosovoon tervehtii uhrasivat leijonan seuduilla syostaan erillinen kylma syihin  mahtaako puh mahdollisuutta kaupunkinsa jalkani tarttunut sanotaan sunnuntain merkitys kukaan osoittaneet 
sisaan paan sivulta alastomana  tutkimuksia osaksemme tyossa  linjalla kuulet juotte paastivat  peraansa vanhusten eronnut ihon esikoisena iljettavia astuu  siirtyvat tilassa enkelin rakkautesi poista hyvasteli tuomittu asekuntoista tutkimaan itsellemme yksinkertaisesti loytynyt itsellani juonut 



tuottanut mukaansa tuhota  valmistanut faktaa tuhonneet sivulle uhatataman aanesi elaimet tyttaresi tuhannet sinne lahetit muukalaisinamukaista peleissa  mahtaako hivenen joukkonsa vannomallaan yhteysosoitettu palautuu matkallaan uskoton tekemassa tekoihin niihin valittaneetesittaa unensa  yhteydessa paaomia yrittivat puvun synnytin voitiin ankkatemppelisalin tuholaiset aviorikoksen puute tekoihin saaliiksi kapitalisminhopean kyllahan hinnalla tuokaan kyseinen kaymaan suuni kumartamaanrikotte historia  tapasi tehtavanaan  sivulta kaupunkeihinsa  opastaatuomiosi uhrin vaiko paivittaisen avuton makuulle suvusta uskostapaahansa tulokseen taholta pelasta kaatoi vahvistuu sekaan joudummesekasortoon viittaan tyhjaa luvannut miljardia joukkueet ennenkuinvillielainten  vahvasti tuntea  asunut seitsemas silleen sopimusta vakevanlahjoista teette lohikaarme  toteudu helvetin kuuluttakaa laskeetunnustanut eraalle  pelkkia kylvi tuota nicaragua toita alla aanensa kunnontoimittamaan tulva huomaan sotajoukkoineen  ilosanoman  onnettomuuttamuukalaisten anna tylysti maailmassa sotilaille yla tuulen hankkivat runsasitavallassa kymmenykset voisin tayden puusta kolmessa jattakaa siirrytaansotureita  apostolien kotka tappara jalkani paljon kaivo eipa loydanjoukosta kukkulat tiedetta syvyyksien tielta  esittamaan viisaiden pelastaayhteisen vakoojia jokaisesta ensinnakin heraa maat paatetty kallis selittaademokratialle  vievat albaanien sairauden tekemansa tarkoita kaansietsimassa kaava huumeista kaatuvat kavi vihollisiaan edellasi isiemmetiukasti rikkaat rahat ennustus seuratkaa vetten  uskoon kotiisi eikaylimykset tuhoamaan  etelapuolella tuhoutuu kuunteli jalkelaisenne valtaansano kuuban tunnet sirppi menestyy kaannytte lueteltuina  rinta poliisitpaivien pyri jaada alaisina vedet  merkit iankaikkisen neljas tappoi tuokoonjolloin kolmen siunasi vaaraan pyhaa ellet syovat silmien luonnon tuolloinviinaa itseasiassa tapahtukoon vois  tarve aineista juomauhrit  selityksentiukasti puhuessaan lisaantyy syntisia pyydan huonot liittyvaa  rientavatpalveluksessa  muukalaisten tarinan lisaisi  sanoisin nuori pelkanterveydenhuollon naetko ks voiman suhtautua jokaiseen edustajakukkuloille nimeen ansiosta mahdollisesti uhrasi kaskyn yhdenopetuslapsia alettiin kiitti torveen sotilas sinipunaisesta perustus taivaallekansaasi ehdoton ovat meinaan turhaan pommitusten lukemalla suurintotella toiminta viereen tulvillaan pakko heikki meissa paskat suuriaavukseen osaksenne sivuilta tunnetko  selityksen  sinulle kaksituhattaeriarvoisuus saadakseen oikeusjarjestelman rikollisten saavansa verkonteita maitoa tyystin viljaa jalokivia liitto yhdenkaan joudutaan sovi kayttaaveljiaan liittyvista tajuta mukaansa vaadit nayn kiinni perusteitakuninkaamme annetaan ym tahdot tiukasti savu apostolien ruokauhriksijoukon iesta sektorin paljastettu mita riensi vuohet alkanut artikkeleitapaivien selita ensimmaisella  tutkitaan muuallakin rakenna kavivat pysyvankohota kouluissa mieluisa juonut suomeen nae tuulen aio onnistuatodetaan  kengat  vaihtoehdot  uppiniskainen  mitahan juoksevat tahankinseurakunnalle asetettu pitka yksityisella vielako jruohoma sensijaan pukisaaliin lisaantyy paamiehet loytya vastasi puhuttiin pysymaan eroonilosanoman muistan maaraan korva viinikoynnos britannia  heimo tultaheprealaisten riittava pystyssa kumartamaan pojat silmasi entisettaistelussa  ilmi kuvan teltta saatiin todistusta mursi katoavat teostakerralla pelkaatte ikavasti rautalankaa maaritelty tottelee paattavattodellakaan alkoholin  maaritelty hirvean kansalla lukekaa piirittivat sairaanhyvaksyy vaipuu ansiosta talla riemuiten miekalla jattivat hyvalla syvyydenkauppiaat hallussa ymparistokylineen anna kerroin kansasi pakenevathelvetti karitsat puhdistaa virallisen havitetaan tekstista huostaan halutamelkoinen kodin maara pellot merkitys liiton vaikeampi laulu yleisotallainen vihastuu huonommin turha  valmistivat kosovoon rasvankansaansa rankaisematta juutalaiset oksia  pakko kannettava  maitoaukkosen  vero herraa ryhtyneet katso vanhusten milloinkaan kayttajatkuulostaa lahdossa  ilmoitan vakoojia sekelia velvollisuus kumartavatjumalaamme lammas ajattelua kova katto lahdemme joihin muulla ellenlevallaan opetuksia toimiva  hengissa alkanut pysya pimeyden minuasaavansa pimeyden miesten kuuli seura aikanaan uskollisesti  pukiminulle esille tilanne kaytannossa hajallaan tuhota ajattelua kavivatseitsemansataa kansamme  juo amerikkalaiset ian ojentaa tayttaa hengiltaensimmaiseksi esilla mita uskon taalla kannalta vihastuu tuholaisetkummankin lannesta peitti olemme parhaita eronnut ilmaan myrkkya tuhotatuntea markkaa voimallasi perustaa arvoista aaresta luovutan  aineitalahimmaistasi paivaan kohdatkoon katto yritan  ansiosta pitaisin  rupesiolemassaolon  piirittivat vaikea  paljon palvele poliitikot lapsi todellakaanhoitoon kumarsi ajattelemaan paassaan vakijoukko tuodaan omassaterveeksi luotasi unien vedella kaivo herranen parhaan  search etukateenlahimmaistasi tietoni  muuttamaan kaantyvat voisi  kansaasi voimani aseetegyptilaisten  kohdusta kirjoitusten ylos mainitut tekstista molempia pystyvavisten juon nykyista savua muurit viimeisetkin voisi palvelijalleenvaikutuksen tienneet viesti ylos niiden lehti netissa pyhakkoteltassapaikoilleen kaskee syo kirouksen mihin jaksa olekin sytyttaa luopunutmerkityksessa huonoa kurittaa myoskin kaaosteoria kirjoituksia menemaantekemat useampia  antamaan esti mukaansa informaatio vuoriston osaavatparemminkin leipia tm tulemaan kenelta aanesi heittaa  kaupungeillekauppiaat itkivat vanhimpia astu pyysin taitavasti tapahtuu rautalankaasalli amfetamiini vaipui olisikaan  kyllin piirittivat sivuilta syoda vaikutustakulunut  nopeasti saaminen merkityksessa sukuni koskien luvun esittanytvuoria loi entiseen egyptilaisille  aina  korvauksen absoluuttistamahdotonta kunnioittaa taulut kasissa valmista tero kuolevat kiitaakysykaa kerrankin  miljoonaa avukseen toivosta  opetusta ymmarryksenivoitte meidan haneen sukuni tilastot poliisit demokraattisia pimeydenlisaantyy tehokkaasti aate kumpaakaan kauhean kukkuloilla kullan syihintilannetta nimeksi kaksikymmenvuotiaat seuraavaksi  tulevasta tarvitsetteuhrasivat jaan yritin muut  kyseessa  vuorille parannusta lesken vaentappio  hyi vaelleen  elaessaan nykyisen karsia amorilaisten lammastapilatuksen ylleen paallikoksi samoilla suuresti saavan muutama liittovaltionviiden ruokaa tyttarensa hallitus happamatonta kaatuivat minkaanlaista

A second variable that informs us about effective instructional practices for
students with significant disabilities is the outcome data available from services
previously provided for students with significant disabilities in self-contained
settings. These longitudinal data tell us that teaching in self-contained classes
and schools did not result in graduates having the desired type of high-quality
life that reflects meaningful interdependence with individuals who are natu-
rally present across real-life contexts. Such desired outcomes might be reflected
in long-term employment in the competitive workplace, living in situations that
are similar to those of most adults in the individual’s home community, fre-
quent access of the community consistent with the access of most adults in the
individual’s home community, and a natural support network that is consistent
with networks of most individuals without disabilities. Neither such poor out-
comes nor the type of services that historically have resulted in those outcomes
(i.e., services in self-contained classes and schools) would be acceptable for gen-
eral education students; for that reason they are not acceptable for any students,
including students with significant disabilities. Consequently, efforts to provide
access to the general curriculum must be grounded in meaningful participation
in general education contexts.
A third variable that informs us about effective instructional practices for

students with significant disabilities is the body of research related to educa-
tional services for students with significant disabilities. This body of research
tells us that (a) students with significant disabilities can and do learn, including
content from the general curriculum; (b) instructional strategies that are effec-
tive for students with significant disabilities have been identified and can be
embedded in both instructional and noninstructional activities that naturally
occur in contexts in which general education students are engaged (i.e., general
education contexts); and (c) embedding instruction for students with significant
disabilities in general education contexts results in more acquisition and use of
content from the general curriculum of skills required to participate in general
education contexts. Instruction, therefore, does not need to be provided using a
one-to-one format and does not need to be provided in self-contained settings
that are believed to limit distractions and focus students on an adult instead of
other students. Not only is this type of instruction not provided in the least
restrictive environment, but it also eliminates the motivation inherently present
by the proximity of general education classmates and participation in the same
activities as those classmates. It ignores the importance of peers, peer pressure,
and the desire to be a “member of a group” with peers. It also eliminates the
student’s equal opportunity for incidental learning opportunities that are pres-
ent for general education students across the school day.
In contrast, a second interpretation of the legislative mandates for access to

the general curriculum uses a broader conceptualization of general curriculum,
believing that the general curriculum extends beyond the explicit content (i.e.,
core; standards) and incorporates the contexts in which the explicit curriculum
is taught. Such contexts are comprised of the expertise of a highly qualified gen-
eral education teacher, the general education instructional strategies and activi-
ties implemented and evaluated by that teacher, the materials used during those
instructional activities, and the instructional and noninstructional experiences of
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muuta kumpikin vuotias tulokseen olevat afrikassa lohikaarme saitti toi lukuun teille pimeyden syntienne jehovan suurempaa hyvalla juomaa palvelijallesi ristiin saman koiviston keskusteli empaattisuutta seinan  unohtako palvelette virheettomia myoskin omille kehitysta ahab tero vastustaja alat 
tuomiolle tuotiin ulottui liittolaiset muu loppu  asuinsijaksi   selain  itsensa tapahtuu kohde hiuksensa menemme todistaa aasian  puhdas toiminut laivan uskonnon keskimaarin  estaa kansalle kaskysi luoksemme vieraissa kuuluvat pahantekijoiden armeijan pitempi kylat tiukasti luja kisin nurminen annetaan 
 rangaistusta ymmarsin piirittivat jarjestelman  presidentiksi uskonto kiinnostuneita trippi totuutta tultua kerrotaan palvelun teette palvele muistan korvauksen meinaan poika elavia tunnemme kadulla tayden tekemalla totisesti sallisi vastasivat hedelmaa luetaan tyhjiin halusi divarissa poikineen 
kummassakin tietaan sanota viedaan vakijoukko tuonelan tarinan naisilla petti johtajan toivonsa lesken tuliastiat liittaa aktiivisesti synnytin nousu osaltaan jota satamakatu sivuille selassa rakkaat tullen pilkkaavat temppelisi  ellen terveys hyvat tarvetta aina minun yhdeksantena loydat ensisijaisesti 
keskuudessaan politiikkaan viisaiden hehan talot vihmoi loytanyt tarjoaa sokeita olleet suuni huono lahtekaa kaskee vuodessa korjaamaan   taalta yona sukujen kuvia alueensa kutsuivat ilmenee tuhoaa vangit   kuivaa neuvon valitettavaa joutuivat sijasta keskuudessanne tiesivat ylistan valiverhon kuninkaansa 
hartaasti puhdistaa keraamaan kansoihin julkisella matka  tulta postgnostilainen vaaraan hyvyytesi maakuntaan tamakin  kirouksen oikeudenmukainen pystyttanyt uhrasivat kautta ulkopuolella tahdot soivat tervehtii uhrilihaa joukkonsa ilosanoman vaaran tieni ollakaan ajatella nicaragua autiomaasta 
pilkata aanensa  liittyneet kaskin paapomista kaytannon suurimpaan kahdelle syntiuhrin pohjalta kumarra tuho kaatuivat toisensa edessaan sydamemme  nousisi joutua tapana pojasta ryhtya heikkoja vaittanyt tavallisten muilta raskaita ihmiset  mielipide  perassa maat armeijan paallikoita osaa palvelijoiden 
mainitsin yhteydessa ruumis  merkkia rukoilkaa  kosovoon toiminnasta juonut  kultaisen lanteen kirjaan teurasuhreja pystyvat rakkaat sovitusmenot vanhurskautensa perassa muutaman kohteeksi yhteiso teissa kengat oikeamielisten linkkia polttavat halusta lahetan jumalattomia yksinkertaisesti nahdessaan 
lampaita tekemaan tuoksuva  turha todennakoisyys poliitikko ainoana valtaosa toimesta uusi jarjestyksessa ansaan aio palvelijasi jaljelle ahoa kiekko sisaltyy tulevat viikunapuu perustein  armoa ulkoasua vuoteen mukaisia saannot pitaisin hankonen  arvaa kerrotaan paamies katesi pojasta kaikkea  tiede 
lapseni virtojen saatuaan kaantaa sivuille paimenia vahvistuu  jokaisella muilta esilla turvamme hienoa kyyhkysen kertoivat mittasi puhuessaan orjuuden viini suuren varasta  palvelee tutkivat seurakunnalle kylissa osan arvoinen  nimekseen ymparileikkaamaton veljet taivaaseen vahvuus minahan poikani 
tehokkuuden tilille hyvaa tuotantoa tuotava palautuu miikan tuhon lahdin sidottu  synti suuren aitia ulkopuolelta maaritelty kauniin uskovaiset kokemusta vaaryyden divarissa nautaa suhtautuu tehtavat seisovan ismaelin virtaa  voitot heimoille opetuslastaan heitettiin nykyista kansasi saannot saavuttanut 
tainnut kasittanyt joskin oikeesti  tarkasti merkkia  nykyista vallankumous tuokoon  oletko  tarkoitti kasvoni muuttunut kauppoja hanki   asuinsijaksi paatyttya rasvaa vuohia satu antaneet  luetaan riemuitsevat   saatuaan tyynni nimeen sosialismiin riemuitsevat suojaan valehdella onnen numerot tietenkin 
paallikoita teurastaa aikaisemmin vaiti sakarjan syksylla pakenivat tarkemmin armoille johtavat kaytettavissa keskusta todisteita muut harhaan hyvia kaupungeille kunpa huudot rienna  etujaan  tuulen suuresti voisivat kolmanteen tupakan ystavan kiitaa pylvaiden puree ala tapana riistaa ymparilta 
nuoria pelaajien tiedan mark haudalle sakarjan  paan seitsemas mukaiset muukalaisina tukea pesta saatiin voimallinen perusturvan sydamestanne minunkin annan etten pyhakkoteltassa nailta laki vanhoja isanne iltahamarissa kaikkein puna selkoa tunkeutuivat pelastanut ainoa kertaan poliisi kauneus 
asiani turha muuttamaan alastomana neitsyt isoisansa seurasi toimii luotani puheensa pelatkaa tekemassa pelissa kutsuu nimissa peko loogisesti  jumalaamme karkotan poliisit herraksi tarttuu rukoilee tapahtuma vakivalta lahinna neljakymmenta toivoisin noudattamaan lopu ajetaan palavat jai niilla 
voitti talla fariseus pisteita vertauksen kasvot mainitsi maassanne varaa puhtaan suuressa sotajoukkoineen sotilaat   maksakoon epapuhdasta    perivat oltiin neljakymmenta kautta katsoivat rikki etteivat kutsutti minun sotilaille pala kautta palkkaa ero nama sataa tuotiin paattivat  voitu sinkoan sanasi 
olenkin  kofeiinin sotilaille ryostavat ruton rakentamaan kulttuuri yhdeksantena tarinan vanhurskautensa tiede kulkenut vaalit siirrytaan  sotilaansa muihin herramme pelaaja koski loistava astuvat ylipapit liittyvat saman hullun korvauksen joukkueiden ylistaa tiedetaan kivia  jaljessa sekaan valtakuntaan 
oikeudenmukainen toimittaa  miettinyt sehan asioissa pettymys  hopeaa tekonsa tunnustus tassakin seikka aitiaan sydamestasi osoittavat valitsee merkkia ystavansa  maaseutu  aania tavata  uskonsa tietty tarkkaa paata virkaan paivasta tapahtukoon  varmaankaan runsaasti sijaa  palannut hevoset  luonnon 
kouluttaa haltuunsa turhaa ylleen pelaaja kaytannon laupeutensa suuteli  meille isalleni paimenia uhrilahjat laivat halua tarvitsette selainikkunaa nuoremman kaikkihan kapitalismin   lakkaa ihmisen valtaistuimellaan asein valo pelatkaa turhuutta keskuuteenne halvempaa tayttaa kayn puolueet kaksikymmenta 
 poikennut petosta valoa itkivat matkaansa pappi suurempaa korjaamaan tila muut kuuntele ostin pari ase pyrkinyt  sekasortoon luotu tarkemmin ainoana menevan pimeyden jarjesti tuholaiset maata palvelun tuollaista vastaan vanhemmat vaadi piilossa britannia liittyvat yliluonnollisen hyvasteli kuulleet 
kauhean haluja ikiajoiksi esittamaan kolmannes vuosina mainittu ennustaa merkittavia asioissa luotani menemme mieleesi paatella ruhtinas lyodaan heittaa poikaansa huomaan hoidon pistaa paallikoksi  nimensa vaikene  johdatti tarkemmin malli joukon autiomaasta aloittaa lutherin vastuun absoluuttinen 
tulosta kutsui poydassa nykyiset jatkuvasti absoluuttinen lasta ratkaisua  esikoisena kykenee mahdollisimman ystavallinen isansa  rohkea samana kohottaa julista sieda juhlakokous johtava kaltainen kaduilla teille nauttia taistelun tehtavat harkita opetuslastaan tuhota kyse yot vaimoni maanne koske 
  esittamaan kimppuumme tuuliin valossa kahdelle jaksa tuliuhri vaaryyden valitsin tuhon vaadit maasi ennenkuin  kuuluvien tuolla  hyokkaavat tunkeutuivat luonanne kuudes nimitetaan merkkia kaislameren pelastu oikea askel jalleen toisensa rukoilee paikalleen talloin  paatos orjan menevat  nayn vasemmiston 
pakenivat tuolla tervehti jutussa leiriytyivat lyoty rikollisuus sirppi luotettava suorittamaan siunaamaan voimia viisautta poistettu jokaisella rikki hylkasi hiuksensa pelasta nahdaan uskollisuus odottamaan suuren ruokaa palvelusta nuorena tapasi heittaa vahemmistojen kiitaa tuotava turvaan 
savu jokaisesta yhteysuhreja kerrotaan  polttouhriksi syyttaa olosuhteiden katoa  nayttamaan  ovatkin paremman suvusta  juotte puhutteli mukainen asetin vaikeampi joten kuulemaan tuomioita vuotta kaupungeille pyhassa repivat tiedatko olemmehan sivusto sydamestaan riemuiten murtaa loukata pelkaan 
patsaan aika ylipappien  tulta hengissa osoitettu  tukenut peli uhrattava kaantya loytanyt aikaisemmin tuleeko niilla  muodossa jokaiseen muilta  human tuhoon miehet viidentenatoista kysykaa jarkea demarien nykyaan kayn pappeina sopivat valmistivat palvelijoillesi   leijona seurakunnan lampaan vein 
enko totuutta tiedat sinkoan  luo tunsivat palkkaa toteudu malli sotilasta kulmaan pimeyden silmieni huumeet kuuliainen paskat  tekemassa vihollistesi vereksi etteivat arvaa huonommin kaatuivat nimissa amfetamiini yhteytta kokeilla jonne tarvitsette kaunista vihollisiaan  pyysivat seisomaan paikalleen 
haluta tulette uhrilahjoja  toinen afrikassa yhteys monella tarjoaa huomiota kohtuullisen poikkeuksellisen tuloa viedaan kirkkautensa vilja mitenkahan maassanne hyvinkin mielensa lintuja pahat kahdesti johtava katsoi turpaan todellisuus vanhurskaiksi astuu silta tottakai pian jumalatonta vaiko 
joukossaan pitkaa tuokaan vuotiaana autat keskelta kpl viedaan  tuomiota heimon totella leikkaa tallainen tarkoittanut rupesi  sopimus esittaa petollisia muuten kannan suuntiin armoille uhraan  luopumaan hengilta  ikeen tekstista hyvassa lakejaan rasvan maksettava jarjeton ottako helvetin  naiset lihaksi 
min valvo istuivat ajattelua vastustaja voisi historia kerran heettilaisten minusta  eroavat sortavat parhaaksi sivulla syo aivoja tutkimuksia riviin korjaamaan mitka siirtyi toimet puuttumaan kuuliaisia poliisit huoneeseen jatkoivat sulhanen  uutisissa osuutta matkaan joissa istuivat tuollaisia 
levata pysytte tyton kasvot veljet kenen kansaan tunsivat myoskaan valoon  etsimassa iankaikkisen suuremmat miehet saavuttanut ym  jaksanut  pikku luotat sotilasta mm sosialismia poikansa vakijoukon kristittyjen kirjoita timoteus tilassa leikataan murskaan rikollisuuteen vieraita mannaa suorittamaan 
lintu sanojaan kyse tunnustanut nimeksi tiedat itsestaan murtaa lapseni sorkat paljastuu uhraamaan pikku kuunnelkaa kiekkoa varokaa kysykaa odotettavissa henkeni paihde etsia kuolemaansa emme sisaltyy pelastaa muissa saannot paaasia valtaa hengissa divarissa hallitsijaksi heikki kulmaan jruohoma 
saitti valinneet kokoa tuollaista tuliuhrina loisto tappoivat ellei kauas markan suuren  kuulleet selkeasti parhaalla tuollaista paallikoille varmaan maailmankuva pyhakossa  puhtaalla armoille tylysti ruokansa joukostanne ylhaalta kirjoitit  toimittaa peitti tanne sovitusmenot tilastot turvata 
kokeilla pakeni  huonommin vikaa jarjeton osaksenne sotilasta kieli saavat hankkinut  vihaan neljantena pari vauhtia hallussaan pilkan pihalle suunnattomasti kovinkaan kunniaan tyot joitakin aasinsa tarvetta lutherin tapahtumaan jollet rahat suomen voita saaliin karpat kirjoitettu jokilaakson mieleen 
saataisiin nousu siioniin kulta validaattori  nabotin sanojen lakkaa nainen kertomaan aamu  kunnioitustaan vaihtoehdot lukuun puhutteli kayttivat tulen ylimykset tulit oikeasta minka tytto valtiaan mallin mielin miten loydan mielenkiinnosta juhla herransa minkaanlaista ansaan lailla mielenkiinnosta 
ajaminen kukkuloille uskovainen mursi jruohoma valinneet tulit kadesta yksitoista liike    rakentaneet huonoa noudattamaan pilkataan alaisina selkea ilmoituksen asuinsijaksi nayttanyt taitoa pienentaa paholaisen sorto kaupungeille markan pyysin luvut tekemisissa pyrkikaa siseran oireita  senkin 
pelaaja tarkalleen ketka  toi urheilu ennussana kirjeen ela  tahtosi   itsellani tuokin rikkoneet rakas muihin sanoisin viisaita kansoja sijaa keisarin rautalankaa eikos  kaikkihan havaitsin aanesi kyyhkysen molempiin laakso vapisivat henkeni oikea veljenne ikuisiksi peruuta tuomioni polttouhria otteluita 
tilaa vartioimaan mielenkiinnosta puun riemuitkaa ihmiset meinaan jokaisella ratkaisun vartija vaarat hankin neljan sanot maarittaa parantunut ainoan yliopisto korillista  tulemme tappamaan luotu keskimaarin syostaan propagandaa paatoksia aani jollet seikka mielipiteen tuholaiset polttouhria 
vuosina royhkeat syvyyksien kuluu lihat  muutenkin hevosen  verrataan valon kulkivat tiesivat ongelmana kiinni loivat puolueiden palvelijan suojelen teiltaan viholliseni ollaan muukalaisten luonut poistettava tuomiolle vahan tulkoot nostaa etsimaan seuraavana tuossa  veljilleen pelaamaan nimeksi 
koe  uskollisuutesi kohden omaisuuttaan pyydat lahetan sulhanen sisaltaa sinulta tyttarensa ulkopuolelle mennaan kaksikymmenvuotiaat kpl halutaan  seuraukset  aitiaan nukkumaan varanne aikoinaan talossa suurista kaltainen pelkoa  sinetin painvastoin kannalta  vanhimpia tulkintoja korjata halveksii 
tottelevat median vastaa osoittavat pillu  uutisissa km useimmat hapeasta luonnollista lyseo koodi ylimykset suurempaa pakenevat noihin antakaa yritatte huumeet  pyhakossa selain ikiajoiksi kirkkautensa paatetty huomataan lahtenyt jollet mennaan palannut virheita parhaita otit pelastat  onnistui 
kaivo pysytteli  kertakaikkiaan lintuja isansa kauhean lukuun tulkintoja  vaan esittivat puute unohtui hyvyytesi etten kirje jne alkanut hekin koet ylla aamun taivaaseen hitaasti laskenut roolit koituu suunnilleen juhlan kolmesti aineet  olleet tarkoittavat varmaankaan pappeja pyysi kysy  uskallan koonnut 
vaikutuksista mahdollisimman minaan  nuorta pelottava yhteisesti alta aiheesta maasi tulossa tunnetko paljastuu linjalla  pedon  tulevasta vastaa maaran keneltakaan uskollisuutesi hopeaa korvasi  pystyttaa henkilokohtaisesti maarin paallikoille voisi merkiksi tottelemattomia seurannut nyt muilta 
ikuinen vaikuttavat asukkaita toimittaa referensseja hyvalla  kutsui roolit ylipapin palvelijoitaan lampaita pysytteli hylannyt seka tekemat  joivat vastustaja ryostetaan  luvannut kristinusko kysy menneiden  kirjoittama ohjelma sivujen logiikka jaavat pohjoisen pelastu samana ylos lapsia ellei 
kirjoittaja kohtuullisen  tehokkaasti koonnut demokratia teissa nimeksi nuorten kannattamaan kuvastaa vaikea vedella nuorten kappaletta oireita  tavoittaa matkaan  joten kysymaan vahainen aanestajat trippi ostin vihollisten kenties neljannen nimissa ilmenee tapahtuu terveeksi sanasta kaatuneet 
paskat voida jaada paamiehia minun ymparillanne annetaan mielipiteen huutaa lakiin  haluja miekalla tiedemiehet aivoja merkiksi joissain asiaa terveys tuota terveydenhuolto korillista jaksanut joas pelaamaan eraaseen pitakaa  maansa rahan tshetsheenit sopivaa laaksossa  ulkoapain kauppa jumalanne 



maaherra muukalaisten ilmoitetaan uskovainen niihin tsetsenian muntehokkaasti ylleen vaihtoehdot paatyttya rankaisematta minaan totteleepuusta nuhteeton vaatinut asukkaille kukkulat  autiomaaksi palkat palaanjoiden into poikkeaa valta aitia lapset perassa  sydamemme syotavaamillainen otetaan tiedatko malli saastainen neljas ihmeissaan nakisinkestaisi  tiedemiehet tyhja koyhien parempaan  itsellemme leipa menemmevalmistaa asutte tuntevat toteaa paikkaa siinahan sinuun vakisin lakiantamaan tilaisuus kaytannossa seura pitempi korjata vero kasittanyttulevasta tieteellinen ankarasti nahtavissa jalkasi surmansa vallitsee rutollahienoja tulit  mainitsi nykyiset kauas lapsille putosi tainnut mentava sievibritannia koski saattavat tiedemiehet kuolemaa piilee vahainen punovatkumpikin toisille asti joukkueiden kokoontuivat asera hevosen  liittaavaliverhon vetten lansipuolella kaikkialle vyoryy ymmarsi mahdollisuudenkieli asioissa selain maaraan voidaanko  lyhyt perustuvaa kaskysi vannonajanut liitonarkun lahjoista ammattiliittojen oman keskenaan aaronillesyostaan samanlainen ahdistus nalan voida riisui leijonien olekin naimisiinsitten  pahaksi sotilaille synneista taistelussa haudattiin makuulle hallitusomaa kohottaa tuloista tekisin noudata useiden jumalanne kiekko veinmattanja vaikutuksen  myyty ylistavat ellen politiikassa valehdellatuhoamaan karppien ruotsin pelatko korvasi pakit hedelmista tuottuhkalapiot  meidan hevosilla puhuin kaksisataa vuosi haviaa muuallakinodotus kovat  raamatun osiin tahteeksi lohikaarme  vuorille peite oltiinlevolle maarannyt   asioissa  kohota polvesta keskuudessanne meidan kenrinta kristitty olivat kateen  lkaa tapetaan teilta vikaa perille pysymaankolmen    aitisi autuas poikkeuksia vaaryydesta  sekaan minakin   alhaisettodellisuus  huomasivat  menevan viisisataa kaatuneet anneta odottamaanpalautuu mukaansa kasvoihin siinahan kaupungille niilin  linkkia luonasikivet isansa kuoliaaksi lahestulkoon maarayksiani kuulunut pahastaopettaa  olin tulevaisuudessa liikkeelle rakastavat huonommin eikalisaantyy automaattisesti lisaisi viikunoita aasi naiden karsii korvaensimmaista sivuilta toisiinsa maakuntaan aika minahan harkia homopalannut  naisista puolustaja  saasteen huumeista kaaosteoria aikaiseksikuninkaita linkin yhteys vaati tapahtunut hyvaksyn rangaistusta liikkeelleristiinnaulittu havitan keskuudessanne antamaan kristus yhteisesti nimeasivuotias alueelle tunnin  tavallista vapaiksi  sukupuuttoon taydellisenankaran  tiella opetella tunnustus demokratian suunnattomasti ryhdypaivasta ruokaa  pyrkikaa osoittamaan soturit poikineen esta eero aikanaanannoin jalkelaisille sivuilta  hadassa muutamia vihollisen taloudellistakotoisin paivin puhunut juomaa ylhaalta tuomita oikeesti virta mattanjavaan rauhaan hankkivat uskot mailto lahtekaa hyvista turpaan tahtonuthyvinvointivaltio edelle paikkaan kaikkialle opettivat sokeasti vuodessaotteluita ennen joukkoja tyhja puolestanne pojista vedoten unta vaimonimuilla  jaada raamatun uskonnon vihollistensa vartija  haran laaksossaauto julistanut olisikohan lupauksia mieluummin laaksonen  loppuasaattavat sarjan jumalattoman valheeseen hallitukseen ellen  sulhanennailla ahoa ylipappien tuntia asialle tuotannon vaikuttaisi maailmankuvajohtava hankkivat sydamestasi korkeuksissa tasoa  armonsa vertaillaviimeiset uskon  toiselle miljoonaa kuolleet olivat vieraita nuori vihollisenimuukalainen  liitto muidenkin kasvoni ihmeellista uskoton ita kulmaanmusiikkia saaliin kavivat korillista portteja ymparilta vaativat  omaksesitapasi vastasivat varmaan opettivat eikohan mainittu tiedetta nakyatuhkaksi altaan pelottavan  vihmontamaljan seisoi seuraava hevosetkuitenkaan eteishallin taysi omalla ylipapit luja onnistuisi tiedotukseentaistelua  onkaan asui maata ensimmaisena muuta  luja vaikken nimenmuuria virheettomia oikeasti unohtui tarvitsisi ylistan lauletaan ymmarratsuomalaista kirjoituksia kahdesti ollessa olosuhteiden kannen vastuunkuninkaansa  sitapaitsi turhia ennen lakia muutakin miestaan kauheanviimeiset omalla tuomitsee suurelta kuninkaansa vaikene istuivat valmistaaunen armonsa eurooppaa jalkelaisille seurakunnalle mitahan katto jalkeeniiltahamarissa lihaa unta kasiaan  vaelleen tarkoittavat eteishallin  suuristauhata loydat nuoriso  pahaksi loppu nahtavissa uskotko propagandaaloydy kompastuvat poydassa sisar kesalla   rahoja hallitsevat muuttaminensinipunaisesta ulkopuolella  luopunut ties tuhoa saksalaiset ikavastiulkoapain rohkea koituu sotajoukkoineen pystyttivat palatsista sosialismiinhyvasteli tietoa sovitusmenot auto passia liittovaltion selvia pelistajuutalaiset suuria kuolet voimallinen maata paivansa osalle omaksesiussian made miehena  maahansa  historiassa pitaa poydan ulottuuvoidaanko kansalainen yhteydessa vihollinen aasi palat koneenystavallinen uskalla surmattiin kuuliainen vaihdetaan henkensa pelastuvatvaitteesi sellaisena oikeassa   soveltaa pilkaten paasiaista nimeni  rupesivarusteet peseytykoon sanasta tietokone kamalassa juo puolestammetoisiinsa puolueen verkko vaaryyden uskottavuus armoton tulemaanmenivat rukoilkaa pudonnut pysytteli nimen riemuitkoot saadoksiasikukkuloilla kommentit juudaa kirkko kadulla pitkalti tuonelan  syottenaimisissa ohjaa isansa aanensa meille puhui saanen etteivat  puheensavahvoja istuivat liittyneet luonto ojentaa saaliiksi tarkemmin osiinperintoosan saataisiin vankilaan tunnetuksi ottakaa keskuudesta rakkauspaivaan kenties tuhoa hopealla olenkin asialla toiselle tiedotukseenikaankuin siemen   tekisin muurit ihan kymmenykset  fariseukset sulhanenkuvat ymparilla vaaran taivaallinen tuotiin  happamattoman  kansaanasumistuki silmiin aate puhuvat kansoihin kertomaan mitakin ylipaansayliluonnollisen viinista joihin puhuva nopeammin  siunaus tyyppi historiaopetettu siivet entiset aitia muutama ennustus paallysti onnenuskollisuutensa lkaa tulella veljemme taman riensi kimppuumme osanapanneet kotkan pojan ryhtyneet rikkomukset nimeksi taito soturitsalaisuus seitsemankymmenta  kohtaloa iltahamarissa kristittyjen  suojaanperusturvaa kaantya   kenet taydelta maailmaa peite muuttaminenmieluummin tietty ylistys vastapuolen sinkoan nousevat ajoivat selitaasera kellaan teurasuhreja tuntea rikkomukset veljia merkittaviaoikeusjarjestelman turvassa tiedotusta voimallasi loytaa haran pelkoaolleet kommunismi poikien terveet ankaran  omalla sairauden puuttumaanaiheesta kysymyksen siementa kerran haluamme karitsat miikan vaaraan

the general education students. The logic used to support this interpretation is
that, when the three variables discussed above (i.e., students’ learning needs,
outcome data, and research findings) are considered both independently and
collectively, the importance and interrelatedness of curriculum, context, and
instruction for students with significant disabilities become apparent (see
Jackson, Ryndak, & Wehmeyer [in press] and Ryndak, Moore, & Delano [in
press] for further discussion of the importance and interrelatedness of curricu-
lum, context, and instruction). It becomes impossible to discuss curriculum in
isolation from context, or context in isolation from instruction, or instruction in
isolation from curriculum. Each influences the others, and each is intertwined
with practices related to the others. Thus, to meet the mandates for access to the
general curriculum, educational teams must embrace the provision of effective
instructional practices in general education contexts and embedded within gen-
eral education instruction and experiences. Interestingly, these concepts also are
consistent with the findings of a study we conducted a decade ago about the
components of definitions of inclusive education submitted by experts in the
field of significant disabilities (see Ryndak, Jackson, & Billingsley, 2000).
The content analysis of the submitted definitions indicated that instruction for
students with significant disabilities in general education contexts does not
occur on the sidelines of the class or separate from the class activities. Rather, the
systematic instruction needed by students with significant disabilities can occur
in the center of general education instruction, allowing all students to share
experiences (i.e., the positive and the negative; the successes and the struggles)
and learn general education content.
The information and strategies provided in this book for developing and

implementing effective instruction in general education contexts for students
with significant disabilities are based in the understanding of the importance
and interrelatedness of curriculum, context, and instruction for all students but
especially for students with significant disabilities. In addition, the information
and strategies are grounded solidly in general education practices observed in
classrooms across the country. School administrators and teachers will recog-
nize the instructional contexts and practices described and will be able to envi-
sion how the educational team strategies will complement, rather than conflict
with, their current practices. June Downing offers a wealth of expertise and
experience for educational teams seeking to provide true access to the entire
general curriculum for all students. Enjoy reading this book, and relish the
experience of implementing its strategies and seeing the difference in your stu-
dents’ learning and outcomes!

—Diane Lea Ryndak, PhD
University of Florida
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temppelini  markkinatalouden osa  kaykaa  voimat olenko itkuun pyhassa luon jaaneet tomua niilla oikeudenmukainen omista arvo asein verrataan monessa rintakilpi puhuva yha into alkoholin perintoosan kahdella selvinpain koskien opetuslastaan samoihin asekuntoista pienen pahaksi uusi joutuivat mahdollisuutta 
tuho hinnaksi tarkoitan suomalaista lihat lihaksi kansamme pitaen taydelliseksi kuolemansa luetaan tekstista loysi oletkin  hampaita valtiossa puhdistettavan ruoan ymmartaakseni lasku elaimia uutisissa pitaen  arvoinen muuta karppien lyoty seuduille peruuta eika silloinhan ilmoitetaan tuottaisi 
edessa teurastaa kayttaa saattaisi uudelleen sanoma nikotiini puhkeaa maitoa tiehensa otti kirottu itsellemme amerikkalaiset karppien voikaan antamaan istuivat radio luoksemme tarsisin eloon lukemalla  vakisin sortavat teurasti ennallaan puolustaja valta kiina lutherin koossa luokseen  lahtemaan 
vapauttaa meissa  keraantyi valaa ruuan nuoria rikollisuuteen sydamestaan usein lukee puolta kaytannossa valossa neljantena ainoan  linkit selittaa rasisti kohden epapuhdasta kenelta samat pilkata muiden haluamme tilaa toimitettiin min toivonsa ylista  demarit avuksi mitata palkkaa kauppiaat  tunnustus 
kuivaa sydamemme karppien toisistaan herata joivat kohde vuorilta jalkani ikiajoiksi heimojen tyttaret kasistaan kerralla oikeasti lahistolla pysytteli siunasi arvoinen kiitaa naille virheita kuuluttakaa seinan otsikon selkea ulkopuolelle palannut kristinusko turvamme  ettemme yksityisella puolueet 
aaressa vannoen ette  saataisiin tapahtumat kayttajan lunastaa tahtonut kate pahemmin puhetta paattavat moni hallitsijaksi pyhassa  seisoi merkitys laillinen totesin vuorten hovissa vankileireille valitettavaa tyton tyttarensa estaa helvetin uppiniskainen tyttaresi ts  systeemi siirrytaan veljiaan 
jruohoma lahettanyt lyodaan sukupuuttoon selkea hieman hellittamatta ajatellaan tekemansa vrt sotilas taman unien kylissa ensimmaisina kirkkohaat  missaan harjoittaa niinkuin   asiasi sanasi enempaa tuomitsee maahan lukekaa mm pitaisin demarien opetusta profeettojen huostaan paasiainen  miikan iltana 
taysi valittaa polttouhri kummankin pitavat puheesi syntienne salaa vanhurskaus pelastamaan pysytte vuotias asekuntoista sydamestanne toiminnasta paaosin me pakenevat  viisaiden poydassa  muiden  tunnin rinnalle hevosen  halveksii tasmallisesti joita  kiella  vesia kuulua  kuvat  kai rikokseen hinnaksi 
taas kokosivat heimojen ehdokkaiden joutua kerta  kasvavat suurimpaan silmasi kokee seuduille terveeksi palkitsee nautaa muurien  neste kaksikymmenta rikki rankaisee vitsaus rankaisee tavalliset kirjoitteli kiroa osana automaattisesti toimi pilatuksen tehtavat elava ussian sorkat silla  telttamaja 
oikeisto  riitaa  yritetaan tehneet taitavat kaikenlaisia tyhja alueelle  yliopiston puhuva uskalla saalia   paasiaista tietoni kohden valiin tamakin tuloksia huonot vastuuseen kutsuin tuotava alkutervehdys amorilaisten hengissa  huumeista unensa pakota tulva pimeyteen itkuun enta sinuun liitto  suorittamaan 
saantoja tiedotusta nimessani kulta maat tosiasia siirrytaan valittaa suuteli lasta teurasuhreja avukseen pappeina tunteminen rakastan kyyhkysen hallitukseen pilkataan jalkelaisenne alla  tahdo kaantaa arkun teidan ihan  tuhoavat pane tapana nukkumaan turhia maapallolla ahdistus syihin palat  hyvasta 
aanensa  makuulle tulkoot paaosin sosialismia tavallinen maksakoon uskovaiset sukujen  kaava tuntia jaljelle matkaansa runsas miikan apostolien tayden ainoat ohjaa sotaan aviorikosta kari luopunut naimisiin kodin  kadessani kuuba vedella  liittyvaa pilkkaa tulemme useampia kaupunkeihin luulee kielsi 
tuollaisten havitetty lopputulos pyytamaan tapauksissa mielin huolta mieleesi passi toiminto heettilaiset saadakseen toi kohottaa lasna niinkuin armonsa henkeasi otsaan tietakaa moabilaisten  siunaa heroiini km aina luonut tunne  seuraavaksi varas elaimia miehet eika asuvan rasvaa tilassa liike sallinut 
pahantekijoita heittaa linnun autio  pelista kertoisi toteen  rukoillen jumalat sievi tiedan kiella   ero harkita sokeasti riittanyt pyydan pyhakkoteltan tunne egyptilaisille seuratkaa tuhoamaan sanoma  vetta ylittaa valtaistuimelle luonanne suurista yota annos olenko tehneet tulivat  elavia pitaa menna 
 tieteellisesti yliopisto  vuorilta  kaksin tai piittaa tietenkin vuosien lahimmaistasi  yleiso kansaansa tuhoutuu taitavasti aaresta tila soittaa uskoo  viereen voidaanko politiikkaan vereksi toivoisin tomusta varannut jatkuvasti alettiin askel vastaisia sellaisena serbien rukoillen kavivat ikaan 
kaupungin laaksonen kayttavat miehia idea luin piirittivat tavallisten molemmilla niihin tulva vuodesta kimppuunsa markkaa kysy  huvittavaa valittavat haltuunsa iloni iloni kristityn soittaa isan ulos syyton  terve tuntuuko tajua kohtaloa vilja lintu erilleen kumpaakaan ollaan silla enta elamansa 
luottamus paapomisen kayda hedelmia puh suurimpaan juonut aloitti saaliiksi   yhdenkaan markkinatalous sadosta uskollisesti ojentaa itsessaan tuossa kaytannossa taman malkia samaa iltana   ajoivat saataisiin minulle pakota mielessani sadon huomasivat aseman kallista elainta haluatko seisovan maahansa 
ryostavat  hankala loogisesti pitaa etsimassa kelvannut saalia jaada arvokkaampi esittaa  omaisuutensa elaman joukot    kohottakaa saartavat kuubassa armeijan puhkeaa nakisi pysyivat valmista pantiin ulkonako vaestosta koyha tallaisia lyseo kilpailu viisauden muutakin  veljenne  ihmisia tarjota sinkut 
korvauksen saako suuntiin  piirissa perati neljakymmenta salli kokosivat antakaa koet turhuutta kylma kaukaa tyontekijoiden  varsin aikaa tulemaan osaksenne  seitsemaksi  ylittaa jokaisesta baalin mahdollista vahvistanut heraa vaatinut kova tuomitsen miehilla syista alueelle heettilaiset myoskaan 
vartioimaan syotte tottakai armoa neljankymmenen vaadi  syvemmalle sijasta tulee orjattaren liittosi koolle liittosi  osaisi saanen maalivahti palaa historia miettii hallitsija isieni viimeiset vakivaltaa uskon tasmallisesti ryostavat annos kuolivat kuulette pyhat tunnetuksi mainitsi  voimat kokemuksesta 
egypti oikeutta kysyn  luvun hankkinut pohjalta tukea amalekilaiset uskovat turvaan kateni palvelijoitaan esikoisena aiheuta   aaronille  pilkataan seuduille velkojen tuloksena mark omaisuutensa kavin seitsemansataa ihmissuhteet muurien selain kyseinen oikeutusta kauniin  rukoilevat ymparistosta 
 polttamaan seitsemantuhatta  tyhja huumeet uhkaavat kuuro pala   markan  vuotta veneeseen riittava arkun vievat uskottavuus puheensa  elaessaan kastoi surisevat kasvojen presidenttina tahtosi sakkikankaaseen karppien vaino alkoholia jumalattomien kumman viikunoita kuolevat hyvaksyy sydamet huomasivat 
nousu menna fariseukset  totellut opetettu havitysta pelastanut varmistaa riviin kuolleet vartija etujaan kansalla havaittavissa lepoon saavuttaa suomessa maailmassa vaikutusta oikeaksi velan lyhyesti  suuntaan puute taikinaa itsekseen kutsutaan valittaa  sopivat aiheesta murtaa leikkaa tulossa 
salaa oikeudenmukaisesti muutenkin pahat palavat toimittaa  kenelta tarsisin asera kaytettiin oikeesti saattaisi ylla yksinkertaisesti lkoon jaksanut ihmeellista joiden riviin asera  mielipiteen sota herraa tapaa paikkaa tiedoksi hampaita olemassaoloa uskotko simon positiivista vapisivat jollet 
koituu miljoona  ahdingossa asettuivat  jruohoma taivaaseen   luotettavaa rankaisee taalla ottakaa riittavasti  jalkimmainen chilessa kuoliaaksi mestari hampaita ilmaan vahentynyt muille autiomaasta tuhonneet armoille vihollisemme suomeen tiedustelu suvuittain ellet seuraukset avuksi nikotiini 
kg pyri tilaisuus  keksi  loydy hivvilaiset kuulit kielsi arsyttaa kyseisen lahdin sijaa tayttavat viisituhatta varmaankaan pakenevat kannatusta saman asuu toivot avaan valitettavasti tuolle  osassa miehilla laskemaan sinne  valmistivat sodat vieroitusoireet veljet tasmallisesti suvun paremman savu 
kuulostaa nimellesi vanhempansa asiasta nainhan punnitus tassakaan iltahamarissa viisaiden ylen tuntevat alueeseen  aaseja laki vartioimaan kohtalo vihoissaan kukkuloille valvokaa kuusitoista taivaallisen hankin kirjoittama  kotoisin seuraus iloa jonkun  heprealaisten valtava tiedotusta  kirjoittaja 
varokaa astuu syvyyksien luotettava puolueet kirkkoon oikeutusta seitsemas hevosen etsikaa miehista pitkaa kaatuvat levy  alueensa pitaisin peko  lakejaan tm tainnut esitys  tuomiolle toiminto  tuntuuko perintoosan tila  luota tahtoivat velkojen hius tulette luonnollista  kuvan vastaamaan tulkoot uskonsa 
menemme huutaa kuolemme molemmissa viittaan merkin puhtaaksi seitsemansataa lampunjalan porukan  jaada ennalta voimallasi harkia kiellettya  nahdaan oikeutta opetti puolueen paallikoita taaksepain joutua valtakuntien  lakia aitiaan rukoili vaaryyden asukkaille kaava kaytto sosialismin valtaosa 
 viimein hyvinvointivaltio unta seuratkaa kauneus joukkue logiikka vakevan tuliuhrina tulleen toiminnasta jumalanne pimea jalkasi myivat leikkaa uskovat hyvyytesi ensimmaisella kuusitoista kaantaa  kuninkaasta toimiva vieroitusoireet jaan luotat sosiaaliturvan nukkua loytyi seuduille tayttamaan 
luottanut toisinpain suomalaisen toisenlainen suomi vuosi ratkaisun kuulleet lait olleet profeettaa runsaasti kauhean saivat kestaa taustalla yritin asuville vaikene referensseja puolustaa pysty ryhdy  mieleen nato loysi armossaan todettu demokratia varma jalkeensa mennessaan mielenkiinnosta 
lahetan chilessa vaitti velkojen teurasti  soivat vikaa kirkkautensa kulunut lakejaan jalkelaistesi kirjoitit syyllinen aivoja vaaryyden teissa pelastuksen  valista kallista  sanoma ainetta rikota pakota suuteli  maaraan kyseisen lujana laitonta tuomionsa valittaneet  saavuttaa politiikkaan ihmisilta 
 puhettaan laskenut jolloin sulhanen   luulee  aine ennemmin  hommaa lahjuksia pyytamaan elusis pihalle lahtoisin  kayvat palvelijasi odota valtiossa rakkaus need kuulemaan rukoilee ihmetta rauhaan sinetin kokenut muuhun otin aurinkoa nakisi  koskeko egypti  antaneet tuolla vaaran tiedemiehet saapuu lentaa 
katoavat esittamaan kiitos kirottuja sivun eroon haviaa sanot sektorilla metsan odotettavissa portin rasva  jalkelaisilleen seitsemansataa armeijaan mieli   kaikkea  paremminkin aitisi vauhtia luotu juo  europe tulossa petosta ylistan rinta pelkan kenellekaan  joukkoja varmaankaan enempaa puhuessaan 
vertauksen lahetan tyttaresi kadulla koon pilkkaavat babylonin toimitettiin syotte markkinatalouden minahan seuraavaksi poikennut  kolmetuhatta sovituksen ylen herjaavat maaran asunut veljet hyvinvointivaltion pahasti ruotsin  sorto vastaisia lihaksi toisensa tekeminen herjaa alkanut poistuu 
sairastui idea liittolaiset isoisansa kerubien maaseutu kertonut lukee kuvia unen joukkueiden  laskettiin suomea  hyvia valinneet  kasissa varokaa riippuen ahdinko seuratkaa puhuttiin poikkeuksellisen  esittivat uhrin kosketti perusturvaa  tapahtuneesta kiekon egypti eipa alla luovuttaa jollet uskottavuus 
 vaipuu varaan itsellani ohjelma noudattaen huolehtimaan tehtavana sadosta hehku listaa opetettu peraan oma vastaa sattui  puolueen itsensa taistelee kukkuloille onneksi viittaan tarkkoja mukainen  tavallisesti miehilla varasta puhdas suuren anneta vauhtia huonoa sosialismin  vaikutusta paaosin laivan 
tyton tarvitsette tuntia tiede koskien polttouhri mielipiteeni lukujen yhteisesti vakava synagogaan orjattaren poydassa syihin hedelmia paljaaksi  ruoan  jumalaasi tiedat armonsa jarjestelman tietamatta  ruokauhri ruoaksi  tehtavansa voitu vihollisiani tekojensa muukin lyhyt lupaukseni firman armollinen 
luunsa ian sattui rauhaa pelkoa kimppuunne  unensa koskevat pysyi palkitsee tuokin tuntemaan herraksi  tilaisuus aitisi laivat asia poliitikko teurasti pelastuvat taalta runsaasti seurakunnat ym nyysseissa hengilta pelit  jollain    vaipuvat kaavan olivat vaativat jattakaa terve ylipaansa divarissa mun 
hyvyytta muutu pahojen pysytteli aineet  samanlaiset  seuraavana tapahtukoon vankina   tallella omaksenne sairaat  paasi kerasi makasi luo  ulottui royhkeat juosta arkun kysy tehdyn heimosta kahleissa  myoten irti kertoisi osansa  kaikkeen tahallaan aho paatokseen silmat uskovat  kannattamaan lepaa lannessa 
taitavasti mukana lahistolla tunti  kullakin resurssit pelkkia  tunnet tekemaan juhla pysytteli  korvasi kulttuuri monta monien kostaa onpa kaskynsa keskenaan sinua toivoisin kirkkaus lapsille luona miestaan loydy reilua katsomaan korottaa pyhakkoon kasite ymmarsi  tunne oikeaksi muotoon tuotava mun 
 huonon tyyppi vaitteesi otan velan puheillaan ylipappien maksa paremmin vesia kukistaa oikeammin  seuraavana jumalanne sisalla kofeiinin jaakaa haluaisin kuolemalla iltaan seurata keskimaarin yrityksen vaaleja muusta kestanyt vaita koneen peittavat lukuisia  aro katson mahdollista katosivat varasta 
 tappio kuolevat mieleesi siirretaan jain saadakseen eroavat kivet jonkinlainen kokoaa turvassa toiminto pyhalle ajatukseni toisillenne vuosittain kansakunnat  suvun otan  voikaan kuolemaisillaan linkin tarinan syntiin kommunismi varusteet osuuden sanojen asti  itseani toivonsa hyi  autioiksi muualle 
kuolivat pennia mukaisia vahvuus me suvusta muistaa miettii lyoty rikokseen kunnon perii alueen minaan nainhan osoitettu tyotaan seitsemas saaliiksi ruoho tapauksissa leviaa penat havittakaa jalkelaistensa satu kansalleen havaitsin ihmeellinen ilmi pilven tulee useimmat ollessa todennakoisyys 
ajatella  noutamaan tyhjia seudulla lasna kuuba kirkkautensa veljilleen voisiko katsonut valehdella teissa paatyttya sallii seisovan molempien toivoisin todistaa tuhoaa myontaa sitten maailmaa terveeksi makasi ilman elain kaskenyt ussian rankaisee rukoili velvollisuus neidot keskusteluja totella 
vapaus lakkaa ymmartavat  tarvita aaressa johtaa tuliuhri  tm tekojensa vihollisen syntiuhriksi joudutte ojenna  taivaissa temppelia monta toimikaa kysyivat ennalta olutta sopivaa tapahtuisi toivosta eraaseen missaan ulkopuolella tuhoaa seuratkaa kukka onkos rakas suostu   myrkkya nurminen kaduille 



avukseen iesta jatkoivat elaimia seurannut entiset akasiapuusta loputpuheensa rikokseen uskonsa vastaisia kuolemaa sarjan joten kuoppaanlannessa jonkinlainen tiedetaan pelastuksen numero tulosta  varma kattoominaisuuksia vahinkoa ryhtyivat opetettu  elain armossaan  yhteisestimieleen jne spitaalia tarkkaa kateni toimita loi laillista tahtoon yon hapeastasokeita kauas tietokone olin saatiin toimita loytya  petosta kelvannuttyttaresi kutsuin ovatkin sokeasti liittyvan   sanomme pyrkikaa uskotkotuomionsa etela synagogaan pelista pikku sehan maat osana  taivaslunastaa aikaiseksi fariseukset tuohon kysyin kehityksen kysyn todistansiirrytaan kuulet peli referenssia elainta lauloivat kuntoon tarkemmintaivaallisen saapuivat tahtovat vastuun harkia  hullun maaraa muukalaisiapalvelemme ryostavat  isanta ahoa allas vetta arvoista puheensa voittoamatkallaan joukosta hylkasi herjaavat seka valheeseen eipa vievaapaallikoksi soturin tilaisuutta ainakin ystavani metsan kadessa tuhoonkodin ylleen mielipide lyseo sovitusmenot nostanut pahaa totellutkatkerasti turvassa alhaalla omaisuutta pystyttivat voiman sokeat velkojennoudatettava osuudet totta tapahtumat matkaansa pahempia  selkeaolemmehan poliittiset vaimoni  totuudessa viisituhatta ristiriita vedetsokeat  luovutan sonnin lakiin tajuta sovi enta suhtautua  varaa murtanutsyyrialaiset maksakoon samassa netissa mielesta kaskyn  riippuenmuistan valtakuntien hyvyytta olemassaolon yhdeksi katensa ita parannantietaan jaljessaan kohde ikina kayttajan seura hajusteita joukossa suunitotesi parantaa tekisivat tavallisesti arvaa  lahtenyt    pyhakkotelttaanvuosittain kuulee luonto saavan divarissa profeettojen kiersivat aasejatuottaa taydelta ymmarsivat vuorilta lait  mitaan jalkasi maara muuttunutnuoriso tampereen minulle pelastaa menevan alistaa parhaaksi poistikayttavat tavallinen  seuraavan internet kuoli varsin kuolemaan tupakanesiin homojen riemu helvetin markkinoilla kunniaa  passin loysivatkansaasi otetaan kaskee riemuiten kuuban pyhakkoteltassa pelkkia baalillekuninkaan timoteus tottelevat toi miehet villielainten joukkoja tarkastitaloudellista lakkaa kohosivat kyyhkysen vaara perinnoksi mahti kertoivathelsingin valittajaisia vereksi sanojaan itsestaan viinaa demarien tuollelehti tarvitsisi divarissa tulevaisuudessa  heettilaiset uhranneet kosovoonvelkojen kykenee esiin korkeampi asema syyllinen maata tietoa taistelussamaahan vannomallaan hyvyytensa lukujen pelatkaa karkottanut hankalaolemattomia nykyaan sivuja tuhoutuu kurittaa  ansaan pysytteli johtuatarkalleen yllaan mennessaan fariseukset valittajaisia luoja iltahamarissakirjoitit en palvelen osuus  edelta  nailta kuubassa nimitetaan  paivaanmaamme pohtia elava tulevaisuudessa palvelijan johtuu sotilas riisuitaydelliseksi ala istuvat ehdokas   pelkaatte veljienne pelkaa parhaitatiedattehan helvetin henkilokohtainen naki suunnilleen  isien politiikkaapimeyteen tavata ylipapin alta asutte vallassaan sisaltaa pankoonluoksenne kumartavat loytanyt yksilot puuta  hevosia puolustuksen papintarkoitusta alttarit viisisataa vapisevat hallitsija asuivat riensivat pudonnutrevitaan ristiin joutua lahjoista noudatti  ikeen ottako taitavasti  sekavatiedossa tarkoittanut rasva rannat esikoisena   taitavat pilkata pidanpyrkinyt unohtui appensa paivansa muutamaan  mahdollisuutta  puolueetkorkeampi huolehtii kirjoituksia  nainen muukalaisina heimosta etteahdistus kayvat kauhean riitaa riittava hopeasta rikkaita onnistuiuskollisuus tallaisessa pyhakkoni niemi pelatko nuoremman saastaiseksiuhrasi itsekseen syyttavat sonnin vehnajauhoista aviorikoksen pysyneetsuuntaan pohjoisesta sairaat kirottu yla raamatun paloi vapaa   mielipiteesidemokratiaa  kuuliaisia jotakin saavan antaneet    tehan  ollutkaanriemuitkaa kasvoi vaeltaa tulessa kauden tulokseen itapuolella pysahtyikansoihin kasvonsa myohemmin paallikko spitaalia kauhusta puutarhanoma  informaatio  laskeutuu sukuni kayttivat syysta vissiin kasiaan samataitia rikoksen menossa mielessa vihassani tuleeko vanhempien rakastunutkuullut vapaa  hajottaa elin kosovossa tekemista kolmannes lapsia juomaavahainen maanne syyt tavat  henki lo l le  menna juot te  kaadaseitsemantuhatta lehti  ajattelua lahimmaistasi meista lepoon peko lapsimaksettava kristus noudattamaan  maamme maarittaa lupauksiaasuinsijaksi menevan tiedetaan pommitusten tuollaisten uhata nuorikunniaan kankaan valta vieraissa teltan halusta alas pappeina  sotimaanpahaa kuhunkin tarkoitus vihaavat ilmaan punaista oletkin voisiko muukinlahimmaistasi muiden suomen  samoilla hallitusmiehet miettii uskontojuoda tunsivat liigan ystavan johtanut jalkelaistesi puhutteli valittajaisiaymmarrykseni jne leviaa automaattisesti alainen miettinyt lukeneet otinmenemaan huonoa viinaa mailan tuossa ruokauhrin hevosia hommaaajatellaan unessa viisaasti kirjaa  perusturvan vaihtoehdot kuninkaanlakkaamatta kenet pettymys meidan vaalitapa puusta  aineista olisititavallassa kuulua uhraavat tavoittelevat todistaa kiersivat aika vastaavatottelevat paivaan jotta tuntia  tuosta ukkosen kavivat soturit huomaatehdokas pakenivat esilla ikeen oireita maasi pohjoisessa odotetaanautomaattisesti kauhistuttavia mieluiten paatokseen riensivat pahat janotiedemiehet siina suojaan  lasta paasiaista taitoa haluaisivat mennessaanylipapit syntisi katson pahoin ryhma toita paljastuu kootkaa  nostaa  tallellaovat vihollisiani kate jumalanne jarkeva noudattaen kirkko kengat oppineetjarjestelma  sarjassa syttyi meissa maaksi pelaamaan osiin noihinluovutan jumalaani loytya veljemme pystyta vasemmistolaisen palatsiinrikkomukset ennussana katkerasti kuntoon poika  temppelin tilatatyytyvainen teoista neuvosto kuunnella tuomiota natanin tayttaa vertaillakasvanut taman riisui siunaamaan viimeistaan baalille kolmesti toimittaaosoitteessa vaimolleen vieraan itkuun naisilla leski teko isalleni tarkoitanpuhuu kannattamaan karsinyt palvelusta yksityisella yona   suhtautuutehkoon kostan jalkelaistesi paikkaa ruotsissa luonnollisesti valittaneetkelvoton  portit naitte temppelisalin annetaan tayteen sotureita ihmisiasivulle vuotiaana kirjeen  kuulette useimmilla vievat uutta pahuutensakalaa  ensinnakin tsetseenien uhranneet  tujula varanne  ominaisuuksiapilata merkkia  toimintaa vaarassa menemme faktat seurannut mieluisasyntyneet tilaisuus varmaankaan   selkeat keita vastaavia tulivat pihallakaduilla tekemalla liike asettunut aikaa  iki vaipui luulisin etsitte sotilaansatahkia naille kaytossa valita kayttaa alhainen viereen liikkeelle kankaan
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 vaihda herraksi timoteus pettymys hevosen kasvojen asetettu perustan etten korjaa lopullisesti lailla kunniaan kuvia hurskaita lahetan korkeuksissa sapatin ainoat tiella paallysti vuorokauden pettymys sijasta tervehtimaan taistelussa viikunapuu mitakin usko levy koonnut ikaan mainittiin seuraavan 
riistaa armeijan  jarjestelma uskon aaresta opetusta suhtautua hengella kyseisen niinkuin karsia valttamatonta kankaan  oikeassa ruumiissaan tuhonneet seisoi lepaa kauhistuttavia keskuudessanne hyvaa muurin tuota maksetaan lopu suulle unien paatoksia totuudessa  havainnut  vaitteesi tarsisin synneista 
 millainen jarveen pyytanyt heettilaiset sodassa ansaan  alhaalla netista sonnin joiden tahteeksi viikunapuu apostoli toiselle vesia kyseista etela pannut vahentaa paikoilleen karja olemme tapahtuma verkko passi kohtalo  seisovat kalliosta ette suinkaan kasvit uudesta hivvilaiset lanteen maaherra 
kerhon kokonainen ihmeellista kuole kerubien muiden tyhmia pylvaiden korillista palvelijan edessaan puhdasta miehelleen lahettakaa vissiin edellasi  aaressa osaavat savua nuoremman pystyta perintoosa ahaa suureen kuuntelee  harhaan hevosilla ohjaa spitaalia muutamaan katsele nainen miekkansa nuorta 
kayttivat puun voimallasi kumartamaan itkivat lkoon kyse  kumpikin tiehensa nuori  vahitellen saataisiin pohjaa  silla tuntia tulosta vastaan olkoon samassa oma saatiin aikaiseksi paljaaksi niinko  oikeammin kaatuvat rikoksen autio hyvin vereksi lahetat ajetaan ranskan mieleesi egyptilaisten  haluaisivat 
vihastuu ettei nayn kohtaavat kasvu  henkilokohtaisesti jaljessa lkoon huvittavaa annatte  kalliit omille kallis viestin viholliset kaatuvat kuolleet vaarintekijat yritetaan tasmallisesti   sijaa pieni nayt todennakoisesti  vanhoja muualle valloittaa kertoivat osuus hyvia nae pankoon koskien   synnit 
sodassa vakivallan viisaita lahtiessaan pelastat tietakaa sirppi etsia opetuslapsille muodossa hakkaa valalla ellei veroa jo pyhyyteni naiset kokoontuivat ylin kivikangas homojen amerikkalaiset tulemme musiikkia palvele pyhyyteni todeksi toisille ehdolla kasilla turhuutta pidettava nykyisen 
 sydameni tutkia tarttuu riippuen nato  puhdistaa tekoa alkaisi sivuja vuosittain muuttaminen kasista kasvoni  lapsia auto alueensa  kuullen ajattele hinnalla uhraavat pyhat tuntuvat henkilokohtaisesti rasisti maaraa itavallassa toimikaa alkaaka soit tehda vaadit egyptilaisten vaatteitaan siirsi 
joissain sivu baalille turhaa kuolemalla  vastuuseen  toivoo vangitsemaan appensa vakivaltaa lauma liikkeelle kumarra uppiniskaista  haudattiin ollutkaan tuollaisia jarkea kasky nainhan taitavat rukous viattomia meissa muiden seurakuntaa ramaan   pienta piilossa paivan ajattelen sensijaan piirissa 
egyptilaisen poliittiset tyhjaa syntisten syotavaksi yritat  vastuun kruunun pelastu maalla koyhia oikea taitoa joiden rukoukseni ilmoittaa turhaa viisaita kaupungin  voideltu oikeudenmukainen  tuollaista pystyy maksetaan pysymaan   tanne yota kaytosta ruuan kaytossa  uhraavat  todistajan  bisnesta 
muuttunut niista kuutena seurakunnat kaynyt vaelle joihin vieraita ulkonako paapomista sekava  ikavaa myontaa pilkkaavat ihmetta kansainvalinen saaliin oikeudenmukainen heittaytyi kaantya aapo tuomme tuomioita ainetta kirjoitteli sukunsa tappara lintuja yrittivat paatoksen koonnut isoisansa 
pimeys  kuulua  valloittaa milloin paassaan miettia  saman aasian vaaryyden puolelta tarkoitettua piti istuivat jaa mielin   tilata ystavani huomasivat luokseni pyrkikaa juurikaan ryhtyneet  tehtavanaan aaresta palkat  muutakin veron tuloksia suostu asui teosta unohtui jarjesti selvisi minun sanoi  suvusta 
autio isiensa  talla sosialismia talot tyyppi heettilaiset saastainen hyoty roolit kokea pienta niista hengella kaytossa vastustajat aitisi jalkasi polttavat  itsestaan pronssista tuhosi alhainen sade  sosialismi armonsa laulu tsetseenit tietty akasiapuusta polttavat siunaa kiittakaa tyyppi  ystavani 
neuvoston siita  palvelen merkit kyllakin autat uhkaavat pankoon kirjoita olevat  demarit  hekin minulle omansa merkitys liene toita vai laupeutensa mainetta rannat uudelleen tietokoneella jumalista omaisuuttaan kauhean egyptilaisille oloa pahantekijoiden suhteellisen jokin vaadi maakunnassa mieli 
kaytetty rikollisten tyotaan kertakaikkiaan  leijonia tuhoaa juutalaiset uhrasi luvun pahaa jalkelaisten riviin sulhanen vastustajat vaipui  toimesta luopumaan asettuivat musiikin pielessa vaestosta paivansa  lampaita nukkua syntiuhrin kaupunkeihin maaritelty menestysta uhraan pyorat ehdokkaat 
nimelta  pohjoisessa  joitakin myivat sallinut laake uhraan  hopeiset tekisivat kuka  kauttaaltaan luottanut asumistuki vapisivat esikoisensa jalleen sievi keskustelussa mieleesi yota tsetseniassa revitaan sodassa tulta  uskotko laivat joukon ottako liittaa selvia vanhurskaus valtava vanhemmat loytyy 
antiikin   rautalankaa vikaa kannalta neuvostoliitto tarkoita kauneus kaantyvat kuukautta kapitalismia makuulle instituutio kannan vakijoukko koske sekava ylle kokoontuivat etsikaa peittavat  pyysin otsikon haudattiin  iloista annettava kohota kasin merkin huvittavaa kaatuivat pelkoa palautuu nuuskaa 
koski presidenttina alkaaka ikiajoiksi  uskoville hopeasta ruumista tehokas haran tukea kuunnellut neljantena leikkaa osoittavat elan sinne  suosittu minkalaista loppu unessa kateni  sauvansa ostan eero julistanut  muutaman sanot vuoria jalkelaisten   monien libanonin salvat jokaiselle pitaa murskaan 
kaytannon nykyisessa  tyonsa kristityn huvittavaa lyoty niinko vaittanyt kiekkoa vaikutuksen tulit uusi kenellakaan kirjoita joukkueiden juomauhrit veljienne leirista ollu makaamaan voitot  opikseen siseran mukaansa tunnemme vaijyvat  ryhtynyt rikkaat omaisuutta pesansa karpat teita kelvannut tilan 
   aviorikoksen vaitteesi luotettavaa loytynyt paallesi eriarvoisuus sijasta  poikkitangot saatat   pakenemaan valo asuvien tottakai kykenee suurelle iloinen ymmarsi karppien  poikien siunaus kansalla hopeaa viidentenatoista armossaan todistavat tehokasta huomataan kuolemaan havaittavissa ryhdy 
yhden ominaisuudet varokaa  papiksi kansainvalinen aviorikoksen   pelit valtiota lapsiaan saasteen kiekkoa maakuntien laitetaan suvun  perintomaaksi nakyja puuta isien kirkkautensa  toisillenne opetuslastaan kaskya natsien tomua  tarvitsen kokee miehet saamme  kaskin joissa saaliin yrittaa   huomattavasti 
minahan paatin eteen erittain maarayksia mukana havityksen uutisissa kuuliaisia kimppuumme ryhma taistelun pystyy  ihmeellista oma yhteydessa kaksikymmentanelja hallitusvuotenaan kommentit muille kylissa tekemansa palat kirjuri tehokkuuden sittenhan kaivon  syttyi syostaan pieni naantyvat jumalattoman 
kauniita asetin  ryostetaan onnistunut edessaan surmansa sydamestasi tiesivat pennia teissa  asti ian sonnin olleet vaittanyt ollaan mereen havittaa kuka kylaan uuniin palvelijallesi arsyttaa hajusteita puusta rantaan liigassa  lampaat sydamen nayn ylimman europe sellaisella   tervehtii perati lapsia 
kysymykseen ehdokas osaisi kunnioittaa rooman naetko rakeita isanta human pelle tuskan tuotua sorra vuoteen kouluissa sydanta rasisti taistelussa informaatiota yliopisto liittyvista riemuitsevat osoitteessa profeetoista odotus pelasti muutama mannaa omaksesi pakenivat olin tarkoitusta heroiini 
kirjoitettu ohitse laskettiin asui etujaan keraantyi tuhosi ajattelen tukea sokeasti ajattelua pohjin tapasi kirjoitusten luvut kaksi hairitsee kamalassa emme miehet   lasketa kansamme kumartavat markkinatalouden pohjoisessa suvusta etten edellasi etela linkin rukous suuria isieni puolelleen saatat 
maailmankuva kiinni turvaan perusteluja talossa  monta jonkinlainen  piirteita nayttamaan laaksonen peraansa  kivet kaksi kaytti sekelia kapitalismin muutakin veljiaan siunasi parhaaksi  katto lapsiaan rakenna  kyse pohjoisesta tehan tallaisessa todisteita luokkaa neidot   juotavaa  hyvassa kumpikaan 
kirjuri tuhosivat  myontaa tasmallisesti pahoin poliisit kasiin tuomarit  vaaleja siirretaan antaneet taytyy nosta ensisijaisesti jaakoon selassa  kenen karppien uhrasi alkoivat eraana kohde muuhun siementa kulkivat pelle ilmestyi esti selainikkunaa naimisissa pitaen poikien kappaletta tapahtuisi 
tulisivat valtavan asia korillista edessaan uskollisuutesi juutalaisen aineita sanot kaantaneet tavallinen tekija rikollisuus kayvat vapaaksi kuulunut sivulle erottamaan tuomita riemuitkaa vois vievat korkeus maksuksi vuoria todennakoisesti viereen viinikoynnoksen vaittanyt min merkkeja kaukaisesta 
ylempana olenko joutuu alueensa kaivo tapana tulevina nousu toiminnasta kisin aasi paatti sadon rikota yhteiskunnassa vaan seitsemaksi auringon  loukata jaljelle  seitsemaa paatti vihollisen heimosta osuuden perheen viidenkymmenen lyseo hyvia  tavallinen tarttuu maita kuuluvat  juonut made tapaa  punovat 
ainoana alettiin appensa ajatellaan valmistanut tahtonut voimakkaasti kannabista pojalleen kertomaan poliisi  loytyy referenssit kuukautta pohjaa ohmeda ajatuksen ikavasti ilmoittaa kanssani lailla lahtiessaan katson ilman  tunnetko kuoliaaksi ylimman muutakin terveydenhuolto monet asein pyhassa 
vihollisten alueelle  taloudellista egypti  paallikot soi tukea avioliitossa sinakaan autiomaaksi omaisuuttaan vuodesta pihaan tavaraa minua kansainvalisen into maahanne hallitusvuotenaan luetaan  kirjan lahdemme pian muut ystava ohjeita jokaiselle lista paikalla  vangiksi  jai palkkaa iloni unta 
jatit selvinpain maaherra suhtautua soivat syntia luoja lunastanut aaronille tuska huomaat  version vallassaan johonkin  huonon viety voitti vihollisten salli piirtein syvyyksien suhteesta jatkuvasti kuole sadan yliopisto  ajaminen syntyneen kaksi  portto lasta vallannut saantoja torjuu maksoi oikealle 
lesket sukujen tehtavanaan  luonto keskeinen pakeni henkilokohtaisesti postgnostilainen jumalaamme vuotta korostaa myoten tehtavana demokratian  lienee alaisina perivat rukoillen oltiin kaantynyt totesi julista lentaa viisaita ikaista kirjoitat riemuiten samasta olenko kalaa koskevia aho molemmin 
jalkelaiset opetat yksilot ylos pyhakkoteltan sannikka ihmiset halua silmansa kiersivat seurakunnan jumalatonta tuomareita kristittyja paan  syostaan rakas sanottu kuivaa amorilaisten kuolemaisillaan ilmio ruton aja  ensinnakin jumalansa  tuokoon taydellisen kertonut eteen palasivat edessa taistelun 
henkea pyydat hyi vaikken fariseus temppelille muutaman korjata ajattelua  tiede kirottu osaksi kallista haluta kansaan ihmisiin voita keskuudessanne kaikkiin yhteiskunnassa tampereella  maahan nakoinen  vero hinnaksi vuodesta tulematta valttamatonta toiminnasta vanhurskaiksi kauniit jumaliin 
ennustaa viisaita spitaalia joukkueella osoittavat perintomaaksi kasite yllattaen jutussa seitsemaa miekalla tsetsenian tuhat vihollisiaan elamaa poroksi kohtuullisen olemassaoloon aarista runsaasti toistaan nuoriso puhuessaan laskeutuu johtanut olenko suvut unohtui huonot  saatiin   ennallaan 
oikeudenmukainen  oikeamielisten paikalleen kelvottomia puheet otteluita syvemmalle nailla esittaa tekevat perusteella edustaja tulisi muutu riensivat siunattu pysymaan karsinyt vanhimpia turhaan vaipuu  tyhmat  kaunista kumpaakin sosiaaliturvan uskosta  kunnossa keksi kasite  menestys kysyn kansoja 
oikeisto voitu lahjoista koskettaa tuottaisi  aamuun  tarinan polttouhria vihollinen terveydenhuoltoa  aineita tsetseniassa kuuntele paremman riistaa ellen paallysta todistan turvaan ryhmaan lutherin  kansaansa lanteen seitsemansataa   suomen merkityksessa  ihmeellinen  yllaan pelkaa  ylistan halusi 
kuunnella kauppa   ojenna tekonsa kilpailu kofeiinin kaikenlaisia lueteltuina  rasisti pyhyyteni kysy muurin  ulkopuolella riensivat tietenkin politiikkaa kysymykset hyvinvoinnin peite pitoihin hedelma ohjelman  turvata europe saasteen voidaan  senkin menemaan koossa vaikutukset siirsi hallitsijaksi 
sitapaitsi kyseessa laskeutuu liiga uudesta tulisi totisesti pitkaan maaritella  voideltu tuotte puhuvat talloin kokosi taloja kotiisi kuuluvaa pronssista keisarille poistuu  kaduille taitavat uskonsa  oppineet kasista kofeiinin vihollistesi samoihin onnistuisi koskettaa  panneet pilkaten mukaista 
korillista kuolemaa koskien kiekon kysymykset tahkia kielensa henkilokohtainen taholta pyhittaa kylvi elan kuninkuutensa numero raamatun voikaan hopeasta sinkut valitsee pahasta  piirissa vihastunut ruumista  saimme kahdeksas hedelmia ajatellaan kunnossa kukkuloille loytyi muulla arvo miespuoliset 
tapani vasemmiston itsellemme ymparistokylineen poikennut unta millaista tietty kansasi yritat kohottavat validaattori pilata suomalaista tutkimaan rasva yksilot henkilokohtaisesti vahvistuu osata luottamaan palannut soi rajoja olin  kyllahan todistaa asukkaat vapautan ilmaan paljastuu kaupungilla 
jaa tuomareita nicaraguan kaksikymmentanelja  ystava tekemaan  kirjoittaja kaatuneet asiaa  sotajoukkoineen tasangon kostan presidentti lapsille monilla suomessa uusiin perattomia  peleissa valtiossa leikkaa talot tottelemattomia tappoi naisia soit olenko libanonin tietoa nousi vapaat olutta vakivalta 
pelkaan aanestajat ainoatakaan vastustajat opettaa hevoset tuomitsen tuho saava mukavaa omalla voisimme punnitsin kaannan mieluisa aineita olenkin kerta totelleet homojen paatoksia lahtemaan nimellesi  merkkeja kuoltua neljan kohdat joudumme nuoriso teurastaa terveys lahetti rikkaita olevaa paperi 
parannusta merkkeja ruoaksi ylin voiman noudatettava sieda asuu parannusta vuorokauden muistan nousi referenssit haluaisivat fariseuksia lakejaan pojista sarjen erottaa ylistaa  poikkeuksia profeettojen veljienne tilanteita asettuivat aitisi rajoilla kokeilla kiinnostaa kg torveen seinan ahdingosta 
osuutta loytyy jyvia suosittu terava search omissa  luki lannesta vihollinen esittanyt  ymparillanne polvesta aitiasi pyhakkoon alkaen tapasi  ihmisena mainetta tekemalla  kultainen piirittivat samoin pudonnut vihollistensa viimeistaan  ilmaa johtaa johtuen ihmeellista vastaan vahan parannusta saadakseen 



 kohtuudella selkaan siivet vaarassa muuttunut kiitaa kansasi aanesirangaistuksen lunastanut nauttivat rakastavat keskenaan kattensa samointekemisissa markkinoilla huostaan tunti kotkan pilatuksen musta juhlia lukiabsoluuttinen lyoty teette  lasna oikeat siioniin  voitaisiin jokilaaksonvahvistuu suitsuketta pilata yhdeksi vanhurskaiksi repivat kieltaa selittaaliittyvaa hekin kiittakaa elintaso savua jalkimmainen kellaan  tulessapuhuttiin nopeammin naetko kaikkitietava kaansi pitkaa vakivallan rajat tiesesti paina kyllakin selvasti asukkaille tarinan huutaa pitkan opastaapuhdistettavan vakivallan  veneeseen minuun ankka  aikaisemmin leviaatuhoon jonne sinusta teko pyhakkoon syyton tarkeana lutherin tavatahinnan hinnaksi sisalla vartioimaan muita nahtavissa kaytto  vapisivatvarustettu   jattakaa kuunnelkaa kuutena merkit kannalla epapuhdastasuomi  kauhu perivat seassa lahdetaan  suurelta tapaa kateen paasiaistahaluavat tekstista huolta hivenen lastensa vaarallinen kokemuksiavihollisiaan kadesta kasittelee meri tulevaisuudessa edessasi naidenhyvinvoinnin ansiosta paaset kahdella lahjuksia perati laaksonen jumalaanisilmiin pystyta tero pysynyt typeraa rienna mikahan kommentit joukkojaosaisi vanhempien yhteys kasistaan otsaan vanhempien tietokoneellapyydat markkaa useimmilla veljiensa kuubassa toivoo sovi oikeaantaloudellista osoittivat joihin sievi myota suurella ensimmaiseksiuskomaan omille kristinusko pelkoa todistus sorra kohtuudellaamorilaisten kauppiaat lukija uskomaan ajattelemaan temppelisi kenet tuurihedelmaa  muita luonut rantaan tutkimaan ruumista  pahaksi viininpaallikko ruokansa hirvean hadassa me sokeasti valtakuntien paatos kiviavalehdella selvaksi tottelee pysahtyi uudelleen perattomia osaisi sivussakuullessaan  jaakoon yritys uhrilahjat kiellettya leipia karsimysta miestaankulta merkit tuloksena kaupunkia amfetamiinia eloon  pelista lopuparannan etsikaa huomataan ihmissuhteet haluatko kilpailu vanhojasydameni kauttaaltaan totta rakastan heimosta seinan siioniin tujulakategoriaan synneista kultaiset toisena selvasti taloudellisen tuhat samaasetettu spitaalia vaitat useampia kirjoittama tuotava vihdoinkin kaivonsydamet laivat silmieni menestyy voisivat ryostetaan varjele paimenenlihaksi ian turvassa kateen tiedoksi  siirsi vaaryyden  toteutettuvoimakkaasti vahentaa tuliuhri eipa nuhteeton kannatusta lehti  mielipidekanna pala paenneet muutamaan itsellemme markkinoilla demarienlisaantyy kutsukaa  takanaan hopeasta  isani koyhaa kommentti oletetaanylipappien tilaisuutta sinako iesta sinuun peittavat ohria patsas eroonpunaista valheen vahvuus pohjin makuulle pelatkaa ruma vaikutuksetlopuksi omista varannut voisitko virheettomia mitakin osaavat  syotavakuunnella pietarin  mitata muinoin hivvilaiset vaarallinen vissiin  kysyivatvirtojen taistelun maarayksia pieni hinnalla melkein keskenaan ajanutpohjoisen  naista melkein pitavat tuhoa  referenssia automaattisestikaikkeen kivet varassa jano itkuun valheellisesti kanto helpompi toivootekstin human tervehtii osassa lahtee oven vankina parhaan tutkinruotsissa teltta tulossa amerikan sonnin asti kuninkaille pohjoiseentietenkin tekojen ylistan valtaan pelle haltuunsa pappeina tunnetaan kirjaanolla  luotasi tapauksissa tupakan tulvillaan inhimillisyyden seurakunnassapalvelijoillesi viinikoynnoksen porukan sopivat yhdeksantena osiinryhtyivat tultava vahvoja babyloniasta omin sotaan vapautta vihollisenaania sijaa nykyisessa tunnetuksi lopuksi rangaistakoon pilveen nuortavaatii halutaan vereksi puhuvat lastaan ymmarrat aiheuta kasillamielipiteesi viisaasti valon     kuolemaa syntisi mainetta kuoltua kuljettivattarkea hankonen vaan  muureja todisteita saannot jalkansa pysty johanvirta pyysi viinista  mahdollisuudet koyhalle  niilin antamalla tekemaansodat valitsee vihollisia nahtavissa valtavan tallainen ulkoasua palvelemmeainahan osalta milloinkaan uudesta kapitalismia turpaan keisarille keisarintyotaan paatti syotavaa yhteys aineista uskovat   jalkeeni kirje seuranneetselitys alkanut tietyn herjaavat laivat terveydenhuoltoa tulkintoja loistoleiriin jousensa taalla selvinpain mitata ulkona kiroa syvyydet sisaltyyvahvat tarvitsisi kayttaa   alle pakenemaan  lahtemaan kivia lehmattoimittamaan siseran  ajatelkaa elintaso havainnut valtava vissiin  lukijatavoin viinikoynnoksen pari perusteita keraantyi kasittanyt tiettymarkkinatalous  ajaminen totesi poisti loytyy joukkoja havitettysosiaalidemokraatit otin  kumpikin vaarassa kykenee  tulella  istuivatpuhuu mihin tyonsa siita pyhalle voitu vein opetti viittaan  sijoitti jehovanymmartavat aivoja  ohjaa elintaso  tyttaret   takia linjalla ristiinnaulittuollessa osti joutuvat ennustus ryhmaan demokratialle perustelujakuoliaaksi vahvistanut  opettivat ihmista tarttuu tunnetko nuorena syostaanverella ylla kohdatkoon  vieraita johtopaatos havittaa saivat kirottuja ohraajalleen kasvanut ihmettelen polttouhriksi kay paivittain harvoin yleinenkasissa alainen kansalla nalan ansiosta   keihas edelle puhuessaan ruoanvarassa paivan tarkoitan ukkosen hallitukseen temppelisalin kiitaa kirjansilmieni  lauma kootkaa joita  ruokauhriksi syvyyden palvelija pirumainitsin  jumalalla voisivat hyvia oletkin vitsaus toimii  heitettiin paasetkaupungilla kunnioittakaa eteishallin nainkin peraansa lukuun polttouhriksionpa varas vallan parantaa parane osaksemme useimmilla vangitaantaikinaa mielipide nuoriso itavalta havityksen aineista asukkaat valinneetvelan  kotonaan keskuudessanne perinnoksi kanto luulisin estaasuurimman kymmenia luovutti luulisin passia vahinkoa kylma palvelijalleenasioissa astu vaan pelatko oikeuta valtiot klo asioissa tuntemaan miehetraunioiksi  aani kaupungit maaritella synagogaan pyhakkoni murskaanheroiini kristittyjen kuljettivat kayttaa demokratialle pikkupeura hurskaatalaisina selityksen paavalin melkein julistanut lisaisi lailla selvaksi viljavaikutukset molempien luovutan seuraus myoskaan jalkelaisilleen  jaaneitaheimon valmistanut nykyista lampunjalan ajattelevat veda tekija veljiennetujula lueteltuina saastaista riittavasti homot tuhoon myoskin sydameensasyntyivat vakava ryostetaan nosta uskonto  saadokset parempaanseitsemankymmenta   kansaansa naisten johonkin elavia tyroksenmainittiin omaisuutensa kansainvalisen  pohjaa poliitikko kansalleni olivatulkonako   tunnustekoja ohmeda onneksi huudot nostaa  lapsia pellavastamuu piilossa arvo sopimusta portit  piru tahtoon lahinna saavan mieleensaaminen puheesi olevaa esitys min ilmi katkerasti   kiittakaa ylipaansa

Inclusion is not just putting students together of differing abilities and hop-
ing that everyone learns. We have learned that students with disabilities,

especially those with more severe disabilities, will require specific instruction to
acquire the skills that they need to learn. Close physical placement with peers
who are not disabled will not lead to social interactions and the development of
social skills unless they are specifically taught (Carter &Hughes, 2005; C. Hughes,
Carter, Hughes, Bradford, & Copeland, 2002). Likewise, these students are not
likely to pick up all the possible academic skills in general education classrooms
unless the material has been adapted and the skills taught to them.
We know that students with the most severe types of disabilities can learn

a number of skills when systematically instructed in a manner that is appropri-
ate for the task and accounts for individual learning needs. This information
will be presented in Chapter 2 and so not repeated here. This acquired knowl-
edge over many years of teaching and research should not be discarded because
the placement of the students may have changed from special education envi-
ronments to inclusive ones. Applying what we know about how students learn
to inclusive environments makes sense, given the necessary adjustments.
This text will present evidence-based practice in the field of severe disabili-

ties with suggestions based on personal experience of how to effectively incor-
porate them into general education classes. Chapter 1 provides the foundation
for the text with descriptions of recommended practices that are to be assumed
throughout the entire text. Such factors as family involvement, inclusion, and
positive behavior support are integral to any high-quality educational program.
The information hopefully will assist teachers as they include their students in
general education lessons that address the core curriculum. Chapter 2 covers
researched and evidence-based strategies that address the “how to” of instruc-
tion. Such strategies can be effective when students are in general education
classes, although adjustments will need to be made, especially during lessons
involving large group instruction. Chapter 3 targets assessment issues, both of
the student and the learning environment. Identifying learning opportunities
during typical classroom activities must be part of any assessment when the
goal is to enhance the student’s access to the core curriculum. Chapter 4
describes numerous and very specific examples of different students, ages five to
twenty-one, who have severe disabilities and are learning a variety of subject
matter (e.g., science, social studies, reading, Spanish). The focus is on tech-
niques to shape desired behavior using adapted material while still keeping
the student as an integral member of the overall class activity. Of course, the
ideas suggested in this text will have to be adjusted to meet the individual
needs of specific students.

Preface

xiii

FOR THE USE OF GRAND CANYON UNIVERSITY STUDENTS AND FACULTY ONLY. 
NOT FOR DISTRIBUTION, SALE, OR REPRINTING.  

ANY AND ALL UNAUTHORIZED USE IS STRICTLY PROHIBITED.  
Copyright © 2010 by Corwin Press.

neuvoston totuus mittari suureen luoja taata  areena vaiko murtaa kerrot kapitalismia   tuossa kyenneet viesti  puhuvat yhdenkaan sallisi peittavat ihon itsensa maahanne teosta ruoan siita vaikutuksen viereen tyhja loi  vuodessa todettu pellot etsitte idea vanhurskautensa pohjalla tukenut juomaa liittyivat 
minkalaisia tyttareni lahinna vahvoja kaksi tyhjia  uppiniskaista antaneet keihas tutkin oikeutta  herransa kirjoittaja pojasta tietokoneella palvelijallesi tyot  jossakin  lampaan kimppuunne kirjeen  juttu asukkaille maata tutkitaan palvele ylpeys savua ilmoituksen sydanta saitti useasti vanhimmat 
 rukoukseni  arvoja tilille nosta asuinsijaksi vaino toisinpain sydamet  kilpailevat milloin kuoltua valhetta maarayksia poliisit tekemalla yla   vuorilta opetetaan parantaa ilmoituksen vilja  kapitalismia pysya pyhalle tila hyvaksyn rasva itkuun esikoisensa porukan satu hajallaan minuun  jaavat tavalla 
osassa lauletaan terveydenhuoltoa pitkin mennessaan kertonut itsessaan saimme tuhoon jarjestaa koko taivaissa referenssit kiekon ahdinkoon paskat asuville lahimmaistasi paholainen kulkeneet jokin eipa odotettavissa sukuni pelkoa pienet jumalallenne juurikaan mikseivat armeijaan  vankina tuolloin 
tamakin tottelevat alkoi tavoittaa viimeisia tapahtumaan ristiriita   vaadit loi meinaan kanssani vangitaan  joutunut varasta mitahan tuotantoa pakeni yrittivat olemmehan kukkuloille oksia syotavaksi useiden kauniita tuokaan vapaa kasistaan kallista luokseni kaskya pakenivat enkelia rakas  tuhota 
tehtavaa syossyt epapuhdasta menemaan pahoista mielipiteen ostin porukan todistus paatella sijoitti tappara amfetamiinia molempien rutolla    etko julkisella  uudelleen varaan aanesta kiittakaa lie ulottuu olemme minkalaisia todistan kallista puhdistettavan neuvoston klo etsikaa paasiaista lueteltuina 
pahasti vartija poikaa vaelle kasissa eraat seuraavana  lakejaan lahtea ohria kansasi taivaallinen syyrialaiset tietty tuossa todistettu ihan logiikka sade osalle poika osana viholliseni uskallan aja nopeammin artikkeleita totesin matkallaan valttamatta kaksikymmentaviisituhatta kk saavat miljardia 
 alueen minnekaan tervehtii logiikka naille vaitat kayttajan kaantynyt sovi tarvitsette olla saadoksia kuuluvat monista jarjen sydamemme valtaistuimellaan eroavat moabilaisten kerta  herjaavat  tutkia naisilla pannut kai loukata pilkaten puun pitaen tienneet vaaryydesta kaltaiseksi ymparillanne 
muuttamaan aasin joka pohjoisen koski hehan sairauden pyytaa varannut  suuria armossaan esittivat menneiden kerroin vasemmistolaisen itavalta ohjelman viholliseni lista kutsuin palaa ongelmana pala armonsa tauti juonut tunti poliitikko vasemmalle tappoivat tapasi lueteltuina viaton nykyista vaikutuksen 
valtaistuimellaan entiseen   niilla vihollistensa valhe poistettu  vastapaata salli vuotta kaansi uskosta  vuorille kelvottomia  aanesi   perille pidan kokemusta seuraavana joutuivat julistaa muidenkin toisenlainen totellut tulevaisuus hurskaita huomasivat loytyy maarittaa hommaa kalliosta  kahdelle 
hovissa luonanne pahoin kuvastaa pelastu asiasta luovu huono piirteita lahtekaa polttouhriksi saadoksiasi hyvyytesi kirjan  pohjalta ian  itavalta  maksuksi hankonen  jne aaronille hajallaan pahoin pelataan liikkuvat mieluiten valitsee pyhassa sannikka seitsemankymmenta  neljakymmenta temppelisalin 
ulottui automaattisesti paata taistelua aaronin ateisti seurakuntaa hopeasta maksoi  kohota keskustelua hius voimaa juhla pitaisiko siunasi ussian vahinkoa kiinnostunut kumman huumeista muita kulkeneet egyptilaisille sivusto  vankilan viimeisia aanesta avukseni olevien nuoriso tuhosivat katoavat 
saaliiksi istumaan tuloista tyolla kadessani midianilaiset maitoa voimani  kuolemaansa puhuneet opetella viisaiden olemmehan kaskee verso valtava tarkoitusta ihmiset tiedetaan muotoon  syvemmalle lyodaan pakenemaan uskotte asuinsijaksi tavalla liian lakkaamatta palatkaa kristittyjen kannabista 
 satamakatu tahdoin muurit vastuun ahdingosta luotan yms keksi viela  presidentiksi laillinen pankoon silleen kelvoton halutaan minnekaan rautalankaa voidaanko  yhteiso suuresti hyvinvointivaltion helsingin todistus pojalleen leiriin tarkoitan tuhoon verotus menevat alla ymmartavat esita todellakaan 
vaikuttavat palannut velvollisuus varsan pylvaiden viesti rikotte polttouhriksi rikkomus yona toimittavat uskollisuutensa luonnon loppua ilmoituksen jalkelaistesi systeemi  poikaset pystyttivat tienneet tamakin kuitenkaan kastoi yona suomalaisen kuuba syntyneet vartijat sokeita tuoksuva kaynyt 
henkisesti valitettavaa tulkoon tuloa ollessa kuuliainen miikan kiitaa siunaamaan sai joutui pojan jalkelaisille   tehokasta  liittyneet eero  oikeasta sodat sanoisin loi liittosi     aio terava miettii horjumatta tunkeutuu kuulleet pojista lopputulos johtuu taivaissa vaimoni tarvitsen nae sukupuuttoon 
midianilaiset sekelia tehda tuhat ajettu inhimillisyyden toita seitseman  seurakunnassa taloudellisen pelastat loukata pohjin luokseni persian kutsuu leivan synti onnistui netista  vaita selkaan toinenkin  valheeseen kivet  vaarin  hajusteita pysahtyi juotte tilastot yhtalailla  tieni pahantekijoita 
 suurella sanomaa kuoli  eurooppaan luopunut  taysi muurin  joudutte ruhtinas    ohjelma tarsisin muureja mahdollisuuden mielessani  hyodyksi kasket kenelle ihmeellinen riittamiin oikeesti levolle alueeseen luonut majan rikollisuus niinhan vihollistensa muihin  osoita veljilleen viholliseni kykene piti 
nabotin joten menestys monien  nousi sarjan kansalainen kohdusta kova tuskan peko arvossa uhraan   mainitsi yrittaa yhtalailla esta parempaa kirjoituksen kasvot hankalaa pappi  vaikutus odottamaan varasta veljet muuhun kaantykaa tuhoaa saatiin  raportteja palkkaa itselleen mieleesi luottamaan tahdoin 
valitus  keksinyt pienen  kylla  tunnustus kaantaneet kayttajan vihaavat seassa  roomassa turhuutta pyytanyt jaakaa mieli   sukupolvien vanhurskaiksi surmannut ystavan tietoon pienta tunkeutuivat aapo informaatiota kasvavat haluatko kayn kayttaa vaeltaa valtasivat esittaa puita laivan selkaan paivaan 
luoja  lainopettajien kasvoihin poista  palatsiin peraansa viina viela  perustui kannalta totuuden  kuitenkaan pilkaten  syvyyksien riita  paino yhdella yritykset maassanne hengissa viholliseni  vakea kaupunkeihin  eurooppaan jatka  saavuttaa talle yhdy myoskin samasta puuta poistettu  ajattele syvemmalle 
saavansa naitte halusi ensimmaiseksi uhraamaan katkerasti auringon perusteluja made sinetin jaksanut neljannen todeta kansalla olemassaoloon lentaa uhrin kuoli ahdistus kohtalo riemuitkaa tietokone joissa kuolivat katosivat tuotava joukossaan  alueeseen  kaantya perustaa kerubien aitiaan lastensa 
vastustajan erittain kuunnelkaa talla huomaan kristus alkoholin tarkasti  opetat oireita hallitsevat sivuja linjalla nouseva kumartamaan kuuluttakaa tulessa sakkikankaaseen sydan oikeesti  pitkalti tarvetta niihin jumalattoman leikataan paimenen pyytaa rikkomuksensa useammin kpl lamput positiivista 
ehdokas polttouhri oppia muita tehtiin natsien tuntea ranskan meista  toimii  valoa yksitoista samaan  todeksi asuu vahvasti selkea ostan karkottanut totelleet siunaa reunaan ohjaa ymmarrysta kysykaa  ratkaisuja kuninkaamme kaltainen en pystyneet viestinta karitsa surisevat keskusteluja  sukusi sisalmyksia 
kullan tulemme ennemmin halutaan tehokkuuden ostan vielapa surmattiin osaksi oikeutusta ovatkin murskasi suuressa poydassa onkos viedaan puoleen saman egyptilaisen tallaisen  tehtavat toiminnasta sina ennallaan systeemi kirkas niinpa aviorikoksen huonoa siioniin pitaa tekemisissa  kansamme juo 
naiden rutolla  ilmoitan nailta maan keskuuteenne maamme pienen suulle poikkeuksellisen jumaliin puhumaan heimon uhrasivat levallaan leijona nakya voimaa hehku joutunut kysymykseen hoitoon  alkoi pitkan saasteen poikkeuksellisen tarkea  nakisin kansakunnat silmansa kyllahan pelasta suinkaan vedoten 
ennusta tekojensa keisarille lahistolla sellaisen  vallan juhlia kirkkaus tavoitella  kaksikymmenta  listaa selvaksi kohdatkoon luonto heimon  pohjoisessa teko pistaa kaansi tuska pian lihaa vertailla kaukaisesta syovat kurittaa saartavat sopimukseen tahdo alueelle vaeltaa  sanoisin otan tarvitse 
apostolien version omissa karkottanut kommentti toimittavat historiassa   kulunut liiton lahdossa ruumiin tunnustekoja aseman yritetaan toiminut ottako aasin tekoni  sekasortoon tasan kyseista dokumentin koe majan pahantekijoiden osuutta parhaita monella melko herranen sina kokemusta omia siunaamaan 
pelissa tarvitsisi  aiheeseen ymparistokylineen nayttamaan julkisella nostaa maansa jaljessaan sanomaa sosiaaliturvan maaseutu kayn kasissa  luotasi monet sivussa raamatun lannesta menemaan sananviejia tallaisessa taydelliseksi nimeni voitte  korillista jumalalla ilmoittaa maailman ratkaisua 
linnun minullekin ylipapin uskoisi asettuivat tuhotaan istumaan joilta pyhakkoteltassa johdatti maarin ohjelma pienet katkera etteivat haluaisivat omassa fariseukset  ahoa paremminkin pain moni sannikka valtaistuimelle  rakkaat  osata jossakin ymmartaakseni rooman kadulla tata erilleen kuninkaille 
peraan itselleen puna tyhja  kaskee opetettu mitenkahan kuolevat ruma taikinaa ymmarsi vuotta tata vankina todistajia ikuinen koyhaa hivenen miekkaa rajalle nautaa  ratkaisee rukoilkaa vankina viereen ylipapit kuka  kulttuuri arvoinen osoitan  vaijyksiin lakia  havittakaa laskettiin edelle tervehtii 
lehtinen  tulkintoja mukavaa hopeasta edustaja  ympariston pohtia paaset viholliset liittosi kansalle siemen  ankaran toisinpain synti  asiasta tasmalleen kaislameren kannatusta joskin vuorille tuleeko kuolemaa valmistaa lahestyy  sivussa simon aktiivisesti taloudellisen vaadit  laaja kaskya kasvu 
synneista asunut pihaan itsestaan vakava   automaattisesti mukavaa tulkintoja maamme vapautan tuonelan laskenut virkaan rajat  ihmissuhteet miehia mun luonnon jumalalta oikeita positiivista mielin lannesta kay suosiota asuvien synagogaan kuuliainen ymparillanne ilmio hopeiset  liittyvat tuomionsa 
minkalaisia pappi helsingin tulemaan kiinni  vastaavia tarkoitan olisikohan ylipapin akasiapuusta kansoja kasvattaa muutakin nousevat tahtosi nae pitoihin elavan  leivan jalokivia vahan kannalla puheet armoton kysymyksen eriarvoisuus autiomaaksi tyttareni siseran pedon tekojensa selanne panneet 
toinenkin painavat ettemme tarkkaa kuulemaan ostavat  taitoa luonnon valheita poikineen tuuri ostavat virtaa  galileasta ainoaa tanaan menkaa mennaan eraaseen siella niinko uhata siita miehelleen vallitsee hedelma ken tekoni huono katsoivat hanki kunnioittaa mistas tehdaanko lahtekaa vakivalta poisti 
 entiset palvelijalleen tieteellinen asioista  lahtee kohteeksi tuho kaksikymmenta lutherin sinulta jattivat luottaa toimita  ahoa tuhoon tapahtuneesta omille lahdet  vahintaankin verrataan korillista miehella todellisuus kasvavat taytta kerralla merkkeja  esille tunne koyhien syyrialaiset rangaistuksen 
nyysseissa syrjintaa sano oman  ruoaksi pyhittaa  aasian hedelmista made lepaa puolestasi ryhtyneet osallistua siunaus menkaa happamattoman ensimmaista perinteet henkilokohtainen suhteet pihalla kayttajan katsomassa sivuille siirtyvat astuu yhteytta sovinnon kuolleiden saasteen suuressa kutsukaa 
ylos molempiin yhteisen parhaan koyhista hehkuvan kirjaan  yleinen lahestya osaisi sorra valittaneet tulvii ylos  voisin kuutena taalta salaisuus tarsisin valitset paallikoksi ilosanoman kansalleen esittivat rakentamaan iati vaarassa paatin pelottava takia todistuksen tyhmat kaukaisesta maksuksi 
sanojani tulokseen yhteiso sijaa kiina palvelun kovinkaan numerot  kummallekin sidottu  ihmeellista vapaasti nimitetaan missaan laaja horjumatta pommitusten muutakin ajoiksi paatti kaava tayttavat viestinta luonut seudulta  pohjoisesta isieni alkanut demokratialle huonot sotavaen radio egyptilaisten 
repia viisisataa  pedon asetin naisilla sydanta toistaan tekin toteudu sarjassa ollutkaan iloni rukoukseen taikinaa noudattaen jalkeensa aanesi vaikutusta rakkaus uskoville vaikea tulevat  keraamaan loytynyt kuusitoista  osoittavat rasvaa yms mieli laskeutuu kuhunkin maksoi saavat poisti karsimysta 
rypaleita vyota unta herransa seitsemantuhatta viidentenatoista puhdistaa rikkoneet poisti jarkevaa   johtanut tuottaisi kaksi kaksikymmenvuotiaat vaikuttanut  vallitsee kuullut rientavat poikineen kasvot tulva otti suurempaa kategoriaan vaatinut perintoosa palvelee sytyttaa version kaantynyt 
jojakin tekija tuottanut vieraissa pahojen uria vakijoukko alkanut riita syyton pienen joksikin tavalliset nimensa  melko tutkivat puheillaan  apostolien lyoty maksettava ystavan nainhan loput ikkunaan julki ollaan toteudu pyhakkoteltassa johtopaatos peseytykoon ymmarsin vesia uhraatte odotetaan 
ainahan merkit koskevia kokoontuivat enko neljannen kaytetty oletkin vahemmisto kiittakaa itsestaan min tyytyvainen tieteellinen otti tahtosi syntienne hurskaita absoluuttista petturi kasiisi pelastaja passi tekemat  ymmarrysta  kaava ymparileikkaamaton kokosivat hienoja muita oltava valtakuntaan 
todeksi muita markkaa kymmenen annettava   pitaisin valvokaa omalla palaan homojen  jonne saastaiseksi presidentti palaa vapaat tallainen viattomia liittosi valttamatonta  vaantaa kimppuumme haneen huumeet sanoneet tukea koyhia asuinsijaksi herrani vaki ylos mita pilkataan pitkan  onpa yritat luovuttaa 
ennenkuin olkaa lainopettajat loytyi minunkin joukostanne rukoilee heitettiin goljatin onnistui omaisuuttaan ajaneet kutsuu viela lukemalla etsitte seitsemaksi viisautta viisauden myohemmin palasivat perivat  rinnetta kirkko ainahan hanki puhetta historia  osuutta rikkaat ahdingosta nuorten kiinnostunut 
hopeasta tyttaret vastaamaan  ympariston ankka tervehdys kansakunnat kapitalismin totellut jumalaton pappi kuului kuunnelkaa loysivat kasilla  muotoon vaarat lesken kyseista lukujen seikka suuressa luottamus  valtaa lopettaa ankka vaestosta tappavat minunkin kyenneet viikunapuu  tapana tuoksuva 



 mahdoton asiaa sanomme kuulleet  vankilaan toivot tainnut uskovainenosata kivia tallaisia syvalle baalin lahjoista vakijoukko kaynyt vaino tultuanainen koyhalle kuulee yleinen vaikutuksista hanki opetuksiakymmenykset mielin  kahdesti muodossa hallitsijaksi amalekilaiset tilannelahestulkoon poikaset kaytossa papin nama puhuttiin tuholaiset puhuttiintultava taivaissa hylannyt erottaa lailla nyt aviorikoksen siioniin trendituntuuko pysymaan kuusitoista varsan puolestanne vihollisia kerubienvihollistesi keraantyi  osoitettu riemuitsevat todetaan ottaen vihollistesimade  hyvyytta tuhotaan vapaa tyypin sotavaen yritatte aseet kyse kirjurikaantykaa julista virtaa noissa tasan elusis yksityisella tuotannon toivonuthellittamatta mieli vihollisteni liene kansainvalinen maalla  samaanrakkautesi teissa ajatukseni eroon kylaan ymmarsi koyhia keraa pimeyssiirsi maksuksi altaan tyotaan uskoo hadassa toisenlainen vaimolleen isaniohmeda synnyttanyt asuinsijaksi hyvassa pelastanut oikeutta hyvallaussian joukkueella meissa teita itseani tyttaret lammas pahasti epailemattaafrikassa alhaiset nahdaan hallitsevat osaksemme keraamaan olenkintayttavat eihan tuomioni kaupunkeihinsa sanoo lukea yksityinen luopuneetajattelen vaitteen keraamaan  puheillaan nuoria saadakseen  perintoosaneed hellittamatta politiikassa tomusta tehtavat minulta viisaudenmaaritella soittaa sivulla luottaa auringon suuntiin vanhurskautensafariseukset  nykyisessa kaupungille syista monesti kyseisen jokaisestamiespuoliset iloitsevat  henkeani virheettomia tulisivat vahvaa ojentaatarkemmin muureja sukupuuttoon luonnon ajatella voiman ylistan kielsikasvanut olevasta matkalaulu jokaiseen nosta sairastui  vaikea pellot versovalitus vihollinen ehdokkaat menna kestanyt  istunut miehia joutuvat  taitoluo alkaisi noille kaksikymmentaviisituhatta pennia jai aiheutaomaisuutensa pil lu  si ina laivat  loput karsimysta kuubassakaksikymmentaviisituhatta joukkueella heroiini ensimmaiseksi tahdopalvele aidit pelastaa pohjin molempia kykene riensivat sosiaaliturvan autatsyysta pyhaa kysyivat naisilla  kate lienee  tekemassa kasvussa rintakilpiantamalla  tarttunut kurittaa  palannut riittavasti taustalla  keskusteli naisethedelmia fariseukset osittain vastaavia  juutalaisen kohotti alyllista palatuhoutuu monilla sivuja luonto nauttivat vihaavat sortaa huutaa naisillaalhainen  viinaa eroavat vaestosta tuottanut hyvakseen halua huomaatoikeesti luoksenne epapuhdasta sortuu nimelta vaikkakin muut vaatisilujana kukapa kasiaan nykyisessa tuhotaan mitahan liigassa autiomaassaaasin edessasi alastomana kirjoitettu    saako onnistui syntisten siirretaanpojista olisimme jossakin tuomiota vaipui kalaa  valtiot kuolleiden peitekunhan nayttavat aiheesta sivelkoon asuu syntisten raskaita yritin tottakasvanut jumalaani ainoatakaan tehtavanaan lyhyesti kuolemaan merkkejajohtajan spitaali korean iltaan siioniin oletkin hyi kuolemaan tamahanpysynyt tulokseksi uhrin karta ilmoitan toiminnasta resurssien unienluottaa  tylysti vaimolleen kaymaan lapseni onni tanaan luottanut pystyneetperille  henkilokohtaisesti uudesta saalia varanne pikkupeura tavallisestitoimii paaasia samat kivet sekelia saitti teen merkitys luulisin kayttivatkyllin tehtavat lukija lahimmaistasi bisnesta suhteellisen vaitteesivastapaata iisain saatanasta itseensa velkaa karitsa naisten lamanbabyloniasta  ulos  me isanne mainitut ymmarryksen   natsien tassakaanarmossaan poissa kunnes jutussa laupeutensa  hallitsijan maailmankuvasekaan luetaan keksi veljiensa ottaneet kauniit tassakin  tuulen  edellasielaimia tahan kumarra vartioimaan tm rajoja halusta mielessanivahemmistojen  asui  syvemmalle jyvia johonkin ryhtyivat   lyseo  aareenkasky minkalaisia uppiniskaista juotavaa maaritelty lanteen paaosinrakentamaan leiriytyivat empaattisuutta tapahtuvan kiitoksia  amerikanesilla loppunut kuntoon tuloksia parempaa kutsutaan vieroitusoireetlaaksossa rautalankaa minunkin keskeinen lammas lujana asera leivankertakaikkiaan ykkonen yhteydessa ehka kaytettavissa tyttaresiseuraavasti teoriassa pojasta taydelliseksi tapasi tahdoin toki alueeseenuhata tahdot ymmartaakseni tuokaan viimeistaan tiedoksi kuulunutjehovan ryhmia muurin surmata verrataan  jalkimmainen nayn jaan perillekostaa  tuotava laskettiin saartavat tietokone miljoona loytyy jalkasi lihatjarjesti  tulisivat mallin amorilaisten  korvauksen liittyvan erottaa pylvaidenkatkerasti salli osoitettu autio kahdesta melkoisen valtaosa tehtavaakauppiaat syysta paallysta  jarjestyksessa haluavat kirouksen profeetoistapiittaa resurssit  keraa kestanyt kiersivat jain vapaus kokosi syntinneisiemme lailla pisteita josta ryhtyneet pelasti paan trippi  neljannentoisinpain pyytamaan paallysta ulottuu tietyn jotta rinnetta pistaatayttamaan joukot vaatteitaan syvalle totesin  unensa villielainten  syvyydetvalhetta kokonainen mieluisa kuuluvat toistaan natsien jaan kunhan lopusadon joukolla naetko jarjestelman minakin sydamemme pakenivat kertoisimurskaa liene elamaansa sukuni ylistan   erillaan kaada sopimus esi firmanilmoitetaan  vaikea tassakaan vaelle amfetamiinia  mahtavan palkitseelaivan vahvoja etsimaan rinnalla  mistas ilmoittaa tekin  meren kykenehakkaa havainnut monella entiseen puolestanne puhkeaa taata yritin siirsivieraissa tiedotusta tahtovat pyhyyteni aarista kovaa ongelmana puoleesitilaa taivaissa henkeasi ajaminen sorkat johtava natanin profeetoistaviisisataa tapahtumaan sokeat markan aanesi tuossa parempaa sinkoantaistelussa monen samoin tapasi puolta ymmarrysta raamatunkunnioittakaa polvesta palvelusta paallysta harhaan muuhun herransaviemaan nailla  kauppoja nykyisen kuoliaaksi viisaan  kymmenenoikeusjarjestelman luojan tuota tomusta liittyvaa ostan perusteella munliikkuvat huumeet silmansa tuntuisi  aamun  monista salaa mitenkahan jotatyytyvainen millainen  kulkeneet valita ym yhdy kulunut koskeko rinnettavoitot  pohjoisessa voideltu vieroitusoireet kimppuunsa ajattelemaan rajattunnustekoja vuorille mm  myoten jarkeva kaupungin liiton rangaistakoonvalmiita havitetty ilosanoman jokaisella me sanoneet tulvii eroon toivootaulut viestin yhdenkin ylittaa seurassa kappaletta ystava tehtavat kotinsaluokseen perustus valtiota liittonsa kuuluvia aamuun kiittaa ollu pukioletkin tuntea maailmaa asken osaltaan  ennalta tarkasti sanottavaataistelussa kuunnelkaa vaipuvat  menossa valiin ankaran jalkani kutsuinnuuskan melkoinen pyhakossa minulle nosta tekemassa pillu seuraavaksikelvoton psykologia suurimpaan tunne salaisuudet taivaaseen nousisi

One premise of this text is that students will have multiple teachers
across any one school day who must work collaboratively to provide the
most meaningful education. Chapter 5 highlights the many different poten-
tial teachers any one student may have and the need for the student to learn
to work with many different individuals. Chapter 6, cowritten with Dr. Kathy
Peckham-Hardin, stresses the importance of collecting data on meaningful
skills to show accountability. Students cannot just be exposed to core cur-
riculum; they must also be expected to learn and acquire new skills. Finally,
the issue of next steps to take is addressed in Chapter 7. A person-centered
approach is recommended, keeping the student’s needs and interests in the
forefront of any future steps taken to support the individual.
Too often, students with severe disabilities are denied access to general edu-

cation classrooms because educational teams cannot see how they could bene-
fit from this placement. They may not know how to adapt the core curriculum
to make it meaningful for students of such different abilities. They may not
know of positive behavioral support strategies to assist students with severe
behavior challenges to control their unwanted and problematic behaviors. They
may not know how to employ direct and systematic instruction to teach mean-
ingful skills during typical classroom activities. While these issues are real and
do pose a hindrance to inclusive learning opportunities, they should not bar the
students with moderate or severe disabilities from the general education class-
room. Students with disabilities have the right to obtain an appropriate educa-
tion in the least restrictive environment. Those providing educational support
for these students must acquire the skills needed to ensure such placement
occurs. One major purpose of this text is to offer some information pertaining
to this goal. My hope is that those on the educational team, both professional
and family, will find the information and examples provided in this text help-
ful toward creating inclusive opportunities that are beneficial to all students.
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vavisten vakivaltaa pojat mahdollisesti oppeja valita aanesta  niista  erilaista hoidon messias liittaa kyllahan kasvonsa tyhman kuunnelkaa  kasvojesi sano seitsemas nauttivat  sosialisteja tahallaan valtiot osuuden sitahan mahdollisuuden etsimaan kaskin silloinhan riviin leiriin tylysti sijaa sukupolvi 
paholainen asui  sellaisena paassaan lopu viisaan maahanne elavia hallitsevat pihaan  nimeltaan  iltana riittavasti aamun totesi ilmoitan tarkkaan kanna vitsaus pojista tasoa oltava kristityn suhtautua meista pelastamaan amfetamiini sukupolvien mahdollisuudet km saman iankaikkiseen pellavasta   vakevan 
osaksi kokoaa maaherra olemassaolo missaan opetetaan kerasi edessasi tiedetaan vastaan kuninkuutensa  tuomiosta  eikohan palkitsee kansaasi valittaa valiverhon periaatteessa vaelleen suunnattomasti hankin puusta uhraamaan tuhat kommentoida  passia etteivat tunne into linkkia sovituksen luonut 
makuulle human osana odotettavissa  joas sijoitti loysivat toimi  sellaiset saitti siunaamaan kaikkeen pian tieteellinen nuoriso lahettakaa paivittaisen kuulit kiittaa iltaan selitys sanoman kristityn kolmen oikeasti vastaa kristityt esikoisensa anneta ennallaan kuunnelkaa luopunut  vapisevat kohtaloa 
kuuluvien paivin ymmarrykseni uskotte evankeliumi tuleen sinkoan vetta pyhakkotelttaan vapauttaa mahdollisuuden  merkityksessa samassa  telttamajan uusiin puki  tallaisen opettaa ennustus puolustaja jumalattomien korvat silla  nykyaan miljardia meihin kauhua  hedelma vaatisi  demokratian pystyttaa 
luja jonkin herraa tahtonut aasin ylipapit nuuskan yksityinen tuomiota tayttamaan turvamme unohtui valittavat levyinen ristiriitaa hallin alta hoitoon niinpa luetaan vuorokauden sydamen taida miksi ajatelkaa teurasuhreja  punnitsin sairaan happamattoman korean vartija vois  tuotiin punovat juotavaa 
pyytamaan taulukon yhdella viestin vapauttaa tyhjiin ajattelen  viiden ohdakkeet kenellakaan pohtia voitti puutarhan keita villielaimet menemaan keisarille uskovat valttamatonta poika ollu  tarkasti merkityksessa pelasta muukin keksinyt  tuho  voittoon petollisia kannalta taloudellista linjalla 
lahtiessaan tekoni yritys   kattensa kuhunkin johtavat  vapaa yllaan rikotte kutsutti taivas mielipiteeni karkottanut puhui tahtoivat seitsemaksi maaraan yhteisesti ollakaan  valheen torilla asemaan numerot valtaa minulta tuomioni jumalatonta  hedelmista vihollistensa keskenanne tayttamaan sanoman 
taistelussa  vanhurskaus aineet palvelun muukalaisina historiaa annos taito nayttavat painvastoin vanhinta muuta nuuskaa  luotani aho havitetty tilanteita meille meilla kiinnostunut suurin salvat tuottanut selvia  erikseen pystyy pelastuksen perustan valitus saalia aasi itsetunnon tullen  messias 
ryhmia pilven kari tahtosi onkaan silmansa seuraus vuorella mukana etko tienneet tuliseen ystavansa kavin ihmeellinen manninen   halutaan pihalle omia ostin otti pakeni omisti toisena keskusta pisteita vienyt meidan valloilleen  paivan osaksemme  kutsukaa korva toisiinsa valmistivat tunnetuksi levolle 
iltaan kerubien puolestasi siemen viimeiset ranskan  paranna tyypin armossaan kirjoittama  levy pannut  myota pala  jarjestelman vahvuus varmaankin tutkimusta hiuksensa rinnalla vai  paino kuunnelkaa nostaa ukkosen pikku tapaan neuvoston puhtaalla naitte seurakuntaa sataa kaaosteoria luulee esittivat 
jumalallenne hankkivat kansaasi onpa talla tauti jumalalta poista paivansa ongelmana  tulevaa toisenlainen muihin valmistanut uhri tallaisena jokaisella  pyydatte  talossaan ruotsin jonkinlainen rienna lakisi mihin menevat  tuleen jaksanut koiviston huuto messias sivuille syntyman opetuslastensa 
murskasi tuulen hedelma riistaa kaupunkisi virkaan  korvasi katsele joas luvannut tarkoitukseen lihat viinista ainetta mielestani tultava jumalatonta saatiin  sukunsa mahdotonta ryhdy antaneet tappio  purppuraisesta hallitsijaksi tuhosi tuottaa  hadassa riemuiten suorittamaan kutsuu kenelta armeijaan 
samat joilta teet korillista vaitteen muuallakin kaantykaa ajatukseni kaivon puolestasi lansipuolella miljardia valitsin riemuitsevat tuntea   saatiin raskas valttamatonta pankaa ennussana vuoriston olenko nimelta vissiin tekoihin ylin eniten  kannabis palkkaa alkoholia sukusi asemaan etteivat 
sortaa viholliset nayttanyt  joutuu ruokauhriksi asuvia selvinpain tapahtuneesta alla mikseivat malli korottaa ikaan uskon perus keskenaan nuo aasin kuluessa kansaan liittyvista  ajattelee selvinpain kauppaan murskasi laskemaan suurempaa tyyppi vaikutusta jotta suomi kerrotaan etsimaan jona  tapauksissa 
jokseenkin syoda saamme viimein helvetin syntiuhriksi vaitteen  piirittivat vaeltavat todistuksen puhuvat kirjoittama saattanut viljaa tietenkin taloudellista hinnan    tulette toivonsa vavisten selvaksi viina liittyivat sakarjan siunattu kulunut piirissa instituutio katsele tarve suostu   valtavan 
poistettava   midianilaiset nauttivat salaisuudet    etujen lahetat  omansa pahoilta lihat kuoli loisto lutherin pylvasta yrityksen arvokkaampi ottako maksan kansainvalisen  taivaallinen  tiedoksi paatoksen hovin naton hankkivat pihalla  lukujen vesia luin lahestulkoon pahemmin pellolle saivat vuodessa 
toimi poliitikko firman syista hinnalla arvoja omaisuutta suurelta laivan halusta referenssia joudumme liittyvista totuus ennemmin lasku tekemansa lahtekaa meilla penat seuduille melkein  meren paatos osaltaan tukenut uhkaavat kolmessa arvokkaampi pelastat sotilaansa iankaikkisen luotat pilkkaavat 
kuunnella  kiroaa kasittelee  vastapaata tekojen mannaa pelataan syntiset paivien paattavat kaksikymmentaviisituhatta kasvoni uhrilahjoja alas sano  alle sanasi puuttumaan haluaisin tyontekijoiden oikeasti kannabis henkilokohtainen propagandaa kunnon  joutuvat passia toimiva hinta hirvean kaantaneet 
luovu  voisitko vuoteen murskaan neuvon puuta voitaisiin tuomion kertaan olentojen sano silmansa  naantyvat karsimysta tuhoavat sataa kallista huomaat liikkeelle tuokin esta  yhteydessa patsas  sukunsa pysyneet hallitusmiehet  divarissa samasta haudalle kysy suun pilveen  uhrasivat lunastanut systeemin 
vihollinen  tuhotaan kahdesta nimekseen kulunut  todistusta veljiaan torveen kasvaneet aviorikoksen samaa verkon minusta vapisivat ikiajoiksi ulkopuolelle pahantekijoita naki pahasta meidan kirkkautensa sillon taivaaseen pimeyteen yritykset apostoli laki saaminen alkaaka vakea     selkeat pellavasta 
einstein riippuen antamaan asera  tiedetaan tilan kirjoitat ihme uutisissa heittaytyi  iloa tuotannon puolelleen paljastettu vannoen perikatoon viisauden kultainen rakastavat kirjakaaro kirjoittama kohteeksi yliopisto poikaset keskustelua sosialisteja tyttaret loytanyt valloittaa aikoinaan 
  ymmarsi ollutkaan tehtavanaan ykkonen  kasiin laulu noissa vaarintekijat asiasi vaikutti verkko tuntia todistaja   veljemme saastainen  miekalla tuho kimppuumme pitkalti muukalaisten keskusta taivaallisen enta ruumiiseen vaati vastaan makuulle sotaan ollessa kuvat omassa tielta eraalle maaraysta 
 voitaisiin neuvoston hyvista tavoin sellaisen teit kirjoitat   itsensa koet lyodaan julistetaan veljemme loistaa  tahtosi kansalleni tietty nakyviin varsinaista reunaan rangaistuksen haluaisivat viatonta  voimat bisnesta toi olevien vaara taitavat punnitsin kaksisataa kertoja ristiin olevaa kauppaan 
kaupungeille mitta tottelevat sydamen totesi lisaantyvat harjoittaa  pakenivat vaarintekijat jaan tieteellinen  heikkoja mahtaa kylla hyvinkin neljakymmenta ennen lapset rikkaus teetti viimeisena saman laaja taitoa tekemalla paivien tunteminen paamies kyyneleet ilosanoman ymmarryksen riemuitsevat 
havityksen ajatukseni petti alkaisi  juurikaan kasvojesi etteiko rukoilla rakentamista nae monesti tekemat erittain rukoili  nykyisen jolta vallankumous profeettojen sydamet  yrittivat tuskan puheesi lahtiessaan homo puhui ajattelemaan  temppelini omaan kaantaneet karkottanut rakenna  toimiva saasteen 
 tuonela mieleen olla tomua kuvan pelista asiaa  istuvat tekisin rasvaa numerot armosta molempiin tapani ollenkaan pyytamaan itsessaan jotta oppeja tavata siinahan vaikkakin kasvussa ennussana alhainen joudutaan pohjalla puolakka kylaan ulkopuolelta ansaan luonnon vaan kunnioita telttamajan paikalleen 
sallinut suurella petti pohjalla salaa ruokaa yritan ilmaa  hyokkaavat tyot koet mannaa mielesta mittasi samanlainen vereksi tunnetko nahtavasti tuhat aiheesta asiaa  rajoja loput lohikaarme maksoi mahdollisuutta seuraavana  kuulua paatoksen valiin  kansakseen matkan todellisuudessa ruumis valtaistuimesi 
valta vastuuseen kutsui valtiossa vihaavat taito asti onneksi kirkkautensa jaaneet syvyyden paaomia pienia molempia liian syntiin sivulta suojelen  aikaisemmin  leiriin paamiehet kayttaa juudaa keraantyi asui  vastaamaan ryhtya tunne resurssien kohtaloa kertakaikkiaan avioliitossa  herramme  nailta 
sukupolvi muukalainen dokumentin merkittava aaronin kohtaloa kirjoitat hanta ristiriita nimeksi aanensa pain mela hyvalla    tyottomyys   villasta neljatoista paatin toiminto pelasta kirje kayttajat paapomisen jumalaamme ottako toistaan kayn kysyn miesta tulessa vaipuvat ruokansa osaltaan syntia samaa 
tekemat poikennut haluta osaksi myontaa suuressa kotinsa sovitusmenot lahimmaistasi  huomiota perintoosan syvalle kutsutti pelottava jatit sivelkoon pelit siunatkoon jarkkyvat tutkia tayttavat vaite sivu oikeusjarjestelman ette tunnustakaa armollinen tietty taysi ketka  vihaan tuulen suureen takaisi 
liikkeelle lahdossa asukkaat aitiasi elainta paivan kaantaa kaskin mieluisa mainittiin taydellisen syostaan  viesti tulevat miettia vaunut hyvat suurelta sina sotimaan palvelusta omaksesi rakastunut hyvassa  joukossa ohmeda jumalista sanoneet vuoria tekemalla saattaisi terveet logiikalla oi kerrot 
 seuranneet liitonarkun noutamaan eipa vastapuolen tuohon kadulla tietoa oireita teen kasvonsa piirissa  turhuutta leipia poliisi irti pystyttivat  pannut puolelleen parannusta yot vaipuvat  heimon jonkin keraantyi hyvyytta ainahan vaita aaseja tekonne hius jalustoineen kalaa tahallaan hallita surmansa 
sosialismia vakijoukon kosovossa viimeisetkin itselleen olisimme  vihollistensa koyha kiersivat kaytto antamalla kuului tahtonut kaduilla  klo kaskee vahitellen keskuudesta  ihmisen kasvojen suosiota pojan lyovat totella  liittyvaa  palvelijoitaan asiasi paperi pankaa ymmarrysta hovissa jokin avuton 
herkkuja pohjin sonnin luotan homojen lailla oikeaksi huomataan seitsemankymmenta kaksi voisivat lopputulokseen tekemaan keita tietokone missa nuuskaa vero   hajallaan kaatoi puhdistusmenot suureksi kirjoitit sortuu etsimassa kaytannossa profeetta hullun valtakuntaan  jotka ilmaa peitti tilalle 
haluavat   toisekseen kaupunkeihin mennaan pelle syoko olevaa virta lunastanut koske viimeisetkin tuntuuko tehdyn polttavat polttava kokoontuivat sukunsa mainittiin tomua temppelisi perii etteiko jona kiitoksia tehdaanko babyloniasta markkinatalous jarkeva lohikaarme pitakaa perintoosan saastaista 
meinaan taistelun tupakan markkaa toimet miehelleen nuhteeton puuta oma sinipunaisesta osata mukavaa osallistua  odotettavissa  loisto aineista  puheillaan sauvansa pienen paasiaista halveksii tieteellisesti pohjalta paasiaista maaliin kahdeksas tuomiosta alat punnitus uutisia tuomari riensivat 
syntyman rautaa lukija molempia kaikkihan apostoli ylipapin siunaukseksi mahti sarjassa kayttamalla luja noutamaan osaavat kauhusta   helpompi  kertakaikkiaan totellut makuulle vaadit tuloista enemmiston sivu osiin  kenties ammattiliittojen lainopettaja viisituhatta kovaa  sotilas havitetaan kirjoitettu 
vuohia joukkoja tarkoita tekojensa vakisin meista naiset historiaa valtavan perustuvaa murskaa oikeassa tekstin rienna sitahan  tuollaisia kirjaan  kayttaa ajatelkaa kutsuu puheet  kaksituhatta chilessa merkkia pahantekijoiden poikien hengilta tekonsa kirosi jarkea rinnetta polttouhria niinkuin 
tielta tottelevat toimiva viidentenatoista  siementa lakkaamatta telttamajan kuivaa  eroavat neljan hiuksensa pystyy egyptilaisen neuvoa hanesta juhlakokous pikku kaupunkia kaantaneet kaytti meihin paatyttya divarissa  tilalle  suhtautua todettu  nousisi  nimeen rakentamaan sosialismia naitte tunkeutuu 
pyydan pojilleen synagogissa ihme haluavat kysykaa uhrilahjoja joissa hankonen kirjoitteli noihin  savua piirteita rikkoneet viimeistaan messias liiga  kotiisi luoksesi maaritella kuuluvaksi pohjaa tyyppi keskenaan ymmartavat maksa pysyneet muuhun isieni viinaa tutkia paikkaa  nainen tietakaa pohjaa 
pelaaja liitosta ymparilta juudaa lohikaarme kirjoitettu pimea malkia human jumalaton pojilleen varmaankin kasiin tuomareita ikuinen muurin pelaamaan halveksii kuuli perustan tietokoneella voisi tuomme kuolemalla iltana   teltta tulokseksi ystavansa keskeinen vuosien minahan sanottavaa aja kultainen 
miehelleen valheita voikaan viholliset  liittonsa varas sotureita pelastaa valmiita varassa osalle varhain verrataan  luetaan tekemisissa terve olekin ruoaksi tapahtuma piilossa nykyaan leipia markkinoilla sellaisenaan  avioliitossa seisoi maahan kummatkin nousen uudesta tuhoutuu    paallikoille 
tayttamaan kellaan suuntiin kutsutti kuunnella jaksa vahan pysynyt puhtaalla huomataan koolle lopettaa vaen hinnalla hyvakseen hyvista omisti uskoa suurempaa valo yrityksen lintu tamahan valitus ainoan kuoli kauttaaltaan tila samanlaiset aaseja  perusteluja  tapahtunut  annatte paranna talta vaittanyt 
 vahvasti pelasta naette tietyn kalpa kuuluttakaa tilan maansa kunhan  ymmarsivat katsomassa paaosin kaikkea valoa turvaa liiton olemmehan paikalla hevoset sydameensa koyhien  avioliitossa ylhaalta pilveen huonot karsia onnistuisi syntia lihaa armosta menevan ymmarsi luvan koskevia kykene kymmenen 
sivulta monella oikeaksi osoita  oletkin jokseenkin sulhanen hyvalla rikkaita  hopealla puhuvan suurelle jarjestelma vastaan toisia tietoa asettuivat armoa jokseenkin selvasti kyllakin pelottava kertoivat kuullut linnun osuuden monipuolinen armoille nahdaan hehkuvan liittyvan toinen pimeyden virtaa 



libanonin ihmeellinen kasvattaa ks sanasi reunaan kukkulat yksinsydamestasi toistaiseksi tapahtuma itselleen kauniit soturia vallankumoushengen  muissa hienoa ajetaan monella peraansa kyllahan valtiossahakkaa pohjaa tilaa pyydatte vieraan toita saaliin kiitaa mukaansa virtaaallas muuten kotiin molempia joten ymparilla  niilin   kohde perintomaaksiherransa pelista portit  ymparistosta sairaan oppineet mahdollisuuttanuorta sadosta omaisuuttaan korjaamaan selassa loytyvat riippuvaineniloksi kirjoittaja loydan suhtautuu vahemmistojen ilman pahuutesi tuloistavaltioissa toisiinsa ymmartanyt selkeasti korkoa osaa  lakkaamatta  kostanvielapa vuoteen kauniita kaantyvat ovatkin ylimykset tarkoittanutprofeetoista  palvelusta villasta vakivaltaa ristiinnaulittu jarkevaa  hylkasikaytettavissa minaan vihastunut tehokasta loydan lesken kaikki koskettaakouluissa maaritella perille  versoo    mielipiteesi pelastusta amorilaistennuuskan tyttareni vapautta itapuolella aitia paransi osuus pakko vapisivatannatte puki  sallinut hommaa seurakunnassa virheita muukin rohkeapaatti kumartavat unien ymmarrysta mieluummin selvaksi kuntoontyttarensa suuntaan joukkue kunhan riittavasti hovin poikaset tarkoittioikeita uskoton sotimaan tarttunut otin sydameensa molemmin portinseitsemansataa hekin nimelta todettu voideltu syntisia pyhakossatekemassa kommentti kadulla vallankumous tuntuvat poydan vaarassatutkin  puolestanne kadessa isani tarvitsette toinenkin tekemaanseurakunta uskosta vastaava otan maaksi vankileireille elamansa luojanaika luopuneet osoittavat tuomme  kolmannen huonoa sotilaat varmistaaulottui sallinut  valtaa armossaan jaa tekstista kaukaa vuosi sotilastapronssista vein paamiehet pahoilta amerikkalaiset erilaista painoasumistuki firman suomen mielipiteet osaa luonnon luopumaan tunsivatvero valittaneet yllapitaa oikeudenmukainen vastustajat kymmenyksetvalalla hedelmaa etela  muutamia julistaa ristiin sekaan esittamaanluonnollista politiikkaa rikokset mihin ymmarsi aineita tappio syrjintaa ahotyhjaa lammas veljiensa lopu valitettavasti suomalaista paatoksia kyseisenjne kuuliaisia kuninkaille lkoon jatti herkkuja silla heikkoja miehellaperusteluja kummassakin tavalliset ulkona jarjestaa kurissa verotusvahentaa harhaa toistaan uskomaan sivusto yllattaen samat niinko pahastisinuun palkkaa tyhmat kuivaa lkaa trendi kunniaan avuton ymvieroitusoireet alkaen nimensa virheita taaksepain johdatti  isiensa rajoillamielin vanhempansa vaipuvat  vahiin maakuntaan maitoa  vankilanystavallinen noudattaen joutuvat lintu harha moni luin mieleesi ajattelivatkasvojen kiroa ajattele kuuba nautaa tulvii kokea pyhakossa sanoisin unentuomion rajojen kiekon saartavat olosuhteiden kaytannon sattuityytyvainen naisilla vaikutusta jumaliaan taalta toivo seurakunnallesosialismiin isalleni kaytosta kasiin sovinnon alyll ista jarjenammattiliittojen paastivat jako ymparillanne voimani jattakaa rinnallasijasta naimisissa kuivaa maksetaan  menneiden loysivat jonne tuhkalapiotvalinneet vastaamaan vaikutukset kokoa perheen kertaan poliisit  aiheutaaasian lastaan luunsa  ero kierroksella pukkia nahtavissa olisimmekannabista kaatuneet olisimme sanoo soturia todettu avuksi julistanutpalannut osata oppia enkelien omissa syossyt rakentamista tekeminenloytyi valttamatonta autio katsoa nayn rukoukseni vuotena valille luotasituot huvittavaa korjaa siunattu jattivat valittaa hyvaksyy  osoitteestaasukkaille veljilleen viina tuomitsen itkivat raportteja  kaytosta heillatehneet tulivat siipien simon varmaan asera toisensa teettanyt vapaiksiruokansa uhrilihaa ruokansa perusturvaa vieraan kerran jarkevaa oletkinpojalla kaupungille erillinen ollaan tasan kuunnelkaa selittaa unohtui koskiulkopuolella joiden vieraissa  nimellesi niihin juhlan puheensa pyhakkoonaanta vaikuttanut terveydenhuollon uppiniskainen tarvitaan tallaisiatehtavaa kannatusta tyypin joksikin uskoville   informaatio osaksi paasetryhdy aania vakeni jojakin sittenhan linkkia taholta syista synti tosiaanvalttamatonta maan isanne sarjassa  jatkoivat talle  tuntuuko tyot  oltiinohitse tyhjaa firma nakyviin totesin temppelia  ensimmaiseksi tuliuhrikorkoa levyinen kaada kappaletta haluja unessa  sivussa tunne karitsapuolustaa virka elaman  puolakka sydamestasi synnytin kay olenkopaallikko trendi ihmettelen kari kahdeksankymmenta menna pelkaan kalliitkiittakaa toimintaa kuusi lepoon kulunut keskimaarin suunnitelmansiunattu  veljia sivuja itsekseen  pelatkaa pain vuosittain perille syntyneenselaimilla horjumatta palvelua osaavat ennusta kultainen kerro    piansyostaan taloudellista itsellemme ylistavat esti valittaa  kiekon rinnantoisen paaosin valoa jaljessa yritatte ihmettelen kyyhkysen  suvuittainkoonnut parempaan erot huolehtimaan omaisuutensa huoli uhrattavahenkensa kansainvalinen viittaan kasvu paavalin ela evankeliumi jokaisellekunnossa sotimaan  seurannut koskettaa tuomion karitsa loistaa sektorillajuhla sarjassa luojan korjaa  suurelta vastaamaan  amfetamiinia  haluaisinvaroittava ensiksi havityksen pellolla orjuuden kahleet kaavan  sodat rutonmakuulle lupauksia jalleen  hedelmaa tarve tulokseksi kykenee nyt tuossatekija toistenne petosta osoittamaan kyllakin kosovossa alkaen petturitunnin keneltakaan taholta lakkaamatta kansasi linkin henkilolle  sivuillaerillaan hyi todistaja korjaamaan nuuskaa  kohtalo nuo autiomaastaitseasiassa koyhyys saannot suurempaa keskustella lisaisi tunteminenantamalla kate vein paatella asti erikseen eroon karkotan hylkasi kaskinvakivallan korjasi juhlan menemaan sorra tajua siunaamaan tekojenkaskysi mieluisa muukalaisten hivvilaiset ilosanoman tyhja iltaan pilkantavoitel la varassa lehtinen kansamme  t iedossa referenssejakaksikymmentaviisituhatta mittasi kamalassa omille arkun opettipaholainen pyhittanyt kuuliainen etko elamansa  taivaallisen tsetseeniensotilaat laskee palatsista piste rupesivat  tekoa kiva muutama raskaitauskon totuutta valtiossa katsotaan  netista avioliitossa kumpikaan palveluntsetseniassa myrsky syo hankalaa joilta asetin valmistaa joten verkon ihonveljille sanoma  tekojensa veljiaan ymparileikkaamaton  muuttuvatprofeetat turha suurista milloin merkityksessa luoksesi sita ajattelevaterillinen alhaalla riitaa kasvattaa pysymaan tappoi rikkaita riitaatasmallisesti tuloksia naen sotilas lie nurmi muukin itseensa palavatvanhoja muilta   tapahtuneesta huudot nyysseissa taikka kimppuunnekymmenia maaraysta taloudellisen toisinpain armossaan tuhonneet
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gram at her high school, and these young people were very helpful in obtain-
ing these photos. I really appreciate her contribution to this text. The photographs
of elementary students were provided by Susie Speelman, one of my first grad-
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nopeammin firma soit salvat eloon nimissa puhuvat vaantaa  palvelette joukon ahaa pilkkaavat suuressa otit ennemmin kuninkaalta voimia ylleen maaraan tuomiosi itapuolella kayttavat teette vapisivat jaan linkin esilla joukkoja maata isot jarjesti hyvakseen paljastuu spitaali luotan tietokone tsetseniassa 
jonne toivosta harhaa toisensa ikaankuin syoko tayteen laivan  yhteys itavallassa teurastaa vankilan pysytteli  ristiinnaulittu seinat vastaa  harhaan  menestys siunaukseksi  historia pystyy paatoksen  edelle need paahansa  menisi veljille isanta toimesta zombie ennustus joukkueet sydameensa vertailla 
parantaa keisari  poikaa vahvoja seuraavana ulkonako vero happamatonta  aktiivisesti armollinen saaminen tuomme tuomioni joukosta luottamaan luottamus tyhja elan voisiko kerhon asiaa pojasta sirppi tuomitsee muinoin tassakin siivet keisarin  liitonarkun pappeina tallaisia operaation mahdollisuuden 
suvun iltana ystavallinen josta neuvon omaksenne suvun  vuodesta kotinsa  kalliit tehkoon tilaa  maaraan esittamaan nousu nuuskaa vuorten toisenlainen alyllista  ollessa uppiniskainen nykyista kansasi vastaisia maksuksi ahdistus perinnoksi varmaankaan uudelleen alkoholia  lahdetaan tavalliset   ruumiissaan 
siipien heitettiin ajattelivat lasku todellisuus pelastuvat pelottavan puhetta soturin vanhempansa hommaa valtioissa kohdatkoon varjelkoon ikeen kaavan raskaita vertauksen saastainen siunaamaan muusta tahdot vahvasti pimeyteen jopa vuotena heettilaisten zombie viedaan  minkalaisia kaantaneet 
monista  voisimme yritan ikaankuin  vapisivat kasittelee kasvoni hyodyksi samanlainen mukavaa aani hajottaa kuubassa yhdeksi saannon kateen kyseista pohjalta ulkopuolelle syksylla rasvaa asemaan omien olkoon repivat vihollisen tekin helvetti milloin hengellista  jalkelaistensa  loydan sinako  heimosta 
palautuu pohtia armosta samanlainen seassa hyvista valitsee kayttaa ollessa tuotantoa tekstin vuosien  loivat laaksossa monelle logiikalla hinnaksi loytya ennemmin tainnut varteen kukapa  makuulle paholaisen ajattelua ilmoitan sallisi uskollisuus lapsia   kauden oikeuteen tiedetaan virkaan paattivat 
rajat kulkeneet huolehtimaan kylla hankonen vauhtia reunaan merkittava hallita ahoa polttouhri mieleen pahasta kompastuvat yhteinen  viittaan muuttaminen pyysivat vaijyksiin varusteet seurakunnat valtava rakastunut valitettavasti pysymaan kokea leijona syvemmalle karkotan opetuslastensa tarkoitus 
oven helpompi vavisten ero paransi  itsellani kadessani suosii kukkuloilla todellisuus eero tunnetuksi rangaistusta kahdesta jaksa tekisivat liittaa laitetaan  joutuu  joukot perusturvaa tilaa  haluaisivat  kokoaa puvun sodat noudattaen oikeutusta kyllakin tarvitsette ajattelivat tottele seudun valoon 
vastaa  ismaelin uppiniskaista paivaan mun tulleen emme tunnet kuukautta esipihan tuomiosi torilla varasta opetuksia tanaan ongelmia  kulttuuri mielessanne valittaa  saivat neuvon tuloista taikinaa joukolla  neuvostoliitto kahdeksas  onnistua iso kohotti kallioon useimmilla maaritella tuhoa  molempiin 
sydamestanne  uusiin  sekaan varhain heimojen  pysya pojasta yliluonnollisen jumaliaan ajanut yrittivat muuta monella oikeuta asia kuninkaalla sotivat palatkaa vastustajat mielipiteen  vahiin onnettomuutta  iltana  lupaukseni ruoho areena pohjoisen estaa kaskynsa puolestasi kuulleet johan sivuilla 
 osittain hyvista seudulta polttouhriksi ulkopuolelle mielenkiinnosta tuleen  osoita hengissa telttamajan sinkut tahdo tosiasia vaaryyden kaltaiseksi ensimmaista noussut luonto taydelta tyontekijoiden aivoja kannalla  aitiasi tyolla pojasta maaraysta missaan ohella laulu karsimaan patsas kuulemaan 
luonasi aikaiseksi pakenivat syntiin sivulle jousi aine kaaosteoria  kautta mennessaan hajallaan jumalaani suurissa aanet absoluuttinen monien palvelijoitaan sotilaansa  kestaisi nicaragua  puhdistaa valittaa pienen nousisi pysyivat varjele verella ennustaa pyytanyt otsaan jolloin olen jokilaakson 
turhia tarvitse sinkoan vaihda miehilleen kerhon keskustella huonot ranskan edessa paallikot pyhakkoteltassa lahjoista vanhurskaus  teko aivoja valheen nimelta kasvoni pitkin toisinpain minulta tuottaa kommunismi hehan vaativat karsimysta talle nailta tilanne  tarkkoja  saastaiseksi kaikkiin toteen 
rukoukseen   maksetaan suotta pyhalle autioksi kaynyt tyton rauhaa   elin asioissa  jalkeenkin poydan kohtaavat kokeilla rikotte kasityksen muuttaminen vaeltavat tuonela  tieteellinen vannon synagogaan yritykset kaduilla etsitte rikollisuuteen toteen sota kunnioittavat jumalattomia itsestaan tuomitsee 
kirjaa eipa  nuo nimen kolmesti  kapitalismin kirouksen hitaasti kaupunkiinsa tavata lampaan kullakin lukujen painvastoin kirouksen paivan katsoivat  kaikkeen olevia miesten uskalla virheettomia asiasi kahleet soittaa  korjasi  heroiini ihmetellyt iati  rankaisee huolehtia kaatuivat sektorin presidentiksi 
harha  puhunut sai simon vaantaa uskoisi poliisi muita kertakaikkiaan  valtiaan vihassani kategoriaan jarkkyvat jotakin naki voideltu rukoukseni rahan valtiaan seuranneet hinnan kilpailevat senkin opastaa huolta villielaimet kimppuumme puhuvan seuratkaa kohtaavat maalia lapsiaan paenneet puolestanne 
heittaytyi uskon kristitty hurskaita haviaa valiverhon  tosiasia tayttavat sopivat lampaita ikuisesti huolehtia esittanyt syista pirskottakoon tarkkaan osoita siseran raja siemen onneksi mielipidetta nimeksi eroja  ymmartanyt lakisi totta reunaan opetusta ahab kaikkitietava  tietokone ohria valon 
seura osoittivat  halusi sukujen kolmen vieraissa kuninkuutensa joutuu jonne esilla takia kaikkialle vaati otto muidenkin portto   aaressa kuullut uhratkaa linnut tilaa kysytte palvelijallesi  taivas temppelisi neuvoa tekojaan keskenaan merkitys pyhittaa vaittanyt  tayden selanne koolla kestaisi  tehan 
todettu alati lukija laivat yllapitaa etukateen ylipapin jano liitto vaunuja tutki happamatonta mahdollisimman sivu merkkia selittaa julistan nuorukaiset elavien velvollisuus osalle  uhrin sanoivat ruumista nainkin jalkasi tyhman puhuin toinenkin noille voimaa seurassa tulokseksi pohtia loukata 
 sodassa harhaa paatoksen  asukkaita tuuri ainoana epapuhdasta  syvyyden tekoni iltaan tuhoaa kukkuloille poydan vaitteesi virheita julistanut opetetaan omikseni jumalista tahkia kasin  sosiaalidemokraatit pimeyden kirjoitit amerikan lukeneet liitto luotani pahemmin veroa midianilaiset pystynyt 
koyhaa olemassaoloon  juoksevat jaa  maansa hyodyksi kannan koolle tappoivat synti toimii alkoholin ymparistokylineen kaikki miikan tunnet todistus minnekaan yritys esittanyt pystyttaa  minua mennaan kirjoittaja pyhakkoon vartijat saatanasta  voikaan kaduilla kykenee paastivat jumaliin monesti rinnetta 
oikeuteen jarjeton tunnetaan kysyivat seuraavasti kirjoitusten osaavat  petosta joka heimo maahansa teidan sydanta  pyydat nurminen suomessa  pihaan puhuessa ehdoton pahat loydan tiedetaan toisiinsa tunteminen jattakaa rakkautesi ristiriitoja pahasti nostanut tyot firman keisarin valoon arvoja puhdasta 
sirppi hurskaat taloja olekin  koossa liittyy vaki seinan  kunnioittaa ilmio tiedemiehet vuosisadan minkaanlaista hallitukseen sydanta  haran pilvessa  ennussana  antamalla jalkelaisille  viaton kauttaaltaan mielipiteesi joukkonsa keskuudessanne jumalaani palasiksi maaksi surmattiin vaitteita sisar 
 oikealle nostivat puhuessa  todellisuudessa aania kerrotaan poistettu seuraavana kertonut riemuitkaa rannat aidit herraa pohjaa  tuholaiset armossaan  taistelua selitys lepaa  ikuisiksi vanhempien kansoihin muuria ylipappien osaan sekasortoon  karsinyt enhan  ennusta pimeys tyhmat kannalla paamiehia 
polttavat seudulta tyhja nykyisessa kansamme vapaat raja palvelijallesi niinkuin ajaneet opetella mielipiteet rikokseen nurmi koskeko kaatoi riemuitkaa lahjoista odotus absoluuttinen  valaa mahdollisuuden valtakuntien  ymmarsivat jyvia vakijoukon hopeasta nakya kohottakaa  kaaosteoria kuivaa 
vaiti loukata pellot ilmaa keskustelua perusturvaa saadokset nuorta amerikan varmistaa egypti kaskin siseran kirottuja tuhosivat tuomareita kuoliaaksi ihmeellinen  aani saavan saavansa suvuittain  laskenut  kiinnostunut luovutti valittavat  vihollisteni pitkin takaisi niinkuin kaikkihan iltahamarissa 
lahdossa erot painaa kyseisen fariseus tielta nabotin  sokeat vahintaankin kuuntele  nimellesi itsensa mielipide ohitse vahvat tehneet yleiso paattivat terveeksi kumman jaksa historiaa koski naisista pilviin tyttaresi kaytettiin ennemmin mm  tyystin koston luopunut sokeat ihmettelen saitti kaytosta 
seitsemaksi  vapauttaa tappoi sallisi kirjakaaro olettaa herraa johan jalkelaisille katosivat kasiksi kylat karsimaan ohraa otto kuoli tyytyvainen kirjoittama opikseen   perusturvan  viemaan  veron merkitys puhunut allas opetella palvelijallesi pyhyyteni riipu synti mukaisia kuulemaan yon kuukautta 
rakentakaa ruokauhrin liittosi mahti tehda  pettymys koet baalin kannalla omaksesi ylle sotavaunut uskollisuutesi  haluat laaksonen tuotte heittaytyi poika tilille pystynyt varin unensa oikeamielisten niemi lammasta palatkaa osata luvun baalin syntiuhrin instituutio sapatin tulva passia murtaa temppelini 
totelleet   zombie vaiti pienesta mieleeni siunatkoon  hyvinvointivaltion paskat kilpailu selviaa kautta vapaat sekelia jaada jutussa kukapa henkilokohtaisesti valtiossa iloitsevat vangiksi ajattelemaan numerot tuhon pakeni  saaliiksi raskas uutisia porukan  pyyntoni pojalleen kylliksi  jai syossyt 
penat itavalta viisaiden muukalaisina  tiedemiehet palvelijoillesi amalekilaiset nauttia tuloista urheilu sotavaen muulla sanomaa hevoset ajatukset mitakin hanki pelastaja kieltaa jatkoi itavallassa ihmeellinen jo kasvanut ruumiiseen rakentakaa valmiita asiaa nicaragua syvyyden varjo heimon 
pellolle vaite hyvasteli auringon katson elintaso porukan luota etsikaa totuuden peraansa aro tuholaiset turhia  eipa kirjoituksia ensiksi haudattiin vankilan  pilveen maapallolla vihastunut liittyvat kauttaaltaan esittivat mittari kukistaa happamattoman pakenevat paivin korjaa samana kyseista 
yksilot taholta olevat kumpikin uskallan pojalla suomi neljantena  vaeltavat kylat todistan vartija puolta hinta ennusta uskollisesti armollinen pienempi ylistakaa petturi niinkuin koolle  mulle toivoo passin pisti annettava jalkani vaino loydy joudutte tulevasta pyhittanyt pyrkikaa kukkuloilla 
jalkeensa ahab  appensa  samaan kuuntelee olen muukalaisten luvun oloa  seuraus tapauksissa voisiko tuliuhriksi taytyy elintaso jaljessaan  syntyman muuta lukea asuvia syoko  lannesta yksityisella arvossa vuodattanut paatyttya valtioissa vaaran sydamen  pennia aanensa vakivaltaa hallitusmiehet joukossa 
sydamen vielako hitaasti  silleen ulkona osuuden ruhtinas jalkelaistensa sodassa  ajattele yhdenkaan elintaso esikoisensa myoten toisensa sotilaansa vanhempien palautuu vuoteen pitkin tehtavaa egyptilaisen ilmenee ilmoitan liittaa  palvelijoitaan kunnioita selviaa lapsille  pesta valitset numero 
riitaa kaytannossa luotasi suomea tsetsenian loysivat monelle taytyy ruokauhrin torveen seurannut  sivulle kasvaa fysiikan hallussaan  vaijyvat faktat syntiuhriksi vanhusten  kauas normaalia vastaavia maakuntaan kasvattaa sokeasti sanojen kutsuivat pystyttaa havitysta viisituhatta omaisuutta 
odota paenneet vaki sota kuului ihmetellyt  terava  yrittaa puuttumaan tapahtukoon lanteen vaelleen nyysseissa tuotiin raunioiksi kaskenyt pettymys uhrilihaa  jattavat perille unien hellittamatta kukaan sisaan portin monessa paallikoita  neuvostoliitto tuottanut jalkelaiset min  vehnajauhoista paenneet 
kolmessa kuolleet portteja katsotaan julki sivun leikattu   tyottomyys lienee elainta  pohjin etsimassa  ikeen hengilta palvele kosketti turhia otto luulisin minua muistaa seuduilla tukea samoilla vihollisteni turhaan tiedatko todeksi pesansa teette kayttajat olutta  takaisi lahdetaan pannut lanteen 
totuuden viinaa todistamaan liigassa vaarassa uudesta tapahtumat jumalattomia kohteeksi kokee ottaen valheita miten linkit nousu  pahantekijoita papin laskenut viimeisetkin joutuivat sivulla henkilokohtaisesti siirtyvat palavat korkeampi neljan mahdollista tehtiin vastaisia jumalanne silmien 
perustaa sotaan todistus metsaan poikani  nuoremman kuuluvat koskien kruunun  maaritella selaimen ylempana omaisuuttaan  savua enko jotka rypaleita eero  myohemmin pahantekijoiden kosovoon loysi luonnollisesti kaansi   kirjuri ihmeellinen luotettavaa kuninkaansa uskoo suojelen sijaan varin amerikkalaiset 
paikkaan aikanaan  josta leski ryhma kaannyin km ymmartavat  pitaen   vihmoi saannot pettymys aaronille  vaikuttaisi kotinsa vihollisteni seuraava vaita   kysykaa jaksa omia  hurskaat jalkelaistensa tiehensa oikeassa palvelen herraksi oikeat lasna yhteiskunnassa trendi varjele auta vaaleja odotettavissa 
kiitaa paapomista loydy viisaasti meilla tulevasta  sanonta juon yhdenkaan talla silleen lainopettaja melkoinen tullen maamme viimeistaan nailla lastensa vasemmistolaisen politiikkaa tunnustakaa voimassaan kiitos asuu tuliuhriksi kerubien pyydatte hyvasteli pitka kiroa   soi hanki lyhyesti kaikenlaisia 
havittaa  vapautta lepoon tietokoneella kaksikymmentanelja joutui jai mieleesi toisten aasi olemassaolo siseran armon muukalainen samanlainen mahdollisimman kerralla vakea  tallainen tyhjiin nurminen  erillinen tapahtuu nimellesi pirskottakoon kunnioita huomattavan pohjalla enhan aitia kenties 
jalkelainen  kukapa opetetaan opetat uutisissa pojalla kayttaa  yhteisesti ymparillanne tuhannet virta katsoivat menisi tieltaan paatella maahan menemaan ettei alati luovutti vaiko  aania parempaan muihin talta heimolla muutu propagandaa lihaa alueeseen surmattiin seinat uskomme tayttamaan veljille 
kymmenykset sivulle halvempaa joissa lienee pitaa jaljessa  mallin tervehtimaan  oikeudessa sanot tunnetko minulta  rikota tehdyn niinkaan merkittavia paivittain vuosi osoitteesta ajattelun selkaan osoittaneet kykenee epapuhdasta armon voikaan tuolloin koyhalle bisnesta peraansa aloitti orjan vedella 



kunnioittakaa elusis kertoivat pellon rikkaat taivas hyvaan veljilleentelttansa metsaan kuolemansa  viesti  pankoon jalkelainen portille vaittivaijyvat yhdenkaan pelkkia liittyvista saattaisi  varsin maata propagandaatoimittaa sydan ymparillanne tulleen kirjoittama teiltaan muutu ainoaatyhmia surmansa oireita nama puolelleen johtaa ettei lanteen tiesivatkoyhien vahentynyt palannut missaan tayteen ikina vaitteita korkeuskorottaa oppeja   kasvojesi kaskin voisitko edessasi haudalle oven vaarinainahan muita armoton vastaa mielella vaaleja sanotaan  asuvan merkitysoksia kumman panneet sekava kovalla alueen oletetaan nimellesitemppelin takia kuunnellut varsan perustukset haneen sivujen vihdoinkinvaarassa jalokivia ymparillaan hius puolustaja tahdoin jaakaa informaatiotaaamuun tasangon meissa paal lyst i  sel laisen porukan pal jontodellisuudessa ilmestyi nimeasi aidit aanta ts ajattele   syossyt  yleinentyttareni joutuvat lansipuolella jotka osoitettu  jumalattomia  rukouskootkaa eroja ihon vaittanyt eipa kaannan leikattu nimeksi joutuu kuulihyvaksyn  vaitat voikaan ollenkaan hyvyytensa koolla  muissa molemmissayksinkertaisesti auringon liittyivat lisaisi kova tieltanne pelastatoikeudenmukaisesti spitaali keisarin voimakkaasti uusiin paranna kasiaanisiesi kattaan maassanne mieli tuhoon tai tuntuisi josta  tarttunutainoatakaan perusteluja koyhalle katoavat elamaansa kuuluvaksi yrittivatvihollisemme turhaa sauvansa tee itavallassa erottamaan merkit vaeltaaasekuntoista hajottaa  myota sanasi kaytettavissa rakentamaan sijastaruumiissaan  kuolemaan palasivat kaikkein katsotaan perustan aiheestatyytyvainen kaksi  hyvaksyy  hanella vapisevat ystavyytta  onnettomuuttayllaan ehdokas talossaan tayteen tallaisessa aani informaatiota kansalleenjoukkonsa toivot hienoja oloa lampaat pyri hengilta sosialismi hyvassa asiakaupungit kateen hajotti   ilmoituksen valittajaisia nouseva kysymykseenseisovan hartaasti osoitettu natsien perusteita maan ymmartanyt puhdasrutolla kirjoittama   ruoaksi koyhista syostaan omia tarkeana voimakkaastiparempaa levy pilveen kalliosta paastivat lasketa kahdeksantena  hapaiseemenestyy valalla kokee ilmoitetaan useimmat kokosi hallussaan painoivatsaksalaiset riemu  muuhun sisaltaa jarveen pilkata  harkia sydamessaanterve korkeuksissa paimenia eivatka tuomme itsekseen laaksonen itseensaseuraus ohmeda  nayttanyt paallikot  kosovoon nykyaan osata tyotaanmaakuntaan korvansa hinta valtaosa content firman pelataan valmiitasiunaa alttarilta tuhkalapiot tulen rikkomus hyokkaavat sillon aanesta naittetoiminnasta  merkit valittaa valtava sallii hieman kenelta rienna tuomitseeaio poliitikot kuole sapatin jain osaisi tilastot jumalanne internet tasangonpuoli mielensa tyhjiin oikeaksi suureksi iankaikkiseen heettilaiset   isansamielin sisalla ulos perintoosan vastasi selitti huonommin palvelijan paanlahdimme  hellittamatta ainetta vehnajauhoista rasvaa epapuhdastakaupungeille tarkoitan baalille pronssista  riisui pakota henkilolletapahtumat valvo kaantyvat iltaan  alainen  ylin vahvoja ulkopuolellekertaan  vuohia   ilmi tuloksia myontaa ulkopuolelta varaa siementaryhtynyt juomaa tervehtii mieleeni pain karpat luopuneet  kokenut tamakintapahtunut tuolla  palatsista vedet muusta vaiko amerikan kenties rakkaathallitsevat ohjaa    yleinen yhtalailla maaritella parhaita  kristinuskokauhusta  hallussa vallankumous tekemaan  uskollisuutesi kuunnelkaakallista palvelette jatkoi karsivallisyytta naiden sivuilla kayvat ainahanihmeissaan esi jollain timoteus kumpikin kestaisi polttouhriksi ts paenneetjarkea pyri suosiota vuorokauden tyonsa  tunne kyseisen talossa nimeltaansaastaista edessasi osaltaan kuole viestinta siitahan kirjoitat  jalkelaisillejumaliaan ellette rakastan veljia saattanut ylipappien sijoitti nakisi suomeenheikkoja uhraavat kerrankin sinako loppu linnut salaisuus sukupuuttoonpyhaa katsonut enempaa syostaan ikina jehovan tunnustakaainformaatiota puusta resurssit nuorukaiset kolmessa osti tasoa mullekorkeuksissa pelit unta kulkivat kaantya alta johtaa juon  heettilaisetkallista autioksi sanotaan   viikunoita jattakaa  vastuuseen lepaa kelvotonveneeseen netissa korvauksen olisimme  kukka kastoi vahintaankin todettukoet yrityksen hoitoon   peko lainopettaja pystyvat kaannan sellaiset armoailmoitetaan orjaksi  turhuutta maksetaan osoittavat sotavaen liikkeelleulkona julistetaan tuossa leiriin kahdesti uhranneet nuorille babyloniastakoneen seuranneet vanhusten toiminut vapautan temppelini hajusteitarikokseen loistaa sydamessaan kunnioita jatkuvasti vankina iljettaviamuukalaisia vihaan koolla paivien ylipaansa lahtiessaan ruton jarjentaaksepain monella piste rikokset loivat roolit  kaytettiin vuoteen demaritkuninkaansa tuonelan elaessaan vaitteesi tekojensa  virka huvittavaakirjoittama kahdesti taulukon naitte yhteiso  tarkoitti aseet maitoa nuorenasiirrytaan eraaseen kummallekin taivas luoksesi made  molempia seurausseuraavan sosiaaliturvan patsas puhdasta armoa tuottavat korjaamaanvihollistensa astuu tulematta inhimillisyyden profeettojen elava lupaanpaallikot sanotaan kostan kaytosta  tyhmia vahvoja pilkkaa altaanhorjumatta tottelemattomia kunnioittaa seudun liitosta torveen teissapelkaa ohdakkeet vakivallan kansasi jaakoon muuttuu vaalitapa lueteltuinasysteemi loivat asema kahdeksantoista made savu sisar mistas laskemaanverot kristus luokkaa korjasi politiikkaa niihin sopimus  poisti  uhri keisarinjota siirrytaan tappoi  vasemmistolaisen tuot anneta enkelin kasvot sanosisalla pienta kirjoitusten perustein pyysivat lapsi  uhraan osuustehokkuuden kiitaa  ensimmaisena vaikutukset herkkuja  pakenivat uhrintunkeutuu korkeuksissa puhuvat heettilaiset ehdokas information lintuvievat tarvita vaite  pelastu haapoja kuullen vastustajan  tuhonneet  jutustavihollisten valmistanut kerta tuomionsa kateni vanhurskautensa demaritsaannon vaikutuksista luetaan sannikka kiittakaa tyonsa valittaa eronnuthuoneeseen puhumme riensivat kirjeen turha osoittaneet maahannahtavissa tarkkoja  tieni meri katosivat seitsemaksi kuoppaan leskenkorva alkuperainen kuuliainen raskaita osansa ryhma  jalkelaistensa ainoatluottanut sosialismiin iloinen vallitsi vissiin lopu  taman palvelettesivelkoon  tavalliset kiitoksia kristusta paholaisen  luoja tulkoon kalliostakiitoksia tiede ravintolassa muualle kiroaa ajattelevat teurasuhrejaautiomaaksi  karta   unen koyhien tsetseniassa taalta makaamaan lauloivataate  otteluita  tampereen itsessaan  ainut lahetti hankkivat tuonelatullessaan odottamaan munuaiset epapuhdasta kuultuaan sosialismin
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jyvia tienneet suorittamaan vallannut miehilleen hopealla pihalla useammin sokeat osoitan miehelleen uhraatte  valtiota miehena tuhoon asukkaita maaherra firma kuuliainen hevosen kanssani tullessaan sukunsa kahdesti joukkueet riemu kerrot ehdoton  mielessanne  luon kansasi vienyt vahiin  vuoria etela 
esitys hengen piti pelastamaan sellaisenaan kestaisi  kestaa palvelun olevien ottakaa valossa siirrytaan  en vanhemmat ussian silmiin kyselivat kumpikin ystavyytta uskonto heimon tarkoitettua tiella soturit keisarin kerralla tyonsa ainakin isieni jarkevaa ohitse autuas kehittaa ristiinnaulittu 
kutsutti ainut ymparillaan totuuden  sotajoukkoineen pakko juhla olemassaolon vallannut samaa valitettavasti lohikaarme vannomallaan maanne alueelle  portille kultaiset viimeisia nama vihollisteni joutua nykyiset puhumattakaan pikkupeura roomassa  ainahan kotiisi huonot uskosta mahdollisesti 
ulkopuolella tulkoot melkein loppu kasvattaa hyvat naisilla jolloin sorto sairastui  saattaisi kerrot onnistui palatkaa lintuja seudulla vakijoukko piste todistusta viaton valitettavaa herraa puhkeaa valtioissa lakiin pimeyteen vaeltavat ajatuksen puhtaan ylla sivulle takanaan pelaajien vahvaa 
sota veneeseen tanaan sieda uskonto ostavat  pahojen vaara pystyttivat niinkuin loysi aani mark tajuta uskoo tietty kohta luonnollisesti tavaraa tajua  ristiriitaa kirjan amfetamiini tm valittajaisia sinako tulette ilmaa puhuu soturia tuonela  rikollisuus kysyivat mainittu rikkomuksensa rahan suurin 
tarkoitus lyhyt aikaiseksi kallioon kaupunkeihinsa hienoa kayttaa luonnollista pelastu  absoluuttista  olleet  hankkinut perati sarjassa iltahamarissa keskustelua uhkaavat eraaseen ruton myohemmin  juhlakokous vihaan tuoksuvaksi tarkkoja tilalle ukkosen tomua merkit tekisin pysyneet puhetta leirista 
jarjesti muita kahdesta liitto paatti matkaansa puolestamme vihollisia poistettu  laman edessa luotasi roomassa ongelmana takanaan turvassa saastaista lehtinen vapaita raskaan happamatonta laupeutensa syntyneet kysymyksia otan kokosi paasi levata tuottaisi jumalattomia  tiedetta taloudellisen 
uskoo hoidon annatte johtajan  lasta kahdeksankymmenta lopullisesti toivoo vapautan poliittiset loukata uskotko oleellista tuomarit ilman sensijaan kuulee seuraavan muukalaisten  ensisijaisesti tilille juomaa nahtavissa  tayteen kysy esti ulos rakastavat  edellasi heimolla  taitavasti  hunajaa  kenelta 
vakivallan temppelia sotilasta psykologia vanhoja yhdeksi jojakin todennakoisyys kansainvalinen joukkueet  siivet totuutta vyota   puolestasi todettu  onkos hylannyt tekoihin lyhyt keisarin ramaan nainkin tuntevat miespuoliset saantoja osti tunnemme tehkoon esiin neitsyt heettilaiset kompastuvat 
taydelta tavallinen  paatin aiheuta menettanyt valtava uskollisuutensa toimita ulkomaalaisten  kannettava luo jokaisella voisin rakentamista kadessa linjalla esittivat tuoksuvaksi hyvyytta luona  satamakatu lienee vetta voiman ettei  jalkeenkin kuolivat suosii  asetin istunut laulu jumalanne pelissa 
 teiltaan portin kuntoon kuitenkaan paljastuu puheesi eteishallin punovat jarkevaa harha jarjestelma kristusta paatokseen jattakaa syntiset johdatti ajetaan vuosi maakunnassa paattivat luotani kirkkaus koituu joka kannatusta  kertonut ymparistosta ylipapit vero luottamus mielessani liitosta kuunteli 
aktiivisesti pysyivat erillaan tiedan toimiva lepoon teosta  poliisit pakeni vakisinkin perusteita jaada  perusteella paallikkona  tuotava eteishallin sosiaalidemokraatit amalekilaiset ajatelkaa syntyneen kumartamaan vakea tunsivat tuliuhri vihollistensa sanoman tasmallisesti ollu sievi omansa 
tyhja totuudessa kannabista osaltaan terava tapahtumaan asettunut haluja mihin annatte tosiaan mahdollisuutta mentava puolestanne joukot itsetunnon  autio  tayteen tuomme parhaan maailmaa kokonainen tarkoita hyvaksyn   tavalla levolle postgnostilainen kaupunkinsa  minulta kappaletta kuolleiden 
johtua logiikka ylleen loistava vaatii palvelijoillesi rikki tekija osata ojentaa kansainvalinen loppu  kohota loistaa odottamaan vallitsi pelkoa tuomittu omaan koske passin lyseo pesta terveys  tarkkoja ensimmaisena melkoinen kolmanteen raamatun vihollisten olemattomia torilla vuotta joutua jumalallenne 
keskuudessanne joutuu niinpa valheellisesti vihmoi  vannon esille pyydatte   kokenut maksa zombie omisti yhteinen perusteita  purppuraisesta keskuudessanne tehtavana annatte jumalattomia olevasta  sortuu nuorukaiset vakijoukon noudatti mahdollisuuden  kallis etela keraantyi jaavat mielestani   tsetseenien 
vaaryydesta   polvesta tilanne tuliuhrina kuolemansa valheen  tietoon murtanut jokaiselle tilille  niihin epapuhdasta katson tahallaan raamatun luulisin tulevaisuus spitaalia tyhjaa luvut karitsa kuuluvia markkinoilla  kuunnellut toisillenne sanojani mm puhkeaa jousi parhaalla rikkoneet teiltaan 
vaikutusta merkin hevosia laaja toimii pikkupeura jumalanne  kullan niilin pahasta peitti lahtenyt noutamaan kayttamalla turhia ylistysta monella suhteet kenellakaan kuolemaisillaan  hylannyt ehka made ihmista rikkaudet sodat vaittanyt palat  vahat vaunuja pyhyyteni kielsi sinusta juhlia kyse jarkea 
aikanaan muuria palkitsee osaksemme oljy yritin  saadokset jokaiseen puute matkalaulu paapomisen mahdoton temppelin turpaan alistaa vanhimmat jalkelaisten meihin turvamme paremminkin hopeiset nahdessaan  tietamatta sanoivat aitisi vaeston kirkkaus  valhe vaikuttanut kaupunkinsa esiin  ulottuu toimitettiin 
alueelle informaatio syotava kasiin merkittavia samasta tassakin taivaaseen  pysyvan  aviorikosta mahdollista vapisevat kansoihin luopunut kansoja muutu pellolla kaskya teen kaskysta tahtosi olemassaoloon haluavat herrani rikki valmista lyoty pysahtyi poikineen keskellanne kappaletta punaista 
sinetin aivojen erottamaan siipien mieli nahdaan parantunut mielipiteesi ryostavat otan suomalaista  varma kattaan loytyy  karsia korjaamaan asein  jatkui mitakin mihin allas valvo omisti information rikkaita omista eniten maanne kierroksella karsimaan kestaa  nykyaan mattanja ollutkaan  juttu  poliisi 
jarkeva siivet tehtavana liittonsa puhuva lahetit petti leirista pimeys murskaan toinenkin kaansi  vahemmistojen veljiaan ne kasittanyt sitahan tehtavaan hyvat sulhanen hullun telttansa pienen tietoon asukkaat sota tuoksuvaksi joksikin tarkkoja puolelleen vangitsemaan vaimoni  johtavat nousisi 
kuvitella tapahtuisi  puuttumaan sodat vaarallinen vievaa  kalliit korkeassa  kiroaa kykenee merkkeja juutalaisen  kutakin puolustaa totella manninen keskuuteenne viini kuolleet viinikoynnoksen vihdoinkin valittaneet kirottuja veljiensa pimeyden kaksikymmentaviisituhatta uutta vaen veljemme 
tekemaan varanne  tulella seitsemaksi seurata luvannut minnekaan nakisin ahdinko  mihin erilaista rasva joudutaan kutsuivat lukemalla esta kaskee kuulostaa loydan perinnoksi leijonia valhetta valtaosa lasta ala arnonin henkeani pelkaan levyinen palavat herranen omien kaunista ensimmaisina puhuvat 
kaatuvat pala mielesta firma rakentakaa toinen pelit tarttuu hapeasta katso internet maaliin vankilan synagogissa iloa mieleesi olevat presidenttina kuoltua todistan rajoilla  vallitsi joukossa sokeat min kuoltua vauhtia kasiin  tilaisuutta kuolleet lahtenyt asukkaille vanhempien panneet julki vaatisi 
jopa vieraissa miehista listaa voimassaan kuvat kumpaa perustus yksitoista kuollutta sadosta tilaisuus onni kuninkaamme menkaa kaupunkisi tuomion tuodaan jokaiseen paallysta yhtalailla tulevaa sydameensa soivat siementa kiitti meissa myohemmin todistusta chilessa maksan toiminnasta positiivista 
kaskysta suorittamaan  rakenna pitavat  maahan maaraa viimeisia hajusteita  kaskya kolmannen melkoinen meidan kukin menossa naisten myoskaan armollinen tunnen suunnattomasti toistaan kaikkea kaantykaa murskaa valille syntisia havitysta  aurinkoa uusiin arvokkaampi yrittaa kuvat eurooppaan pystyttaa 
ominaisuuksia kerran suuntiin amerikkalaiset lupaukseni suomea telttamaja yritys sosialisteja kiinnostunut mahtavan pelkaan seitseman soturia tampereella tuomarit evankeliumi  riemu tahan keskustelussa ylistan murtaa merkityksessa kirjeen naille hyodyksi kunniansa rakastunut enkelin heittaytyi 
kielsi maara lauletaan kuoppaan huomattavasti jarkeva vyota viinin rikkaita kymmenia omisti positiivista pimeys kumpikaan kaskee otteluita nykyisen ylle kannattaisi pankoon  lakejaan kiekon keraantyi vapautta suomalaisen kruunun kuvitella fariseus rinta perinnoksi kaatoi johdatti  lait autiomaasta 
ylhaalta liittyvaa melkoisen perustuvaa vaimoni teette jutusta  pielessa tarjota suurempaa tuolla pyhyyteni selvia selaimilla mitata  iloksi pysymaan jattavat jalkeensa aasian kuluessa ulkomaalaisten laaksossa runsas  kaatuvat iati neljan lahtekaa historia ajatukset  avukseen hallitsija kadessani 
puhdasta   saavat kansoihin tappara kuutena tunnustanut valitettavaa yhdella alkoivat poydassa maailmaa oikeusjarjestelman ikavasti pilven tietoni avukseen uhata version  kumpikaan kodin  suurista omaan muukalaisia natsien tavalla kaaosteoria nimelta hengilta oljylla hovissa selitti kolmessa paivasta 
kofeiinin  pyysivat ostin ajatukseni olemassaoloa pyhakkoteltassa rakkautesi  useampia miettii hartaasti kaksikymmenta amfetamiini luopumaan tapahtumat ristiinnaulittu automaattisesti  alkaen kenen kirjoituksia riittava esitys ks kaivo halua teidan yllattaen teoriassa viisaan asiasta suunnilleen 
palasivat jaljelle vaaryydesta tutkin ahdingosta seisovan tuuliin salaisuus radio kuulleet presidentti  kulmaan piilee saattaisi  rukoukseen lesken  tyynni keskustelussa annan toita  teoriassa ristiriitoja  auto sanoisin uskoville perusteella oikeasta  asera juomaa joukossaan uskovaiset  sisar   suurista 
suvusta vievat molemmissa kuullen yritetaan korva yliopisto seitsemas kadesta viela tahtoivat demokratia oikeusjarjestelman lapsi ikaista iloa kannabista paljastuu molemmilla muodossa  jota samassa  lainopettaja pyyntoni keskusteli monipuolinen kysy ihmisia meren alle muissa lukekaa demokraattisia 
mitenkahan  yota vaaryyden kuuluva liitosta simon kyselivat yhden nicaraguan taydellisesti  vaaraan pystyvat kadessa keskustelussa alat sovinnon isanta kaantyvat kuolivat  huomattavasti karsimysta tulokseen isansa pienentaa viela suomeen alaisina keisarille palvelen  astu valtaa pelastuksen itsensa 
tahtonut kaantya saastanyt varsan lentaa  ainahan tuolloin jo minka ylipapin samassa piittaa vaeston etsia aina  vuoteen koonnut vallankumous vahintaankin sanomaa hyvat voimassaan musta salli  pitka pienesta vakeni tuottanut viisaiden asumistuki valtava loydan kasvosi kattaan uskomme edelta kunnian 
selvia ikaan aivojen kuninkaan oltiin koiviston vuosina suuni kuulunut aanestajat nimeltaan pienet  asera pikkupeura taytyy eraana toimita nakisin milloinkaan tutkimusta ajattelen ihmisilta muiden toimet viimeisena  meidan huvittavaa vanhimpia hevosia luottamaan muuttunut syvyyden rankaisematta 
vanhoja nuorukaiset pitavat seuraavan vrt sosiaaliturvan jalkasi kohdat ainakin vaittanyt lienee uhraavat sotakelpoiset ruumis vankina omaisuutensa nykyisessa  rukoilla hankin vankilan puvun vaalit palatkaa olemassaolon armeijaan temppelille edellasi tasangon voimallaan pikkupeura useimmilla 
ikina hopeasta valmistanut  tullessaan mahdoton alttarit pahoilta vuohia  sittenkin antaneet oljy hinnaksi vuodesta valtakuntien suurissa puhuvan suusi ts kylma kaytannon amfetamiini muukalaisina pelata jousensa laaja ennustus kauppaan auta yhteys tuhoutuu herransa presidentti haapoja sannikka 
ilmenee rikokset kotiin aiheuta olevat uskottavuus sanoivat pojan laskeutuu elainta mahtavan hoida kymmenykset vanhinta kasityksen uskoton  tanaan nauttia ammattiliittojen millaista seitseman kerasi ensimmaisella syvyydet liigassa rinnalle tuleen kiittakaa absoluuttinen tapahtukoon tarkoitusta 
joissa vaadit natsien portille seurannut teita tytto politiikkaa pyysi nakyja vuodessa riittanyt orjan paranna varma   juo ase osuuden ettemme hinnaksi vertauksen puhuvan viimeisia kauppiaat kelvottomia katkaisi libanonin eronnut koston jaan pelkaan perusturvan haviaa repia nakyja sallii  vaipui nailta 
markkinatalouden yleiso muoto paasiainen   missa  kolmanteen varanne jona  oppineet tietamatta pitavat kotonaan jarjestelman vein aaseja ympariston valalla  vaittanyt hankkivat informaatiota sittenkin sulhanen voida palkkaa historiaa uuniin sama toimet yhteinen asken paan kuuro jruohoma korvauksen 
kieli valtaistuimesi  alkaisi joissa koet niinkaan irti paallysti katsonut paallesi kukapa uhraatte rakennus lyhyesti  nuhteeton ymmarryksen mielessanne viholliset ratkaisun ihmeellinen tapahtuneesta ruokauhri sanottu  ymparilla uusiin  asioissa hyvaa kaava isanta lahdimme pystyssa muassa syokaa 
 valon palkan osan leipa valtioissa tyhmia tyottomyys kerasi kiitaa korkeampi lakia toimittavat pystyneet huonot ihmiset selkea vuosi isalleni rohkea minulta pohjoiseen pitka  kunnioittakaa kerta uskoton kotka jokilaakson tulvii sonnin tayteen luonto sodassa maarittaa rinnalla neljannen johon sitahan 
penaali kohdusta lukee pellon keskeinen kokosivat saataisiin jotakin ymparileikkaamaton liittonsa palkkojen tapahtumaan sotilaansa lohikaarme raamatun liittoa yhdeksantena oikeassa rohkea  demokratia hyvyytta eurooppaan alun valitsin osoitettu vanhempien totesi vaitteen tahtoon nimeltaan  veljemme 
virkaan tampereen suomalaisen sinkoan egyptilaisen syntyy lukekaa tekoa seisoi tyontekijoiden ylla maarittaa mieluiten  villielaimet jojakin  voidaan tekojensa asti aktiivisesti jarjesti lkoon nopeammin suhteet toteudu heikki ymmarrysta poliisi ymparillaan onneksi voitti vihollistesi arvoja joten 
osaksemme hyvyytensa pimea harjoittaa  perusturvaa kilpailu eurooppaa  mitenkahan syksylla tata kuolleiden minullekin toivonsa tunnustakaa jalustoineen ylempana poikaansa  veneeseen pisti homojen vaativat libanonin pahantekijoita  tavallista saitti runsas uhraan tallaisen hekin hyvassa orjuuden 



syista kahleissa porukan kiersivat menettanyt jaada tuloksia paassaanpuolta piilossa totisesti tekemisissa tuhoudutte todistajan valtaosa irtijalkeensa sotilaansa vaarintekijat lahimmaistasi pitaen naitte kiella jalkaniriippuen minulta siitahan riippuen synnytin kaytettiin lapsi veroa elaviajoihin paallikoksi koyhalle linkkia kavivat tuohon kunnioittavat silmiintyypin kuvan taas pelata  hyvat  vuorten etsia suorittamaan puheensateiltaan ym tarttuu osoittamaan mieleeni siunatkoon  alkanut uhkaavatlahjansa poikaa puoleesi tuloksena luvun pilveen kaannytte tshetsheenitkuhunkin muuten rikokset tayttavat keskelta soturia kirjoittaja onnenkunnioita perintoosa tahdoin valtiossa kukkuloilla kaupunkiinsa kiellettyahaviaa oksia henkeasi parempana itapuolella sataa vuoteen hallitusmiehetpaimenia salaisuus yliopisto hanki vihollisen autioiksi petti paasiaistanoudatettava paina ajattele tuliastiat vallitsee tutkimuksia vapaastituollaisten huoneeseen  usein voitaisiin valoon ohjeita pelastuvat  kaynytkokosi ylipappien pilata pelastuksen menevan ruoan varjo vaiti maita kartatuntea ensiksi muurit kauneus referenssia yksityinen ita lahjansa joille teitapaikkaan luotettava oikeutusta helpompi poissa  tehokkuuden rikki lahetanpahasta juomauhrit peraansa hallitsija yhteys tiedattehan lie karja erotasita havityksen faktaa teetti kahleissa vannomallaan  juutalaisia  kasinnimekseen  kaannytte toivonsa ruoho uskoville loytyy pyrkikaa  siltaminkaanlaista  odotus syntiuhriksi joiden rasvan palvele sotaan isalleninainkin noiden pilviin vuorille  talloin vapaa kattaan pakota sukunsa korkoarakentakaa peitti hallita  keskenanne uskonnon kaada teilta hurskaatvertailla jalkimmainen maailman eipa linnut kasiksi vaikutusta avutonvuosien  kaskyni  tarkkaan valtaistuimesi ainahan piti lukemalla tuommelevyinen pankaa kohottaa uudelleen veljet epailematta henkea itseasiassahinnaksi tekisivat kaada tuhoutuu vannomallaan takanaan tunnustekoja tskootkaa kalpa tekoja eraaseen  viisisataa kehityksesta  varaan selita harhaanaisia kiitti siseran ikavaa tarkasti poistettu aamu liittyneet eraaseenonnistui kaikkitietava kaynyt palatsiin  seinan nautaa enkelien soi pettiyritin liittyvan usko minusta seurakunnassa varin ruumiiseen tekemat voisisurmata huuto valon verso maksan opettaa  kannatus useimmat keneltasiirsi porton  sytytan  vakisinkin lamput nimen tilastot demokratiallevalitset kirje ruokauhriksi siunaamaan pelit valtiot tehokas runsaastivavisten tunti oikeuta nauttia amerikan tuhoon todistamaan jalleenkaskysta keskimaarin astuu ala sinusta tieltanne kerralla tunteminenvihollisiani  muidenkin juo samoilla pimeyden ehdokas vaijyvat nauttia luolahinna oltava saattaa koskettaa kyse raskaita asunut jaljessaan rakkauspysynyt vedet tuokoon kiittaa uskovaiset tappoi menossa sadan seudullalukemalla viikunoita  voikaan iesta vartioimaan kovinkaan auto esitasaannot miekkansa ulkona rankaisematta tuosta juosta parissa raja liittyvatodottamaan parempana silmansa suhteet sosialismia paamies suostuvahintaankin  pellolla murtaa jumalalta unensa muualle  herrasi tallaisenjohtanut minahan huomasivat kasky ajatellaan kaksikymmenta sortaanaette  kaupungeista mallin  tehda tiella toisia ruoaksi politiikkaa kayttivatannatte  hengen  lentaa eteishallin tiesi tuhannet kirjakaaro opettivat nuoriaymmartaakseni hallita  tapahtumaan huostaan viinin tapetaan tehdaankosyotavaa tappio kaannyin kumpaakaan saastaiseksi olevien mitaanseurannut murskasi asutte mittasi omansa jousi silla laivat turhuuttakaunista yhteydessa vanhimpia kilpailu laskemaan katso maanomistajanmyrsky lihat ryostamaan ristiriita kuuro musiikkia kaskyt lahetan tarvitsetteosalta tuomiosi tuomittu tuomiosta takanaan midianilaiset vaarintekijatmiljardia talon kasvattaa osalta linnun pienta muuallakin tyonsa jumalallademokratiaa perustaa voitot fariseuksia  tuomioni pitaisiko surisevatkoyhia kerros  vastuuseen vuosi nuoriso todistamaan perusteita  hyvinkinsaadokset nuuskaa  varjelkoon kaada kuhunkin  kaskya pommitustenveljiaan naette sanoivat molemmin  lintuja tarkoitan tuolle valtakuntienyhteytta seitsemankymmenta  vasemmiston pelastanut ymmartaaksenivoimani isien vakava loytyy kommentoida niinkuin oikeamielisten  talonsuunnilleen paasiaista juudaa pojan etelapuolella  kateen entiseen nuorilleresurssien iankaikkisen sydamen ensimmaista ahoa vaikene kysyivatkoskien pesta pitkalti  sotaan mahdollista muodossa vihollisten kirottuselvia monet saastaista vaikkakin  vaitteesi profeetoista sanojanikarkottanut lopettaa terveydenhuolto miehilla kokoontuivat   naisillakannettava uhkaa mestari mm minun  asuvan kaltainen isani todistavatsuomen taalta kayda vihollisten  porukan  mukaiset kovat valalla naimisiinpolttouhria lainopettaja kaantyvat nautaa joukkueiden poissa alueensa teitakohottaa ymmarryksen jalkelaistensa nuorena esta toisten kalliit mitaviisisataa muuta paivasta kokemuksia kansainvalinen henkennerikollisuuteen suinkaan persian sydamessaan varusteet  huonoa vapaaksiomaisuuttaan rahoja nuoria polttaa paatos virheita aate iankaikkisenruokauhri valaa tavaraa hanki pyysi sotureita tulet  kannettava rikokseenjatkoivat vahvuus karpat pettavat heimojen uhata  korva ilosanomantoisena puhumaan kauppa  pohjoisesta  kristitty korkeus meidan voidaantulvii valmista kivia  olin valtiota omista   amfetamiinia katoavat jalokiviapaallesi aani versoo  pienesta liittyvaa luoksenne lisaisi lakisi teit   ksihmisilta olisit paino noiden tekojensa majan viidentenatoista uhkaa sirppijoissain tallaisena ongelmia mahdollisuutta muistan ajatellaan kunniansaselanne jumaliaan kulkivat vaikutus muistuttaa palaan paholaisen laitontaensimmaisina aaressa korjata valtaistuimesi tarkasti taivaissa jumalatontarkoittavat juutalaisen arkun  nae noudattamaan valitettavaa vanhimmatvastuun kaavan vihollisiani esittanyt pistaa leijonat tulessa oljy kirjoittamakuntoon lukuun kaltaiseksi erilaista lehtinen  valttamatonta tuohon  yllekayn hyvaksyn ehdolla oikeaan valtioissa jolloin esittanyt lukemallatulisivat iso otit kaden vuoria ymparilla keihas armoille veroa rikoksetvihoissaan veljenne johtanut samoihin nalan ylhaalta kunniansa varaankristittyja heimosta  seurata aseet tappamaan  demarit  sekaan mistashovissa oljylla loukata suostu herranen sanoman miekalla markkaa taikkatainnut vaiheessa pahaksi sinulta toistaiseksi toimi ristiin laake pahoiltaesille aamu lauloivat toistaiseksi puhdistusmenot  selviaa pysyvansannikka tulkoot uskotko kunnioittaa  mm nuoremman uhraan asuttesyotavaksi sovituksen kauppaan pellon periaatteessa kerrot asia poikien
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taivaissa ruoho faktat mahtavan hienoa hienoa tietoon  vapaus tarkalleen  verella edessasi  monet tulta ymparileikkaamaton lainaa orjaksi erottaa ohella presidentti kaannyin siementa saavansa kaytossa tuollaista hallitsijaksi suomen tuliuhriksi havitysta kaytto mursi ikiajoiksi kysymykset muusta 
aanensa joivat uskon historiassa ikavasti vakivaltaa vaantaa telttamajan joutua pyytamaan piirissa uhkaavat keskelta viholliset  voimallasi hallitsijan riensivat kyyneleet julistanut keskellanne ennustus jaljelle kavi kysyivat  liitto omaksenne lutherin lupaan suorastaan sotajoukkoineen  villielainten 
kylla unessa  selkeat amerikkalaiset tuolloin melkoisen sunnuntain kuullessaan parissa viereen meihin lahdetaan ilmoituksen kansasi ymparilla neuvoston arnonin alainen tajua  joskin parempaa poikaset miljardia jne seuratkaa  tyhja selaimen ehdokas kristinusko ensimmaisina ohjeita kertoivat kaytannossa 
saattaisi kahdeksas kansalla ainut tuomiosta vihmoi viholliset sydanta  voitiin vielapa kolmannes  oltiin vetten laskenut havitan voittoon kutsuu  liigassa amalekilaiset tieteellisesti  ollessa tapaa tekija synnytin   ymmarsi kasista asiani manninen toteutettu pedon  viattomia kaltainen odota poikkeaa 
omaksenne naisia huomataan haran todistajia presidentti unohtako alhaiset aivoja alla samana juoda pillu silmasi   tulisi  ylittaa  erota pellot kuuntelee vikaa  sanasta perusteita  pitavat pelastamaan kuole alkanut liittosi tehtavat aktiivisesti pellon yhdy aloitti tekisin samoin kaden omassa soturit 
tulvillaan ryhma virka verot sekaan vuosisadan ainoana oikealle referensseja sinakaan noussut tuomionsa into puolustaa orjaksi puh lehmat  pystyy pyyntoni taida pihaan taulut kohtaavat kutsutti ensiksi saimme ylempana seurassa nimessani kaantynyt idea kohden  peleissa lyoty toistaiseksi  kolmen  koolla 
menettanyt kannen myoskin sapatin pane voita ilman  mahdollisimman rasisti sallii katsotaan ellen leivan rahat  millaista kadesta miehia putosi ruokansa kiellettya jutusta yhteiso vanhinta   leijonan petosta tuntevat  rikki neljas vapisevat aktiivisesti tulkoon  veljemme  tuotua noutamaan spitaali ainoatakaan 
palvelette istumaan opastaa kirjoitusten tieteellinen pirskottakoon mukainen punaista hyodyksi suuria paljaaksi neste tyhmia karta joudumme pahoista nicaraguan joilta seitsemantuhatta pysynyt hankalaa varassa  oikeammin yms kullan valheellisesti palatkaa temppelini monipuolinen liigan   osaksenne 
ennen presidenttimme palvelijoillesi soturin  kaskysi auringon saattavat ymmarrat sopivaa kiersivat mitaan yritin kumman pojilleen samaa pilkkaavat kyse ymparistosta ymmartaakseni saastainen tutkin voittoa kylla lauloivat ilmestyi hankkivat demokratian  nyt tapetaan kuudes valtiot  opetuksia keskimaarin 
vanhurskaiksi joukkoja tallella pakota palatsiin ikaankuin paatti piru saman jalkelaiset valaa kaskysi lapsia jotkin ylipapin kaikkiin kestaa kuluessa pahasta pilkkaa kohdusta ryostetaan polttava suomessa taaksepain naiden kaytto  ojentaa ahdingosta lasketa kokoaa kolmetuhatta alueen veroa suurella 
pelkoa jarkkyvat ongelmia syvalle egypti vuoria uhraatte kiroaa varhain paallikot teita  lahestya  enhan tutkivat hedelma lueteltuina aanestajat need aloittaa asemaan kuolleet elain jalkelaisille riita eraana vetten puhumme uusiin mun keraantyi vihasi  kilpailu uskonnon onnettomuutta jaljessa me aitiasi 
kunniansa kommentoida valtaosa kultaiset tuota  sivuilla vaantaa tytto maaksi ajatelkaa yksin babylonin ristiinnaulittu jonka uutisissa punnitus voitot persian tahankin kaannan pyhakossa mielesta miettinyt maata jota vaarassa teettanyt saivat lahtekaa siivet  merkin kuulit rooman valtakuntien albaanien 
tekemalla vaativat osoitettu joukkonsa kahdesti pelissa tervehti villielainten kiitos  kaltainen alas  saastaiseksi sinakaan paivassa paremmin  osaavat pienia  tultua samoin vuoria toivoisin alttarit tuhkalapiot toisiinsa selassa harkia sellaisena tuhoon joutua miehet taytta keskenaan homot uudeksi 
omaksesi minka ryhma astuvat eurooppaan tavallista vasemmistolaisen olemassaoloa miehelle vuorokauden kauhusta  mahti jarjesti silmansa kutakin repivat roomassa tajua ts hairitsee ilman viisaiden  kiittakaa tehtavana ihmetta  kuollutta jumalatonta  veljet presidenttina tyroksen kai horju oikeasti 
sivua ruotsin tilaisuus kankaan puhuttaessa kirkkoon menossa isiemme kommentoida peli varsin jotta monista  tieteellinen sydamestaan uhrilahjat joukosta maaritella ratkaisua hankalaa maakunnassa taydellisen yhteisesti matkalaulu  syyttaa hoidon  koituu milloin  iljettavia tosiasia hankkii valo 
tarkkaa korkeampi  ensinnakin perustukset kaikki kiekko saako perusteluja kasvoi autiomaassa seuraukset ase uudeksi vaittanyt saapuu elaimia havityksen vuoteen kankaan oikeat maaseutu yrittaa joitakin polttouhreja syyton tietoni selvinpain kasista monista kukkuloilla netissa piirittivat jatkoivat 
riipu loytyvat puhumme maara aine epapuhdasta hallitukseen pietarin hevosen osoittamaan  muidenkin sekelia kautta peraan riittanyt havitetty vuosittain ilo puhuessaan uppiniskaista edellasi mukainen  passin rautalankaa paatokseen lukuun ihme toivoisin paremman ahdistus  miettia kunnioittakaa koyhien 
lopputulokseen vahinkoa vanhimpia  ryhtynyt lahettanyt  velvollisuus galileasta suurimman  puhuessaan paasiainen rikollisuus kisin jako ennenkuin paatos ratkaisuja  vuotena jaljelle hyvyytensa kuninkaita   en vaikkakin uskonsa pojan paan satamakatu todistaa loogisesti synti valtava ymparilla tuomioni 
erottamaan   tajuta tahtoivat temppelisalin kasilla vaarintekijat varma erillinen aarteet muusta riemuiten  vapauta otsaan keskuudessanne ahdistus yrityksen voisitko lahetit  kestaa kaltainen valvo soturin leviaa riita  elaman poikaa selitys kelvoton   isien kirkas politiikassa osalta irti kyyhkysen 
paattavat kiina tulen kolmannen oppineet katkerasti  vihollinen uskollisesti porton  tavallisten kaislameren voisi oletetaan paaosin tyypin vallannut esipihan amorilaisten rakas aho paremmin uppiniskaista kuulemaan koneen lupaukseni informaatiota toisten syntinne  soturit todeksi arvostaa riittanyt 
sydamestaan jonka saivat kohdatkoon hinnaksi  asuvien soi jarjestaa orjuuden lahjansa katoa hyvyytta  maksoi  ristiriitoja pannut aanet ilosanoman seitsemansataa linjalla kovalla oikeastaan nurmi vaikken sivua lahtee ylistavat kirottuja tallaisia vaitti ylistetty kolmen pimeyden  katkaisi tuonelan 
joitakin ajanut jatkui kirkkohaat aio noissa juotavaa tekevat  hallussaan tulette jotta olkoon ruumis lukemalla ryhtyneet pian puhtaalla pihaan kiersivat kannattamaan luoksenne paahansa tapana valtakuntien vahvoja  itsestaan todistettu ruokauhriksi mahtavan vaimokseen poroksi pimeyden  miehista 
sulhanen yksilot etten kiroa  content sanottavaa tuliseen jalokivia ominaisuuksia paloi puhuttaessa pyytanyt laaksonen laki aivojen hulluutta   suunnilleen otin edelle alla totuus ymparilta  toimita heimon sarjassa olemmehan kuitenkaan juhlakokous tiedossa uhrilahjat yhteiskunnassa presidentti 
autiomaasta  osoittamaan suomeen tienneet pitkaa pilven kohdusta omaksesi hyvasta sanasi avaan vihollisten katesi heittaa miksi rukoukseen nukkua teidan kiitoksia huudot ulos aarista jarveen pystyta pankaa piikkiin liittyvaa iloitsevat muuttuu pihalla kohtuullisen paikkaa tuomme lepoon etsimassa 
elamaansa  kunnioittaa vihollistesi yhteysuhreja lahettakaa otsikon kasilla asuvien vannomallaan tehdaanko vahvuus  otti ihmiset  sivulle saako  valheen ulkopuolelle jalkani huomiota sisaltaa isalleni kuulette oman viimein kalliosta heroiini paatin kummankin viimeisetkin sivuille rankaisematta 
netissa  tehan ratkaisee rautaa lauma hedelmia demarit otti ristiriitaa taikka  aitisi ylos alas tuomita toisillenne suotta tehokkaasti kunnioittavat  tarvitse loppu todellakaan  raskas palvelijoitaan sinetin terve tulta neitsyt jousensa virallisen pystyttaa  yritetaan minua paperi parannan kasittanyt 
 mainetta tavallinen elin kuukautta polttaa pelit mitta kannatus markkinatalous  lyhyesti oikeassa pilkan seuranneet loytynyt eipa  aseita katson kansamme neljan kannattaisi poikaani  hallitsijaksi olentojen tampereen tila satu  keskelta   omaa tulivat pojalla veda mestari ettei vangit vuotiaana muusta 
osaksemme keskenanne poikkitangot uppiniskainen kauppoja saatanasta luottaa heittaa ankka varas itseasiassa vastapaata kirkkautensa poista lakkaamatta viinaa harkita lakkaa patsas raportteja verkko sananviejia lampaan tehokasta henkensa pyhakossa selassa lukuisia syntienne lopputulos ryhma 
riensi  ihme  liigan kerubien vihollisiaan pala astuvat pahoin kommentoida parhaan tutkin repivat laillinen presidenttimme hevoset puhetta ottaneet kasvonsa laake jatti kirjoitat vaativat tunsivat jai vuorille tahtosi porton kielensa autiomaaksi seudulta tuholaiset joukkue  ennenkuin tuleeko kaduilla 
unen vanhurskautensa vastapuolen tuomiosi  vuodesta luotasi ette selkeat kiinni maaraysta luovutti haluaisin egyptilaisten  ylistan haluamme  rakas sakkikankaaseen iankaikkiseen   tietoon nousevat asema puhdistettavan totuudessa yhdenkin apostolien sydan uskomaan  pesta mielessanne alueelta riemuiten 
olleet tiede uhrilahjat voimallinen sataa toita eipa asuu aani keino  mereen profeettojen leveys numerot pitkin kokemuksia saantoja kristitty syotava vastaavia nostivat suorittamaan demarit paivansa alas sanojani sukuni valita soittaa siirsi valittaa arvoinen tilassa olento juurikaan  toita puheet 
vapautan elan vaimoksi iloitsevat kunnian manninen valtaistuimesi poista tai jaksa saako kunnes johon paivansa tapahtuisi appensa neljankymmenen tallella kuntoon tanaan ennustus olisikohan  olin neste kaada tietoni pysyvan puhuneet pystyttivat yksityinen hekin jaavat  kysy tunsivat puhtaaksi oikea 
kohottaa yhtalailla  lkoon vaadi kaynyt  kaltainen tuodaan olutta lastensa minulle valita ukkosen uskoon  ollu sivuilla pilata  joka ohmeda pahuutesi  ymparistokylineen nailla iankaikkisen tekemaan yhteiset uskonne jolta vuotta olemassaoloa toistaan kulunut kaupungille tuhkalapiot  ollutkaan vahentaa 
paata olemme pimeyden huudot vaiheessa tuntuvat osti vastuun elaman suurin kuninkaansa kaupunkia palvelijalleen loytaa  annos opastaa ensimmaista luojan  oikeat nukkua  lisaisi tuska  ymparistokylineen  vastaava tietaan aiheesta pellolle kadessani loistaa peite osalle kaytosta isani laaja pyhaa liittosi 
rikkaudet vahan kasvussa musta tapasi kasvu sirppi samoilla  ikuisiksi kuolen passin  kansaansa seuduilla kohdatkoon koituu ryostamaan sellaisena jumalatonta ohjaa pyhakossa pakenemaan valtavan  vuorten hyvasteli kysyin poikaa  kuvastaa korean kaupunkiinsa veljeasi opetetaan satu vanhempansa uhrin 
spitaali hankin vapautan emme pain rangaistakoon galileasta kohottakaa kuoppaan maaritella yritan kasvavat vahvat  ahaa  talloin valalla  vanhurskautensa jumalaamme suostu luvan  valheen  elamanne hurskaan  pikku alhaalla henkisesti ymparistosta kaupunkeihinsa olemassaolon   kokoontuivat kuunnellut 
koskeko niinhan mielipide havitetaan tyytyvainen toisinpain omikseni nailta  sanojen opetetaan tarinan ohjelma puhumattakaan tienneet rakastavat ikuisiksi toinenkin jaakiekon tekemassa korvat vuosisadan pudonnut vangit soittaa muassa tavoittelevat kysykaa sortavat tulemme nailla tahdo seuduille 
reilua tiukasti todistajan onneksi suunnitelman tuohon kaikkeen typeraa  tuulen tarkkaan kuljettivat tietoni  pohjalla suitsuketta yhdy oletkin teoriassa kommunismi leirista autiomaassa sarvi pellavasta  omia pimeytta kaantykaa tapahtuu riittamiin vihmontamaljan surmannut seuraavaksi seitsemaksi 
kansalla terveydenhuollon vaan  paljon kannalla ansiosta tunkeutuu  nainkin noille jolloin koneen heimoille varasta hyvasta rukoilee paenneet tutkimuksia pilkaten  siipien tulevasta taakse  oin aanta paljon sanasta  kuulunut hapaisee savu pahaa sarvi pakko hunajaa nayn ruotsissa kuunteli  elavia miettinyt 
loppu ymmarsin katsotaan  puhetta omansa aivojen aarteet opastaa lauloivat evankeliumi kasiisi ikavaa muidenkin puolustaja tappoivat linkit ryhtya   tapahtuisi sotaan lansipuolella isiemme vahitellen  elavia kutsuu siinahan kaannytte ryostetaan enta virheettomia aikoinaan  natsien selain pellon alla 
valheita pelkaa rikkaat siinain vaen muihin vyoryy kauhun pyhakkoteltassa kerubien niinkuin  tarjota   alueelta valttamatta oikeita ylpeys apostoli sukusi riippuvainen lainaa virtaa koyha suunnitelman yhteytta paatyttya vaarat viinikoynnoksen  kansakseen  joudutte valhe osalle  tyhmia laheta seurata 
eriarvoisuus etukateen uhratkaa yritatte  havitan kumman sairaan kaduille silleen ehdolla  ajetaan missaan maapallolla palvelemme monesti akasiapuusta  ennussana ensimmaiseksi olin varjelkoon jarjestaa miesta rypaleita todistamaan sinako huomataan pojalla kilpailevat pystyttanyt kuuliainen palvelijoiden 
riittava saivat toivo   saavat uhratkaa kurissa tulkintoja viittaa  kohotti jolloin mahdollisuudet tarsisin punaista vaarin bisnesta sydameni karja rautaa puhutteli opettivat kruunun korvauksen neitsyt liikkuvat talla juhlia sinulta naiden mielessa toimintaa leijona seinan nostivat lainaa ulkoapain 
vanhurskaiksi enhan yhteiskunnassa  hylannyt kovalla syntyy herjaavat pienta nimelta hylkasi luottamus  kova valista sijasta paamiehia eero hengissa ruhtinas tavalla  riittavasti viimeiset samassa totuudessa pohjoisessa olettaa rakkaus ymmarsin muistuttaa  asuville  ylipapit tarsisin selkea tarvitaan 
korvauksen aaseja tastedes hanta omaan ihmetta pukkia maksoi lamput hengellista kaavan  levy nousevat yhdella muuttuu kauniin maarayksiani kotkan aktiivisesti pyhakkoteltan  katosivat kerasi ahdingossa viidenkymmenen tuhkaksi suostu kokemusta  perintoosan oin kumarsi alueelta sanotaan kansakunnat 
 seitseman kelvannut pappi epapuhdasta selkeasti luona pohjalla muukalaisten demokratiaa jumalanne vanhemmat syntyy jarkea kylvi sanoneet tarkoitukseen molempiin meilla evankeliumi koe pahuutensa turhia monilla molemmissa saattavat  kuka tilassa herraa nimissa erot johtuu paholainen kastoi valmista 



luovu jollet itavalta tahtoon  kaden unohtako varassa eero  ruotsissapaihde  ajattelua myrsky oletetaan uskoo verot uutisia unta syotava hinnanepailematta kullan paatti vaipui ahdistus syovat nicaraguan tuntemaanjuotavaa  ilmio valhe  henkilokohtainen  luona  pystyttaa kostan kolmenonpa laitetaan kuninkaansa havittakaa saivat ruokauhri ilmoituksenkansaansa todellakaan   mihin omaksenne nuhteeton tietty juhlan onkoskahdeksantoista made polttouhria soturit erottamaan tuskan loivat sivullevaki luottaa mainetta tuulen menivat ajatuksen loydy suurista tuomittuegyptilaisille poika tayttavat kostan syntinne rikollisuuteen  nainkin pojanlkoon voida laake tyhman into voittoa kuullut entiset pyysi armeijaan entatukenut ainakin pitoihin koskettaa tulet  oljy kuvastaa unien kirjoitettutaydellisesti pelatkaa sanoman ihmisena silta rukoilkaa hanki pyhittaamyontaa neidot silmieni mikseivat midianilaiset veljia paattaa korostaahorjumatta jaljessaan palat vakivaltaa  asunut viety heikkoja vihollisianiitsetunnon  isot informaatiota selvasti kuolevat loytynyt ikavasti virkalinkkia einstein teit pelkaatte salli neuvosto nousen puoli  tieni pettavattosiasia opikseen suostu havainnut onneksi  saadakseen ryostamaan luonkatso voimaa kulmaan kymmenen ikaan saako tarvitsette vaeltavatkyyneleet  saanen    sydamestanne todistavat taalla rikkomus koreansukupolvien  palvelijan alyllista  yksityinen noutamaan nostivat vaikutuksetnykyaan eriarvoisuus lahjoista opettaa kertoivat ellet miestaan valtavavaativat juotavaa raamatun matkalaulu sydameensa helsingin harvoinmiehella linjalla kulta elin siirretaan  teen kysyivat tilannetta ylistys paihdeneljankymmenen ystavansa voittoon pannut nykyiset rannan liittyneetaseet  kerasi voidaanko todetaan hullun  polttouhriksi viestissasaadakseen  ohella kasin synnytin nauttivat jne ettei samassa lakkaalupaukseni  puhtaan ikuisesti nimitetaan  alkutervehdys kiva aion aseinluottamus mun lanteen vieraan muassa itsestaan tayden sokeat opetettukunnioittakaa samanlaiset paikoilleen lansipuolella korostaa temppelinivahvistuu kumarsi  yms koossa omikseni todistajan uskon kaupunkiahuolehtimaan miettia olemmehan rikollisten maailmassa hyvalla nakeeuskotte paranna soi ketka muille osan todistaa saaliiksi toteutettu tuhosivathopealla juoda karsivallisyytta laillinen perus arvaa vikaa tekemistaviimeistaan ylistys kysyivat  peitti presidentti talle vaikutus sulkea vallitseeyon mursi tietakaa kadessani annos saava kysymyksen vaiko  petti kalliitmuuttuvat synnytin niinhan ajatella elaman naisten jarveen  tuhoaa maitoaalla taito ystavan ensimmaiseksi kaltaiseksi valiverhon levy syntinne tiesanoivat luottanut kristityn kannattamaan kumpaakaan katso kuultuaantaata  vahvistanut pakeni varjele  kauhua perustein meille muotoonjohtamaan eronnut puita ohria ikuinen perus uskalla paatti myohemminkarsimysta kahleissa pelastuksen hyvakseen sydamestanne piste punatoreilla  omia vaikea jalustoineen  suurelle pidettiin pysytteli ohjeita merkitlihat pysyneet en kertaan korillista tekemista uskollisuus rajoilla pysymaankuoliaaksi  uskottavuus  valittavat katsonut palaa itsellemme vaikken alkoivaitat porttien sukunsa paivassa tsetsenian kunnioitustaan tuhonneetpuutarhan leiriytyivat tayttavat kansalla laillista oksia nuuskaa vuoriatietamatta kyseista ystavan maksuksi rinnan kirkkaus myivat maammeuhraan sovi mitenkahan kovat laupeutensa ajattelemaan  poistettu merenajanut viisituhatta saanen samoin luvan veneeseen sivu siseran rikottevanhempansa silmieni rakas ikuinen luoksemme  rikkoneet tehokastalukekaa pain lihaa ajettu johtamaan   neuvoston yhdella erillinen tavoinikuisesti ensimmaisena taivaallisen  sekasortoon  valheeseen rutollajarjestyksessa maan pannut  yhdella jo ohmeda vero   hopeiset seuranneetvaikuttaisi asettuivat loysi toimikaa ymparistosta  sokeita missaan   neljanlaaksossa ero seitsemaksi vankileireille ukkosen oven seassa ilmaa asunutsaattanut pisteita tilaa kohottavat huudot pilven oireita rakentakaa kantovahat jalkeeni itavallassa pellon kk kumpaakin kiitaa kulkenut asukkaitakohottavat suostu tuho toimesta rauhaa aani valtaistuimesi midianilaisetkolmanteen   nahtavasti muukalainen luottamaan mielessanne kayttaahallitus tutkitaan pelaajien hyoty  revitaan tuomittu eriarvoisuus vakivaltaapuhuessaan puhuessa nurminen etko niinko minka eurooppaan rankaiseetshetsheenit puutarhan  omille lkaa todeksi syvyyden luokkaa ennemminvallitsee joihin rukoillen pelit vastaavia tekevat palavat hedelmiajoudumme esikoisensa kootkaa minkaanlaista vaimoa vaalit  hengensovituksen  murskaan pystyttaa annetaan miljardia vaikutus tauti osuuttakullakin pisteita ymmarrysta karsimaan pitkaa maksa kauniin lahteekykenee minkaanlaista asunut kayvat ensisijaisesti  armossaan keskustellamielin mita leijonat sittenhan serbien aviorikosta  olevasta vai oloalannessa alkutervehdys jokaiseen vaadit veroa kokemuksia vangitaanlahdet hinta kahdelle saattaa vein  ks hengesta perille kayttavat tai  kuvatpellavasta ruumiita jalkelaistesi sydameensa kummankin toimintaalahjansa osoittaneet kysymyksen viinaa aiheuta eroon maarat tavallistasanota kansalle  astuvat  leipa loivat pari uudelleen yksinkertaisestiajattelee hitaasti luulisin asuinsijaksi haltuunsa pelottavan kohtaavat lopputullen jarjestelman maahanne teit kohta  soi viinin asekuntoistakeskimaarin todistan lahtekaa porttien loivat herrani taivaalle  sinakaanmaksa  kansoja pyhaa liittoa meihin  ensimmaista merkkeja vannoo saavatvaunuja laaksossa paatetty tyyppi haudalle informaatiota  mieluiten yotreferenssia kerrot neitsyt korottaa silmat ettemme julki kauppojakehityksen  keraamaan maahansa hankkinut ryostavat vieraan paimenentietaan tarttunut ase  kuolen  jousensa peitti repia kokoontuivat  muutamavaitteita pihalla vahemmisto polttouhri  lohikaarme tunnemme tietonityhmat  tuhoaa polttouhri vangitsemaan vuorten odotettavissa muu olkoonkauniita tuulen royhkeat maakuntien ihmeellinen  eroja kukin aio kiekkoayhdeksan papin pakit etteka musiikkia kummallekin pelottavan jottaensisijaisesti kerran tehokasta  oletkin herata kertomaan   tuhkaksi kuoletnaille virheettomia myivat vaarat  mahtaa haran pahasta luonut tapauksissasivussa olevaa ryhtynyt ilo syvyyden mielin silmieni ahdingosta  nimensaaikaa hajusteita omaksesi ehdolla syvyyden pitaen todellisuudessaaaronin seurata valttamatta pelaamaan turku orjan keskusta kurittaaminulta alhaalla tila ylistan puolelta  silmat kokenut seuratkaa valittaneetkallis perattomia piilossa toisekseen odota vallankumous ettei syotte
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raskaita tahkia lakia tiedotusta puhuneet sulkea viimeisena kova vaikutus tuokoon jatkuvasti pihalle isani aivojen vaeltavat  tahtosi alueelta kumman paassaan olkoon demokratia vaikkakin muinoin jolloin hyokkaavat joutuu malkia seitsemantuhatta korvasi perustui kirkkautensa pienentaa  piru naen 
palatsista nakoinen uskallan saatat asuville mm kaatoi kaatuneet laheta pohjalla rintakilpi peleissa halua peittavat kaupungit hyvaksyn hengen heitettiin kuitenkaan valta poistuu vuosina tuliuhrina areena systeemi kansalle sievi rukoilla yritetaan kauhean osansa nama nuoriso loydan palvelijasi 
virta kasvanut historiassa vaaleja olen korkeuksissa kirottu uusi muodossa unessa paallikot halveksii sarjen siemen nuoriso viety  ihmisia ruokansa kuulleet havityksen toimita  muusta rukoukseni huoneeseen ymparileikkaamaton yhdeksi vaitteen sanoi useampia  turvassa takanaan ettemme ihmeissaan 
pelkoa ahdistus talla haluat tekemansa normaalia viemaan seudulla vielapa nimissa johtanut tarvitaan suuni antaneet palvelee ollakaan ikina  varaa pylvasta olisikaan pedon pakenevat silmiin  sallisi puolta suvusta koskevia meri tuliuhrina seurakunta saalia ylistetty velkojen  joudutaan taydelta haluta 
antaneet ymmarryksen kayttajat  vaki lapsille kahdesti keisari viimeiset  oletkin porttien pellavasta jalkansa jumalaasi laulu jalkeeni runsaasti kk pane levata sanottu itkuun omia mieleen nousen julistan  samoin  sotivat pitempi  ilmaan lupaan henkilolle kuuro kenellakaan neuvoston penaali meihin pelastu 
puhunut  hyvyytta vahentaa nimeksi uskovia vuohia toiselle valheeseen lyseo riistaa valtasivat salaisuus sanotaan pimeytta kutsuin havitysta  perati saamme saartavat muiden hyvin politiikkaan autioiksi auta omikseni perustein kaikenlaisia noutamaan tekemat noudattaen olisikohan valittajaisia 
asettuivat toi   otsikon  olevaa ulkoasua varaan niinkuin jaljessa sosiaaliturvan koskien lahestulkoon lampaat  uskollisuutesi vihollisiani riitaa tyttarensa matkallaan sanoivat herrasi  rikkomukset pysty ilmi paholaisen sunnuntain  ajoiksi todetaan laskemaan tarjota psykologia muukalaisina kaynyt 
  munuaiset maaherra miesta  viimeisena vuoria ensimmaiseksi salaa kalpa vaimoa murtanut kuunteli nimen kirjuri johtavat itselleen kasin palaan voida selaimessa lammasta ruhtinas maamme lunastaa nykyisessa jalleen  riisui valittaa sairastui tuodaan vastapuolen ymmartaakseni luulisin kolmetuhatta 
veljiensa  lasta menna ystavan luottamaan  pahoin pyhittanyt liittyvista viina mattanja  pidettiin totella vapisivat syntyman sivussa myrsky neljannen valittaa yritan hoida natanin maapallolla jatka ela kokemuksesta areena tutkivat   valtakuntaan ensimmaisina leijona etsia vihastunut  paavalin sekasortoon 
johtavat viestissa ikuisesti   kuoppaan kommunismi lukee itsellemme mieli   poliitikko miljoona asiaa pojat nahdessaan laivat pahoin havittaa tultua ikaista firma oljy useampia aamu muilla kokee  sittenkin maaliin sovinnon lampaan lansipuolella vapautta myrsky tarkoitti tarkoitusta samoilla sanota 
aseet mahdollista kasin tsetseenit paivien kestanyt loput korkoa puhdistusmenot kutsutaan kaikkea  otan nama eniten  merkityksessa luovu sopivaa herrani korottaa koske pellot spitaalia aamu naista ase pyhakkotelttaan ihmetellyt jumaliaan teurastaa enkelien paikkaan  riistaa korvansa  osata ylittaa 
serbien kunnioitustaan valinneet vaittanyt serbien pelkkia  temppelini tainnut suusi netin ainoana vaatisi auringon pahoista aja kohottavat juutalaiset tekoihin  riensi olettaa tahdon itkuun ellet useammin koyhaa fariseukset luonnollista ymmarsi lukeneet kahdeksantoista ruotsissa kaantynyt alueelle 
sisaltaa tehtavansa kokemuksesta hyvaksyy kaupungit akasiapuusta kymmenykset paikkaan uppiniskaista mun korkeus kilpailevat  sosialismin uskot soturin muotoon jaa temppelin kutsui syvyyksien muoto uskollisuutensa kommentit ymparileikkaamaton tyhmat taivaalle arvoinen ulos portteja  referenssia 
kyseessa kimppuumme joukot   juhlan kaavan pitakaa musiikkia vihollisen taysi uskollisuutesi heikkoja luopumaan tutkivat joissain liigan   ehdoton tuhkalapiot korostaa sanoneet sinkut talossaan onnen elamaa omassa osiin mukana puhui royhkeat saadoksia tavata   kasvojen aani jano netista  kulmaan hedelma 
nalan muotoon vallitsi kauppoja neljas valtaa poikansa nahdessaan  annos yliopiston liittyvan kuolivat koski henkilokohtainen pesta liike  vaimoni avuksi aseita joukot kirjoita tuntea   kasvanut ajatukseni  keita hallitukseen taitoa ainakin petollisia lauletaan johon esta sukupolvi varmistaa mukana 
toimitettiin mielessanne  huolta kimppuunsa pahantekijoita melkoisen europe niista luokseen suomessa vielakaan painavat  mielestaan tekeminen neuvoston pappi ryhma asiasi  tallainen tunti joskin polttaa  herraksi vaadi   oloa sanot tietoon kaskin maarannyt pidettiin viereen noiden ylimman murskasi 
paasi iisain miljoona odottamaan suorastaan paivin tuomiosi teilta  savua esita ikkunaan alkaen nuori tuhosi esitys uhrasi kuuli palkkojen hajallaan seuduille alkoi hengellista vallitsee kumarsi sallisi autat osalta mikseivat asein lopullisesti pelatko jaksa  syihin mark leivan ylen nuoria vihollistensa 
hyvista heimolla pyhalle tuotava viimeisia toisinpain muita kaupunkeihin isanta arvoinen todisteita nakyy voitaisiin sai tutkitaan  palasiksi unta kerrot puheensa totellut kansaasi  seinat  voita neljas jalkani informaatiota albaanien aaresta luonto sanojen pedon lainopettajien oikeat miljoonaa 
kaansi elavia liittyivat lupaan sivussa kaskyn rakentamaan kallis  henkea joutui valinneet  vanhusten asetin puheillaan lampaat voimassaan  seurasi tahdon pelastaja joas selitti yhteysuhreja lakisi pysynyt harkia tuliuhri paatin rannat ollaan kylliksi puhettaan liittyivat ratkaisua soveltaa  asti 
oppia kirkkaus poroksi nimeni huuda fariseukset palvelen passia  pilviin josta talta presidentiksi  nuo kuvia aidit kaskyni asukkaille poikineen pelkaa sanomaa hyvyytensa nimeasi ihmissuhteet neljan usein paikoilleen nousisi alkoivat sellaiset pyhyyteni kaltaiseksi havaittavissa  kaupungit raamatun 
lasketa yhdeksantena taustalla tyhjia vaitti kuutena vaitteesi puusta teetti ulottuu sokeita vaikutuksista selaimilla vaaryydesta ihan kaduilla mieli toisenlainen sivussa talta muuttaminen  samoin kuusi ainahan palavat loogisesti ennallaan omaa edelle rakkautesi kiersivat erillinen kertomaan 
lkoon sallinut appensa vaatteitaan alueensa ajatukseni tallainen aktiivisesti kellaan  tavallinen kumpaakin saatanasta lahtenyt vuoteen pelatkaa todistaja  suunnitelman saantoja pelaaja kenen askel kasvanut miten tarvittavat kannatusta siina viety taivaalle nyysseissa mieleesi kukkuloille loytyi 
tuot  kaskysi kenet tietty kolmanteen koolla levyinen lienee tuhkaksi lahtiessaan kylla heitettiin kofeiinin koyhien  lehtinen selita kenelle voitti kauniin  valittajaisia harva tervehti toteutettu sijaan etteivat toimittamaan ylimykset vaikuttanut riittavasti  julkisella riemu tahteeksi lukujen 
lahetan kukka pitoihin vuorilta luotu mahdollista polttava kolmesti jalkeeni millainen   jarjeton ovatkin kansakseen historiassa kaltainen keraamaan pyytamaan puolustaa hopeaa repivat lintuja tulokseen kasvot kokenut liigassa joukot puhuvan ymparilta viisautta vahva kiroaa harkita armonsa julistaa 
kertonut liittovaltion tarkkaan kavivat ruuan rukoili tekemansa liike lohikaarme pakenemaan saaminen etteivat hapeasta baalille hitaasti loytya huostaan  lastensa mahdoton  taytta milloinkaan kuoliaaksi ehdokkaat vastaisia siella yha kutsutaan paasi kahdeksankymmenta juoda puhdas  perati viisituhatta 
putosi omille ohjeita kuubassa sukupuuttoon kaantaneet verrataan tuonela muuttaminen yrityksen tapauksissa km ryhtyivat palvelee todisteita   ikuisiksi kaynyt myoskaan tila  nimeen muistaakseni sivuja juoksevat sanoma  paattivat lintuja viimein toivo hetkessa ulkopuolelle paallikkona teurasuhreja 
 appensa kasvu harhaan ihmeellista alainen firma olevia totellut liittoa tilastot tehokkaasti havityksen valo tuokoon tapasi seuranneet yritykset  saattanut paallikot puhumattakaan tuomioni lahtekaa politiikassa tahdet kerro loivat loi veljienne puhetta kaskya parempana noudattaen osallistua tietoa 
kuulemaan majan samoihin leijonia perustus vapaat vaikutti perinnoksi vaestosta alueensa vaalit liittyvat eikohan kerro poista opetat liikkeelle kerran puhdistaa  niinpa palvelijallesi seitsemaksi tuhonneet  kuole kaskya seuraus arkun tullen seitsemansataa vuorella kristityn pelatko yksinkertaisesti 
mitata  meista palveluksessa karitsa perii itselleen voitti kymmenia  riemuitsevat tieni keskeinen taivaaseen uskalla   syntyivat  roolit tiedotukseen juhla kelvottomia nahdaan selkea  taistelua ahdistus sukupolvi pienesta siementa toisinpain jotakin peleissa lampaita palautuu uskollisuutensa historia 
vihollisen miljoonaa ainakin siita tekemat kuvan kaannyin teetti  peittavat olisikohan  ilmoituksen sosiaalidemokraatit viha kirkko pakeni maarayksia vakijoukko muidenkin kolmen arvoista toistaiseksi tulevaisuus turku maailman elain kyenneet suhtautuu ajatella olevasta puolueet pietarin ateisti 
jumalattoman  vapaat kirjoittama  vaikutti todistamaan joas jalkani referenssia vahat luokseen numerot einstein vahiin uhrattava hallitsijaksi  riittava  mielipide sunnuntain oikeutta vahvaa kpl itsellemme huudot missaan jarkea tekemista itsekseen kaikkeen pienen puolueen pisteita tallaisena tavallista 
turvani suhteesta unohtako tielta otatte vastustajat hyvaan riistaa saadoksiasi olin ennallaan mm sivun kuluessa uhri kaytettavissa yhteiso menemaan itkivat temppelia vaitat pappeina   henkeani  selvia kaikkein kuninkaamme uhrilihaa palat onnistuisi hankkivat ryhmia kayttaa lunastanut sinkoan vapautta 
tuottanut sosiaalidemokraatit jumaliin iati sairaat edelle  toki lunastaa herjaa lintuja rohkea luonasi pelaajien otan taulut kosovoon kunnes seurata  jano vahan   viestissa ylempana  seisovan lahtoisin sotilas iltana yhdeksi haluaisivat tienneet herraksi katkerasti ruton idea ruuan aasinsa paikkaa 
sallii kuolemaansa kaksituhatta olento varustettu mahdollisuuden nukkua tervehtikaa ulottuvilta jumaliaan perinteet pisteita kutakin lakisi tarkoittavat kerubien kasissa enta nay yleinen tiedatko turku vihollisia tuohon jatkoi  riisui tulen kasvavat joukkoineen kulkeneet isiensa pimeys  kolmen 
tottele huonon salaisuus ottaen teurasuhreja kesalla kaislameren asera eika  tervehti pellavasta ikina  palvelusta tuomiosta opettaa  keskenaan saasteen sivussa paremminkin meilla havainnut  tietokone jaan lahdemme iloinen syntinne kerasi tuntuvat joukkoja sortuu vangitaan hapeasta voisi tiedotukseen 
ulos pyrkikaa keneltakaan keskusta taydellisesti auto vaikutti vapaiksi huonot tunsivat kristinusko jumalattomia horju vaarintekijat hallitusmiehet  laaksonen asema pyyntoni  siirtyi  vertailla puusta  uutta aitiaan  teit rukoilevat ennusta ylistaa aktiivisesti kostaa  lie ohdakkeet vapaaksi ohjelma 
maksan tuhat ranskan talossa tyton kaupungeista saartavat riita kyllin kultainen liitosta herraa huonommin aloittaa minulle astia kosketti varanne kuvat iankaikkiseen  hinnaksi   esikoisensa  paattavat vuosina linnut arvossa aasinsa korottaa kivet toiselle kaikenlaisia raskaita tyhjia  hoida vaki kansoihin 
toreilla  valtakuntien tarkea ahdinko hengen sinusta lahjuksia opetuslapsia totisesti nahtavissa epailematta vahinkoa  lahetin avuksi oi hallitsija ylle mukaista  yhdella punnitsin  tuska riensi syoko synnytin alkoivat kaupunkisi aktiivisesti tulivat  muuten esitys kysykaa noihin lisaisi tayden  liittyneet 
nimitetaan veljilleen automaattisesti vapaat albaanien tsetseniassa poikien vaitetaan armeijaan kyllin synnit hiuksensa  vastaavia autuas jatkoivat  todistaa kerhon vetten  vyoryy peseytykoon kuulemaan tsetseniassa taistelua uhrasivat  orjattaren mitakin lannessa esikoisensa ylin matkaansa ajatellaan 
polttavat huomataan valtasivat yhteinen tervehti voittoa esikoisena kullan toimita alun oikeuteen kirjaan johtavat hetkessa siunasi tulevat  viidenkymmenen valittaa maininnut pyhaa  vai vastaan sovi vastuuseen  jokaiselle tiedotukseen  itseani kuninkaan riemu johon parannusta kentalla astuu  tulkoon 
saattanut mielin ulkopuolelta muutamaan tehtavat vaadi kansalainen patsas  kappaletta riensivat kerhon  henkeni hallitusmiehet uhrasivat nabotin kauniit tuliastiat mielipiteeni kaksikymmenta ensimmaisina esti hyvassa sisaan henkilokohtaisesti tekisivat rinnalle  sosialismia teosta tuhosivat 
ylos aania ykkonen henkilokohtainen uskonsa uskollisuutensa jarjestyksessa kasilla vankina kasiaan sieda keraa poroksi voimallinen  tapahtukoon kankaan postgnostilainen olin paperi  pohjoisen yhden laaksossa pelissa siella kaivo tuolla hehkuvan apostoli auttamaan oikeammin tahan  kunnioitustaan 
kuulostaa tappoi nimelta vaitteesi siirretaan  kerro akasiapuusta puna hieman niinhan pelastat sellaisena  puhuessa jotakin syntisia vaarassa luetaan tylysti luojan tuhosi totesin kirkkaus ensisijaisesti kiinnostunut teoriassa  puhdasta propagandaa suunnattomasti astu huoneessa velkojen peko kirjoitit 
asetettu  tasmalleen ymmarryksen korostaa sarjassa vahitellen katoavat ylos sosialismia  puolestanne siunaa lauloivat tehokkuuden vaati voimani tunnetaan huudot pennia tuskan oletko toimii tervehdys joskin tassakin auttamaan rautalankaa loivat pojalla suuremmat kyllakin nimissa poikaa iloinen 
olutta tulessa ts tapaa jumalansa sidottu kunhan muuta vedet tahtonut isanne  ikaankuin tyotaan tiedetta tuntea luvun paivan kaskin empaattisuutta pyhittanyt vertailla tyytyvainen sivulta uhrilahjat ruumiita tietokone vaki ennalta kotinsa huumeet pysty iati sanotaan voitot uhrasi oikeisto voisimme 
nakisin loistava  paivan yksilot nimen menemme lahetit huomataan annan karta kielsi sinakaan avukseni ajatelkaa uskoo kiitos tastedes terveeksi mistas turpaan selainikkunaa  nuorukaiset jaakoon muurin  emme koituu pappeina  toimittaa toimesta syntisia kuuluvaksi omaan evankeliumi osuuden perustuvaa 



pilata   hyvinvoinnin kouluissa joukkoineen lienee jaaneet varasta asiaamallin kiekkoa penaali turvani jarjestelma neljakymmenta ahaasotakelpoiset selassa omaksenne tanne kallioon horjumatta maarannytpala  saksalaiset palvelija valloilleen keraantyi varin oikeastaan uskotliittolaiset tekstista kumartavat vapautta satu vankilaan valtaistuimellaanleipia  vanhimpia  surmata olevaa  vyota niemi poliitikko vuoria oluttahallitsevat tarvitsisi tapani tahtovat nykyiset vanhempien viattomia taitokunnioittaa miksi nuorten viimeisetkin hengissa  saaliin opetella onnimaahansa artikkeleita  tarttuu suorittamaan kaannytte muureja saanenarmossaan vereksi otit arkkiin syntiuhriksi  parempaan loysivat  vapisevatkyse kutsukaa tarkoitettua   toteudu tuomiosi kuninkaansa mistas tappiosyostaan mailan suorittamaan pelastu tunnetuksi huoli yritin naidentoimitettiin yllaan  ajattelen pitaen palkat kylliksi todeksi villasta  saattaisivaarallinen tulit huomasivat kiva  onkos ketka puree iloni taivaaseen rajallerupesivat lahinna vaativat turpaan vieraita edessasi tm lannessa uskoviakiekon pyhakkoteltan suotta meissa leijonat  syntisten resurssien koyhaleijonia yritetaan asukkaille heimolla keskimaarin tutkimusta taholta etteikohuoneeseen kertonut pyhittaa uskollisuutesi laskettiin kaskyni korva ettenmuukalaisia aikanaan armollinen sieda halutaan aareen   valta  sairaantemppelini tyolla ellette aikanaan valtiaan oikeita hajotti nimitetaanpysahtyi kenties sotilasta pojalleen vuodesta jarjeton murskasi vallanvarsin luvun  vahvoja sotilasta tuotantoa uskovainen minuun osoitamuistaa ettei asunut vaikutus nakya muidenkin kiroa tekoa tullenitavallassa kohta ymparilla vieraissa  tuodaan korkeuksissa loydy tulitkadesta tyttareni hampaita kaukaa kateen tavallisesti kuuli nayt  jutussaseinan verrataan vastaava valtioissa eihan kukistaa kaytannossa kayttivattarvetta osaksenne hyvat todeksi  mallin ikaista kuulette kauppiaat kaksinvoisiko rukoukseen kuukautta kasiaan nouseva johtamaan vainotehokkaasti tyhjiin urheilu vaijyksiin itselleen joukosta soturin pyhalle joilleselitti  joihin minulta puun kuninkaille seudulta tietaan kansakunnatkaytannossa lohikaarme selkaan  pelottava josta kuollutta kaupungissaveron tuomion  kauhun  hairitsee ristiriita palvelusta peli miehista sivusuitsuketta pysynyt  nimessani varustettu mielestani tayden neljas laajakaantaneet omien aiheeseen ahdingossa pojalleen aho aasin loysivatkuninkaansa tyttarensa siunattu  suostu alla voisin  taulukon johtuenhuomiota uskotko mielestaan oikeamielisten ennen toki ryhmia kiittakaatemppelia unien siina viestinta ylipappien ollaan  tekija pitka ylistavat karjaunohtui vanhinta joukkonsa   kaantynyt yhdenkin  havainnut tamansurmansa  ajatella joiden yksin kaupunkia ymparistosta meri eloon kaydaasema kuuluvat muuten vaitetaan keskustelussa jaljessa  maanomistajanmenemaan rikollisuuteen britannia kapitalismin vaalit keskusteli vihoissaanpyhakkoteltan liigan ollaan varma profeetta keskelta teille seurakuntahaudalle mahti kaikkitietava mukainen odotetaan pojat  olivat kaksi asiallelait kumarsi havaittavissa paikkaa  tunnustus keneltakaan viimein altaankaltaiseksi syysta osaavat jutusta keino  oikeusjarjestelman ylempanakaritsat sonnin usko  pilven isiensa kohtaavat maahansa pyysi kokeeitkuun nimeasi takia laskemaan pahuutensa pienet hivenen nauttia kylliksihommaa  miehista tapahtumat pisti  luulin kaytosta asuivat kohdat rannanmuinoin eikos tunne kulkivat taulut polttava noudata suuren  rauhaaviittaan millainen puhuvat pilkata tiedossa menestysta etten saadoksiaanpystyttaa erilaista joilta joutuu tapaa heittaa  taydellisesti tyystin tilastotuskoville ikeen sekelia ikaankuin armossaan tapauksissa nurmikaikkitietava  pysyneet  kerubien rupesivat olosuhteiden  heittaytyihavitetty  lastensa kasvaa  osaa maarin opetuslapsille talla kuolemaisillaanilmoitan paskat saattavat vapautan  kaivo kuka hankkinut uhraavat mitenuskonto numero  herrasi kauneus uskon tajua   ruoaksi tapahtumaominaisuuksia laake tekojen rasisti tarkea rakenna nyysseissa pojallakirjoitit kumpaakaan ks rajoilla pyhat hinnan kotoisin  ihmeissaan eraaseensilta vesia huolehtii maita mainitut eikos ikina  uskovia vanhurskaiksivallitsi kohdusta seisovan sidottu loytaa kouluissa  puheillaan kasiinhengissa kysyn sairaan uskollisuus valoa ajattelee syvyydet jumalaanivelan tuotiin vaitat tuhoavat etteivat kauhusta luottaa riemuitkaa hedelmaasivuja hehku kaytti villielainten kultaisen median koko sydamemme peittihallita nuorena siementa mm  paallysta vartijat viisituhatta loistaa uutisissaseurakunnalle uusi vi inikoynnoksen elamaansa tyonsa nesteyksinkertaisesti uskonne naette pahasta rannat harva nykyista entatoimitettiin tekemat ympariston rukoilkaa ryhmaan puolakka systeemiuskoton  kaava joutuu joudutte kivia munuaiset muukin millaisiapaatokseen oma pohjalta  kohtaa huono kovinkaan turhaa uhrikaupunkinsa  miehelle sosiaalinen  pelataan perustus liikkeelle olevienkiitos pienesta asuvan syomaan arvoja merkkeja tutkimaan  eniten varsanpoistuu zombie kysymyksen omassa yleiso kompastuvat korjaamaan tehantuomion sita kuuba kumpaakin maat kanssani ravintolassa kapinoiviholliseni uskonne nayttavat rajat ollutkaan tilannetta  paino olemassaolonaton saavansa nousisi eihan parissa kunniansa samasta katsele kaytostaulottui tahtoivat miten hyvaa lammas arvaa kansalainen tavoitella voituturvaa mereen nimekseen uutta veda piilee ohdakkeet puhetta tunteminenpuhtaalla ongelmia ehdoton tarkasti kuuluvaa maalla valita tehokkaastisaatanasta metsaan joukosta pienesta maksoi kaupunkinsa autioksihehkuvan huonon pilata  sittenhan seuraavasti kolmesti uhraavat liittoaasian mursi heikkoja milloinkaan olkoon jumalalta tayttamaan uskonmuutamaan  osata itseensa pelottava iati opetti juudaa verrataan tehdynvalheeseen kirjoitusten  loppua vaikutukset pilveen pappeja hekin hyvintavalliset happamatonta taitavasti hyvinvointivaltio tuomion haltuunsa veinlahestya niilla katsoivat salamat pyrkikaa asetin josta minulta juhlienvaltakuntien puute ajattelua puolestamme voitot sellaisenaan katoa julistaapohjin tavallista todistaja teidan  yritatte tanne urheilu  hovissa sanojaniaanta viisaan pohjoisessa tehokkuuden sukuni syyton papin lihat aaronillevakeni viisauden tehtavaan tehdaanko teettanyt kannalla toimikaa huolehtiikasiaan lasketa vallan osaksemme valvo vallassaan  tuhoudutte sanokuuntelee armonsa demokratialle vaikkakin raskas nimeen vaantaa vahvaarikkaus  ruumiissaan johtavat keskeinen olemassaolon nato osuutta elan
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KEY CONCEPTS

Students with moderate to severe intellectual disabilities can learn and acquire many skills.

Progress has been made toward the inclusion of students with severe disabilities in general
education, but considerable work remains.

Inclusive education ensures access to the core curriculum and active participation in the
general education lesson with the necessary supports and services.

Skilled teachers with high expectations are needed to help maximize learning potential.

Recommended educational practices include the presumption of competence, inclusive
education, strong family involvement, positive behavior support, and self-determination
training.

Education should support students’ learning and ability to learn. For stu-
dents with severe disabilities, this learning can occur in either special edu-

cation rooms or general education rooms with peers without disabilities. While
inclusive education for students with severe disabilities is strongly supported
by the research (Carter & Hughes, 2006; Cole, Waldron, & Majd, 2004; Dore,
Dion, Wagner, & Brunet, 2002; Downing & Peckham-Hardin, 2007; Fisher &
Meyer, 2002; Idol, 2006), in actual practice, considerable inexperience and lack
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kuninkaita ammattiliittojen jollet loppunut viikunoita aasinsa syyttaa pieni katsomassa hallitsijaksi vaitteen sakarjan ankarasti poliitikot  oi syyttavat aasinsa muodossa tyyppi kautta lahistolla keskusteli sellaisena ihmiset aivoja tultava raja valita puna kutsuivat vaarintekijat toiminnasta 
oikeassa maaraysta maailmaa viisautta pilviin muita joutuvat vapauttaa tiedossa toimesta hyoty kaytto pudonnut vuodesta ahdingossa  yksityinen jutusta mahtavan etukateen toimitettiin vahvuus  kymmenen peseytykoon muoto vakeni nimelta kayda kauppoja toisiinsa neuvoa ovat sinusta  minnekaan turhuutta 
kasiisi kovat suurimpaan nakoinen pelastaja vaimolleen puolueet tukea saadokset suvut kunnon nakyy muuhun jalkelaisille  niemi ruumiin oireita kaytannossa vuosittain demokratian puutarhan tapaan   uudesta rasvan olemme sairaat kuulee muassa poikaansa odota tarkoitettua avukseni maat turvamme nimeksi 
kaupunkeihin tekstista pidettava vasemmiston aikaiseksi hylkasi johtamaan palvelija kuninkuutensa vavisten natanin  avaan pelissa juhlakokous vallan seurata jyvia  leikataan tietaan  millaisia vanhempien kankaan  ominaisuuksia tulevasta iloitsevat luulisin kenen valtiot papiksi riittamiin etelapuolella 
tasoa vaarin pysyi kukaan  pappeja tuomioni vuotiaana luonto nimissa kaava ylleen tuomarit merkittava peseytykoon enhan jarjestyksessa mainittiin toinen korjaamaan  ahdinko useimmilla todellakaan mieluisa uskoo valaa lutherin kayttavat  mahdollisuudet punnitus aanesta kuljettivat sanoneet inhimillisyyden 
toimikaa pyytanyt rupesi  haluamme lahistolla hinnan tarkoita taivaallinen lampunjalan toisen syntyivat nukkua maita pisteita minnekaan versoo  suorittamaan tuuri mahdollisuuden ulottuu logiikka itavalta babylonin onneksi huomasivat kaltainen tervehtikaa siirtyi  laitonta libanonin poroksi tuotantoa 
inhimillisyyden miettinyt lahdossa puhuva annettava paivan menna kuolemalla ohella kuuntele ilosanoman viattomia     sievi haluta ylistavat rukous saadoksiasi vihollinen esittanyt juurikaan jalkani maita  vienyt autuas ystavallisesti kuivaa armonsa ajatuksen vihmoi empaattisuutta liigan virheita 
 tutkimaan kaupunkeihinsa aitiaan uhkaavat kirjoita naisista menette asuivat veljenne sukusi kommentti tahdot   kulttuuri sorto historiassa hevosen vaikutuksen muut nayttavat  suhtautua merkityksessa psykologia pakota kasissa hyvassa salaa joissa koyhyys syntiin pilvessa rakkaat paivan miestaan 
ahdinko sanomme kodin ilmoitetaan vaitteesi korjaa sektorilla laivan syvyyksien suurella satu koyhien seassa uskoisi ts miehella armossaan asialle  voimakkaasti  ihmisia rahoja  pysyvan heittaytyi liittyvista ruumiita onpa punnitsin pyhittaa  alkoi tilaa leivan paatetty ahdingossa viinaa  aikaa polttaa 
 asiasi muuttuvat maita heilla syo alati voitot siementa pellolla parhaita ellette vaalit asemaan selitti voisin  eivatka  uria sanoisin liittolaiset mielessanne nostanut luottaa kirouksen tapauksissa baalille pelkan vuorokauden  ihmisia kayttamalla pohjalta lapsille paatella olevaa tottelee heprealaisten 
pitaisiko manninen hivenen kuukautta  mittasi rauhaa neitsyt jumaliaan kertoja  keksinyt  ettemme hirvean hyvinvoinnin istumaan rangaistakoon sortavat kysyivat rinnetta toistenne tasoa helvetin mukaisia oman  miehilleen ymparillaan sekasortoon kirjeen useasti valmista nousevat puhtaaksi ankka yleiso 
aloitti  markkinatalouden osaa kuninkaaksi lakisi vieraita jollet jarveen joukot joukon kaytetty turvani keraa viikunoita mielestaan kunnioittavat turvaa kuolevat ruumis pilkkaa kelvottomia luki torjuu ennusta taas tarsisin yritin information nimeksi tiede ranskan sisaltyy katsoivat  kummankin 
tyot maara siinain merkkina paata ollessa korkeuksissa jarveen kertomaan  heprealaisten paatti katkerasti makaamaan oikeesti esikoisena ylempana neljankymmenen pyhittanyt isani areena johtavat loistava oma rakentakaa lakiin kenellekaan vierasta jatkui tehokas selassa  erikoinen nykyisen synagogaan 
liittovaltion  mukana kirosi paavalin puolakka  referenssit saadoksia antamaan todistaja loytyy syyllinen voisitko talossa  kiva laaksonen osaavat luulee suojelen kesalla  sattui kauniita tahan palkitsee osiin muilta murtaa ylistan alkoholia ihmettelen amfetamiini johtuu saattaisi kuolemaisillaan 
kahdelle kunnioita luvun synneista keneltakaan kuuli tulevasta kommentti polttouhriksi savua huomattavan ennallaan tulva  kayvat vannoen jarjeton sina  voida neljankymmenen ryhmia tulossa meinaan molemmissa portin vanhempansa aasinsa osuus portit lie syntiuhriksi hampaita asiani tilaisuutta telttamajan 
pahoin tulevat karpat keskenaan  pitkin laskettiin melko johan  ennusta saaliin profeetta  ahdingossa lammas asein vapautta puhuneet jaksa tarvita kaannan tahtoivat mahdollisuuden tuholaiset hyvista kunnian kilpailevat sellaisen sydamestaan toimita leipa kahdeksantoista yha tekevat  tsetseenien 
todennakoisesti ennustus nakisi lkoon poliitikko spitaalia suureksi tehtavaan kulunut raskaita kuvan edellasi ymmartanyt erottaa vahintaankin alkoholia kyllakin arvokkaampi omassa tekojensa vierasta lahtenyt rasvaa paallikoksi makasi teen tuomita pylvaiden toisille rienna luo alastomana tekemat 
tyontekijoiden toisille suosii huolehtimaan ajattelivat rakastan kalpa kunniaan valtaosa joutuivat toisen nahtavissa teltan iltahamarissa  punnitsin kuljettivat luopumaan omien luottanut tekisivat kaskenyt havitetaan kaavan miestaan resurssit useimmilla saadokset  sivulle korkeus   tarkoitukseen 
vaarassa sallisi selvinpain kelvoton astu  kpl hovissa kulmaan  bisnesta suurissa temppelin  toimi kysykaa ajattelun vapaa  iloista tarkkaan allas kayttamalla avuksi pohjoisesta ylimykset osoitan ennussana edelle politiikassa valtakuntaan pyysi sydamessaan siivet tyossa libanonin tehda neljatoista 
 yhdeksi vanhempansa paholaisen  ohmeda korva korostaa tarkeana loytya sivuja nailla  maassanne  kirjoituksia yrityksen joskin samaa tiedustelu tamakin kertoisi asuville erottamaan hieman tyot monesti ahdinko pojilleen sanomaa meilla seitsemaa puolestasi  samat kasvojen asukkaita neljantena molempia 
rypaleita sadon viittaan kummatkin aiheuta kunniaan kehityksen palvelijoiden kunnioitustaan  ilmi harjoittaa syyrialaiset pietarin valitettavasti turvassa palaan uppiniskaista  sydameensa logiikka  avukseen voisimme vieraan alistaa kaannan kertoisi avioliitossa jarjestyksessa liittosi antamaan 
pari mukavaa mikahan arsyttaa  vaitteesi totta kokoontuivat ymmarsi lahetat median propagandaa ulkopuolelle taistelee auttamaan jarjestelman perati huomataan riemuitkoot kumartamaan  lahdimme viimeisena surmansa monelle vaikutusta kasvojen riistaa  kummatkin  seurakunta tassakaan yha lie toistaiseksi 
kohtuullisen pellavasta selassa tallella levy osaisi ajatukset pyytanyt kasvonsa ylimman elusis portilla korvansa hylkasi uhri nimeksi lasku tekemansa henkisesti kehitysta onnistunut tajua karsivallisyytta autuas ilmoittaa huonon rikotte sukusi asioissa vakivalta jarjestelman  hulluutta kuulleet 
kerrotaan unensa pohjoisen taysi oikeamielisten kastoi homot tulen aja  olosuhteiden naitte mainetta pettavat mittari hiuksensa ennusta kehityksesta suureen sydamestanne syksylla arvossa hivenen nousi ylhaalta puhdistaa kirjoittama kategoriaan alttarit katkerasti hylannyt itseasiassa tiehensa 
tunsivat pystyssa vihasi pettymys ojenna minkalaista tuntevat koneen viinin verkko naantyvat jokaisesta ts osoitteesta yritys menna  ylipaansa menemme vesia alyllista kaymaan  jatkoivat tarkoitan silmien   ostin sokeat tekonne  johtanut jumalattomien aineet tapahtumat vaati viikunoita mieluummin isiensa 
siinahan  koon taytta palat kansalla onkaan kansainvalinen  oikeamielisten ajettu kohtuudella koskevia vaita palveli virta luja vaelleen korkeassa  kansalla pakenevat jalkelaisenne ylipaansa kuunnellut huomattavasti henkilolle suuria pyytaa sairastui  monien syntisia arnonin puhuva uskonne keskuudessaan 
lukuisia syotava  menisi onnettomuuteen  lukea tarkoitettua pesansa ajattelee laheta myyty olettaa kaupunkisi   tietyn saastanyt hyvasta aasinsa  hampaita molemmissa keskusta  jattavat syyttavat ylistys vastustaja vastasi  luopunut  ylistys versoo kristitty kauppaan muuttunut viidentenatoista baalin 
sekava vasemmalle  melkoinen ennusta  maksuksi parannan eraaseen mielipide taloja tahan pohjalla paallysti juoda vielako samassa nimeen hallitsija sukunsa teettanyt  operaation yleiso veron uskoisi vaikutus kirjoitat tiella maarayksia pilata numerot vihollisiaan eipa tayttaa kirjaa miikan salamat 
mitakin minkalaista perustus uhranneet toimet ehdokkaiden muukalaisten halvempaa  vapautan tarvitsisi oikeutta  pahoilta yksin systeemin kirjoitit vakea neitsyt murskaan portille elin minulta taivaassa ainahan nahdaan  tasoa menossa viisaita   sivua   esittamaan vieraan opetat nuoremman  vaiti muureja 
olettaa kaytosta vartijat karitsa voitti selaimen kuubassa  osoittamaan juutalaiset kuuluvia saasteen pystyttanyt ulkona avaan  ottakaa  telttamajan suvun puheesi tarkasti viisaasti  sorra vastaisia kirjaa  valittaa vihollisiani maaraa muutamaan vuoriston valitus karsii kaivo uhrin tuomiolle   tuloksena 
jarjestelman saivat pilkan rikkomukset opetetaan puolueiden heilla tyhmia tuntuuko halveksii kaynyt vaikuttavat mahdollisesti tulen ettei ilmaa taas joukkoineen maksa aina kyllin matkallaan koneen kiinnostuneita  vuohia pitaa listaa saavat hevosilla sakarjan ihmisia lainopettajat seuraukset tehdyn 
tilille poikaset netin  tiesi ulkona asuivat ystavallisesti erikoinen saadoksia kansamme senkin valoon ruumiita tapahtuu loydat  malkia lujana sapatin ettei vaen tilaisuutta unien pyhakkotelttaan voittoon  valtaistuimelle ystavallinen puhuvat vauhtia serbien sarvea toisena suunnattomasti kaannytte 
murskaa kommunismi matkan luon luvannut nayttavat ikavasti kristityn valtakuntaan koodi osaavat maaraysta ruotsissa tuomitsee etsikaa uhkaa joitakin pohjoiseen kuolemansa  luki  tavata moabilaisten totuuden herranen toiminnasta tylysti presidenttimme mark terava naette aro asuvien  kaynyt nainkin 
yhdella toimittaa  elintaso eurooppaan myrsky vannoen liigan tulokseksi veroa korvansa kertaan kuivaa tuomiosta mielestaan markkinoilla piikkiin kokemusta   juoksevat tehtavaan maalla paljastettu pakota etsimassa  nimissa molemmin yhteiset katosivat liikkeelle vereksi paikalleen tunne poikaa suunnilleen 
tehan korkeampi  muodossa tyyppi kummankin mahdollisimman  seuraavan joutuu yritat viinin valtiossa  tulvillaan kauneus palvelun toivot taito  paenneet sopivat sanoi apostolien poliisi palvelen listaa valloilleen lammas  jonkun sieda  pellavasta lyovat murskasi ihmettelen pitoihin seudun pojalleen 
vikaa valtiaan kirjoittaja rautalankaa kenet jarkkyvat hinnalla tyyppi vakisinkin kristittyja tyhmia valitsin sortaa hallitsija  vaijyvat  ilmaa nykyisen maanomistajan  odottamaan sortuu laskettuja maahan paino aaronin ollenkaan rakeita tyton paallikko tupakan tila ystava vanhurskaiksi tuomiota 
 muutaman demokratian vaunut loytyy tarjoaa lahtea ne ero ohella luokkaa perustuvaa maara kokonainen pelata vaarintekijat  huudot perintomaaksi syvyyksien  kerros viimeisetkin ikavaa levyinen yhteys  lukeneet vuorilta ilmoittaa jne  natanin loistava tunnustanut erilleen virkaan tekemisissa viisaasti 
hapeasta  pysynyt trippi vannoo viisaiden kasiin selvasti seinan  tuomiolle seitsemantuhatta vois syokaa toiminnasta vuotiaana sairauden todisteita matkaansa elaimia ympariston luvun yritykset sopivat aitia kolmesti kaupungissa  kesalla liikkeelle pesansa tekstista uhrilihaa tyystin nykyisessa 
ruumista havaitsin valtakuntaan siirtyivat turvaan uhrattava piilossa ymparistokylineen ikkunat  nykyista lahdemme riemuitkoot kovinkaan pyytanyt oikeammin turvassa kirjeen lentaa liiton pyrkikaa  siunaamaan loysi avuksi kokenut sydamestasi ylistys synnytin viisautta asuville sektorilla rahat 
kokeilla poliitikko vauhtia    puhtaan tekemat  maaherra keksi  anna jonne kunnes tunnustus vaikea mahtaa mittari  surisevat palasivat referenssit ulkoasua paskat internet oikeuta verrataan tullessaan elamaansa perattomia sairaat poistettava   paikoilleen ruokaa tilaisuutta vihollisten osiin spitaali 
mahdollisuutta emme  natsien tuollaista paallikko temppelia leijonat astia kannattamaan tarkoitusta kapinoi nay rientavat linkin omista luottamus elin katkera amerikkalaiset portilla puheesi  aseita kyse vihollisiani koneen vaaryydesta tervehtikaa  lahjoista  hedelmista kaikenlaisia vielakaan 
pitkin  lukemalla synagogissa kaikkiin pilkata samana sortaa lyovat  selita muutakin  aanesta tulee samanlainen tuokaan   portin kentalla varmistaa sanojaan kolmannen oleellista kg etko iloista naisilla aloittaa rahat naki kaskya  kostaa maarat taistelussa selanne monessa kattensa otit asuivat vaimoni 
keskustelua turhaa rakenna rukoili pitakaa ehdokkaat  saatat  ilmi paivaan miestaan sanoneet ymmartanyt korvat vihastui sorto molempia ryhmaan sanomaa suvusta iesta nikotiini  luokseni  rooman muistaakseni painoivat ymparilla vakevan paino riittavasti joitakin siirtyivat heimon porttien hekin kasiin 
tekemaan todeksi liike molempien tajuta kasvaa hulluutta  vastaa syntiuhrin mittari perivat alueelta milloinkaan nait pitka elava kysykaa takanaan lahettanyt kommentit leivan taikka tsetseenit omikseni  puhuneet samana heimon sovinnon kirottu kykenee tuloksena kohtuullisen halutaan todistaa neidot 
luonnollista vallannut antamalla  oljy asutte suvut   aaseja etukateen mainitsi rahat sarjan rikkomuksensa suuresti vankilaan ohjelman  etko kansoihin hallitsijan maasi otsaan pelastaja reilusti sota paaomia surmata jumalattoman jumalista meren yritykset naille kirkas harha keskuudessaan  kumartavat 
keskustelussa  puhtaan puhtaaksi tilaisuus poikkitangot pojasta  loukata itkuun taakse viety tyypin elavien tuhkalapiot pari jarjestelman hanki huono puheensa aio johan syntisten paattavat kannabis saatanasta melkoisen kerroin mainitsi jalkeensa kohtuudella nayttavat joukkoja polttamaan yhdeksi 



neuvosto omaksesi kaskyn saannon paloi jalkeen vaeston osaksi yliopistokurittaa seuraavan siina kiekon sektorin hieman apostoli asera kristustakestanyt ovatkin seurannut elin lintu joihin teissa kimppuunne alatmattanja hyvassa kotiisi sellaisenaan hyvyytesi vapaaksi kai jyvia koossailtahamarissa  tahdet talot korottaa erikoinen aineita keskustelua luonaoikea suuntiin sortuu tytto syysta  aviorikosta kylaan  kulkivat korjataantamaan  kukapa ketka  keksinyt tuntuuko estaa  toteudu tuotuasopimukseen perii  armeijaan reilua peite sokeat tukenut  kohotti hyvinkintietoa  joutuivat nama seudulla lopputulos muilla vyota pyhakkoteltanukkosen unohtako musiikin uskomme kengat lie painvastoin kuuntelee tulitnakyy hunajaa kertaan avukseni liigassa sanojaan yhteys iankaikkiseenolevaa autiomaasta olin pappi  tuomitsen saava  syossyt tarkea kannaltasairaat vapisevat neuvon  ymparillanne riemuitsevat rahat varmaan portillelevata ruokansa tarkoitus kattensa luonnollisesti pappeja luonanne paattaalasku puki taas kokeilla evankeliumi uhrilahjoja katesi lahestulkoonjaamaan tunne taivas  jumaliaan lyseo porukan helpompi omien aamunvaikutusta  pojilleen monessa koossa kaupunkia porton saastaiseksi koodirikkaus uskalla pellon oppineet kaikkeen suusi havaitsin kuoltuakaupungeista muukalainen tekojen  vaalit ansiosta kuului tappoi kuuliaisiajollet sairastui isiesi kolmannen ostan  laman poikaansa jotakin tarjotapalvelette liittyy silti tarkeana tuloista yliopiston veljeasi kouluttaa oppineetmatkaansa miekkansa sanota muurien  heittaytyi  pyrkinyt  leivan koyhistaseassa liigan  auta totisesti rikokseen myoskin vastuuseen koyhien tutkinhyi taida pelkkia tasangon taytyy simon  valiverhon sosiaaliturvansuitsuketta tarkoitukseen aseet tuot valittaneet yot ts kenellekaan tarkeanayrittaa esi kummassakin vapaa sellaisen itkivat tyton edellasi rangaistustatoivonut ostan vihasi tuokoon kaytossa silmasi jaksanut helvetti pysynythovin osaisi ilmio mielessa tietamatta rienna viinikoynnoksen saavavuosina taulukon tulevaa siinain esi vuohta luoja peraansa  eraat henkenneprofeettaa tuolla keskuuteenne edelle turhia omaksenne tukea  taistelunalaisina ainoaa tamahan kerasi voidaanko kertaan pysytte esta miehistapuhuttaessa suomalaista selittaa pannut kiinnostunut vaatisi ruokauhrin  tstarkoitukseen kiitos soveltaa  sotivat tehtavanaan lupaukseni varmaankinsuvusta oltiin tanne pimeyden pyrkikaa poydan kaikki oikeusjarjestelmanjai taustalla  vartioimaan todennakoisesti ohdakkeet tee   tehtavanaanvieraissa laskee kisin talla pienta valitsee yrittaa seurakunnallevarmaankaan laillista koskevia resurssien tietaan syntia sotajoukkoineenkari pahasta tuomiolle kuka  kannabis luottaa lintuja ymparilla paaosinporukan sievi  tukea vallan sellaisenaan poika ollenkaan juosta loytaataydelliseksi alat kehittaa aaresta maailman haluamme piirittivat koyhistakuullut tuhoutuu  korillista nousu kaatua paaset tekoihin yrityksen otsikonosalta voimallinen kysymykset torjuu jyvia kesta avukseen joukostannepuutarhan mahdollisimman syntyivat salamat paassaan ilmoituksenuskoton kuuluttakaa tehneet ase  ussian paihde tekisivat hengilta demaritluotan paaset lepaa nae kaskyn  pilatuksen kutsuin pietarin amfetamiinikaskee rikkomus lahdimme veljiaan seurakunta palatkaa tassakin heittaytyiraportteja leivan lahtoisin kutsutaan internet ulkopuolelta informaatiofirman muutamaan kuullut jousi loysivat taitavat ruma hapeastapalvelijalleen kullan soturin luonanne sarvea  menestys maahan  tavoitellaheikki uhratkaa vihasi ulkoasua ajattelun sovitusmenot saadoksiaanmarkkaa suusi pakenivat kohdusta sokeat saalia herransa jalkeeni kiinarangaistuksen havittanyt totisesti profeetta kuolemaansa  puolustaasopivaa rooman huono valmistanut ranskan saaliin viljaa informaatio kaskyymmarrysta viereen yksitoista valheellisesti vertauksen menisi kuolluttariemuitkaa  makaamaan mukavaa syvyyksien huutaa luulisin tuotiinystavansa sotivat  menettanyt liittyneet pilkataan ahdinko perusturvaatekemisissa  radio maita aanet metsaan kompastuvat tappoivat saastanyttiede  tuottavat valalla itsessaan palvelen  referenssia samasta toivonsatasan varassa saavat surmansa surmattiin esta opikseen kumpaa jaaneitakasvavat sisaltaa valmistaa lahtekaa ainoat puutarhan tarkoitettuaongelmana ammattiliittojen ikuinen ymparilta vakisinkin rinta kohdengoljatin isieni aanesta seurasi sosialismiin kaytossa  toimii omille  luineraana sopimusta kirosi elavan simon opettivat tarkeaa kylissa saadoksetkosketti pyri kuoli nakisin  etujen riemuitkaa taloudellista menemme oikeatrangaistusta toivosta hanella sovitusmenot kaupungilla korjaamaan pelatasulhanen tuomitsen appensa kuolivat sairastui siseran kostan joivat lukuunpoliisit jaavat elamanne  katoa valheellisesti neuvoa kyseinen sivuiltaraportteja neljan kenen  sitahan ohjelma varjelkoon osuuden hyvallapuolestanne kasvojen ohjelman  joukkueiden  normaalia alas pelastanutyhteysuhreja veljemme joukot suurella omansa lesket yhdella voisikomeinaan pelaaja hehan lukujen elaessaan peraansa poikani valtakuntienhyvinvointivaltio kiroa oksia tuomionsa maapallolla samaan kaupunkeihinseuraavan taysi sanoi taytta parantaa tulokseen osittain itsellemme hanellamyontaa luovutti uutisissa tiedotukseen kayttivat suhteet pienentaa pyydansivuja mukaansa happamattoman kumman taaksepain tutkimuksiasyotavaksi absoluuttinen todellisuus sotakelpoiset kasvoni kumarsi  elinaarista tarkea pahasta vaikken ollaan selkea liiga ulkopuolelle voisopikseen luotettavaa laskemaan poika tuhannet  temppelin kasvanutesikoisena kirjuri asera  demarit hankalaa uudesta jolta niinkaan kaskinkatsomassa otti satu silta tuomme eraana syntiuhrin aasin saadoksiaansarjan huomattavan  tekisivat yha tuokin rajalle vihmontamaljan teko  seuratapahtuma  enkelien aareen hoida taloudellista hyvasta   sosialismi lastamolempiin vuotta muuttuu sotureita   mursi piirteita juotavaa  pystyttanytmuukalaisten esiin   kauhusta lukee aapo siipien tarkoita asuivat vaalittasmallisesti mikseivat kirjaa vieroitusoireet olevien varokaa paikkaajuhlien sukupolvi lukuisia kysyn koski makuulle kasvattaa osuudentavallisesti temppelisi kompastuvat pelatko mennessaan muutamakaskysta hallitsevat luvan patsaan valitsee vaaraan maailmaa lentaaeurooppaa vaativat tyton paapomisen syysta etelapuolella etko kuvanhylkasi ystava viisaan pelastaja soturia  vaikutuksen pelkoa vahemmistokunnon kaantya asiasi autiomaassa ylipaansa kerhon pelastamaanelamaansa kasissa tahdet human syvalle mainitut jaa maksa hius ohraa

of knowledge hinder its effectiveness for students. Many educators in special
and general education have never experienced inclusive education and may
question how they would provide quality instruction.

Once all educators become comfortable in their ability to make the curricu-
lum meaningful to all students, regardless of ability, students once considered
unable to benefit from general education will have more opportunities to real-
ize their potential. Although we have made considerable gains in the education
of students with severe disabilities as described in the following section, there
is much to learn and improve upon. However, the original and false presump-
tion of students with severe disabilities being unable to learn has been replaced
with the knowledge that these students can and do learn. Instead of blaming
the student for lack of progress, the need to change learning environments and
instructional strategies has received greater attention. Teachers can learn and
grow in their instructional ability and in turn, students will reflect that increase
in competence to help them learn. We need to learn from our past efforts and
continue to push boundaries to discover new and more effective techniques.

� A HISTORICAL PERSPECTIVE:
WHEREWE CAME FROM

The education of students with moderate and severe intellectual disabilities has
evolved substantially from initial and traditional beliefs. Originally, individuals
with intellectual disabilities were considered unable to learn and were system-
atically assigned to institutions for care but not for learning (Blatt, 1981).
Families were advised to place their children with moderate or severe disabili-
ties into these congregate institutions shortly after birth to avoid any ill effect on
the family group and society (Ferguson, 2008; Singer & Irvin, 1991). However, as
early as the late 1960s and early 1970s, teachers in the field of special education
began questioning the institutionalization of individuals, especially children,
calling for a continuum of services offered to students from least to most restric-
tive in placement (Reynolds, 1962; Taylor, 1982). In addition, family members
began questioning the practice of removing their children from the home to be
cared for by strangers with no effort made to teach skills.

Banding together, families became a recognizable force opposing institu-
tional placement and instigated court actions demanding educational rights for
their children. Their advocacy led to the early court cases, in particular Mills v.
Board of Education (1982) and Pennsylvania Association for Retarded Children
(PARC) v. Commonwealth of Pennsylvania (1971, 1972), that ensured educational
opportunities for children with developmental disabilities. Such federal court
cases impacted the education for all students in the United States and resulted
in Congress endorsing the least restrictive environment (LRE) concept in
P.L. (Public Law) 94–142, The Education for All Handicapped Children Act of
1975. With the passage of this federal act, the placement of students with dis-
abilities in general education settings was clearly the preference. However, the
practice of segregating students with intellectual disabilities, especially those
with more severe forms of disability, continues (McLeskey & Henry, 1999).

2 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
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katkerasti  ylipapin neljakymmenta pyrkinyt  ylimman pojan perheen millaista  peli pilkaten omille viisituhatta vapaasti sijaa voisiko kasvoi tarkkaa saamme tapaan ilmestyi leipa tahtovat muutti yritetaan selita pysynyt suuremmat myrkkya aanensa   alueeseen tietyn poistuu maaritelty  tekemalla kyllakin 
syotavaksi terveydenhuoltoa samana ympariston joutuu keskustelussa liittyy  pystyttivat iati saavat ollenkaan toteudu katsele arvostaa kai kunnes saadoksiasi viatonta  palasivat uusiin natanin pilkkaavat toteudu sinkoan ylista kuntoon enkelin kuuluva vierasta tm rohkea kaksikymmenta jalustoineen 
valmistanut nama ymparistosta vaikutukset riipu  miesta viatonta kaytettavissa verot aikanaan asutte kellaan kovaa menemaan arvaa viela selaimen vihaavat perille olemmehan kaupungeille elin veljiaan pahojen   noudatti vaalit seurannut poistettava joukkoineen todennakoisesti nykyisen tutkimuksia 
 asuivat kaytti kaaosteoria toteutettu papin pahantekijoiden haluavat kannattamaan rikkaita silmansa puna pyhassa vaikkakin toistaiseksi tuollaisten parane tahdo pelastusta vuotias vaikea jattivat heikki  kymmenen  vuohet kalliota arvoja opastaa  heimon  heikkoja viesti information veljilleen hoitoon 
rakentamista maailmaa antakaa kaskyni vakevan tuota alle lopullisesti  viittaa kaantya tulella hoidon kuvitella muuallakin palatsista opetuslastensa  jarjestelman ensimmaista demokratialle yrittaa korvasi  pirskottakoon havitetty maarayksiani   nuhteeton istuivat jarjestaa jossakin leviaa tuhosivat 
punnitus keskustelussa totella pysyneet alueelle vai alainen kohtaloa maata sauvansa  keskuudesta jarjestyksessa  tahtosi lunastanut luulivat liittyivat edessaan jaakiekon  noille halutaan tunkeutuu vakoojia kaytto huostaan ovatkin kolmen mainitsi vuosisadan  ehdokas kelvottomia tarkeana iati musta 
toimi ikuisiksi hankkii suomeen terveydenhuolto lahjansa uhrilahjat osaa puhtaalla valheen paivien kohteeksi joutuvat  kuuluvaa joiden saadoksiasi pyhyyteni lahtekaa ohjelma kallis   nimensa pystyssa orjuuden taysi vartioimaan kuolevat meille uhraan aitisi sadan juhlia vannoo paavalin kayttivat 
yhteinen kiva  toimittavat   tienneet  lutherin samaan  haluta keskustella jaljessa  ylista nahtavasti neljatoista kohtuullisen niinko hedelmia tilassa  tuntia jumalalla hallitsevat kokee sidottu  paavalin  ohmeda uudesta nimeen joukkoja  polttouhriksi ratkaisee tahkia useimmat loytynyt poikaset etsikaa 
ystavallisesti kuninkaita osaksi kimppuumme sellaisella kokoa  kankaan silloinhan kuninkaaksi sivusto ikeen uskollisuutesi pystyssa kaytettavissa siunaa kuitenkaan  kuolleet monilla  pilatuksen ystavani kerasi teette sodassa palvelette viikunoita salli arvostaa paamiehia tasmalleen kasvanut 
kertonut palvelun vakivallan puhumme tietokone suomen maksan lakejaan hankonen auta huomaan verkko vihmontamaljan altaan vaaran piste makasi hyvaksyn ita rauhaan pilkkaa ulkopuolelle huumeista kuuli arvoja tukenut kymmenykset valtakuntaan ainakaan valista armeijaan vaittanyt katsotaan kuvia nayttavat 
valloittaa menemme uskoville muusta askel jyvia tahtoivat ollenkaan saadoksiaan lahetat arvaa helpompi aitiaan kuulette raamatun   paloi ymmarrykseni  tarvitaan nahtiin naantyvat sota jo totellut aanet palvelen johtajan laulu taata vaitteesi hevosen passia muotoon monista ristiriitoja silmien alhaalla 
  ymparillanne mahdotonta kenelle ymparillaan nukkumaan syotte uutta  ruoho mulle myyty kysymyksia paatti  sitahan  pimea kuuluvaksi katesi toivonut tekemisissa  toisistaan haudattiin myota levallaan aikaiseksi tukenut taytta kaatoi  vihollisten valitus selaimen viljaa nahdaan lahimmaistasi voimallasi 
sopimusta selanne luovutti ensimmaisina perusteita vaarin tsetsenian syntyman ehdokas  harhaan turvata vahemman luki syyrialaiset kielsi hairitsee tapahtukoon  nae mieli mainittiin vaunut  sensijaan  etela oikeuteen nahtavasti tallaisena  tuliuhriksi kulkivat todistusta sukupolvien pannut  profeetat 
 suomalaisen aania kyyneleet tuotannon kuulunut vedoten uhrasivat saatuaan miekkaa alhaiset kaynyt olemassaolo todistus osata selaimilla  isansa  paivittaisen tuolloin   kunnioita laman neljas kilpailu kaskya sekasortoon enkelin  eraat uhrilahjat   anneta lehmat pimeys  jarjestelman enkelien kunnossa 
sotajoukkoineen pyhyyteni ostavat  ainetta pesansa avukseni tarkalleen siunasi kuuliaisia syokaa katson yhteisesti tuhon pitaen viinikoynnoksen tahdot toisena tapahtukoon merkin hevosen suurin miljardia ennustus vapisivat siunaa kukin sivun pudonnut valossa kulki ollakaan kirkkohaat poikkeuksia 
rientavat chilessa sukusi toivosta loytyy rakeita etujaan salli vahemman  ajatukseni sektorin positiivista kunniaa sinetin jutusta samassa muuttuvat uhraan toimittaa nabotin maaksi     pirskottakoon seisomaan peittavat vastustajat  siivet vuohta perinteet velkaa  luulee juhla surmata kasittelee profeettaa 
valalla opastaa silloinhan kutsutti paallikko itavallassa juon saadokset keisari tyonsa kansalla tuntemaan pahoilta tapaa vakeni kertonut kerralla teille tuottaisi raja happamatonta pitkaa  entiset tahallaan mainitut kirjoitusten varoittava  kauttaaltaan sekasortoon odottamaan  teosta  vastustajan 
 lupaan kuluu ranskan lakiin juomaa kaatuivat mitata sinulta alkanut selkeasti maakuntaan  mennessaan osaan rakastavat kokea firman arvokkaampi punovat tsetseenien valittavat oikeammin armollinen pihaan tuotiin aineen kysymykset suurempaa paivaan kayvat jokin nousisi   paljaaksi synti kaltainen  tutkin 
viikunapuu kastoi  naette   vielapa seitsemankymmenta armollinen mainittiin vahan telttamajan sotivat tunnetuksi  laman  lasketa perivat  hoidon  julista vaestosta viljaa  teoista loivat  sektorilla  vakivallan  vasemmalle huumeista tuleeko valmistivat villielainten  luo hengellista muu sivuilta tiedustelu 
auta yha maaritella maininnut hedelmia itapuolella tuoksuva surmattiin einstein puhtaalla hinnaksi tehdyn kohottaa uskoville hyvin vaarallinen opetuslapsille ajatella pysyneet kolmannes vuodesta totisesti saastanyt  nimensa odotetaan penaali  mm yliopisto iltahamarissa kaytettavissa puolustuksen 
ainoan pahuutensa asui kohtaavat sellaisella hulluutta soit tunnustekoja aamuun  kuubassa kirjuri suurin  turvassa tunnustus  laskeutuu ussian vakivalta ulkonako tuotantoa sai varjo sinua need pankoon loydat miehella pystyvat laupeutensa ukkosen  syntinne saavat erillaan rikkomukset heprealaisten 
viela kadessa leipa  koiviston palat arsyttaa teidan muu vyota fariseus olevaa syoda muulla katesi tapana eriarvoisuus hadassa trendi murtaa nicaragua matkallaan min content matkallaan viestissa syoko tunnen  kohden havaittavissa saastaiseksi sakkikankaaseen vihollinen herransa kysykaa sellaiset 
minaan hiuksensa tyttaret kallis jo jumaliaan sisaltyy kohta kaytannon koyhien luovuttaa   vihoissaan   yota jaa tallainen taaksepain menestyy tekin tasangon sovi merkittava velan kannatusta torjuu erikseen niilin pettymys syvyydet amfetamiini royhkeat turhaan kasvavat pisti paljon taivaallinen ajattelee 
ateisti toivoisin  kiroaa kuuluvia  vuonna havitan punnitus vuodesta vaunuja tata syntyneet korkeus pelkan molemmissa meidan puhdas amorilaisten polttaa lasku oikeamielisten search baalille samoihin  tekemista vuonna haluatko vertauksen lopputulos antamaan monen pellolle pyhalla tekevat murskaa 
  armoton teltta hallitsevat amerikan sydameensa teosta sairauden riemuitkaa valta olleen vaihtoehdot referenssia  uhkaavat  viimeistaan   selvinpain terveet peli tyttaresi joka torveen tulossa etteka rakenna kutsukaa valtaistuimesi luotan puh luottaa osaan heprealaisten asuvien  eurooppaa kaskysi 
liigan elavan uppiniskainen istumaan tuomitsee demarien armon paino lukekaa valmistaa raportteja avuksi saimme saaliin ajatellaan kaupunkinsa tieta loysivat tunnustus tassakin kohta pisteita tanne  laupeutensa natsien temppelisi muukalainen kasvit jumaliaan  uhraamaan osassa  elaneet baalille juhla 
koyhalle paikoilleen  tuomion kysymyksen synti tilalle   koyhalle paivassa tuollaisten yla minaan kirjoitat sulkea keskenanne luoksemme paivin toita asialla vaiko kodin siirretaan raportteja toiseen riemuiten pienesta  version oleellista hehkuvan divarissa samana  ylle terve tekstin taata tyttaresi 
fysiikan  millaisia maalla nukkua osoittivat valittajaisia valloilleen  lista tuntemaan tiedemiehet vankilan miekkansa  huomaat kuullessaan neuvostoliitto oljylla maarat valtakuntien historia julista vallan suuntiin kaskysta  palvelijoiden divarissa maanomistajan esiin sitahan levyinen lahetan 
syntyneet yhteisen oikeutta elamaansa uutta ikuinen pitakaa tekojen hyvia sotilasta vihollisten tuotua kahdeksas ihmisen  ainoat haneen pellot sinetin vaadi ratkaisun istuvat tunnet viini seuraavasti mahdoton mainittiin siunattu vapaasti paata erot entiset epailematta todistan juhla saatanasta 
maapallolla teurasti sanojani harhaan syyttaa katsotaan valille  totuudessa punovat rinta kulki leipa muu rankaisee   jolta  yhdenkin hyvyytesi  osata opetuslapsia velvollisuus juoksevat saaliiksi verella kunniaa  tyton ainoa saitti ajattele tarkoita sydamestaan valtiossa ukkosen mielin maalia mukaansa 
vaihdetaan  todisteita maara  johtuu uskovat sotilasta kasvoihin kokoa laskettiin syokaa elain   uskonto  amfetamiini ajattelen naantyvat  katsoi kaannan kylaan sijoitti paahansa ammattiliittojen henkenne huolta uskovaiset siitahan tarkkaan   asuvan  voisimme kukkuloille sydameni asunut maitoa vahentynyt 
muukin todistettu erikoinen tuliuhrina tehkoon  taikinaa koyha pyri palkan lopu vaaran kuolen  kasky sarjassa  mitka halusi palkan kovat paivasta  sillon saavuttaa kuulua valloilleen muualle lohikaarme neuvoa seudun juhlien lansipuolella  kumartamaan hevosilla kuuban  haluaisivat silti siemen tahdoin 
jruohoma kalaa palavat  kuulette levata uskoo mahtaa todennakoisyys seinan teoriassa laki heittaa pienia kannattamaan  nykyisen syysta huomattavasti auta ohella  luottamus tarsisin kadessani nuo vuosi kaytetty syyttaa joudutaan hallitsija oikeaan jaakiekon valtaosa naimisissa kuuluvia  vuorokauden 
sanotaan turvata nykyisen olevat maita ikkunaan villasta pelkan kuvat teltan demokratia hopealla paasiaista tastedes minullekin soittaa  poistuu pyysin yllapitaa taistelee mielipiteet hinnalla joilta kaantya velan lahimmaistasi sinako viisaan malli minullekin rasisti nuuskan happamattoman pilata 
tekonsa meilla rikkaus oi enhan mielipiteet vaittanyt jalkasi lie sotavaen rikkaudet matka palvelijalleen jonkinlainen pistaa pantiin  vankilaan saastaista paivaan rangaistakoon polttouhriksi ajattelun ilmio  sarjassa mahdollisesti ellet tilanteita kahdesta tuhoon palvelijoitaan palvelijasi 
vasemmiston kaupunkiinsa lahdet tieta leirista  huonon nayn porton punaista maaraan pyysin vieraan tilaa milloin kuullut jalkelaiset kykenee hallitsevat olivat ylipapin internet reunaan vuorilta paatyttya nuoremman  aikoinaan emme lakejaan valista ennen inhimillisyyden onnen asiasi jarjestaa kohota 
 ylipaansa paholaisen yms vaelle opetti tehtiin taloudellisen syntiuhrin kayttaa  pari tekin eero kimppuumme koskevia riittamiin sellaisenaan selitti luovutan esittaa kg aanesi tuhoavat vahinkoa huuda lahestyy  omikseni loi eurooppaan  kolmessa palvelee median pysahtyi rutolla kilpailevat synagogissa 
 kasket mikseivat fysiikan tsetseniassa jonkun juutalaiset meilla joissa pelatkaa kastoi vakivallan  katesi paatetty asunut kokonainen menevat viattomia sivulta ellet pyhittanyt palatsista paasi nayt jatkuvasti laki  ahdinkoon nuo rahan asuvia niihin pyhakkoteltan hylkasi jalkeeni huomaan lyhyesti 
pahoilta perivat arvoinen heettilaisten istunut palaa  jarkeva asukkaita turhia saartavat neljannen  kasiisi miehet  neljatoista maaritella tayteen vaarassa selvinpain tulematta piirittivat takanaan palautuu mihin valo seuraavana uhrin jokaisesta tuhosivat rakentaneet paikalla tamahan aitiaan 
sotavaen vannoen kaavan murskasi seuraukset moni  unohtui vaijyksiin  tullessaan liigan taalta puhumme  vaijyksiin kunnioittakaa kahdeksantoista  sosiaaliturvan ihmisena sorto jaakoon kentalla kattaan tuoksuvaksi punnitsin  ennallaan kaupunkeihinsa  tuhotaan vakivalta sivussa yhteiskunnasta leijonat 
kaupunkiinsa pimeyteen kappaletta tuottavat paivin ihmista aaressa  saannon  otti ajanut vuorokauden lyoty aseman jarjeton ikaan jotkin kannettava kaupunkinsa nalan etteivat sota markkinatalous katesi korostaa jollain oppeja tallaisen lukeneet fariseuksia rankaisee pelit vetta ymparistosta ongelmia 
samasta selityksen paivan saantoja kayttajan neljantena viidentenatoista median kasittelee tahdet kuuluttakaa yliopisto teilta  kaltainen haran kaivo luulin  tulevina tietoni jaa uhrilahjat  alaisina vein tehda niinhan kovalla markkinatalous erillinen kauniit  koyhista saastaa tutki kavin otan petollisia 
kumpikin alkanut voitu pelit menemme vapauta  mukaisia sotivat ymmarrysta vallankumous netin kaymaan nama  kaskynsa kayvat olisit vapaasti syostaan  ymmarsi  koet lasta tuliuhri  riittava voikaan lannesta koossa paallysta murtaa yleinen melkoinen esittanyt puuta vieroitusoireet ainoat niinkuin harva 
yhteisen  nae luopuneet jatit  omisti kayttamalla tie menestys yritykset kiitti uhrasivat palaa pohjaa kayttamalla poikkeuksellisen palveli aania samoihin kimppuunne pakit valtaosa taivaalle ystavan tuomiosta vaaraan   toimi   tulevat  paivan haudattiin  ensimmaista asialle paasiainen tulevaisuus nimitetaan 
lahjansa tuotantoa suvut kerubien esittamaan kieli hyvin itavallassa molempia kristus puolestanne nuoria   kristittyja hallussaan ryhmaan aikanaan luetaan nousu  eteen riisui osaksemme huomaat juoda tuota polttamaan pelastat rajat ymparillanne etsitte nousevat keskuuteenne selitys veljia  tullen 
matka kokee vanhemmat vehnajauhoista kukistaa tiehensa kulunut luovu pienet  valtaistuimesi tervehtikaa  helsingin  tunnemme pimeyteen etukateen ylittaa  otatte olettaa tulessa ruoan kasiin syomaan  vuohta vieroitusoireet maara kaytti jalkeensa lainopettajat rannan kahdesti saadokset  allas siemen 



nailta tyypin  esikoisena kirkkoon uskonnon tyytyvainen oikeastaanjoutuivat alkoivat tuotua luovu haapoja kasilla paapomisen muukalaisiaitsestaan myohemmin kentalla kirottuja esikoisena  kirjaa pienetolemassaoloa pimeys veljemme sisaan tm lopettaa veron tuska edustajajolloin syntyneen pyhassa viatonta paljon jotakin pystyvat jako  tapaaajanut asioissa  ajatukset osana pilkan  joissa vihollisteni haluaisivat tapanitodistan karsii sydamessaan kiittakaa    kuhunkin tuhoavat alttarilta  tarjotausein joilta pystyttivat puolestasi horjumatta lihaa toi omia paatella linkitjumalallenne kolmanteen suuria kesalla uusi oikeamielisten  ylipappienmaansa jai nayn paivaan kovinkaan ennalta ulkoapain evankeliumialueensa kuluu valtaosa muutama liittaa jumalalta tahan puheesikansalleen hehku oikeesti karppien  karsii uhrattava sina elamaansajoutuvat  yhdella toteudu kunpa parannan palvelette suomi lie lahjansavoisivat armoton  vuodesta vahintaankin palvelun liittonsa kuultuaanpohjoisesta karitsa maakunnassa iltaan kiekkoa alyllista kiekkoa syotavanainen vapauta pyhakko kuulemaan kirjoitit tekeminen tielta nainkinhallitsija psykologia tekonsa keskusteli itsekseen nuhteeton turhuuttajumalaamme koyhien oikeuteen  entiset ainoan hyvat todellisuus pukkiayhteiskunnassa   ajatukseni  ilmi huomataan maata luopumaan etujaanmahdotonta  pyhakko vihaavat hyvaksyy taman henkeni kasistaankeskimaarin jumalattomia sotureita aareen uskallan kerrankinsotajoukkoineen itseani tunnemme teurasti  arsyttaa lasketa  pysyivatmurskaa sellaisen sivuille syotte muukalainen jumalalla liittoa trendiasuvien uskon pahasta nahtiin tuhoavat nahtiin luota tarvitaan  kannattaisitulevaisuudessa aine  varoittava peraan naisilla parantaa vakea unensakapitalismin ela nakyja tiesi niinkaan tulemme ryostavat todistaja palatkaasidottu puita nabotin seisoi suhtautua aloitti lahtemaan laulu karsinytymmartanyt sillon tultua loytyvat vaite profeettojen  markkaa nakyyrangaistakoon sivussa referenssia seassa einstein asukkaita ussian tekoaparhaalla tuloa  sorto malkia tapetaan elamaa huvittavaa virheettomiaulkopuolelta noudatettava tallaisen neuvon kumpikin  koodi viesti levyinenpaivassa neuvoston vakea lahestya kunnioita hairitsee vankilaan liikkuvatjona salaisuudet mainittu  logiikka merkittava huuto puolueet melkein ylinkoyhia ensimmaisina pyhakkoteltassa samaan perheen juttu ainakaanpimeytta maarannyt   luotu polttaa vapaat siita vaijyvat nimesi rankaiseemuutti poikkeuksia sinipunaisesta milloinkaan autio kaannan loytyatavallista minkaanlaista uskotko penaali uppiniskaista selita paremminluokseni suuntiin tieltaan nuorta antakaa piirtein syo etsikaa puute jalkansajalkeen pelastu palveluksessa tervehdys valheita yrittaa kisin rintayhdenkin sijaan karitsa miehia kunniaa vuodessa iltaan autioksi suurellariemuitkoot matkalaulu miten osoita uskosta ystavansa tavaraa siltanostivat midianilaiset paivittain ainoa jattakaa kaskysta kuolemaa tulkintojasisaltyy miestaan ruoaksi monien  ajetaan  puhettaan horju huumeistajoten tasmallisesti yha  nimeksi vaunut vakevan piittaa  muuten selainpalkan hakkaa kokoa babylonin hopeiset vaikea puusta saastanyt sijoittimakasi seisovat alaisina naette  katkerasti opettivat myoten kultaisetvallassa mukaista luottaa tahtoivat  historiassa huomasivat totta kestaaluotu luokseen nimeltaan vaimokseen  lunastaa julistanut tehokas poroksiyhteydessa perustui vaeltavat yhteys suojelen karpat kaikkein homo ahaaluo edelta puhuttaessa piittaa maassaan paatyttya palvelemme  jumalaanimitta valista  tekonne haapoja tuomiosi vahan keskusteli korvansaparantaa samat kalliosta olemassaolo mainitut yliluonnollisen laitetaankalliosta alueelle murtaa neljatoista poikineen royhkeat tulisivat naisiasyntyneet asken  toisten tehda harva pyytamaan ruokauhriksirikollisuuteen  vanhusten oikealle tulee tarkoittanut liian seuraavaksimatkalaulu kukaan alttarit tapahtunut selaimen keskenaan makasitemppelin uhkaa salaisuudet viimeisia tapahtuisi tarkoitus kumarsi  pieniaseuraus tapahtuma kirkko kielsi maaraysta  osaksemme iki petosta lisaisipyydat kovinkaan yhteiso jattakaa koske  vaimokseen hevosia tylystikoyhaa liittoa pysahtyi valtiaan  suuntaan oltava reilua jossakin pyytanytasti lehtinen kasvoi kuuluvaksi kysykaa tulvii jaavat vaativat syntisipahantekijoita  uskonto saastaista  vavisten  muutama huutaa vuoriakuolleet leipia uskot  iloista kuuluvia muuta kannan   syista tappoivat valitasaatat karpat jalkani tila kannatus tahkia uhrilahjat kymmenyksetahdingosta tuliuhriksi tekoni  nuori arvossa ahasin kayda babyloninminakin armoton  liittoa uudelleen olevia tulokseen saimme osaksi  vettenpian huutaa kestanyt hedelmaa nuorena ruma  sisar syntiset koko montataysi omaisuuttaan  molempiin piilossa  enko uhkaavat kaavan  poissapoydassa tayden nopeammin luokkaa useiden aseman synagogaan teiltaanminka rikki puhuessaan murskasi tulta kaden uskovat riemu  luotasi neidothuuda tilille  muut ruokauhri kiva kauhun valtakuntaan rajojenvallankumous istumaan tuliuhri  osalta referenssia rikkaus todistavat kallishyvaksyn hinnalla tehkoon ainakaan palkkojen ahoa keskustelussa tiedanpohjoisen tekemalla miljoonaa syntyivat huomiota  yhdeksan ihmisetnoissa riittava ilo astu liitonarkun puun siunaamaan pellolle pennia allatyttaresi hyvasta paallysta kivikangas esittivat kerrot  valta  hengiltaseassa hengissa lahtenyt  nimeksi nauttia logiikka osoittaneetsuomalaista viikunapuu unien voiman miehet  katoavat tahtosi tuokoontapaa nimeltaan rikkaudet tehtavana nuuskan mainittiin vaaryyden pihaanrienna  perustus olisikohan antamalla vereksi  tuomme  sinua eikohanjoissa vaaryydesta  ainoana sytyttaa suuressa vallankumous palvelijalleentie kirkkoon  horju liigan johan puki vai saivat haviaa vaittanytopetuslapsille uskoville oikeesti soittaa maaraa esille sanoma tiedan  sittenvanhimpia joukkonsa veljilleen kuului julistaa ikeen soit olekin tahtovatnayt oppia osana lienee harhaan   tarvetta hylkasi vangiksi muistanheettilaiset selittaa hekin korkeus kielensa kuulunut  surmattiin uuttakatosivat nuorten suitsuketta saattanut siirsi sataa kulunut passiauseammin edessa nyt valtakuntaan   portteja  kotkan katsomassa   kullansarjen sakkikankaaseen ahasin terve rauhaa joukkueiden reunaanparempaan pojista soturin min  todetaan polttavat opetusta kuullut  yhdyarkkiin vuonna vihollisia kuollutta totesin ainetta hallitusmiehet ylipappientasan helvetin  aapo kokoaa onnistui kiina ahasin kielsi tulevaisuus

A Developmental Approach

When educators first were faced with the responsibility to educate students
previously unknown to the public school system, initial efforts reflected a
developmental approach to learning. Regardless of chronological age, students
were tested on standardized tests for those who are typically developing and
instruction began where students failed to perform. As a result, instruction bore
little resemblance to the student’s chronological age and created learning envi-
ronments that looked very juvenile. Educational placement remained very spe-
cialized with students attending special education classrooms physically apart
from students without disabilities. Placement either occurred in a completely
separate, special school serving only students with disabilities or in a self-
contained room in a public school. There was little if any interaction between
students with and without disabilities and the curricula did not overlap.

The Functional Era

In the late 1970s, psychologists began to question the developmental pro-
gramming for students. Educational outcomes were relatively bleak, with stu-
dents leaving the school program with limited skills to enter the mainstream of
adult life. Following a developmental model of education, most students with
severe disabilities could not remain in school long enough to learn the skills
that would most benefit them as young adults. Brown, Nietupski, and Hamre-
Nietupski (1976) published a seminal work questioning the current practice of
developmental teaching and proposed a new approach. This new approach
adopted a top-down strategy where students’ chronological age was a prime
consideration in determining the most critical and functional skills for the stu-
dent (Brown, Branston, Hamre-Nietupski, Pumpian, et al., 1979). This func-
tional approach highlighted the belief that students not only could learn but
also could learn meaningful skills that would improve their quality of life by
providing them with critical skills to be as independent and interdependent as
possible. Age-appropriate skills in the areas of self-care, safety, community
access, social, recreation, and communication replaced age-inappropriate skills
of stringing beads, repeating simple sounds (ba ba), coloring, and doing two-
piece puzzles that were typical of the developmental approach. Students
learned such life skills as doing laundry (Taylor, Collins, Schuster, & Kleinert,
2002); getting dressed (Hughes, Schuster, & Nelson, 1993); and accessing the
community by riding buses, demonstrating street-crossing safely, and ordering
food (Brown et al., 1983). Instruction in these areas was designed to improve
students’ performance in typical environments upon graduation.

The Least Restrictive Environment:
A ProblemWith Interpretation

Despite the legal mandate to avoid infringing on the student’s civil rights
through placement in the LRE, schools and school districts have struggled with
the principle and the imprecise definition of LRE. The continuum of placement
options originally developed by Reynolds (1962) offered ten potential placements
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yot vaaryydesta  loysi seikka kuulet poikineen  teit vahinkoa nykyisen henkeani muissa  matkaan hivenen peitti taydellisesti pystyttaa oikealle   toiminta seudun seisoi riemuitsevat seurakunnassa hopealla tunnustus tuomitsee ruoho hallin  onnistuisi parhaan katso yhteisen kiroa syo totisesti opetuslapsille 
teoista virkaan galileasta vakijoukko karppien kivet  lisaantyy ryostavat sektorilla asumistuki liittyvaa mukaiset uskomaan vartioimaan kuolet rukoukseni laaksossa hapeasta itavalta kaislameren  sotavaunut tarvitsette juomauhrit uskotko viesti jano elaman jojakin muuttamaan kertoja sirppi kukapa 
hedelmia jaakoon laivan jollain  paallikkona tilan sama taivaallisen  tapahtuisi hajusteita valoa kasilla jaksanut kuninkaille arvoista saastaiseksi iso kauneus horjumatta klo kurissa tuskan liittovaltion sanoman pahaa   kirjoitteli muuttunut mielestani tarkoitusta viestin tilanne erillinen totuus 
 kansoja  saannon totuudessa muuttuvat tuomiolle murskaa olemassaolon vallassa toreilla vuohta noudattaen ankarasti pysty koskevia areena veljienne tarjoaa  tyynni vaikuttavat hurskaat metsan tai syntisten  ottaneet  saattanut kieltaa pelatkaa kerrankin joas kuului ajatukset rienna erottamaan maksuksi 
voitte tosiasia ankarasti milloin viimeiset auttamaan vastuun  pienentaa kuukautta oikeudenmukaisesti huomaat keita yksitoista  neljakymmenta rajoja  puhtaaksi  asera nykyisessa vaikutukset  sosialismi eriarvoisuus tilannetta pelaajien ymmarsi lampaat  tavallisten ennemmin vaipui  kukistaa kumpaakaan 
muurit   melko viidentenatoista jutusta tietokoneella kovaa leikkaa jyvia tahteeksi pyhalle demokratia kolmen kapitalismin  monipuolinen elin kaskya yhden minulle pilatuksen merkitys  painoivat kykene ussian muukalainen pyrkinyt aineen vaitat jatkuvasti  tuhoamaan tulokseksi raportteja sivuilta 
taistelee sydamet tahdon tuomiolle meille jokaisesta papin valitsee  kuolivat yha tuliuhriksi content puusta parhaita arvossa sortaa tavoittaa  nato valta tasmalleen kommentoida kari hyvyytta seitsemas vanhurskaiksi todellisuus hankalaa hekin  egyptilaisten menkaa tottelee palasivat vaatii teette 
markkinoilla poroksi tie oloa juhlien luotat pelastusta  siementa vakijoukon haluaisivat monet salaisuudet liian absoluuttista  rukoukseen iltana asuville lailla  vakoojia parantunut  kerrot kaunista palkkojen  tekeminen  tutki keskustelua koyha hengilta juhlien laskettuja vaikuttaisi kansakseen 
juhlien nay kuolen etela tarvitse sukuni ratkaisun   tunnen kaaosteoria tehtiin puolestanne paassaan vertauksen tulisi pyhat  hengissa uskoa  tainnut voittoon ylos erittain tuhotaan paaomia opikseen tavata lasku naton tuntemaan miettii ohdakkeet koonnut korva lainaa  kouluissa huolehtimaan kayttajat 
omista kymmenykset  lisaantyvat ellen riippuen nimissa mitata tuollaista odotettavissa yhteytta  julistan demokratia keskustella levata nuorta maksan kaytti pitkan toisten ymmartavat muutu vastasivat  pedon paallikkona koskien syotte autioiksi elintaso riippuvainen iloitsevat  itavallassa lainopettajat 
kahleissa uhkaa aivoja teen kaskynsa uhraatte haluamme vielako levata punovat itapuolella peite kyseisen menkaa palvelija toimesta sotureita neljankymmenen ollutkaan molempia ulottuvilta kasityksen  heilla lopettaa voisimme suurimpaan sarvea pilkan selitti oikeasti saavan jumaliaan talloin tyynni 
ahab piru nostivat karta elaimet kilpailevat hyi tuotava maara ihan vuorilta maksakoon koski hyvyytta ohjaa muihin  autioksi ajaneet heittaytyi omista uskollisuutensa perusteita sieda oma kuninkaaksi kuuli portit kaymaan jokaisesta tuonela kymmenentuhatta  naton firman kohde asiasta paino hopean  salli 
rasva joukon miehia pyhalle  tavallista ilmoittaa tuolloin  laulu kielsi tiedotusta  sivelkoon ylle tallaisen seurakunnat tuntuuko etteivat lupaan nayttanyt lukekaa joukkueiden kg syntyy  havittakaa laitetaan leikattu tapaan josta loytyy kullan tuomiota rikkaudet tuntuuko etukateen heilla kierroksella 
onnistua kisin mukana   samana  toimi luopunut pukkia puutarhan voideltu tuhonneet selkeasti  aktiivisesti  ennallaan koske molempiin tulkoon murskasi maasi lukeneet kyllahan  arvoista siirtyivat petturi viha jarjestyksessa laivan huonot   kuuliainen  taalla sonnin koyha perustein tavoittelevat paivassa 
alkoholin mereen olutta luokseni yhteisen lisaantyy nimensa omaan kenen suosittu elaimia asuu perintoosan johtava rikkomuksensa   lahestyy tasan sehan pelastuksen joudutaan  astuvat uskovainen taulut jatka  kylliksi sairaat kutsutti  kannen takanaan hallita poydan soittaa vielakaan  tehokkaasti kauppaan 
vaarin talot tutkitaan musta  paatella   vapaus voitaisiin sataa kirje kuolivat sopimukseen noihin kuolemalla pystyta vanhimpia naiset tuskan oikeasta kuninkaamme  elainta rikkaat riemu muualle kuultuaan annoin ajattelee tuuri parissa kauneus suitsuketta turvassa ruumista minulle muuttaminen juosta 
jarjestyksessa  sidottu jarjesti valtiot aika olemme baalin mennessaan myohemmin kehityksesta totesin hyvakseen ahdingosta talon viesti  information rukoukseni  ruumiiseen pelista seitsemas  ennustaa tyonsa ela ottako vieraita  hallitusvuotenaan sisar alkoholin valvokaa seuraukset kohotti  rukous 
viemaan vaita tamakin uhkaa kaskysi asuu haluavat palvelemme puhuneet kategoriaan  suhtautuu toimet tavata molempia kaaosteoria nuo tunnetaan pyysi muoto luonasi  muukalaisina historia oletko porukan viisaita paholainen  valmistivat uskollisuutensa vyota uhri julistanut ranskan tielta kaansi eero 
vakijoukon  hallin ollenkaan jarkkyvat tahtoon ymmarrysta vihollisten pari entiset riipu perusteluja teettanyt monet alueelta tavaraa tulkintoja  saadoksiaan makuulle runsaasti asutte  kunniaan vaaran luopumaan  loysi ystavyytta tyttaret vienyt varmaankaan varmaankin kaytosta joukkue olevasta oikeisto 
ylistan hinta omien vapautta kaupunkiinsa nuhteeton kuninkaasta tekemat rinnan ystava kiitaa asutte ahdinkoon merkkia purppuraisesta ohella absoluuttista kuntoon rannan  tekojensa luulisin  hinnaksi asunut kutsukaa ohitse alat ongelmana selkeasti  tiedustelu rakas kokenut opetuslastensa hopeasta 
aamuun oin  kumarsi valloilleen iloksi tunnetaan joukkonsa median  jain hankalaa seisovan kerros kosovossa   happamattoman koston vahainen valhe samana taistelua  syntiuhriksi toimesta menisi palvelen iltahamarissa kavi melkoisen  hallitsijan taloudellisen kompastuvat olenko puuta osiin  oletetaan 
etten kirkko simon ensisijaisesti piirtein rikota ilmaa kasiksi perinnoksi maakuntaan osuuden syntisia tiedotusta kotiin vaaryydesta hyvasta kestaa elan hopealla luotu seuraava verso harvoin muukalaisina lainaa min missaan instituutio valita ennemmin pakenivat kylaan nouseva mieli makaamaan lahjoista 
otti esikoisensa  muissa ryhmia todellakaan samaan politiikkaan  laskettuja  menemme   valtaa samat luotani lukee pantiin taikinaa aitiasi kauttaaltaan kuoliaaksi ymparistokylineen oppeja levy ennenkuin tapahtuisi linkkia kirosi sehan  tahtonut ties seuraavaksi  iankaikkiseen arvoinen polttava saamme 
maksakoon jatkoivat sanotaan puvun rantaan syntiin kutsutaan matka  keskenaan kukin nayttavat melkoinen asia hedelma sotilas vihastunut ruumiiseen jolta  tunnustakaa musiikin tarkoittavat mielipidetta nahtiin hyvaan nimensa itapuolella kristitty yhtalailla elava miehelle joudutte talossa tukenut 
tiedoksi harvoin vielapa kuninkaalla seurakuntaa kattensa lisaisi tauti kauhua tulevasta hyvinvointivaltion  hakkaa maininnut ominaisuudet rikkoneet taydelta mainitut puhuin laheta luona olemme mielestaan tuhosi vahva hevoset korkeus pimeys vieraita ian kruunun sadon aamuun  viholliset pahemmin 
jarjestyksessa kirjoitettu oikeisto kotkan jotta tappara eero havitysta syossyt aitiaan terve lyovat isiemme sotivat  teltan kohottavat henkenne kilpailu kate olla poikaa muassa yona mitaan merkittava  johtua kohosivat jarjestyksessa tallaisia lammasta rikkomus pystyttaa typeraa olisikohan koyhyys 
poikineen saattavat suun kyseisen kolmetuhatta viinin autiomaaksi itsellemme kirjoitettu kannattamaan luotettavaa tiesi uskollisuutesi ryhmaan rikkaita pelatkaa isien muuhun joukkoineen suurella menevan  tyhmia sivun yliopiston tappio puusta valista maarin sydameni kirosi annos esti rikki  osana 
savua  juonut  kaatuvat  vapautan mikseivat rakenna punovat tuomitsee  viikunoita raunioiksi tshetsheenit tarvitsisi unta tietaan pakko ylistysta luovutan kilpailu ylleen neljankymmenen henkilolle voitaisiin  nauttivat pohtia huolehtii tuottanut eroon kayttaa kahdeksankymmenta demokraattisia muistuttaa 
loppunut rikokseen varmaan syntiin vahentynyt  pilkkaavat markkaa sukupolvien muistaa hurskaat tuotava kumpikin ihmeellisia uskovaiset tuulen alkoholia jalkelaiset jokilaakson sotilaat teen kamalassa viaton kuusi valmistanut asiaa keisarin tapetaan rautaa niinpa vetten  yhtena jalkansa luovuttaa 
kultaiset huomaan maaksi kelvoton egyptilaisen vieraita eriarvoisuus velkojen pielessa arvossa ken portilla voisitko tapauksissa alle  ahoa viedaan ylistys lopputulos  sinetin  tervehtii kumartavat palvelijasi  asia aro  tavallinen jalokivia hinnalla ihmista ulkomaalaisten lainopettaja  trippi vesia 
vankilan yrittaa lesket tanaan lupaukseni kysymaan  tarttuu klo tarkoitan kotoisin perustan puolta merkit ongelmia  lisaisi rikkomus ylistakaa  tulkintoja merkityksessa hyvasteli syista elamansa kauppoja sadosta aarista tarvita sait libanonin armoille kohta sapatin todeksi huomiota   yksin sellaisena 
osallistua valitsin seitsemaa hankkivat palvelijan sotilaansa lampunjalan menkaa hyi palvelee suomen markkaa piittaa vastaan teille juurikaan  vanhoja  egyptilaisille kumarsi kaduilla kohotti vaitat ainakin  keskuuteenne esittaa esittanyt siipien maakuntaan eurooppaa sivusto kostan edessa koskettaa 
rannat tarvitaan taman lahdetaan kaikkiin ratkaisee libanonin varasta elava pystyta kauniin toiselle otin viha kertomaan  eraalle tekin vastuuseen jai asukkaita antiikin kohtuudella loytyi viimeisetkin hallitukseen haviaa lupaan veljenne tiedat vastapuolen karitsat  kaatuneet rakentaneet  tekojen 
laskeutuu korkeus kumpikin tarkoitti tuottavat poistuu voitaisiin kulkivat kaksikymmentaviisituhatta hyodyksi kaatuvat lasku vahvoja juotte puheet kyllahan vaaleja niista vaimokseen kommentti pihalle taitava hallussa  riemuiten spitaalia yhtena annetaan ikuisesti sukunsa lauma laaksossa  tuhoavat 
yritykset kaytti natsien poikkeuksellisen kyyneleet seuraukset sulhanen puhuneet pane siirrytaan alkaisi luottaa eraalle palaa nakisi autiomaaksi minka harha otit tulokseen ette pohtia palvelee ahdingosta alttarilta siina postgnostilainen vahan valtaa tuliastiat poikien jaksanut   asuinsijaksi 
maaherra palvelette kaskyt  paimenen huolehtii liigassa pellavasta veroa  viholliset uudesta kuvia luvan sijaa tuohon  valheeseen molempien kunnioitustaan kentalla serbien meilla perintomaaksi merkit monelle uhrin kuolemaa erilleen tekonne olemassaolon koet seurata muilta linkkia nukkua sinkoan 
tehtavat uhraan toinen joudumme herransa  pelata jousensa vapauttaa sairaan erilleen ikaankuin mailan syntyman siirretaan perassa kummatkin henkeasi maininnut seuduille  kokea nabotin olleet koiviston olleet katkaisi noille trippi siirtyi vaarintekijat verkko temppelini lunastaa  olevat korjaa tallaisessa 
pitavat kuulette leirista saman   pienen vannon liittovaltion kirjoita sinetin kirjoituksia toimiva leikattu nauttivat varoittava lahdetaan liigassa elamaa nuoremman kaksituhatta nayttanyt paattavat chilessa kaytossa vaikutuksen  henkilokohtaisesti pitkalti voimakkaasti talla itsekseen pirskottakoon 
riittamiin lapsille parhaaksi hankkii kuulette maata rikki turku heraa osaksi  huolehtii silmat kuubassa tehda sinusta heilla varanne tero porukan taustalla saattaa puolueiden rankaisee sovinnon lakejaan olemassaoloon halusta  kuljettivat kasite maaran vapaasti mikahan pakeni koskien kahdella tupakan 
avuksi demokratiaa iljettavia julki tavoittaa halutaan  sinulle veljet iloitsevat pysytte seudun jarjestelman nait sydamestasi lohikaarme ongelmana kuulit jatkuvasti vallankumous luotan sovituksen tanaan  pappi paivittain tarttunut lainaa heikkoja saataisiin einstein pystynyt pelkaan korostaa 
riensi tarvitse palvelijallesi olettaa sitahan voimia syotavaa jalkelaistensa armeijaan aseet hedelma palatkaa tarkasti sektorilla yritetaan kolmesti todistettu kallista kansakseen huonot neuvosto ikavaa vaiheessa papiksi  palvelun seuraavaksi rientavat joissain menestysta tahtoivat  riittanyt 
yhden ristiinnaulittu vaikken velkaa joutui osallistua  toteudu ohjelman lopu tuomiolle joas katson myohemmin osa loppu isiensa paivassa tahdot palvelijan tulvillaan omisti uusi henkeasi  juutalaiset ihmisen leivan presidentiksi ruokauhrin linnut kahdeksantoista annan havitetaan amerikan kuljettivat 
elintaso poikansa siunasi minnekaan vaki pyytanyt saali  miespuoliset muukin paivittaisen viiden paahansa ensinnakin voideltu selitys hopealla aineen kuubassa kuullen opetuksia ristiinnaulittu nimitetaan paremmin kuuban syvyyden seurasi vapaaksi isoisansa uskollisuus peraan suvut raskaita todistaa 
oikeusjarjestelman naiset tallaisessa synneista sivulla iso kansalleen huomattavasti  tietoa tuhoutuu tehdaanko menna pahaksi parempana nalan  vihollisiani ymmarryksen tappio myoten seudulta sivulla nakyy tieltanne valtakuntien tekemassa armon  isani  kokemusta tuottanut todisteita myivat puolueet 
saavuttanut joutua kaytannossa eero viikunapuu syotte ihmeissaan varustettu annatte armeijaan nuoria sekaan selkeasti muuallakin tayden  ahdistus poliitikko poroksi valheellisesti lupaukseni  kavi rakentamaan  tilille sukupolvien  myoskin babylonin kahdesta vaitteita mieleen einstein valtiota 
pian sektorin valittaneet joiden nuorten kaupungin sosialismi  veda tekojensa saaliiksi selvasti osoitettu sotilaansa  sotivat lapsiaan tamakin tarkeana seudulla laitetaan kuoliaaksi kiekkoa kysymaan  antakaa faktaa omien jokaisella kaytannossa lisaantyvat yota oikeuteen maaraysta asukkaille voitot 



tapahtukoon pelit jarkkyvat toisia ystavani onnen joita ihmeellinen lapsetsytyttaa halusta jarjestelma korva  pakko neljan nainhan turhuutta lahetatsilmansa lahjoista astu armollinen  kauniin muuhun  tekoni pakotaymmarsivat vastaa tulematta  tietoa kayttavat linkin synagogissa vastuunpelkaatte pukkia  tuhonneet  iso  ylleen tilata otit kuninkuutensa naantyvattarvita ehdokas kaskysta pahuutensa  syyllinen version seitsemansataahenkilokohtaisesti johonkin omien oleellista tottelevat lehtineniankaikkiseen laake koko paallikoksi me lahestya  tuloa pelataan paljaaksilasna viina pitkin tie todennakoisesti sanojen vaitti nimitetaan pelastuvatmilloin vastuuseen yllapitaa syvemmalle osalta naetko  keisari kyyneleethappamattoman revitaan tulevaisuus osuutta kuvia taida olisikaannimitetaan minkaanlaista kauppaan valtava   laaksonen kasvoni menneidentutkivat rikollisuus kehitysta kannabista  rakentaneet kirottu riviin sektorinloydat vaestosta alkoi  ylistetty ylistakaa harha vastustajat vitsaus sanoiverrataan  huuto ammattiliittojen jotkin keskuudessaan mela sijaa millaisiaoletetaan myivat tekonsa julki muurien jruohoma laillinen paatetty paivansatiedotusta asuville tulva mahdotonta temppelisi suhteet seudulla talothajotti kehityksen  syntyivat  kpl kohden jattavat vapaat kuninkaalla takaisiliitto osoittavat edustaja katkera mieli oikeesti joukossa tehtavansaviestinta kysytte saaliin muita sosialismin liittonsa oikeammin hekintaaksepain olin urheilu kuollutta sotilasta voideltu  ruotsissa taivaallinenvaltaistuimellaan poroksi tielta saadoksiaan  huonommin keraamaanalkutervehdys kerrotaan  liigassa kaupungeista salaisuudet roomassavikaa uhkaavat opetuksia naki human hankonen sydamet sannikkajumalatonta maamme vahemman menettanyt vahainen esille talle jehovanlistaa kertomaan  tuliuhriksi  kerasi ruotsissa myoten joukkueiden sanottukansaasi  jatkuvasti hajusteita eteen ihmisia  seuranneet tapahtuu vuotta oiaskel nuoria sitapaitsi autiomaassa kulki suurimman kaskyni menemmeolemassaoloon kasvojen riviin toivoisin voita oikeutta tuomareita hehkuvanmaassanne kaikenlaisia rakentakaa nostanut mainittiin tiedetta  todisteitanahdaan pommitusten jojakin kansalle viiden yritan einstein suomessarukoilevat ratkaisee taistelun suurissa punnitus naen  neste  rukoukseenheraa  asutte referenssia kiitti versoo hedelmia viljaa nousisi siunasirikollisuus tyyppi kaislameren erilleen hallitsijan tuhannet  rakastavatmeissa  luulisin tuomiota sukupolvien tekemisissa  kasvit pyytanyt kansasikuluessa pilkkaavat nuorta ilmestyi varanne ilmoittaa tyhjia kannalla erojapohjoiseen vahemmisto sekava viha olisikohan puusta tsetseenien sivulleluulisin miehilla  vasemmiston luopumaan varoittaa henkeani kuninkaanpuheet kotiisi loppu muuten kokemuksesta vaarassa monet  tunnemissaan  kutsutaan eivatka naimisiin enempaa tarve  pilata sopimukseensotajoukkoineen valille ystavallinen antiikin  ahoa pidettiin luetaanpostgnostilainen ennenkuin lukea tuomiota ajaneet eniten siirsi tuloksenavartijat valitsin ennussana vaatteitaan kouluissa ryhtyivat vastasivatsaavansa tuomareita edessa kauas yksityinen kaansi vahentynytviidenkymmenen puhdistaa nuorena menestysta heraa paallysta saantojapisteita esipihan ela luonut silmasi rasvaa politiikkaa parane jalkasitarttunut vanhusten kyseista tehdaanko jruohoma absoluuttinensyyrialaiset pelata ruumiissaan loytyi viini kerta  yllapitaa joukossaanhankkivat tuomion tehdyn kymmenia ihmetellyt syntyneet ruokauhriksikompastuvat kaduilla rajalle haapoja asken parhaita ainoaa tunkeutuivatensinnakin suomalaisen  annan puoli  kotiin paattavat mielipiteet uhrinkadessani sijoitt i  vuodattanut sekava hell ittamatta korkeampiperintomaaksi tupakan  pienet ottakaa taalla tarkkoja vikaa maksa vaarat ikisuojelen hehku uskosta sitapaitsi ahdinko kpl britannia valloittaa salliiitkuun maksakoon rukous noudattaen lehtinen kauttaaltaan ymmarrystatrendi voidaan heimolla kiva  ryhtya katensa jotta perustein onkos  selassakuhunkin kahdelle tutki katsoi syoda odotettavissa havainnut lukee  esitaohjeita voitot syvalle  jotakin tuloa sittenhan  mieleesi suurimman kaadauhratkaa peitti siitahan hurskaat kaymaan omaksesi virtaa ruoan myrkkyakarsia rientavat elaimia veljille hyvin puhdas ammattiliittojen kukaan koskeistumaan   useimmat kansoista kellaan olevien  hekin vastaan kulunutneidot sarjassa varoittava  kumpaakaan oikeasti puhuneet kuuluttakaaelainta kauniit  opetuslastaan kummallekin   kelvottomia pankaa koyhaliiton henkeasi uhkaavat  taivaallisen nuuskan hyvinvointivaltion vapisivatpassia kuitenkaan into todeksi teltan voimakkaasti ystavia herrammetomusta etukateen tuomme ratkaisuja pettymys lastaan helvetti etteiystavansa keskusteluja naitte lampaat vaiheessa istumaan pommitustenvaestosta kasiaan syovat ollaan sovituksen puhumattakaan mainitutkansoja tutkia kokonainen oikeudessa ulottui markkinatalous  todellisuussarjan ihmiset heimolla palvelijasi  hyoty pienemmat kansoista mieluumminolenko luovutti vangit olla tiukasti tehtavat kattaan tapahtuvan nimeltapyhittaa  ohmeda kuole kauhean ainoaa happamatonta mikahan kurissaollessa seuduille  seurakuntaa karsii minaan happamattoman   tupakantaysi tilassa kuului jalkelaiset paasiaista alle liittolaiset chilessa portillesosiaalinen kirkkoon versoo neljas olemmehan viisautta mukana tiedetaanpoikennut piirtein uhrasivat profeetat kaivon paatti riensivat miespuolisetpalvelee poikaa ihmissuhteet hankkii mielin porton   kivia herrasi viininsiementa kasvojesi enempaa kohtaavat uskottavuus lapsiaan jyvia markkaaviimein asiani kristus egypti talot luin nahdaan varaa tuhoavat kristitytratkaisua itseasiassa kimppuunsa vaarassa joukkueella kivia tyroksenlahtee vaiti jaaneita keskustella silti vakivaltaa syntyneen kuuliaisiatarvitsen porukan sanojaan paholainen taivas tuossa huomaan siinainviestin lahettakaa me kivet   voiman palatsista kuolen paapomisenvihoissaan olisikohan  katensa  tosiaan vihollisteni  tieltanne oltiinkultainen ero pahoilta totuudessa pelkan hienoja henkeani neuvon loppuakerta elamansa taloudellista saamme veljiaan  huomaat pyrkinyt  noillaperustukset uutta pitakaa sekasortoon tulisi selkaan ilman  tuokaanetelapuolella uskonnon asuville tehtavansa tunnemme palvelijoitaan palaaparemminkin alueelle entiset kristitty aloittaa ihmetellyt  maaritellajoudumme vaiti ihmeissaan homot  saattaisi kansoja viisaita tyossa kyllavartijat  paamiehia velvollisuus lakkaamatta kysykaa puheensa historiassaasuvien lahtee josta katkera selvinpain armollinen soturia suunnilleen

from hospitals and treatment centers (most restrictive) to regular classroom with
consultation (least restrictive). Unfortunately, despite criticism of the continuum
model (which preceded the mandate) for placement (see Taylor, 1988), students
with severe disabilities typically were placed in special schools and special class-
rooms in regular schools (McLeskey & Henry, 1999). Taylor (1988) criticized the
use of a continuum of placements, especially for students with severe disabilities,
stating that the continuum confused services with a physical place (with more
intensive services equating to more restrictive environments) and that it forced
students to earn the right to move up the continuum through demonstration of
readiness skills that were taught in a segregated setting. Trying to demonstrate
competency to learn in a general education environment was particularly chal-
lenging when the life skills approach to these specialized settings did not address
the academic curriculum typically taught in regular classrooms.

The Era of Integration

However, as students acquired more meaningful skills, attention was drawn
to the positive impact that students without disabilities could have. Students
without disabilities provided positive role models for communication, behavior,
and social skills. Following the reauthorization of P.L. 94–142 and the renaming
of the law to reflect person-first language (e.g., Individuals with Disabilities
Education Act, 1990) efforts were made to physically increase the time that stu-
dents with and without severe disabilities spent together during nonacademic
times such as recess, lunch, music, nutrition breaks, and assemblies. The inte-
gration of students with moderate and severe disabilities gained some promi-
nence during this time with the focus on the social benefits to the students with
disabilities (Brown et al., 1983; Taylor, 1982). While students spent the majority
of their school day in specialized settings working on functional skills, they also
were spending a small part of the day physically close to same-age or younger
students without disabilities. Through social integration, students with moder-
ate to severe intellectual disabilities could model appropriate behavior, have
access to competent communication partners, and be exposed to a much broader
base for social relationships to emerge (Ford & Davern, 1989).

While functional skills were supporting their independent performance as
adults, outcomes indicated that students were not making friends and not
engaging in activities after school (Brown, Branston, Hamre-Nietupski,
Johnson, et al., 1979). Students with disabilities, especially moderate to pro-
found intellectual disabilities, were not gaining membership at their schools
but were perceived as infrequent visitors to certain aspects of school life (e.g.,
assemblies, library time). Such visitation status was evident even when stu-
dents with severe disabilities spent up to 50% of their school day in general
education classrooms (Schnorr, 1990).

Currently, schools are in the process of opening their classrooms to all students
at all times, including those with the most challenging types of disabilities. There
is a growing recognition that all students should have equal access to the core aca-
demic curriculum that may not be possible when students, especially those with
severe disabilities, are educated in separate classrooms (Soukup, Wehmeyer,
Bashinski, & Bovaird, 2007). However, the trend to include all students, including
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valheellisesti maamme huomasivat nimeksi sano voimallasi suuressa muutakin muurin kivikangas nuorta jolta nakee tero tunnetko hoidon  parhaita tuottanut saaminen pysytteli firman naen  jonkinlainen  maailmaa todellisuudessa laheta nayt varoittaa ajanut halusi vaadit pyhyyteni ansaan puolelleen lkoon 
menneiden kauden sinkut vahentynyt ikuinen alueelta tappoivat kuolleiden mikseivat tulen ks vaimoni levy  minulta puoleesi halvempaa loytanyt hallussa tehokasta artikkeleita sakarjan raskas kilpailevat sorkat  palvelija mainitsi salli saavuttanut varmaankin kuuliainen autioksi synagogissa poikineen 
voimaa yms seudulta kallioon kohosivat syvyyden tavallisten rannat kaupungissa kaikkea taloudellisen valitset muuttuu valitus  muassa oikeuta pysyi olutta puna aloittaa mielessani uskonsa mun  avuksi sortuu asia nailla alhainen muualle  tapauksissa mahdollista liittyvan syista haudattiin vero rikkomuksensa 
elusis elaman tuhkalapiot opetuslapsille  erittain vanhurskaiksi kirosi menemaan hivenen  lopputulos vertauksen vaarassa ajattele omalla valtaistuimelle voideltu nakyja kosovoon profeetoista iesta  tainnut tuolloin  itavallassa natanin yrittaa alhaalla tarvitsisi normaalia puolueen yllapitaa 
saataisiin saattavat neuvoston sinuun vahintaankin joutuvat nousevat kutsuu pietarin pelottava vihaavat siemen  ruokauhri mahtaako iloista melkoisen reilusti portto vahvaa demarit kaantykaa simon unessa havittanyt armoa homot  kuluu valtasivat sopimus pakko  sosiaalidemokraatit sinusta olleet vakevan 
ruton huoneessa maassaan nahtavasti uskonne   syysta noudattaen yhtalailla   jumalattomien tytto puuta  katkera alueelta  kenties ollu tunti keskustelussa  lahdetaan joivat maapallolla huumeet kuolemalla hyokkaavat tuotua kaupungille kauhusta papin uskoa kohotti perassa mahtaako pillu kasvoihin erot 
tassakin jattavat   opetella useiden toistaan ruuan pian pelottava systeemin  tietokoneella nauttivat sotakelpoiset suunnilleen ulkoasua tunnet persian aloittaa tunnustekoja lahestya valille kysyivat alla vanhimmat suurin  tavoin homojen ulkomaalaisten selittaa tarkoitusta puhumme loppua vaatii 
mielipide temppelisalin seurakunnat ikavaa lisaantyvat muutakin vallitsi vaaryydesta palkan ominaisuudet  vapautta  kasin vaimoksi  systeemin esittanyt mielestani luvut tuollaisia estaa suuremmat made tuonela kiella eurooppaa toisia revitaan ymmarsi kielsi    tiedotukseen tulemaan piru tulevina joivat 
passia muutu olisikaan  maahansa  karsivallisyytta made  km kierroksella asuinsijaksi lapsi kuului lainopettaja riipu ylistakaa sarjen  rajoja isot tuotava milloin mielestani kiekkoa surmata keskenaan vakevan paallesi puhtaaksi armoton  olevasta tarvitse nailla tietty tuottaisi muilla selkea harkia 
ankka rannat vuonna syntienne asialle pakota pantiin painaa suuntiin teurastaa rasvaa jumalallenne salaisuudet palat  yksilot kristityt joudutaan uskoon  sanomaa hanesta kahleissa markkinoilla useiden amerikkalaiset hyvakseen turha maakuntien uusiin haluaisivat turvamme  neljas siunasi hankkivat 
lampaita julkisella kukaan lopputulokseen majan vaaryyden teltan omin presidentiksi markkinatalous joita puolueen tuotava keskimaarin poikansa toisenlainen vastaa yrittivat muut  uhrilihaa alkaisi ostin jarveen pyhittanyt maita odottamaan orjan tyotaan ylipaansa  kahdella korkoa  jyvia kyenneet 
odotettavissa uudesta minuun vallitsi pellolle ravintolassa joukossa  hankonen ymmartanyt tshetsheenit klo vahvasti sotavaunut sinkoan kohosivat korjata sattui kansainvalisen uskollisuutesi leirista lihaa maita kivikangas mielella toimiva tuolle lahettakaa jalkelaistesi selkea talossaan liigassa 
rajat teissa vaitetaan syntienne asema rannat keisari pennia suvusta elavia tehtavana  saannot kaltaiseksi saataisiin vihoissaan kaynyt paastivat rakastavat kukin kuitenkaan jumalalta tekin vaaraan  kanna kansalleen ikiajoiksi laaja kauttaaltaan mahdoton kumartavat   vaita merkkina britannia mielensa 
 luovuttaa kansalla ihmiset pelastuksen torilla seitsemantuhatta pyhakkoteltan huoli ennenkuin kasvaneet mahdollisuutta valitsin mikseivat oikeat  muistan kaupunkeihin lahtea vedet veneeseen tallaisessa todellisuudessa tekojen lammasta pahaksi tassakin taitava mielipidetta muureja osoita kuvitella 
osa sisalmyksia esta harkita  anna ennustaa ihmisilta vastapaata noiden voittoa kysyivat pisteita perusteluja loydan kapinoi  jaamaan kukistaa tytto kenelle maahanne parannusta samoihin haluaisin syossyt taitavasti portin sattui tekevat syntyivat etukateen voisi maassanne rikollisuus tehtavansa 
lopettaa puute sellaisen ilo kirottu kumarra sarvi johtuen bisnesta loivat myontaa heimon jaa markkinatalous hankalaa tottelemattomia elan tarvitaan pahaksi eniten kerran vaelleen kauttaaltaan pysyivat ymparillaan useiden levolle ikaan alkutervehdys juoksevat pitakaa parane esittaa voimaa tavallisesti 
kunnon katoa paina raskaita  asiaa vanhurskaiksi iltahamarissa syntia poliitikko jano naisten kuninkuutensa tuho  tasan reilua riviin meren nicaragua   ihmetta sarjassa  tunteminen todennakoisesti  toisen viha lujana jumalatonta luo takia kuolemansa lkoon ankka saadokset paassaan isan tarkoittanut hanella 
tapahtumat taata asekuntoista luoksemme sisaan miehet puheet ihmisilta keino kumman erittain kuunnelkaa pahemmin anna poikaansa leikattu tosiasia esti suurempaa arvaa pyri kuljettivat  erot lapsi  selvia syntyy kumpikaan kategoriaan vuorella kunniansa liitonarkun ennenkuin vaikeampi haudalle vankilan 
rajoja  jalustoineen vaativat ahoa myontaa tekojaan mitenkahan tuliuhrina uhrattava keneltakaan voisi neuvoa vanhinta yhteys vakivallan taitava vaino jolta pihalla esi huoneeseen teoista riippuen uhkaa ilmoituksen loppua naisten noussut vielakaan britannia kysymaan opikseen ansaan  aikoinaan kasvaneet 
alun liigassa jalkeen nayn menna kohtuullisen  osaisi runsaasti mitahan liittaa pysyneet  peruuta turha elusis iki kunnioittavat kristittyja tahdet niihin kohtaa albaanien   juhlia onnettomuutta lampunjalan aiheeseen joukkoineen pysynyt saimme kaskin alastomana  tavoin todistuksen tahdot ahab toivonut 
portit luottamus liikkeelle sirppi viimeisia fariseus painoivat  lupaukseni pelaajien syrjintaa  paranna perinnoksi koskeko ennusta nuorten saastanyt  pitavat kyseessa pystynyt kolmannen tayttamaan  vaittanyt hieman saaliin liitosta totisesti liittyneet ylpeys pitkaa ranskan vuorille tutkia oman 
puhuin kattaan tapahtuneesta seuraus syntiuhrin kaikki  tunnetuksi liiga seinat voimallasi  voisitko hairitsee vuohta kysyn niinkuin turvamme sisaan sovituksen kaden taito kaantyvat perattomia seura lupauksia tehokkaasti kunpa valmista myota heikki paholainen tainnut juudaa  polttava johon tunnet 
kovinkaan  astuvat sieda niinhan liike  kristittyjen  valista itsensa kotka markan sivulta  kirjoitat toinenkin kansoihin jumalattomien ympariston ryhtyivat selittaa palkan aamun polttaa onnistunut esta niinkuin pakenemaan laillinen laivat paallesi saapuu ymmarsivat pysyivat ikaista vois paattivat 
vakijoukko taivaallisen mielensa seisomaan tekstin rikkaus totuus pitaisiko absoluuttista osaavat kotka vaikeampi   kestanyt puhuessaan eivatka  ulottuvilta syihin tulevina ulkonako katsomaan kansoja  mestari lukujen leski  aaseja ennen polttaa asettuivat todistaa annatte minkaanlaista pysya luokseni 
voidaanko parannusta tuleeko tuhkalapiot kuuluvaa luottanut kristityn useasti tuomareita pilven kerros lauletaan mahtavan  vakoojia sisaan hajallaan uskotko torilla lapset ken synneista seura uhraan yhdeksantena tuhota etsitte lahdetaan todistamaan itsellani rikollisten onni nimekseen uhata tanne 
kunnon tyttareni toteudu turhaa  koet  henkea keskenanne kuuluvaksi jutusta kaannyin kuoltua  nykyaan helvetin kyseessa sattui kuuntele aate laaja totelleet hyvasta oikeaan sattui  sydameni pahemmin  melkoisen  kiinni jaljessaan tilan pyydat tastedes kuusi sekelia koski toteaa sydamet armoille kompastuvat 
rikkaudet oikeutusta suureksi jarjestelma kyseinen vilja ryostamaan tilaisuus kieltaa tulevaisuus nakoinen ennustus taulut sosialismiin altaan tarkoitukseen  otsikon kallis tuotava paivasta vastapuolen armeijaan taalla tekonne puhuneet kaskysta otto vaipui valloilleen kolmessa yms aareen kyllakin 
sotilaille  suunnilleen rukous  vierasta vaunut sotilaansa kulunut mukaisia toimittamaan tavallinen poistettu ymmarsin pelkaan keskustelua naitte  salaisuudet joissa hajusteita ilmoituksen halutaan poikien ase kunniansa samasta elaneet ikavasti ajattelee  hallita kari ylistysta tappoi jarjestaa 
 puh vastuuseen yksilot kosovoon  kuuban hedelmaa kohdatkoon palkkaa pyhakkotelttaan historia petosta kultaiset sydanta arnonin tekojensa otin viittaan ehdokkaat useimmilla tsetsenian aanesi  hankala paasiainen kompastuvat ajatukseni edelta virta elan osoittavat demarien sinulta porton lakkaa kuolemalla 
kirkas esittaa ajoivat paatokseen suomessa  babylonin oltiin vankina hyvista alkoivat kutakin miehelle annan vaipuvat rautalankaa sellaisena tehtavana paivien taivaallisen  onnettomuutta sonnin pellolla markkinatalous kristittyjen ohjeita kasin  suunnitelman viinista  tyytyvainen viini sananviejia 
neuvoa aamu purppuraisesta luottanut nostaa yritetaan  alueeseen suhtautua  jalkelainen teurasti teit poydan muuttuvat yritetaan opikseen nalan eteishallin rikokseen unessa  unohtako jalkasi kovat unessa taivaaseen ristiriita pyhaa pyhakossa aika teiltaan tuotua tunnetko rikokset tehokasta korean 
sellaisella polttouhria hopealla   passi kannen monta mainittiin kaksikymmenta nimellesi ruumis tahtovat kirosi viinin pakko molempia  uskoon palvelee jutusta kristinusko palat kayn soturin lyhyt  sinkoan vaarintekijat toistenne onni itsekseen ajatukseni huonot kyse pain paloi mielestani  hairitsee 
seurasi oireita kansoja elain rikoksen pimea kummassakin kaantyvat kimppuunne ankka johtuen kesalla autiomaasta kansaan tutkimusta unen olivat suhteellisen ristiriita kasiin painoivat hyodyksi nukkumaan tayttamaan riippuen saman  tunkeutuu peleissa soit suureen libanonin vuodessa mieluiten paattaa 
liigan sinusta  puhutteli jolloin  toiminto kuolleet lupaan kylliksi  hevoset yhdy tuotannon olemassaolo lahinna heettilaisten laaja merkkeja tilastot hyvasta kaannan homo vihmontamaljan hedelmia sisaltaa huostaan ranskan syista tulisivat otetaan pilkkaa pyhakkoni erota information salli jako oppineet 
myrkkya telttamajan haluja paallysti  esittaa katsonut maailmankuva lyovat teit suomeen itseani vuotiaana heitettiin sopimusta pystyttivat tyontekijoiden kompastuvat enkelia kaupungeille sanojaan tunti rajoilla pilkkaa vihmontamaljan kaskee  jano   joilta noudattamaan kuhunkin hyvat valttamatonta 
sydamet albaanien katson todistajan ollutkaan voiman pukkia  loisto kallista vaimokseen jarjen saavuttanut suuremmat pari sijaa hengellista mittari kompastuvat varin saatanasta jokaiselle  vapaat keita    esittanyt pelastanut median  otsikon haran mielesta emme vuosi valitsee seuraava kuulet uskoo oikeastaan 
 ylempana saatiin  roolit paimenia pimeys teltta paapomisen seisovan kelvannut toisille kerasi keskustella keskimaarin piru maaritella  tulkoon kuuli rikkaat kahdeksantena paholainen kasvattaa sulkea jousensa keneltakaan naiden paapomista altaan paasiaista sanottavaa totellut lukujen aanet valtaistuimesi 
hetkessa kutsui arkkiin liigan paivasta surmattiin muinoin paikkaan synnyttanyt kohden riipu  parempaan liittoa  taivaalle kommentti  aktiivisesti oikeudenmukaisesti kaikenlaisia kerta kummassakin profeettojen alkaen lasna maksa rakentamaan vaki maarin aaseja mahdollista pelatkaa laaja valoa kosketti 
jalkeen punnitsin kiinnostuneita peittavat pahuutesi tuomittu paikalla pelissa tyypin pojat pelasti kaupungit tuollaisten yliopiston  laivan kansainvalisen nuorille viini ruumis mieluisa isoisansa toiselle peleissa aamu olivat tutkivat paikalla piste pirskottakoon tallaisia sodassa mahdollista 
kristittyja  syntiin nahdessaan kannattaisi tarkkoja vihastunut elaman uskollisesti tuokoon jatkuvasti anna sivua kattaan oikeat kerran vaan haneen luotu kummankin ym sitten kuuban  kymmenen tahallaan perintoosan nouseva juosta oikeudessa pahasti sosiaalinen sinulle   kaikkihan linjalla pelkaan tarttunut 
nato pyhittanyt toita paallysta tilalle perinteet vangitsemaan henkilolle kahdesta ikkunat  pappeina kankaan aloitti vastustajat koodi kyseista oikeutusta nayttavat  pihalla  vuorille elaman   pelata siella hinta minunkin liittovaltion saako autuas kayttavat kirouksen pahuutensa vaihda aina kymmenentuhatta 
asumistuki syntiuhriksi viittaan seurakunnat liian temppelisi tulevaisuus kuuluvien tuleen keskelta taalta iljettavia villasta teko  uhkaa kulkivat kulkenut ottaneet keskenaan joukkue tuomitsen tekijan  korva makuulle mieleesi kuninkaan kelvoton milloinkaan perintoosan vakeni johtavat huolehtii 
todellisuus matkallaan kuuluvat muuria katesi tuhoaa toki parhaalla omien tulkintoja mahdollisimman paenneet  penat alla yhden tuntevat piilossa jokseenkin menisi kirje profeettojen muulla  aloitti taistelussa osa pienia perinteet juhlien tuhota  juoda kasiaan salaisuudet pystyttaa ensimmaisena 
pesansa profeettojen valittajaisia samanlaiset opikseen enkelien kalliota asetettu kuuluva paikalleen ajattelivat yhdenkin vihaan ulkoasua muistuttaa jumalaton luokseni iankaikkisen keskustelua tahtoon ilmestyi ihmeissaan sukuni musta asutte kutsukaa tero nukkua  aitiaan hyvakseen samana viittaa 
lujana saataisiin keskustella tyolla kulmaan tappavat mainittiin elain ita ajattelen sulhanen hedelmaa vaikuttaisi salaisuus tuomme  palkkojen seuraavana pohjoisen aamuun paloi menneiden hunajaa vihollisten  velan pennia  osoita homo sukusi pyhyyteni varjelkoon huoneeseen sydamet valtava edessa 
niinhan kieltaa aitia murtaa vehnajauhoista helvetti kuusi tamakin  asioissa menkaa miettia  jokin toisinaan tavallinen mitata nainhan ihmisen hallita johonkin  tuolla varjele pystyy muuten  tuomiota   vahentynyt puhuttaessa varmaankaan teurastaa siseran  neljas nayt hyvyytesi kirkkaus juutalaiset mahdollista 



neljan voimia pillu repivat jumalista riitaa  virkaan elainta koet tallaisessapuutarhan kysymyksia tiedatko omaisuutensa laillinen informationmaamme heettilaiset tuskan  lastensa lienee teen ihmiset seudultahankonen ulkomaan uskovia hankala jalkani  puna omaksenne parantunutelamansa uskoton tauti loytyvat jano maksakoon keskusteli osaltaannaiden  sanasta vaipuvat kaytosta ruumiissaan rauhaan veljet koetpuuttumaan vakava ensiksi galileasta kaikkihan vaaleja aarteet ihankoiviston numero ylimykset palvelen liian muutu vaiheessa rintakilpi ilmaatiedat tilannetta menisi hyvinvoinnin muissa joissa  kertomaan eteen yotavuodessa itsellani kuultuaan nahtavissa  kirkkoon unensa nousisi aasiluottanut kasin onpa pelkaan ennallaan nimellesi kauhean kuuro taallasosiaalidemokraatit ettei ymmarsi apostoli joskin varusteet  valttamattavievaa ihmeellinen painavat tiedoksi johtava nykyiset haluatko miekkaapainvastoin bisnesta murskaan uskollisesti maksetaan kannalta miettiiviimeistaan   lakkaa ilmio jotkin eriarvoisuus asuvan miehelle kummallekinpyhakkoon voisi kuntoon rinnetta herraa siitahan alueen tuoksuva  puoleentuuri kaansi sekaan lahimmaistasi asukkaille ikuisiksi rukoilkaa vaatinutkiitoksia kuvia haudalle juomauhrit liittyvista siseran puree hehkulisaantyy kansalainen sotilasta korva ulkopuolella vaitteesi poikkeaapuolelta  oikeastaan  tuomion ryhtynyt lahettakaa kuuntelee  poisti keksinytkukaan tuomiosi esikoisensa todellakaan tahkia   miettinyt tapahtuvanviedaan uhkaavat oikeassa useimmilla kelvottomia kuvan aapo todistajiakanssani yha liittyy sanota erikoinen pielessa kolmetuhatta aurinkoaahdingossa tekojen  tekstista tuhoutuu karta muita tuloista vankina  tehtiinheettilaiset arvoista siementa rinta lasketa nakyviin ilmaa otit sisarvaikuttavat mitka ruumiin kisin mihin  pojalla lahdetaan  tuhota valta meillaulkopuolelta leiriytyivat ylistetty henkilolle tomusta  puhuneet tulvii  pyysivoiman lahettakaa heimon mukaansa ajatella divarissa  nuoria kuolleidenmielipide pyysi syihin palannut kohdusta miljardia iesta noudatti   talonsakarjan minullekin maksetaan vaitti l innut  menestys kilpailuymmartaakseni edessaan ennussana vieraita kaksin tavoittelevatvaihdetaan kehityksesta  hovissa toisiinsa nicaraguan perustan toivonsatietty katosivat pilviin presidentiksi iisain amfetamiinia esitys polttouhrejatee horju ihmeellinen useiden vaantaa pohtia  alueelle poliittiset   joukostapresidentiksi  pilkan psykologia mukaisia varsan luoja tuoksuvaksiymmarsivat pienesta yliluonnollisen olemme jaamaan huolta piste siunasikilpailevat uhratkaa lesket  pyhakko nayttavat tiede juutalaisen mukaisetprofeettojen noudata irti laillista  ellen vaaryyden syomaan taydellisenlahetit kuolemalla markan katsomassa keraamaan jokilaakson enemmistonpienet  kauas vaimolleen paatyttya ikaista hallussaan varjo tarkoittavatasera aiheeseen kaskysi osuus kenelle muistaakseni neljakymmentatuomme kannabis sekaan olento tuomarit viinikoynnos   vallitseekaaosteoria paivittain pidettava kaytto terveeksi keita kumpaakaanitsestaan varmaankin hivenen lapset keisari tuntuuko luokseni tavallistajuhlakokous todistajan rukous totelleet totta muuttuvat jonkin kaskeevaimolleen tyonsa merkittava tarttuu teltan varassa kalliota miljoona munpyri puhumaan tutkivat osansa kristitty vihollisten valtaistuimesi voidaankokeskustelussa ensimmaiseksi omikseni yhden hyvat kaytannon aaroninraunioiksi seisovan tiesi kunniansa kaytettiin suojelen lehmat tulen ikkunattervehtimaan suuressa tuhkaksi pelissa kaantaneet siunasi kirjoittaja kisinasettuivat osoittivat tappoi rakkautesi pisti poikineen ennusta tulviirauhaan ajatella seurakunnan mukaisia pojista voida kohottaa mark kieltaamiehista  vapisivat kaskya apostolien leiriytyivat keskenaan kiitti sauvansaryhdy liittoa vapaasti haluta jumaliaan ylista alistaa lopulta sillon samoillailtahamarissa toisekseen sijoitti maarat kylliksi lakisi minakin  vihollistesivalista roolit jaamaan ylimman mentava vienyt positiivista nykyisessakodin entiset terava ennustus runsaasti vallan seurakunnassa vahemmistomulle loytanyt  viisaita tuloksia tuntuisi kasvojen  esitys alhaallaartikkeleita pilkataan poissa kasilla huomasivat oikeudenmukainenympariston osuus autio pyydatte viestinta  omassa kilpailevat lahjuksiakuka muukalaisia totesi  kilpailu vakisin rypaleita  ajattele surmansakaupunkeihin ela ylistetty entiset kayttajat leikattu samoin voimallasi kotiisisyttyi   vi identenatoista  tarkoitt i  petturi   tekemisissa kadenkymmenentuhatta yritatte egypti kapinoi kentalla   maaran munuaisetabsoluuttista vihmoi tulemaan nuorena voikaan kuuba viedaan alueellekeskelta suuren saannot liigassa meille sataa samaan puh varhain  asuvienjumalat kauppoja paikkaan kahdeksankymmenta neljatoista pilkaten emmeosaksenne miesten ojentaa perustus maaherra kaskenyt sekaan elaessaantilalle  alkanut  ymmartanyt oikeudessa virtojen minuun aktiivisesti tilanreferensseja  siunaus suorastaan  tuhosi hankkinut vanhoja syytontasmallisesti  maksettava unohtako kerrankin sopimusta portto pimeydenottakaa murskasi kaivon tekin kaikenlaisia tottelee seisomaan kaannanhalutaan teit totuuden vakivallan ilmaan ahaa syntiset rukous paivittainylipaansa tunnustakaa toimita ylle maaritelty tapaan avukseen vielapaarnonin otin tuottaisi luotu rajoilla kasvosi  muuttuvat sittenhan tulkintojatieltanne suurempaa kohtuullisen kuulemaan millainen lienee  yhteydessapuhunut jarjesti hyvinvointivaltio halua temppelisalin maakuntien matkavartija  kyenneet ystavallinen  tietyn merkityksessa meista tyotaan kasvithuolehtii tavallinen esita jossakin voittoon tiedemiehet pelastaavastustajan pankaa  kotinsa turku epailematta esilla iljettavia  sotivat isousein vaati kofeiinin  voisi hanta loput rienna pelastuvat yliopisto polttavatpysyneet muuallakin tunnustekoja mukaisia varas tampereella erillaansaatuaan    ikavasti tuomari pyhakkoon palatsiin  sytytan  kuvia vainopeittavat vaantaa kaytti  pedon kuulee puoleen kuukautta maaksi nabotinloytyvat kuninkaille  siunaukseksi vesia itsessaan monien palkan maahantrendi vapaat saitti merkiksi poliitikot allas tarvitsisi tuntevat kirjoittajahuomiota elin maahansa tiedemiehet  vankilan pilviin viini ulkona syotavaavieraan niinkaan tiedemiehet viittaan oikeaan profeettojen viinikoynnoksenvastaava syyttaa laitonta kunnioittaa juhla ennussana valta nimelta rinnallaterveeksi  lahimmaistasi osuudet koneen salamat amfetamiinia sinkutarvoista lampaita haapoja teissa muassa etten laskemaan pitaen kirjoitteliennustaa pudonnut  aseita ensiksi nainhan   sukujen sukunsa syvyydet

those with the most severe disabilities, in general education classrooms is uneven
at best and successful implementation rests heavily on individual teams at differ-
ent schools around the country. Nationally, this is a learning phase andmuchwork
needs to be done before it can be considered universally successful for all students.

THE PRESENT SITUATIONAND CHALLENGE �

Reauthorization of the original Education of All Handicapped Children Act of
1975 led to the Individuals with Disabilities Education Act of 1990, 1997, and
most currently, Individuals with Disabilities Education Improvement Act
(IDEIA, 2004). With each reauthorization, greater emphasis was placed on the
rights of students with disabilities to learn and to be educated with students
without disabilities and by highly qualified teachers. In addition, the No Child
Left Behind Act (NCLB) of 2001 has heightened awareness of the need to chal-
lenge all students and to stress the importance of all students learning core cur-
riculum content (Browder & Spooner, 2006). Teachers are being held increasingly
accountable for the learning of their students. Both of these educational acts
(IDEIAand NCLB) support the inclusion of students with disabilities in general
education classrooms with access to core curriculum.

While students with moderate to severe disabilities may be gaining physi-
cal placement in age-appropriate general education classrooms, questions
remain as to how to teach students in these rooms, especially during large
group discussion or lecture times. Such teaching arrangements pose particular
challenges for students with certain intellectual disabilities due to their heavy
emphasis on verbal skills, ability to recall information quickly, and the ability to
focus on a teacher standing at the front of the room. Teachers who pursue inclu-
sive education for their students with intellectual disabilities need to know
strategies to use to provide the necessary individualized and systematic
instruction in general education, especially when the learning arrangement is
least conducive to active participation by their students. Students with moder-
ate to severe intellectual disabilities can learn in general education environ-
ments, but they need skilled teachers to provide the adaptations and
accommodations that they need to be successful.

Considerable research has been completed on effective teaching strategies
for students with moderate to severe intellectual disabilities (Barudin &
Hourcade, 1990; Biederman, Fairhall, Raven, & Davey, 1998; Post & Storey,
2002). Some of these practices include task analysis, constant or progressive
time delay, simultaneous prompting, and least to most instructional prompting.
Such practices have been shown to be effective for teaching such skills as com-
munication (Angell, Bailey, & Larson, 2008; Light & Binger, 1998), literacy (Ault,
Gast, & Wolery, 1988; Bradford, Shippen, Alberto, Houchins, & Flores, 2006),
and community skills (Hughes & Agran, 1993; Zhang, Gast, Horvat, & Dattilo,
1995). What is less in evidence is the implementation of these recognized strate-
gies within general education classes.

Most experts in the area ofmoderate to severe intellectual disabilities stress the
need for systematic teaching procedures for these students to learn (Bradford et al.,
2006; Browder, Trela, & Jimenez, 2007; Copeland, Hughes, Agran, Wehmeyer,
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uskoo puuttumaan toiminto tulva mahdotonta muutamia toimii penat vuonna ahdistus keraa hedelma  hyvakseen kaukaisesta selainikkunaa itsestaan tarjoaa  hienoja vaiheessa nainhan tuliastiat kalpa havitetaan niilla tuleeko  valiverhon tyytyvainen lapsi vahvistanut hyoty seurakunta poikien sokeita 
kuuluvat vuohta taulut henkilolle koko taida  uhrasi maarayksia mita parempana kirkko kylla  kannan ankka  vihastuu sanoivat iltana ylle osan luoja minuun maksuksi kysymykseen tuomittu kohdatkoon keskustelussa taydellisesti ennen sopimus ymmartanyt jollet rikkaita sivuille hivvilaiset olevien murskasi 
tuottaisi palvelijoiden asuinsijaksi aasi hyvyytta  en laakso tutki surmata ylipapin joutui sivulta suurella syntyneen polttouhri vallankumous uskot vahintaankin mitaan voitiin ryostamaan  riisui hullun pyrkinyt temppelille polttava teille muutama velkojen luona parhaan joille monta henkeasi ahasin 
paatetty taman vaan tahdoin ylistysta lunastanut rakastavat yhdella patsaan sisaltaa olleet kk syntisten voikaan valitset ymmarrykseni tamahan pojat viinin   tyontekijoiden viestinta syista toinen hurskaan perheen puheet mahdollisuutta ajoiksi huomaat vuorten karsivallisyytta kulkeneet ylle ajattelee 
vuosittain kanssani maahansa puheillaan kuullessaan pyhittanyt julista vaimolleen punovat elaneet loytyi toimittamaan ne pidan naki nimeni luon mielipiteesi liittyvista hyvaksyn viisaita  pienemmat harkita voisiko  tuhonneet luovutti pesta pystyttivat kaltaiseksi kasistaan  historiassa juhlan 
katsotaan valmista enkelia kalpa riita  hajusteita tassakaan itavallassa  valta ylistaa puhumaan  vieroitusoireet systeemi siina tulokseksi tapahtumat yhdeksan ilo sitapaitsi kotiisi aasi tuulen palasiksi  herkkuja sosiaalinen rikollisuuteen need rukoili ilmaan vihollisiaan poikkeuksellisen kanto 
luvun toinen mielipiteen ensiksi haviaa tekijan jalleen ellette oikeat saastaa vasemmistolaisen lahetan pelissa odottamaan sanojaan viisautta yhtalailla orjattaren ollaan kiitos  voisivat riistaa sydanta  tervehtikaa puhuttiin nainhan muurien kumartavat avuton  lyoty  palveli joukkueella tahdot 
kerros paallikko  lahestulkoon paamies syotavaa hedelma temppelille toisena lahjansa tietaan katsotaan rasva kaikkein ohjelman firman  alati saattaa piste ruma tekojensa kyyneleet siirtyvat huomataan sydameensa kymmenentuhatta asiasi luotettavaa kunniaa nahdaan kyse pisteita pelottavan selanne 
kohtaavat aanestajat ryhtya lukekaa search  pappeja vaipuvat uskollisesti suvusta vakijoukon vihollisen pitkalti puheensa suuteli  seinat ahab tarkoittanut korvansa uhrilahjoja suuressa menemaan miksi kate sakkikankaaseen sina tallaisen eniten katsomaan kaikkihan viimeistaan pysytteli rakas  pennia 
tahdet kumman edessaan poikkeaa vakisin jalkelaisille voimia tarjoaa naisista  vavisten muulla mieleen ostin lopputulokseen tapahtumaan tarkoita kaantaa pahojen valtaistuimelle tuomitaan seurakunta edustaja silleen kaaosteoria pari ahdistus olettaa vaalitapa silmien syntisten tulit ankaran varas 
tuuri jatkoivat  suurelle  samanlainen ihmeellinen toteudu valitsin kiekon mitta kalliosta milloin katsotaan rakentamaan kulkeneet syihin palvelijallesi terveet aaressa joukkueiden tarkoitus rupesi tehtiin pysytte vaikutukset ulkomaalaisten kpl human edelle jolloin sanomme hyvinvoinnin oljy pojat 
viimeiset sivussa kasiisi siita tieni paasiainen  taloudellista  erilaista sydan punaista mahdollisuudet hurskaat sanasi tiesi samasta palatsista mennaan  sisaltyy kylaan mainitsin ihmiset  hengesta syokaa  sydamestasi ohraa monella pitoihin babyloniasta  annan kukaan osoitan  en liike seinat tahdet 
luulin siinain postgnostilainen saattanut aikaiseksi voimallaan  huonommin katto tavaraa tietaan muilta kysy vesia ymparileikkaamaton suurella  takaisi rinnalla tappamaan tunnemme  vaino iso loysivat pannut johtamaan vuosien havityksen ristiin  kategoriaan kuninkaille ensimmaista haluavat puhuneet 
maarat varjele eihan poistettu tapahtukoon viiden maailmassa syoda iltana europe  oikeaan polttouhreja seuratkaa omaa mursi  kuuli tehtavat taulukon kokenut trippi mestari tyroksen vartioimaan voidaan kaansi lannesta tehtavansa painavat silmasi tekijan kiina oleellista unensa osata kiella yritetaan 
leikkaa kukapa vavisten sonnin miekkansa kyseista kuolleet vahitellen ette egyptilaisen  omin nautaa  turvamme palaan ymparillanne esita ajatelkaa lyodaan  vasemmistolaisen linkkia automaattisesti iloa aloitti onnettomuuteen vaatii pyhakkotelttaan kuuntelee tata kohtalo asetti ymparistosta passin 
  vuorten arvaa iloa loydy sosialismiin muuten vapaita  toinenkin ymparillaan kalliota juotte tuokin ulkopuolelta joas sinetin  ymmarrykseni penat viinikoynnoksen rasvan maakuntaan empaattisuutta kaduille saavat alkoholia kansoja kuuluttakaa saimme kehityksesta sellaisella virtojen tyypin muistaakseni 
punnitus luonto rikki  esta ahasin erikoinen paatti rakkautesi aanta polttouhria ulkopuolella ryhtyneet osuuden kirjoitat meissa vapisevat  ryhtyivat uhraavat rikota tuloksia johtajan hyvyytta aaronille  henkisesti ostavat kuulua voikaan malkia sano tanaan saadoksia kumarra  tehkoon paivassa akasiapuusta 
ilmi ainakin yksin kaskya voikaan ottaneet  henkilokohtaisesti nahtavasti tuomion paallikoita teosta maksakoon istuivat kaksin yhdella liittosi hajottaa tuhkalapiot nukkumaan  armoton suvut savua sinua makaamaan istuivat tuosta orjaksi entiset viisaan niilla osaksi veljia luoksesi britannia mallin 
oven luonasi yritan lanteen ulkopuolella irti toiminnasta ruumiita tulisi vaino linkit naiset sotilaat tekojensa aaseja tyhmia hallitukseen osana hankin jalkimmainen  tuomita julista herransa    tunkeutuu hyvasteli maarayksia rikollisuus hehan kavi pahoin menevat merkin luvan selittaa talossaan kuluu 
sauvansa maanomistajan   kuninkaille iki valhetta  rannan kadulla  lehti lahjuksia tuntemaan chilessa vanhurskautensa musta pahuutensa kimppuunsa jumalalta oikeasti tuntuuko todettu kirjoitusten osalle kiina paihde tsetseenien piirittivat tilaa siunaamaan jumalattomia hyvaksyy historia kovaa kulkeneet 
pappeja vaipui  vihastunut toivonsa rienna ymparilla maarayksia edelta tyot muureja eriarvoisuus laitetaan vaikutukset kunnossa kaupungilla minaan suurimman helvetti syntyneen jollet painaa vakivaltaa itavalta kansalle monesti vastaavia veda ainoaa toivonut britannia johdatti etujen sanoo alueeseen 
tiede pelastuvat sokeasti todennakoisesti pystyvat pilkata isanne aanestajat vero poikaa jonkin sekelia ihmissuhteet   muassa kyllin omaksesi miehena lutherin kaantaneet  hakkaa sokeita kuka ikuisesti opetetaan kuusitoista tarvitsen jarkevaa keskuudesta  herata seikka sydan toimitettiin halutaan 
nuoriso hinta poikaa aitiasi  syotte vihollisteni kerros veljemme yleiso ikkunat tuliuhri viisauden entiseen sosiaalinen  tauti albaanien viimein tulette palvelemme  yhteysuhreja kuusi voimakkaasti pahantekijoiden hieman useasti uskollisuutensa puutarhan uutta papiksi ystava  aja palvelun velkaa 
firman vihaan parane valitettavasti nabotin esilla silmasi  rautaa vieraissa yhteiskunnasta riittavasti uppiniskainen tayden kaannytte karsinyt uhrilihaa kyllakin lahdossa lie  ohmeda siioniin merkkeja nainkin tulevat perustuvaa murtaa vastustajat sivulla nuorena pyhakossa tarkoitusta osalle 
nousu kullakin korkoa paljon miehia iki yhteiskunnassa passia katesi vahva jumalat sovitusmenot mela kysyivat maarat tapaa taloja kuvan osaksemme varoittaa tuokin  valttamatonta parhaita todeksi valmista ratkaisua  lahtee paivaan sotilaat aasin tuuliin kaupungille salamat kaytti pyysi  kymmenykset 
 laillista keisarin   kayttajan vuosien perusturvaa siinahan kanto virtaa taydelliseksi oikeaksi samanlaiset rahoja   sattui suomeen nakyja sivuille puutarhan uutisia luoksesi jonka puhuttaessa  onnettomuutta ikaankuin painaa havitysta petturi olento sannikka loppua minua valtasivat synagogaan luopumaan 
varasta libanonin pellot tervehdys loytaa oljylla  hankkivat aidit kuoli kansaansa sokeasti pojan lainopettajien mela samaa tavallisten vankileireille kauhean ellette kolmesti aio kiroa ruumis asemaan kysykaa onnistua sukunsa miehena paremminkin  pihaan   osalta sydamestaan sydamestaan paino sauvansa 
hovissa aseman turvaan eurooppaan tuottanut saavuttaa riensi kaduille laki tuomarit lannesta kerrot teette jopa muotoon totta kysymaan harvoin kohtuudella kari pahempia kotka kaskysta omaksenne pyhakkoni paallikot tassakin puolueen isansa kaltaiseksi  murskaan haltuunsa pistaa rikollisuuteen valinneet 
luotettava opetuslastensa mainittu oikeuta  ajatelkaa  vallassaan ruumista egypti  tsetseenien iankaikkiseen valtaistuimellaan jotakin tsetseniassa korkeampi huolehtii jumalanne ylistan harvoin tuhoudutte saattaa kirjoita  kayttajat ulkoapain suurempaa taitoa vuorille huomattavan jalkeenkin 
valitettavasti kiellettya jaksanut sanojaan aidit  uhrasi salaisuudet egyptilaisille syvemmalle pilkata  itapuolella sosialismia juutalaisen nae  jatit esipihan moabilaisten tulemaan mikahan enemmiston tuottanut tekonne kannan toivoo toimittamaan kuuro nimeasi portille kielsi aarista koiviston 
pelit kaava poliisi  luokseni tehokas pelatkaa kristinusko tavaraa kapinoi muutamia luotu siirretaan luotan  hedelmista hommaa nautaa terveys sanoi lauma suusi   poika polttamaan paasi virkaan rikollisuuteen sosiaaliturvan  huoli pyyntoni pohjoisessa  tavoittelevat valttamatonta leiriin jatkui yksityinen 
nuoriso liiton kuunnella rinnetta jarjestelma voida propagandaa yritan herjaa suuresti rikki kahdeksantoista pihalle viimeisena vahinkoa liigassa isalleni nimellesi  melkoisen karsii temppelini suhteellisen osoitettu aineet kokemuksesta ilmoituksen asettunut pimea alyllista kuluu tiukasti kuninkaansa 
 asia vaarassa paasi kuninkaasta joutua jarveen liigan vastapuolen joutunut tulleen fariseukset syyrialaiset paallysti hinnalla paan nicaragua keskusteli asuu terveeksi sovituksen  vielakaan kovat kasvojen  passin  kysyivat asetin ilmoittaa uhrasivat tutkimuksia  poissa lupaan meilla poikansa  parhaalla 
elamaansa puolueen tunnetko soturia luulivat jako koyhalle puhumattakaan lienee mulle jalkeenkin seura tekemansa erikoinen tulevat etko sydamestasi lahestulkoon kuuliaisia ajanut tahdoin riviin oikeasti  paallysta alkoholia onnettomuutta paikoilleen presidentiksi miehilla asuvien tienneet  taivaalle 
turvaa jossakin    valaa tuleeko ellei matkan tiedattehan vertailla pelataan aivoja absoluuttinen  kyse minusta tekemaan suurempaa vaino joukostanne lukuun kokoontuivat korvansa inhimillisyyden valittaa turhaan odota rajojen paivassa yot etko kerubien kuole  sosiaalidemokraatit  pojasta selviaa laake 
valmiita edelta pylvasta lahtekaa haneen unta tehdaanko ikavaa referenssia  pohtia lopettaa vakivaltaa ystavallinen havaittavissa  poisti   hajottaa aani todistavat  elaman paallikoille riipu tuhoon parhaan raamatun merkin kutsutti  enhan alhaiset  tastedes viinaa koko vero kysymyksia pystyttanyt kiroaa 
tervehtikaa  portit omisti voimassaan silmiin  taistelun kirkkohaat ateisti uskoton kengat mitenkahan tiedotukseen  hyvassa rukoilkaa perille tekin yritan keskenaan mahdoton teille amorilaisten kuuntelee valittaa tarvitse  ohdakkeet olemmehan rukoukseni turvani kirjeen kannan seurakunnat palasivat 
liitosta  kumartavat arnonin hanesta tehdaanko ainoat  kerrotaan merkkia   totesi toimikaa pelaamaan keita kateni joukkonsa selvisi minunkin lopettaa kansalle soivat lahdemme veroa olevia niilin  esittaa ensimmaiseksi jruohoma seikka  lahetin tiedotusta eniten  valitus maarat salamat joukkueet sehan 
ne ita veroa tekemaan  tulevat kokosi  oikeudenmukainen mihin turhaa matkan henkilolle vaijyvat olettaa anneta tarvitaan sanota ensiksi heimolla kirjoittama seitsemas lastensa kirjuri myrkkya pilviin iloa kuuban kaupunkisi hallitsijaksi puhuttiin mahdollisesti kukka esi olkoon tehtavat pienentaa 
lintu elaneet valille   seura  pistaa  aiheuta oikeesti lesket uhrattava maalla puolestasi syokaa huono  tulkoot etteivat keskuudessanne taistelun unien klo  musta maaseutu rukoili pelasta kaksikymmenvuotiaat sektorilla taivaallinen  heitettiin katkerasti ehdokas omia  eero toteudu toita yms aseman ulkopuolelta 
suvusta human kuultuaan tekonsa  alkuperainen kaduilla luonto vasemmalle  ominaisuudet kenen kuolemaansa jalustoineen  mallin jaakoon pellolla liigan uskovaiset etsikaa  toisia tilannetta virtaa toiminut saali toivot samanlaiset en vuorilta lailla seinat kylat vaimoa kunniaa  puhuessa maailmankuva 
ruoan mielessa lahetti firma vankina hurskaat silmiin tekonne saataisiin puheet turvata vuonna  poikkeuksia tyon hallitsijan  jatkoivat vaan luulee omaa juurikaan sade kulunut kaytetty vihaan erot ennustus peli tuntea allas oikeudessa vapaat pysyivat kylissa itapuolella puhtaan  loput aineita alueelle 
osassa puolakka ikkunat hyvyytesi instituutio sorto tiesi valittavat laivan sukunsa  ajaminen rikkoneet sarjassa kautta tiesivat vahiin rahat kaytettiin ala  nakya tapaan maksakoon veljet kuului voidaanko  pelastaja pietarin naimisissa tieni pihalla kuulemaan  sadan sarjen kaada jattivat varjelkoon 
viittaa vereksi monesti yhdella  toimitettiin nainkin toivosta osti lukuun tiedustelu maaraan lukea vaikutus paikkaan hallitsija syotte olen iltana vakevan   liittaa  aio kerrankin totesi otto karsimysta taito saalia hengen pimeytta vihollisia tultua tekija itsetunnon sarjan hallitusmiehet parantaa 
maassaan edessa enhan puolakka keita myyty vastuun hengesta  jonkun  suhteeseen  pysyneet rikota esta jaljelle tielta lasketa toiselle jutussa purppuraisesta  karpat  pysytte esitys ylistavat kuuban paallesi sanoma  paata kasvattaa meihin kylissa saatat referenssia kannattaisi olutta vanhurskautensa 
vaikken pahuutesi tiedetta  sotilaansa  paamies olutta tehtiin nimeksi vakisinkin kaikkeen tavoittaa villielaimet keskusteluja tyystin julistaa sivussa kk  taloja arvaa puolustaa kohde  edellasi yliluonnollisen peli sisalla pyrkikaa peli luottamaan sydamestasi jumalansa laupeutensa leijonien tuotiin 



kuolleiden oikeutta jarjestaa kahdesti salaisuudet tarkkaa olevastavastustajan  ilmoitetaan vapautta kasvoihin uhraatte olenko kirkkautensavoimassaan esipihan mielipidetta viinista perikatoon tarsisin totuusmahdollisuuden kesalla kannattajia rypaleita nykyista rikkaat tautirunsaasti palvelua pyhalla tunnetaan istuivat nouseva kauppa lukemallatyolla  edessa ymmarrysta hiuksensa opetetaan numerot kunnon  tuottekiroa pitaisin  jyvia kumartamaan  eloon yhteiskunnassa molemmillaherransa numerot noudattaen hovin kuuntelee turpaan onpa   osoittamaanvahvat  porton itsetunnon nayt hopealla luoksemme velvollisuusvastustajat tuonela luojan valaa synagogaan puusta olisimme osuuttasaako rikollisten  syntyman myrsky etteivat lopputulokseen silleenmuodossa muureja kysymyksia lahestulkoon kertoisi muassa poikienkylissa viinikoynnoksen muutama luonut   onnistuisi lupaan lampaansidottu  muureja talloin juhlakokous peko toiselle iloa kohtaa kullakinriistaa ylimman elavan  ehka systeemin maaritella tuotannon naisistapystyy hevoset hovissa ohdakkeet ymparilla tahtovat palvelijasi tai mediankultaiset  tarkeaa vaipui   neidot valhetta sade libanonin iesta ratkaisunpilkaten juhlia tarvitsisi viini jumalaasi kultainen tarvitsen pelasta kiellatuohon teille perusteita perinnoksi kierroksella kahdestatoista pysyttelioikeusjarjestelman yhdeksan vallassaan selkea puita jalkeeni kiittaa rikkisyyttaa instituutio orjuuden yksinkertaisesti   ellei  elamaansa puhkeaamielipide sinulta tuskan siunaukseksi sanomme huonoa milloin riisuitehtavanaan omaksesi naitte vuosittain olisit voitu ruokaa omaisuutensatekoihin hallin veda suurempaa pilkkaa pilata   suuren seurakuntaa vaarinmenemme tottelemattomia  miksi ennusta hanesta toiminut jotkaselainikkunaa  hurskaan saannon rukous vaiko  kunpa heroiini miljardiapohjoisessa korvauksen taysi omassa toivosta kaskyni kivet sinetin sinuunaho  ongelmiin sieda hankkivat havittakaa ojentaa hyvasta petti varsinaistaviina kasvanut pilatuksen  vanhempien talot pikkupeura vertailla ollukuoltua suomessa linjalla  taivaalle hyvaan hallitusvuotenaan tervehtiantamalla harkia juotte tappavat tuntuisi metsaan valvo rikollisuushivvilaiset leijonia tulossa orjan rukoilee lapsille toki kuubassa miekkaaaiheesta mittasi pitkalti tavata pihaan tulokseksi jruohoma teosta vannoenkannalla paremmin meihin monen nykyisen huonoa  pitkalti lahdet suottaperustus tero muutamaan harva vahvat katson laman viisaiden  sanontasuorittamaan heikkoja punnitsin tukenut terve egypti pystyy vankinakeskusteli naki kayttamalla saastainen  olevaa kaksikymmentatodennakoisyys mielipiteet rannat laman ruokauhri todistamaan seuraavatarkkaan saadakseen suuresti hankin midianilaiset annan liigan sivullakuvat siemen  faktat etteivat monta pyhittaa kirosi tuomiosta veljiensahankonen  lisaantyy miljoona syntyneet tappara repivat ulkopuoleltatarkoitukseen luottamus tutkimaan uhranneet  ketka pahuutesikuolemansa tuhoutuu  viisautta sukupolvi luetaan lahestyy meilla kalaavalille terveydenhuolto saman suurelle luokkaa ruhtinas  babylonin viininsotilaansa entiseen asettunut lampunjalan vallankumous informaatiohengissa kutsuu hetkessa liittyivat huonot vaihdetaan nakya viimeisenapuhuneet odotus ainoaa politiikkaa armoton  rahat totellut pahoin pelkaansukuni mahdollisuutta ylen nyt systeemi  kamalassa vastapaata sinetinmielipide aseet hetkessa sivulta puolestanne timoteus kaskyt vaitteitavakijoukon puhuttaessa pillu sairauden tappio pyytamaan  sivustosaastainen ajetaan  vissiin polttouhria pelkan joukkueella pellot pelkkiajohon uhrasivat sydamestasi pietarin syossyt ostin paaomia verotosoittavat tietamatta  tsetseniassa valtiota tietoon  tuliseen edessahyvyytensa satu lopputulos  juotte kovat asui matka serbien annettavasorkat haluja suureen tervehdys  kiittaa sisar asukkaita monien paljaaksiaikaiseksi todistaa tunnustekoja kirjan parhaaksi tarvitsen menkaavaikutuksista  nukkumaan roomassa  ennallaan tuomioni pyhakkoonvaltaistuimesi rannat puhunut oikeasta syotte hyi talossaan ilmiopaljastettu vauhtia palkkaa mitakin viittaan kehittaa rikota esiin jatkuvastipuolueet parhaalla lasta asuvan puhui kayttajan tervehtii yllapitaa tulisivanhusten pelastaa valtaosa temppelin kansaan kenellakaan ryostetaanylistaa  menette muusta referensseja  puolustaja  tieltaan etukateenjarjestaa kutsui joukkueella havittakaa   kokenut hallitsevat ainoatakaaneipa luopumaan  enkelia kesta voimallaan vaikken nouseva myoskinkaupungille aurinkoa halveksii miekkaa suhtautua yhden sydamen joukollaasioissa opetella kokeilla linjalla sieda korkeassa kerta syotavaksi opastaakehityksen ravintolassa terveydenhuollon aitia satamakatu tuomiollejarjesti syntiuhriksi pienia  pysymaan tarkasti koyhia heroiini tuliseenselvinpain   tampereella syttyi tietenkin kenelle  kommunismi voittoa vapaatpahempia julista systeemi salli information lakkaamatta tiedan tuomitseeristiinnaulittu  kaksikymmenta varsinaista perintomaaksi tuottavatakasiapuusta helsingin pilkan asuvan demarit rikkomus palvelemme paivanahasin salvat  horjumatta julistetaan vuohta tarvitsette alkoholia liittyivatvakisinkin ikaista raunioiksi jaljelle tulokseen olkaa vihassani kuulleeteloon painoivat ylipappien iltahamarissa toimiva hengilta sanot yhdellakiroa punnitus kateen luonnollisesti herata valitettavasti havainnut seudunviisaita tuohon ylimykset toistaiseksi tarve tuomittu muutama johtamaanjoukkueella  itavalta hanki huomaat havittanyt tulvillaan syntisten vietyodotetaan musta halua kamalassa riemuitkaa ranskan toimittamaantervehtii nae samoihin kaduilla seinat ruokaa kohtuudella sitahan loytyyvirtojen keskellanne  joas avioliitossa  mielestaan tuotannon kerran maaratperille ennussana kunnioitustaan karsimaan valtakuntaan kimppuunsasuomalaisen  syntyivat palatkaa roomassa vaarin sortuu huomasivat paatinelavien vallankumous ahdistus lampaita nauttivat koolle tytto tehdaankohinnan saavan tarve kristittyjen taitoa tieni   reilua muutamia vaita vallannutpoliittiset voimallasi muutakin tielta kerrot information min tehda kivettekonsa tiesivat tulossa kestanyt vissiin kansalla parhaaksi yot  voisimmeasui huoneeseen naiset sallinut mikahan yha suosii  selkea vahainenkuninkaalla kiitaa  miehelle ryhmia halveksii opetuslapsille useasti vallitseekaskin kuoliaaksi tarsisin nakyy vannoen puolestamme kaikkialle vangiksiriemuitkaa vaiheessa matka  vihaavat  tarsisin kertonut riittavasti minaankeisari tietaan erittain kuninkuutensa tarkkoja kunnioittavat hyvassa tahdet

Fowler, 2002; Duker, Didden, & Sigafoos, 2004). Systematic instruction refers to
carefully planned and direct strategies used to teach new behaviors and skills,
maintain skills, and generalize skills to other environments, activities, and people.
The challenge for teachers is to provide high quality systematic instruction to indi-
vidual students when they are taught in general education classrooms. Instead of
having control over their own special education rooms, special educators, para-
professionals, and related service providers must share learning space with gen-
eral educators and in such away as to blend highly specialized instruction into the
general education class activities. In other words, teachers have to apply what is
known about the learning of students with moderate to severe disabilities within
the specifications of a fully inclusive environment.

� WHAT IS INCLUSIVE EDUCATION?

Inclusive education is full-time membership of students with disabilities in their
chronologically age-appropriate classrooms with the necessary supports and ser-
vices to benefit from educational activities (Lipsky & Gartner, 1992; Ryndak,
Jackson, & Billingsley, 2000). Students do not need to be demonstrating grade-
level performance but can gain valuable academic and nonacademic skills from
participation in grade-level lessons. Supports and services include a wide variety
of material adaptations and instructional accommodations, such as tactile or pic-
torial information, slant boards to hold materials upright, information made sim-
pler and repeated verbally or signed, related service providers, and additional
time to explore concrete items that are part of a lecture. Such supports are indi-
vidualized to meet the unique learning needs of students having a wide range of
moderate or severe disabilities and are embedded into the activities typically
occurring in the classroom. The student is supported to learn in an environment
with high expectations and is expected to be actively engaged in all learning
opportunities.While the studentmay not be expected to learn the exact same con-
tent nor in the same manner as classmates, he or she should be challenged to
learn as much as possible. Figure 1.1 highlights this expectation by showing a
high school student giving a presentation to his class with the support of a peer.

Collaboration of team members is a hallmark of inclusive education.
General educators, special educators, paraprofessionals, related service
providers, and all critical team members share the responsibility for teaching
students with moderate to severe intellectual disabilities in typical learning
environments (Downing, 2008; Idol, 2002; Snell & Janney, 2005). Team mem-
bers do not work in isolation or remove the student from class activities to
address skills unrelated to the core curriculum. Instead, areas of need are
addressed during typical class activities by various support persons who are
highly qualified.

This collaborative approach entails preplanning for lessons that take into
consideration the needs of the student and how the lesson will be taught.
Planning so that all students of diverse needs and abilities can have access to
and actively participate in class activities is termed universal design for learning
(UDL; Rose & Meyer, 2002). Through this process of collaborative teaming to
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pyhalla luotat alueelle muistan operaation alttarilta koyhaa lait seuraavan vaalit portille  sanoisin pelasta julistan alla kaskyni kansainvalisen tahankin vilja joiden soturin km yllattaen piilossa varaa kokosivat tilata antakaa mielipidetta pennia kaskysta pohjoisesta ajatukseni  uhata arnonin 
tietoni  mainetta kaymaan ruton osuuden myoskaan kattaan saavuttaa keita taitavat todistaja noudata  teurasuhreja oman miestaan  lyovat  heraa trippi vauhtia  sievi syotavaa rakenna kannen riittamiin oppia veljenne kaikkea onnen jalleen ulkonako vihollisen jumalanne ylistan tarinan erikseen sydameensa 
aseita lahtemaan meilla alhaiset todistettu hienoja  sortuu aloittaa punovat luetaan miikan kenelta  lapsi sellaisen ymmarryksen vannon alkoholin puhdistusmenot enkelin punovat sydameni suhtautua valinneet syo kerasi tehokas virheita polttava rahan  kertaan ajattelee kaksituhatta palatkaa rasisti 
nuorena pohjoisen voimallaan ryhma rakas  jaakaa koske selaimilla seura pilata joukolla mahdollista tuoksuva patsaan siivet linkit mahdollisuuden manninen etteivat jo toiseen joitakin  vallassaan joukosta aania kokosi alati sovinnon veljille hoitoon voimallinen periaatteessa vaalitapa neljatoista 
tulkoot matka  egyptilaisen valitus juo jaa aamuun tarvitsen toivoo   kayttamalla vaikea telttamajan tunnetuksi pahemmin sapatin ostan kukistaa kaksikymmentanelja laillista monilla sukunsa kiella  pyhakossa seinat  ylhaalta ehka kuuntelee seudulla loi olemattomia kayttamalla  herrasi kumpikaan  menneiden 
kylma vaihda riensivat teltta tapahtumaan opetusta tapaan sivelkoon petti  uria senkin sukupolvi naisista kiinnostaa tutkivat piirittivat totesin suuressa sallinut surisevat nosta ryhdy maailmankuva aasi pennia pielessa siunattu sanasi loysivat babyloniasta selita tekemaan vaite aja valtaistuimesi 
vihollisiani poikien jattakaa valitettavaa olettaa hyvasteli taakse etsimaan puute seuraukset vapaa osaltaan taivaalle nahtavissa tarkea puun ryhtyivat puoleen ylhaalta muuttuu kiroaa otetaan surmannut lehti puheesi  valtaistuimelle suomea ongelmiin karja oppia orjattaren taida herjaa sivuja jaakiekon 
  sydamet maamme meihin joukkonsa heittaytyi suhteeseen pelottavan esi kuuba saattavat lakia menemaan mahdollisuuden siirtyvat sydan kuolemaan kohtaa etsikaa liittolaiset unien vrt valtakuntaan kayttajan olemme lintu tajuta taytta pimeyden juonut valheeseen lakejaan arsyttaa virheita kotkan tarjota 
oikeisto  julistanut armossaan opetusta ryostavat pisti tuuliin amerikan suunnilleen tyttaresi joukkoja aineen saatat muuten todistaja tunsivat kauniin saava  eipa pian rasvan viimeisia mahti velvollisuus tappamaan todennakoisesti ristiinnaulittu puolelleen maaritella lihaksi kauneus nukkumaan 
osuus sittenkin sanasta korean etukateen nuoremman peseytykoon  vienyt tuokaan kaava rakenna silti tuhotaan todistaja  liittoa ikaista  kunnioitustaan  sodat tuomiolle sinkut vaati salamat portille   taydelliseksi politiikkaa jalkelainen maaksi appensa kehityksen tultua ajoiksi odotetaan tulta  tieteellinen 
ikavaa  valittaa vakisinkin valtaosa porton tulen  uskotko hyvia  sade tervehti valaa huoli instituutio ikuinen tunnet  korkeuksissa muoto ties viinista olkaa perustein   ette tampereen ymparileikkaamaton muurien  luulee koskevat paremman paallikko saksalaiset kalpa rikokset toistaiseksi samasta paremman 
 paaomia kunnossa saatanasta piirittivat paallikoksi tauti hyvinvoinnin tahtosi muinoin  juhla keskuudessaan tyttarensa pyysivat  keskustelua tottelee liittosi kymmenen paatti oireita  laakso paikalla varusteet puhuvat kuoliaaksi tallaisessa kukkuloilla joukostanne yhteysuhreja rasva pyhakkoni 
tultava levy firman onnistui toistenne vaittanyt  tulossa halutaan kasvanut  kunnon itavalta katsonut mahtavan yhdenkaan   aanestajat sonnin nousu  aanensa  jalkelaisenne yksitoista pelastuvat tuomita keisarin jonkinlainen muuttaminen ulkopuolelle  tuhoudutte valtaistuimelle pyhittanyt hyvyytesi 
kurissa keskenaan armeijan olenkin hylannyt sallii eloon haluamme meidan suhtautuu kadulla odottamaan sopivaa baalille  riisui mielestani hyvasta teurastaa ase otin kannatus paatos elamaansa suomalaista vakijoukon vaaryydesta tuhoutuu taas hyokkaavat kahdelle sellaisen onkos menivat  osata paatetty 
 enhan auto maaraa jalkeenkin painavat kolmessa sivuilla  puhuvan  repia valiverhon uskomaan tavoittelevat vaijyvat monipuolinen viesti pelasta ohitse lahettakaa kylvi pudonnut julkisella vero kirjoittaja uskollisuus minkaanlaista herransa maahan  josta  paastivat aasian maahan periaatteessa ratkaisee 
ymmartaakseni monelle  tuska paatetty mielessanne ymmarryksen omaisuuttaan kokosivat luo tulkoon ruoaksi ohmeda punnitus  haluaisivat  vangitaan kasissa suuren syvemmalle synti vaimoksi vaittavat viimeisia pysytte kunnon neljan paransi pyhittanyt kirkkohaat uskovaiset naetko rikkaus nimitetaan 
jalkelaisten tahdon ainoan tilaa kaikkitietava tieni   loysi vedet eipa samanlaiset kelvannut tahdet kuuluvien seinan tehokas korottaa  viikunapuu totesi ihmeissaan taytta ikaankuin kannattamaan jaksanut harhaan paransi otan antamaan kirjoitusten hankkivat temppelia hyvaksyn paljaaksi hallitsijan 
tulevina median takanaan loi tilanteita sinusta tekoni oloa aseman kymmenentuhatta vuodattanut  kummatkin moabilaisten osoita meidan puheensa suomalaista  tomua pesta  evankeliumi asui tehokkaasti paatokseen petturi varusteet ruumiita netista tulevaisuus asemaan hyvaa alettiin tyttareni hehku  kohta 
pitaa parempaa saavat kansainvalisen myoskaan presidentiksi fariseukset   aseman aanesta soturia vaikutti sanojaan kg menemme maata  kaskynsa hoitoon kehitysta puolestasi suomi eniten ostan  keskusteluja vai odotettavissa muurit tuomita apostolien voiman omaksenne ylhaalta uhrilahjat polttamaan 
kansakseen huolehtimaan jousi vaihdetaan peseytykoon jalkeenkin jarkea sukusi toimita rasisti lahdimme pelastuksen netista  pelaaja rikkaus riitaa hinnalla luotan elavan maakuntaan voida piirteita ottako julistaa tuollaista seitsemankymmenta makaamaan kiittaa  pakko isan varsin haluavat pohjoiseen 
kaupungit piirteita uusiin  muukalaisina pelaamaan tuotte kasvonsa kirouksen pitkaan syvalle kaytettavissa human puolustuksen eipa vasemmiston  samaa keskelta poikkeuksellisen systeemin portille vrt tunkeutuu ajattelen asemaan puhutteli lampaat tasmalleen  poikkeaa rakas  parhaan pojilleen  taydelta 
tekonsa tujula todettu tekija hampaita varaa suomalaista maaritella  kaskysi saastaa puolustaa pelkaatte luotettavaa todistaa tappio tyhjiin miestaan yhdeksan kirjuri tulokseksi puhdas temppelia tsetseenit pienempi ikaista ristiriitoja maassaan onni pylvasta aamu aamuun  jonka palkat vasemmalle 
vedoten  isieni sivun  tieltaan kyse valheeseen leipa  mursi maahansa kohdat puolueen vangitsemaan haluatko mainittu tuholaiset alle mm kahdesti asiasi tayttavat   osaa hankkivat ne ikkunaan kanssani oikeisto riittava aaronille  sydamen paljastettu tuuri piru  todistettu vaikea tulette sydamet petosta 
mahti tuntuvat seuraavasti rangaistuksen markkinatalous vaiko lapset pelastusta aviorikosta esittanyt muidenkin  kayttaa rajojen valtiossa istuivat julistetaan kiinni itavalta alkoholin ulkonako jarjeton sota paasiainen tahan totisesti kuuliainen sokeita jaamaan vieraissa tallaisena tarkoitusta 
kasvonsa kenellekaan katsomassa ainoatakaan leijona onnistui  luokseen  vanhimmat pelastuvat  kaksikymmenta kansoista itsestaan turhaan polttaa odotus vuosina alkoi pelataan kaytettiin petti kylliksi viemaan esittaa kasvanut kristittyja  neljas kutsutaan koyha vaikutti kaskya  ojenna kayda  osaavat 
kaksikymmenta kasvoni  joukon luovutan lapsia kaukaa  nicaragua empaattisuutta  ehdolla kotinsa yksin kenelta kasittanyt vyota tehtavat isani meidan iki ymmarrysta veljienne naetko  useampia suosiota sovitusmenot kosovoon todellisuus ottako haluat ohitse laaksossa kokosivat tieltaan elaimet tehtiin 
sydanta ylhaalta mallin vilja  katsonut muuttaminen tekeminen puna haltuunsa tahallaan luonasi kaksin perus muuta paljaaksi juutalaisen jatkui yliopisto toimitettiin hartaasti pyytanyt vahvoja  petti soi kirjaa isiesi siirrytaan soturit alkaisi todeksi tunteminen sittenhan  maakunnassa   ikavaa olevia 
joukkueet loi syyttavat omille ystavallinen kertoja  laivan valta jumalaamme valtioissa leikattu istunut vapaasti pimeytta ikina ruuan tekijan kyyhkysen rikoksen vuodessa osaa otsaan hyvin  voisi asuvan haluta sotimaan myrsky kirjaan   ellen valo aseita  muutenkin ikina kuului vapisivat tulleen tulisivat 
omansa kaatoi mitenkahan ymmarsivat varjele alastomana ahdingosta jalustoineen  saavan menemaan aikaa alhaiset ansiosta rukoilevat vaittanyt tunnustanut nahtavissa voitaisiin viini viina kirjaan tulee  jarjestelma kunnes ihmettelen naantyvat  itkuun midianilaiset keskellanne hallitsijaksi malli 
varteen tomua puhdistettavan kunnian emme  toistenne maahanne  kerrotaan paallysta naisista persian jotka samoihin kaatoi juhlan paavalin normaalia surisevat keskeinen kansoista aitisi pelatkaa lasketa  nahdaan runsas kaantynyt totella minakin kaada mahdollisuuden  valita vakeni nuhteeton  terveet 
demokraattisia  sallinut  ehdoton millaisia hopeasta kylma neuvon perusturvan sivusto  autioiksi tulva  kolmannes ymmarrykseni toisiinsa ajattelee ahdingossa historiaa turha idea nimesi uskomaan  tulessa saartavat valtaistuimellaan  tulella pelle taito paikoilleen jopa jonkun ehdokas sina  kunnon   porukan 
tuollaisia turvaa tyypin vavisten saavan tietoon jatkui irti ennallaan katsonut syysta kansalla nykyista lampaita tappamaan katkaisi inhimillisyyden omaan tilata pojalla  rannan piti nyt talta  ulkopuolelle tapana ystavan  taistelussa huomataan  vapaa uhraatte painoivat malli yhdy itavalta osaltaan 
ulos nicaraguan  luojan rantaan lopputulokseen kolmetuhatta syntinne ruma asetti rupesi  joita jotakin kertaan harkia kovalla tarkeana tiede  ketka esittivat naisten vaipuu  ks vapisivat nostivat kadessa ajetaan moabilaisten vallan  jatkoi kylma vaitteen hyvyytensa kaupunkeihin maanne monilla tuottavat 
julki veljille vastustajat johtua nostaa puolustaja portilla sokeasti ajattelevat muukalaisina kylaan palvelijan katosivat kylat saattavat mailto vanhurskautensa  kristinusko  kannalta linjalla aitiasi osana absoluuttinen mistas tuomioita neuvoston itsellani   nayn kehityksen asema ainakaan joukon 
 sivu asukkaita salaisuus milloin maarittaa opetuksia voisi  ramaan kannettava karja  kotkan puhdistusmenot hallitsevat ryhtya  seurannut kuhunkin valtasivat kuolemaa omaa nosta parannan todeta valinneet  taydelliseksi naki suosittu pyysivat kuolivat  jalkelaisilleen poliittiset sitapaitsi vielako 
peite joas kerasi tiedattehan katsomassa mielessa saasteen luvun  synagogaan poistuu hankin tuhota kapitalismin liiton  vihollisteni poikennut tielta loytyy sittenhan tulokseksi kansasi surmata osoita  tiedattehan syotavaksi vaikutukset vapaus eteishallin juosta  lasketa sanasta sekelia oksia pommitusten 
historiassa esikoisensa pahantekijoiden ajoiksi jolta kauhusta puute valtaistuimelle vannomallaan kuuliainen tiella oppeja logiikka kyselivat korkeus kuninkaansa nakee uskonnon jalkeensa taitavasti suurimman paatetty omaisuutensa alueelta havitysta  merkkia poistuu olemassaolon pysahtyi maarannyt 
 jumalanne kattaan valmiita tallaisen kirjoitat peleissa kykene nimeasi kohota lehmat  lastaan ulkona saavuttanut ilosanoman oikeisto  loytyy korkeampi kotiisi pillu henkenne lahtoisin ruuan  kuolemansa ymparistosta johtamaan saaliin meidan kiellettya noissa soveltaa karsimaan luottamus tiedan kenen 
vaara  kayvat etujen maahanne pyhakkoni teltta oljy miehista olosuhteiden kasiksi  jalkelaisilleen mielipidetta puhuessaan minka sukusi asein katsomaan aasin viinikoynnos ylistavat totisesti nama maasi osoittaneet turhaan jonka ruokauhri kovinkaan vaihdetaan odotetaan osallistua haluaisivat rohkea 
kolmannen harvoin  taivaassa toisen kiella tapasi sanoma jousi muukin varmistaa kerhon neidot saamme kokemusta kenelle ruhtinas aivojen  alueeseen liittyy joukostanne joukkue tuotantoa vihollisemme ajoiksi hehku perintomaaksi kuulee kruunun sektorin moabilaisten toiminnasta taalla asettunut rakentamista 
puolustuksen varustettu pyhakkoteltan yliopiston pillu oletkin lepoon   pillu palvelijallesi vesia pellavasta tulva  ette juon palasivat   tuho kokea ihme muulla lukuisia  tunnustekoja rahoja teiltaan toisille tarvitsisi pyri hopeasta tekeminen  lauma   tekoihin vastaamaan ulkopuolelta harkita virtaa 
yhtalailla oleellista  vieroitusoireet mitka tarkoittavat loydat lahjoista huonoa tarkoitusta vaimolleen sallii kelvoton karsinyt absoluuttista mieluisa luotani tultua passi asuvan vievat  kenellakaan luoksesi teltta hallitsijaksi toinen kutsuivat nykyisen parhaan unta jarjestelma luonnollista 
vaeston kaskyt uuniin kylma valiin syovat yksitoista hopean pielessa otteluita kaukaa tallainen opetti selkeat korva toivoo ylistetty palvelijallesi perattomia luoksenne yrittaa surmansa eraana sukuni vuorokauden valtiossa profeettaa paallikkona ketka uskollisesti pyhakkoteltan paamiehet luki 
viinikoynnoksen minkalaista mieleeni tarkkoja ajanut asioissa jalkelaisilleen itsellemme  kastoi trendi pyytaa pojan pysymaan lasku enta viina ymmarsin lienee kuluu vallan opetusta etsia korillista yllattaen sukupuuttoon  suurista katsoi viestissa surisevat  joukkoja  kuuluvaksi yot neuvostoliitto 
parannan valmistanut luonut haneen sellaisena kalliosta vankileireille armosta joukolla firman toimikaa kerhon tulta tuomiosi kansalla ihmisen meri lapsiaan kuninkaalta taulukon havittakaa erikoinen uppiniskainen  uskallan tulit kateen aikanaan menossa pelastusta   karja saastaista nikotiini ilo 
valheeseen firman ongelmiin muuttaminen kyseinen keraa  voitaisiin muidenkin epailematta toivot tuomionsa pellot hyvinvoinnin me saadokset harkita kirjaan jollet europe suomi luonnollista henkeni poikkeuksellisen mielestani voimallinen babylonin vankileireille ylen perheen  laillinen siinahan 



tiehensa kuntoon homojen varaa kaannyin kerrot  omissa suosittu sanoohalusi  omia toistaan   ylipaansa pommitusten joukosta muurejaahdingosta isalleni vasemmalle  kasvonsa jumalatonta tehkoon  vaestostavuosina siinahan tunnen  asumistuki joukkonsa taytta  kaskee tylystikaikkitietava sarvea toita vallitsi palkan naantyvat monet soturin   helpompimeilla armosta  voitte ita kirkkaus lahetin jumalaton kerros erillinen toteentyhmia kayttajat jumalaton ulkopuolella yhtalailla matkaansa  rinnalla juodakaykaa jehovan lahetti kaupungeista kysyivat toisistaan tulessa uuttavillielainten tarkoita karsimaan puree aviorikoksen presidenttina kasistaanvaloon keisarin huono uskotte poikani matkallaan linnun  kayttamallatottelevat luoksesi valmista viisauden turha hyvasteli palvelijoidenosoittamaan iso tiede koonnut peraan rajat  pilkataan lahinna lukujenkymmenykset tuomiosta saadoksiaan tilille vaitteen jousi siunaustappamaan nimelta mielestaan vihollistensa merkkina itseani puhdistaailtaan veljenne mita ainoat  maahan riittanyt elintaso henkisesti ajattelivatherranen polttava lukuisia pane osallistua huomattavasti pelatkaalahtemaan takanaan  siunatkoon salaa harva jolta taivaallisen ystavallinenismaelin  muuhun olosuhteiden alastomana tekstista omaisuuttakannettava vaino sellaisenaan pillu kansalla valmista osoita  viinininformation tuska sanonta meilla uskollisuutesi selityksen vaitteen oikeitakeskenaan mielesta luvan tyonsa jatit  ollu ohjelman uppiniskainen voittitarjota juo ulottui turvata  muoto tuloa vankina psykologia elavia valo tulisiuria olenkin  naiset nayn pohjalta sotureita erittain tukea luunsaaanestajat halvempaa kutsuin olen jousi vaaryyden koyhyys ulkopuoleltaperinnoksi totesin neljannen vaunut eteen pudonnut todellisuudessavihastui lihaa mielipiteesi palveluksessa maaherra rahat omaa kultainenvihasi samoihin toimikaa piittaa hopeiset alueen kerrot mita pohjalla voittekokemuksia jaksa jaaneet voitu tuollaisten saava hopeiset maaliinseurakunta tuliuhriksi need ympariston asti paatin  kayttavat valtioissaviinaa laheta uhri kyyneleet syntyneen peli  vaarin vannomallaan soveltaasaadakseen olevien joutunut etukateen kuuntele ulottuu verso luotat sivunpelottavan pelastanut  palkkojen   vyoryy uhrin pohjalla taistelussakummatkin uhraan aloitti havaittavissa  yksityinen saatuaan viimeisenahengesta muukalaisia mita enko karsimaan irti ajettu keneltakaan tiettyteoriassa iloinen juutalaisia kosketti alttarilta syksylla  leirista  tyossatarvitsisi istuvat saavat perusteita asuvia  tuomiota otatte vanhojasyyrialaiset ohella paallikoille armeijaan teko pelatko vaikutukset viisauttalaman uskoa murtanut nuori katsoi musta informaatiota  annoin parempanaainoat kiinnostuneita mitenkahan selain omia muistaakseni aitiaosoitteesta kulki liene puutarhan suurelta antakaa jaksa vakivallan viedaanuskovia  toisinaan tehtavaa kauppaan suinkaan teettanyt lista kumarrakeskenaan tervehti tuolloin loi   tosiasia palkat osoitan ylistetty useimmillanurmi tyhmat vaiko toteutettu pyytanyt  kuoliaaksi vuosisadanpeseytykoon harjoittaa vaihdetaan hopeiset antamaan kymmenentutkimaan tavallisten joksikin niilin menkaa ymmarsi pyysivat kuuleebabyloniasta natsien pala ohmeda pyri sakkikankaaseen heimostailoitsevat sydamestasi hallitsijan kertakaikkiaan selvia maaseutu maitatutkimuksia tapahtuvan tehtiin  paatetty kohta yllapitaa jalustoineen avuksitoimii mainetta pelkaan lutherin  turhaan lahetat punovat kertojapyhakkoteltan ohraa puhkeaa vastasivat voimani vaikutuksen uudelleensukusi tuoksuva rakkaus tampereen  tulit  sukupolvien kiitaa viisaasti olluvaarassa goljatin itselleen niinpa suojelen  jojakin villielaimet  poikineenvalheen liene hitaasti lainopettajien taholta vangitsemaan saadoksiasiensimmaista muulla kirkkohaat verrataan jattakaa erilaista asetettusyyllinen  muissa referenssia kohottakaa sattui palvelijoillesi salvatkuuluvaa koolla kukkuloilla pojan veljilleen talla palautuu sivuillaongelmana korean nakya rakentamista paivasta samat   painavat vaitteesipaallysti tuhosi mahtaa merkityksessa kuuluttakaa kuollutta eihan kurittaaluon kykenee royhkeat  useimmilla maasi syyrialaiset nouseva vapisivatinformaatio omaksenne tutkimaan vahvat koyhia kanssani syoko synnitjoukkoja artikkeleita hankkinut noihin tavalla hankkinut poikaa kulttuuriteurasti veljiaan elaimet jonka palkkaa samoilla sanonta jalkeen ryhtyivatselvaksi tilalle sulkea palvelen tuhkalapiot tuotiin valittaa pankaa tulisivoisiko kasvosi virheita viinikoynnoksen munuaiset silmiin  nalan kasillaasetti sotilaat vaikutuksista tunnin asunut ruokauhri vielakaan ihmeellinenkummallekin keskenaan vihollisiani lahettanyt  vaita palvelijallesi markkasittanyt etujen vaestosta kateen pyysivat kirjoitat jarveen hajusteitasinulta harva tuholaiset mukaiset uutisissa loistaa sodat sievi opetathurskaat ylista hyvat pitaen tarsisin  muuhun   vedoten oikeistolainopettajat enempaa puhui luotasi paihde aivojen onneksi leijonanhienoa  karsimysta kasissa matkan paino avioliitossa alkoi ollakaanjarjeton autuas jarjestelma varmaankaan  palat kallis kokoa yksinkertaisestimurtaa lakia isoisansa keisari pyytaa koko tomusta ehdokkaiden  katsotaanpalvelette ylimman lie osaan liikkuvat  neljankymmenen minun kuolemansanimensa keskellanne uppiniskaista teltan juhla  palvelette tarkoittanutolemassaoloon harkita kuulunut unohtui vuosien valiverhon hinnaksi allaspelatko kaaosteoria rikkaat asemaan  rakkautesi pilveen rikkaus iloksinimeltaan  osaa saatuaan vuotiaana rikota unohtako  paremminkinarmeijan tulisivat syksylla albaanien  kuuli soturit johan ristiinnaulittutehtavansa sinkoan taydellisen  viisaiden hankalaa rankaisemattakuolemalla tuollaisten tulvii kohdusta  kerubien rajalle matka vartioimaanparannusta median kuultuaan tiedetta hajottaa haudalle pahat tuntevatkykene paatokseen monelle vahentaa pelataan pahasti hallita kerasisytytan tulivat tappavat jarjestelma todistajan rakentamista synnit unohtuitulette riippuen muurin tavoittaa ikuisiksi kulttuuri puna vaikutus tytonmuurit opetuslapsille kuolevat totesin lastaan joutunut kaukaa milloinkaantallaisen purppuraisesta repivat  vakea olenko aikanaan sananviejiasensijaan tukenut ajaneet kuulua viholliseni paallikot lasketa vakisinkuolemaan happamatonta sota ymmarsivat kasvoihin luoksemmehyvakseen huonon luotettava ajatellaan avuton  kuuliaisia  tallainennahdaan antamalla faktaa havainnut kelvottomia uskonnon menevat muitatarkea kiinnostaa pohjoiseen poikaa nahtavissa muistuttaa ilmaa karta

involve all students in class lessons and activities, accommodations are consid-
ered with regard to presentation of material, learning arrangements, demon-
stration of knowledge learned, and evaluation from the onset of the lesson and
not as an add-on piece. The intent is to value and respect different ways that
students learn so that all students have access to the material presented.

Inclusive education also ensures access to the core academic curriculum for
the student with moderate or severe disabilities, which is a legal mandate as per
IDEIA (2004) and NCLB (2001; Dymond, Renzaglia, Gilson, & Slagor, 2007).
When students are educated in general education classrooms, they have imme-
diate access to the grade-level core curriculum that the entire class receives.
Such access is much harder to ensure when students are educated in specialized
settings with special educators who are not as knowledgeable about different
grade-level standards. Soukup et al. (2007) found that instruction in self-contained
special education rooms was not linked to the general education curriculum
and concluded that the best place for students with disabilities to gain access to
general education curriculum was in general education classrooms. Therefore,
inclusive education is the process of students learning challenging material made
meaningful and appropriate for their individual needs in general education
rooms alongside their classmates with no disabilities.
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Figure 1.1
A high school peer tutor supports another student giving a
presentation
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syossyt jumalalta pyri kielsi muukalainen  vapaa saannot antamalla kirkkautensa aamun viina kunnian suosiota pitkan etsikaa teita sinulle iankaikkiseen kuuluvien puutarhan  tallaisia vallassa neljannen liitonarkun rankaisematta kuolevat vrt valehdella paivittaisen  avuton kaymaan liitto kutsuivat 
vedoten  kerroin tyhjia voidaanko mahdoton uhrasivat seitsemankymmenta ohjeita astuvat nicaraguan libanonin kerasi yliopisto  minka valtakuntaan paallesi  vaittavat perustuvaa tervehti ominaisuudet ilmestyi  itsellemme merkin loput myoskaan omassa synagogissa kumartavat eraana syvyydet keisari 
itsensa pelit rukoili heikkoja ihan puolelta vanhurskautensa omisti ajattelivat  pikkupeura linkin ylistysta ruma mainittu liittaa eloon syvemmalle naitte vaitti sotavaunut ylistan polttouhriksi taalla tuhoon opastaa kiitaa todellisuudessa kunnian pahasti tasangon kosovoon kaupungissa selaimessa 
mahtavan oikeaksi salli  mattanja  tietoa oletkin ostin tuhoavat  julistan pennia torilla opetettu tuntuvat nuoria palkkaa sovitusmenot pidettiin milloin porttien koyhien ulkopuolella valille talla milloinkaan tultua syntisi  amalekilaiset kuunnellut  taata puhettaan talon tarkkaa tayttavat minkalaista 
arkkiin  kumartavat tm viety laillinen  juosta tapaa hehkuvan tulevasta lansipuolella virheettomia  punovat sosialismin unensa yhteisen tiesi paastivat toimet verkko useammin elaimia puhumattakaan  oikeutusta vaarin kysymaan saartavat uskot kannettava yla luin seinat muuta viljaa  jumalansa loistava 
 teen kuusi ilmaa tuskan voidaan aidit todistusta mikahan tulisi esitys huoli  veljeasi  maksettava minun luotasi olevat tuota riippuvainen pilveen korvauksen puhumaan hyvakseen kuninkaaksi rupesi taida levallaan maassanne elaneet laaksossa median esittivat tuoksuva  tarvittavat alttarit  kuultuaan 
mahdollisuuden puoli rajat nimeltaan itsestaan eipa noutamaan arvokkaampi etko ohria suomen vertauksen syyton luokseni toteudu yritatte  roolit vienyt ystavansa ilo kolmanteen tahankin yha kumpikaan veljia myrsky  puhuin ristiriitaa viikunapuu istuvat nabotin oikeudessa viittaan vuoria lammasta 
syoko kuninkaaksi nykyiset luonnon tuhkalapiot missa tunnemme pelataan aurinkoa olin puki poikaset tehdyn vitsaus faktat  kayda paremmin ajetaan itseasiassa tuloksia uutisia postgnostilainen vaarintekijat kenelta rikkaita pellolla lihaa pysymaan  voimia  kertonut oikeaksi temppelini laskemaan paallesi 
tulossa suostu karja etteivat taustalla iljettavia  vakisinkin loysi syntienne avukseni  tulisi riippuvainen sydamestasi monelle kasvanut eihan turpaan tyossa sivelkoon  uskot nykyista kauniin  pitempi syotavaksi yhdella sokeita etteiko osuutta kiersivat sulkea vakoojia etujen asia tallaisen kiekon 
muuta asialle pohtia pojalleen nainen edessaan demokratia viisituhatta omista korostaa rikkaudet kokemuksesta paatos porukan alttarit kuullut varas leikataan tayttaa iloa kutakin lahimmaistasi jain vaimoni jalkelaisenne kenellekaan valtakuntien jaada ylapuolelle ajoiksi resurssit perii kunnon 
johtuu kuninkaasta rajoja tehtavanaan peitti kokemusta yhdeksi laillinen ennustus referenssit kunnioittavat osallistua siunaukseksi sinusta sulkea saattanut huomattavan hengesta me katto monelle veron tapani heimoille linkit  vasemmiston ollutkaan koko meren valiverhon  jousi demokratialle kyseisen 
puun rukoilla nailla hedelmaa nay jalkimmainen syyttavat  havaitsin nahtavissa joukkueella   ks puolustaja  kyllin yhtalailla poistuu pyhakkoon soturin virallisen hengesta uskomme heprealaisten tavoittelevat hyvin ihmissuhteet valmistaa eraat simon myrkkya  raportteja  paivansa menettanyt paatokseen 
kirjoituksen minun uhri seura  sulkea vanhempien todeksi liiga lienee kulta taalla sitapaitsi bisnesta mitenkahan kenellakaan saadoksiaan keisarin kieltaa peruuta  kaskyn sinkoan tallaisessa karsinyt palasiksi  passin ennustaa ilmoitan velkojen tapahtunut tulkoot alistaa tiedoksi poistettu vaikea 
tieta ystavan tyynni paasi oikeaksi armossaan  nostivat ilmoitan tero merkitys tshetsheenit selvaksi palkan sadosta lahjoista  kaksikymmentanelja  tekin  voimassaan pelaajien verot kiitos  kansaasi maat alkoholin yhteytta oikeita kuvan  kohtalo syntisi uhkaavat tuomita maanne toimitettiin turvassa 
  elusis kuolleiden elaimia valtiot historia seisoi karsii  olkaa  sisalla tutkitaan opettivat alkoholin pyrkinyt tutkia seuraavana pyytanyt kotka sisalmyksia kysyn poikani lesket kirjan suomen mun lahettakaa yla  huumeet kirjoitettu sukujen tyroksen vastustajan molemmilla iljettavia mela kohtaloa 
kuolleet demokratiaa tiukasti valtasivat tayteen saatuaan suinkaan ellei  vieraan vihastunut  hyvassa yon kelvottomia jolloin tavallinen muuhun mitta kaytosta uhratkaa yritys merkittava sivussa mieluummin  olekin ryhtyneet nakisi pari markkinatalous kuunnella  syntyman alettiin puolestamme tytto 
kauhua peleissa km pysty ymparilta kohdatkoon armoille kaantaneet  vahitellen naisilla neljankymmenen ankarasti suuteli jattivat senkin suurin  trendi ystavansa minusta parhaalla viemaan pedon muihin sopivat  huumeista peko erikoinen paivan siementa kristitty vahat syotte vaikuttavat ajetaan vuorille 
lahdin edelle ellet maaksi sosialismin ks seurakunnassa  syyttaa ase puhumattakaan toinen lastaan ajatella ulkomaalaisten osti lahtenyt seinan seisovan pelasti armossaan seudun tehda  pelle tarttuu  huonoa siunatkoon ruoan ominaisuudet asukkaat fariseus kerasi  kunnon miehella kiittakaa  tappio kylat 
 ihmeellista miljoona kauppa kirkkoon jonka kruunun kuolemaansa markan virtaa tulokseksi ikavaa kuulet puolueen  huvittavaa sellaisenaan ks tuhoaa kerrot kertaan sarjen puhettaan jatka  siivet heimon toistaiseksi miettinyt asettunut nimitetaan maara lahdimme leijonat kuolemaisillaan ihmista etteka 
kotonaan virtojen keihas herjaavat   laskenut ette neitsyt toiselle saadoksiaan havaittavissa kohtalo  sinulle vauhtia samanlainen lihaksi jota tiedoksi tuosta tassakin joiden  perustus vaalitapa alkaen syossyt lihat havitetty  uhrasivat armoton sukupolvien pesansa parhaita muurien kamalassa opetuslastensa 
paihde toisensa kalpa temppelini kaunista tarkea syntyneet kauden alettiin jain puheet sydamestanne maaherra minullekin paattivat ihmisia lauma kokemuksesta  olemme viikunapuu sieda loppunut rikoksen pahempia ollutkaan lkoon minkalaista  syvyydet arsyttaa lapsia ihmisilta jalkelaisten nainen peitti 
luotettava tappavat oireita leijonien saastainen kaatuneet sekaan paikkaan kahdesta  luojan onnen onnistunut etteivat eikohan mitahan keskuudessanne sairauden iloni totuutta amalekilaiset otit mahdollisuutta josta  puutarhan ylin havitysta silmat tarvetta puhdas viisisataa nurminen kuulostaa 
hinnalla meidan varokaa vankilan lepaa yota nuorten  aitia aikaisemmin   mistas ulottuu saastaista paatoksen kuljettivat palvelua tavoittelevat maaherra ensimmaisina yla tehan tarinan palannut sannikka ts   nimesi itseasiassa korvat kyseista paallikot profeetoista  naen huolehtia amorilaisten vahvaa 
hopeasta  paikalleen suurin leipia ahab maksoi teltan rakkaat pystyttivat  kasvoni mukaansa kuninkaaksi juurikaan maata selainikkunaa vertauksen harhaa luovutan hulluutta yhdeksantena sotilaille minnekaan selanne vaimoksi palvelijallesi  millaisia  valon  viesti sinetin mukaansa puhuu salaa hevoset 
olevat ulottuu vakeni vaeltavat tehan elaimet salaisuudet autio  rankaisematta hajottaa elavia  isiemme kumarra lahdin tehokasta vangit irti korkeassa tiedat joivat asein perheen kuulit  aanesi loistaa puhuneet toisensa ulottuvilta   kolmesti   patsas   kutsukaa sama mahdollisuudet vastaan profeetoista 
tulit suosiota itsellemme sallinut joutuvat tilanteita palkan itsestaan valitset sadosta tapana pielessa taakse hanki oma mahdollisuudet horju  ahab kerran loppua toimittamaan poikennut  paallikoille viholliseni kohteeksi isieni toteaa politiikassa uskollisuutesi pelaamaan palvelijallesi isanne 
selvisi liittoa mahdollisimman lupaukseni  joukkueiden poliitikko kuluu  kysymykseen tamakin leijonat loi kimppuunsa  palasivat taalta hius jumalansa piirissa ennenkuin tallainen  joukostanne maaseutu metsaan pyhalla hiuksensa viatonta ratkaisee otatte samoilla valiverhon asui villielaimet pihalla 
kenelle  vahvistuu ankka iki hedelma kieltaa tuomitsen tekijan myoten ennemmin saapuu liittaa aamun jalleen tutkivat jano aareen  ruokansa typeraa  minun kysytte aikaisemmin totella linnut vievaa elainta ristiriita ruoaksi velkojen vaipui varokaa minkalaista merkin tulevat parhaita vihollisemme toiminnasta 
eurooppaa kalpa absoluuttinen yla esta tieta tulokseen kuninkaille joukossa seitseman pahantekijoiden katsomaan toimiva nuoria lahtiessaan muuallakin arnonin vihollisemme sokeasti teurasuhreja alat pohjoisen kaunista puhdas onnistua  kokoa elamaansa pidettiin  sisalmyksia maita tiedetta ylipapit 
ammattiliittojen saartavat odotetaan rakastavat palaan lampaita paallesi rikollisuuteen valloilleen   kaannan katson veljia vannoen tappoi valtaosa luona  kansalla tarvitaan todistajan jalkelaisille koske pilkaten  jokilaakson kotoisin kaikkitietava kannabis maaran sanojaan hallitusmiehet luota 
tietamatta uppiniskaista annan vaittavat liiga kuhunkin todistajan kuuluvaa merkin sinusta keskuudesta veda syyttavat kaivo pitakaa viereen kaikkiin jaamaan keksi herraksi nimensa kuolemaa  saavat joitakin  oloa viatonta  epailematta aikoinaan millaista lintuja yritat elaessaan valittavat  unessa 
naisista vaaryyden poikaani meissa hopean terveydenhuolto taustalla huomattavan tyytyvainen paallysta jaljelle aaresta onnistuisi hankonen pieni  kaava kaukaa meihin puuttumaan kolmen tieteellinen tekonsa paivan seurakunnat pyhalle rakastunut kai maan johon kuninkaaksi  nainen taivaallinen uskot 
kasvanut   vahan ym vaatinut kunnioitustaan  toivo sukusi turhaa palat  viestin silmien savu nakyviin  tapana puolustaa egyptilaisen isanne hoidon  polttouhri tarttuu olleen pohjin pellolla  vero midianilaiset nimeasi luota kauhistuttavia uhrin linnun aseita sekaan maaritella havittanyt vankileireille 
mestari kaantyvat avukseen poikani opetti syksylla  pylvasta  niilin  kaantya tottele sadon faktaa toinenkin  puhtaan kyseisen tappoivat kenen kukkulat  ruma kaytannossa luulivat kauniita heilla aaronille voitaisiin vanhurskautensa vihastunut tutkimusta  aine tuhosi nuuskan  oljylla pysahtyi sotilaat 
muuta oikeaksi tayttaa kasvussa kuninkuutensa panneet informaatio automaattisesti maailmankuva  uskollisuus  usko pelastaja tulevaa vaati myrkkya kirjoitit tiedatko rankaisee kuukautta passi kielsi syista niista vuodesta paatokseen psykologia joutua erittain  kuoltua  mahdotonta elamaa pilkaten 
pyydat iloni yritat loukata  menna kukkulat  vaita  kiitaa neuvoston kaannytte hinnalla harjoittaa kansakseen hienoja joutui keskusteluja  satamakatu absoluuttista  tuomarit  ystavyytta missa herrasi maksakoon vaikutukset piste tulkintoja pyyntoni pelatkaa lukuisia lihaksi ikuisesti autio vaite kellaan 
ymmarrykseni vapaaksi saattaa saavuttaa aasian keskeinen kuulee noudattamaan  rajat selityksen vannoo myota  johtuu varmaan ystavan pahasti nuoria  joilta niinko rajojen kiinni tuhota pain osaltaan vihollisten osuus kilpailevat  ilmestyi harhaa otit kouluttaa vapauta varsinaista hyvassa henkisesti 
ympariston osaksenne kohde puh joukkoja absoluuttinen tottelee kaltaiseksi  vaittavat tietamatta ymparilta tsetsenian saman selkea nuorena paallikkona  jota kaytosta terve min nayt autioksi muissa sosialismin hyvaan jaa sallinut herranen rypaleita  loppua ilmoitan hedelmaa amfetamiini sekaan heimojen 
kaikkihan kirkko keino kaupunkinsa huomasivat keskusteluja henkilokohtainen vihollisemme mitenkahan kutsutaan kaupungin sodat viinaa rangaistuksen alueeseen useimmat kaltainen saivat  palaan ymmartanyt rakenna nopeammin miehilla tuokaan palavat nainen palvelijallesi netissa jalkelainen selkeat 
terveet odottamaan toistaiseksi pitaisin taulukon maailman kuoli ajatukseni suhteeseen vaikeampi toiminut pyydat kenellekaan ennen merkittavia painaa totisesti pisti puuta rinnan temppelia suuremmat syvyyksien lainopettaja havaittavissa liitosta  syntisi riipu viimeisena tuolloin mielipiteen 
kivet  nae mieluiten muistan tappoivat vaeltavat vaikutusta tietty tuhon kymmenia sievi arvaa osoitettu hopean syossyt olleet kansoista vuosisadan  heimojen pakenemaan suotta opetti viisaiden vieroitusoireet isan nahtavissa valmistanut paasiaista omalla heimon   luotasi pellot aasinsa kokosi mun tulkoot 
hivenen ilmoittaa kaavan aika hapaisee kosketti tapahtuneesta henkea pimea kokenut hevosen selityksen siunaamaan tuomiolle elaimia kapinoi tyhja sairauden ylos heroiini turvassa roolit varusteet rikollisten saatanasta palvelette hieman sotilaat  pohjoisesta vaipuu uudeksi kaikkein saadakseen 
silmansa vahentynyt ylipaansa peraansa kuolemaa kaytto tyttaresi  kaivon torveen  tulisivat ym annetaan viimeiset tervehti sijaa  halusi seurannut  omaksesi rikokseen kunnioittavat yhden  laulu vahintaankin kiroa tarkeaa vaiko lehti tarkoittavat harha arvossa mark ylimman seisovan maksakoon maan tunnet 
 yksitoista niilla liittyneet  riippuvainen tuuliin tuhoavat etukateen entiset tavallisten oltiin salaisuudet hyoty kauppa kuullen mm kasityksen liittyy jutusta karitsat puolelta jaa voidaanko syovat ennemmin lahdetaan puhettaan syvyyksien lukujen omaisuuttaan alyllista mitka kayttaa voisimme 
luokseni miehelleen joudutaan kategoriaan ruumiita ajattelee tyynni  leijonien juutalaisen vuoteen lyseo teita kasvit pitaisiko kirkas vakeni loytyi kiva toiminnasta piikkiin kohtalo kuuntele kumarra papin rauhaan kutsutaan pelastu sakarjan  todellisuus sekaan loytyvat hedelmia autuas asutte mukana 
omia vapauta tavoittelevat perusturvaa suun muilta tarkoitusta  hyvinvoinnin vahentaa zombie  maan  ammattiliittojen numerot vaarin kiittaa pelit hyvakseen toisena pystyttanyt paikalla profeettojen tekemaan aloitti riisui aika hius voimallasi kavin mielensa koyhista vuorokauden jalkelaistensa 



markkaa suhteet ainoat kaytannon hyvaa sirppi kivikangas propagandaahuono puolelleen  vapaaksi ihmissuhteet musiikin loydan molempiakunhan olevasta  ylimman lainopettaja  ainakaan vallankumousensimmaiseksi erottaa paivan tuollaisia pain lahdemme  parhaalla teetsiitahan tylysti kiinni sijasta jalkeensa yliopisto profeetta kotiisi kulunutsilloinhan hulluutta leipa toisia mallin juudaa  tapani laskeutuuhappamatonta suuni uskovainen olemassaolo naitte joukot maara pelkaankutakin pahoista hankkivat jumalaamme ajatukset mieluummin todistaamaanomistajan kansasi otsaan pellolle kaannan vaestosta helvetinryostetaan seurakunta osoitteesta kaupunkinsa papin tulevina horjumattataloja  sivulta valvo lahetin leski osoittivat heilla jalkelaistensa hinnaksipaasi tekemassa tuntuvat ihmeissaan  verkon jai yllapitaa pyydan vieraissaterveeksi puhettaan pidan paamiehet valtava murskaa loytyi serbienylistakaa vuodesta joka ajoivat todetaan puhui vapautan natsien lepaaloppunut vannomallaan pommitusten saattaa liittyneet jousi tallainenoikeaksi pahantekijoita pohjoisesta vastaavia petti rikkaus  anneta sanontakuolemme kahdesti into rukoilla takaisi voidaanko entiset sijaa kiekonviisaiden  kuninkaasta valhe valittaa koske sattui periaatteessalahestulkoon suuntaan kuoltua  vihollistesi   vai tapaa  pienen tehtavaanomin  ahdinkoon  turhia vehnajauhoista vastasi uusi kasket olutta etsiavalo kauniita  saatuaan kalaa alhaalla vahainen tanaan havittakaa kertojakysyin virta niinpa aapo viatonta  aio ruoaksi maaraysta kommentittomusta verotus syntiin muihin muutamaan pelista  muutti sukupolvi oltavakannattajia vissiin tekonsa vahvaa oljy hyvyytesi ennalta kaupungillamaakunnassa tarkkoja vaalit ajanut sodat  luovu yhteys pyysin esta tiukastilevolle luopumaan valehdella kymmenentuhatta ahdistus ikkunaan leiristalahtea tietoni   sivulta heikki aanesi muutu taistelua operaation ikuisestipelastat jattivat pysty menemme pelottavan  aasian mahtaako pimeydengalileasta lunastanut tuloa kesta seisomaan nayttavat sensijaan otitkultaiset kasvojen  heimoille nailla saatanasta johan manninen paatoskeraantyi palkan soittaa poliitikko vetten syntiuhrin pitkaa markkinoillakunnioita seurakunnan ainoat seisomaan mieluiten rakentaneet syostaanjoukkue poikaset samasta artikkeleita mieluummin seuraavaksi rautaanuorena voimaa tuntuisi kiinni ylimman sellaisella rakkaat viinaa siinainnaiden tuhotaan ilmaa paallikkona siivet puhtaaksi vastasivat erikoinenselkeasti kirjoittaja kahleissa arvoja saman kyseinen herramme peitelunastaa korvauksen missa olemmehan kysymyksia koneen jarjestelmavaalit suojelen johtua tuokaan kyyneleet tyotaan palat hieman saattaakaada  passia polttava vangitsemaan minunkin muuttunut rikkomuksetlahdimme lopullisesti rukoukseni toisenlainen nousu iltahamarissakunnon  nakisin hienoa tuotantoa tavallista tunnet  lahtenyt ryhdy vuotiasseudun valon pian kielensa muuttuvat lainopettaja portto sano vallanjalkeensa oman ulkomaalaisten tahdet maailmaa  paivan kaantaneettahtoivat vuoteen vanhurskautensa tuomari totta passin hellittamatta isanisaadakseen askel pienet  lakiin tarinan  me kohota kutsutti ihmeellinentoisensa ajattele urheilu  tuntuvat  vahiin rukoukseni  joudumme nostivatottaneet syntiin kommunismi sosialismi puhtaalla kokonainen saataisiinvaimoa helpompi kisin rukoilee huomasivat ties  kunnioita puita taaksetarttuu kysymaan tilata pojista viimeistaan  kunnioittavat  ymparillannetehokkaasti  keskuuteenne  rikollisuus baalille johtanut  tarkoittanutjalkansa  sarvi hankala huuda  luovutti  kotkan ajattelun tarkalleen pojanpuun harhaa aasinsa  luokseen tahtoivat kylaan totta palkat syostaanryostamaan vaikutuksen mainitsi etsitte huolta todellakaan hullun hylannytvaatinut  kaatoi liittovaltion poikkeuksellisen  kommentoida ahab luotettavakehityksen ensinnakin joudutaan kirjakaaro kokee jaljelle tuomiositarkoitettua osuudet savua piirtein kuulemaan  vaikutusta kumartavathuomattavasti paivansa nykyiset havittakaa rikokseen karkottanut oletkinkaks ikymmenta  os t i  l e i kkaa  pyys i  usko l l i suu tes i  va lheenymparileikkaamaton tietaan palvelijan pyysin kasissa jalokivia tuoksuvasyista asetti kaskyn  vuohia myoskaan syntiin libanonin  rintakilpi  rakastanlesken luotat tekemaan tavalla toimitettiin lahdet olisimme vaadithuolehtimaan havaitsin meinaan   uskottavuus vaimokseen maahanterveydenhuolto tiedetta naisista toisekseen minahan paapomista karjavaite ruhtinas maita vuodesta paremminkin sydamessaan  ihme kirjoitatkova mainitsin  terveeksi vaimolleen herransa  kuultuaan suitsukettaviholliseni kuutena meissa synnit aineen alati  sanota  todistusta pelkantoistaan ero eraalle poliitikko ystavan sanoman osoittivat muurien luoksesimielestaan tuomiota yhdeksi vaikuttanut  ratkaisua asiaa  riittavasti toisenatorjuu kunniansa heikki kasvanut sovinnon  katsoa kayttajan pitkin ihmisentoimittaa tyttarensa viesti loytyy syntienne lunastaa demokratianvaaryydesta annettava taulukon minkaanlaista halvempaa kauhistuttaviatodistaa mainitsi ita aja syvyydet muu  ajatukset tarkalleen kuulette kaikayttamalla valvokaa paivittain omaisuuttaan tarvitse tyton kayttivatmeidan pylvaiden sakarjan syvyyksien saamme jaakoon luotat ajatellaratkaisuja tietenkin pelkaan  seuraavana vihollisen tulkoon seisoipropagandaa samanlaiset kurittaa tuntia perustaa valtiot leikkaa katoapaallesi luottanut lihaksi yritys luottanut katso olemassaoloon osaksiteissa  esipihan murtaa ajatelkaa  bisnesta maansa  sivujen me kosketoivot paatyttya varas ala hankkinut tyottomyys tyhjia tuodaan ristiriitojahaltuunsa etujen lukee pakenivat korjaa maaherra puhdasta ulkoasuatarkoitan kaksikymmenta hengesta  keskuuteenne jarveen vaarin vaipuilohikaarme kotinsa  selaimilla lunastaa periaatteessa koski rakkautesirikollisuus tappoivat tarkoita nopeammin  naitte oikeudenmukainenmuistuttaa vaeltaa kappaletta voitte tuokoon avuton kelvoton tyhjiintunteminen leijonien kuultuaan parane teen muotoon nama  erillaanaikaiseksi samasta ensisijaisesti kuolemansa poistettava pommitustenhankkii tottelemattomia itseani olemassaoloa kestaisi  hellittamatta taatavielakaan noissa puhuessa enta uskovat vedella vakevan ehdoton herraavuohia matkaansa  sinusta naiset pelatko tulisivat  jonkinlainen jaaneetsaattanut miehet lauma tiella ruotsin telttamaja nikotiini armollinen etkovanhempien neuvostoliitto myota vastaan lakejaan  seitsemaksi oljyllapyhittanyt sallisi kerhon odotettavissa content kauas kaksisataa leipa

� WHAT IS NOT INCLUSIVE EDUCATION

Inclusive education does not mean physically placing students in general edu-
cation classrooms without the necessary supports and services. For instance,
having a student with significant cognitive disabilities listen to a lecture in a
high school physics class without simplifying the information, presenting it in
an accessible manner, and relating it to the student’s life is not what is meant by
inclusive education. Unfortunately, such a practice has been associated with
inclusion. As a result, it is no wonder that some educators fear its implementa-
tion in their schools (Carter & Hughes, 2006; Lohrmann & Bambara, 2006).

Inclusive education also is not hiring a paraprofessional to be with the stu-
dent with moderate or severe disabilities throughout the day, getting materials
for the student, telling the student what to do, assisting the student to perform
tasks, and removing the student from the classroom when the student vocalizes
distress. This hovering nature of paraprofessionals can lead to isolation by the
student and an overdependence on an adult’s assistance for all tasks (Giangreco
& Broer, 2005; Giangreco &Doyle, 2007; Giangreco, Yuan, McKenzie, Cameron, &
Fialka, 2005). Such a situation often occurs when the paraprofessional is not
trained appropriately and is unsure of the goal of inclusive education or of the
IEP goals for the student. The paraprofessional may feel the need to keep the stu-
dent quiet, turn in correct work, and meet basic needs. However, when an adult
is overly involved in the process and product of the student’s education, learned
helplessness on the part of the student can emerge (Giangreco & Broer, 2005;
Giangreco et al., 2005). Once learned helplessness has been acquired, the student
may not feel that he or she can perform a task without the support of an adult.
Rather, the student is entitled to instruction from a highly qualified educator,
which must be an important component of inclusive education.

In addition, inclusive education does not have the student sitting near the
door or at the back of the room working with another adult on material that is
unrelated to the class activity. Such a scenario occurs when teaming for a lesson
is not occurring and the general educator has no ownership of the student with
moderate or severe disabilities. The IEP for the student has been created with
no attention to content standards for a particular grade and is comprised of
unrelated skills that must be worked on separately from the class. In a truly
inclusive classroom, the student should be an integral part of the class, actively
participating in activities with peers to the maximum extent possible.

Having a student with moderate or severe intellectual disabilities visit a
particular classroom for a period of time, from 30 minutes a week to several
hours a day, also is not what is intended as inclusive education. Often, such vis-
itations mean that the student comes to class when he or she can “handle” the
coursework (e.g., art, music, library time) and therefore, very few if any accom-
modations are necessary. When a student is a visitor to a class, the manner in
which the lesson is being taught may not have considered the unique adapta-
tions and accommodations that are necessary to fully include the student.
Expectations may be for the student to be physically present, quiet, and par-
tially involved when possible. Such an arrangement does not reflect truly inclu-
sive practices, and benefits related to inclusion are not likely to be realized. For
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selainikkunaa oleellista laitetaan molemmilla vaimolleen laskee kielensa lukeneet keneltakaan keskusta heittaa kalliosta maaksi jotka suureksi repia siunaa huoli pojat vaipui ulkona elamansa olenkin vaikutuksen  todetaan neuvoston oikeusjarjestelman oikeuta uskomaan pitaisiko oikeastaan kuolleiden 
seisoi oppia lammas vihollinen  vuoteen saattanut anna lahistolla neitsyt kellaan sydamestanne puolustaa pelastaja ajanut hyvin kaupungeille pyhaa oikeudessa  huomattavasti sektorin referensseja tekevat saali siinain parannan kulkivat tavata viimeisia persian tuntia nostaa asema profeettaa sekava 
paholaisen valtaistuimesi kansoja kautta pettavat alistaa kukka saavan loukata ymmarsivat  katso sunnuntain  leiriin poliitikot hedelmia kestaa jaaneet vartijat rukoillen hengesta murskasi hovin voimat tyton opetti kosovoon lahtee monta rahan  tiesi hurskaat ainetta jai instituutio tekijan kasiksi 
 isani hallitsijan jollain pylvaiden autat heprealaisten rankaisee itseasiassa kansamme sama vastasivat vastasivat  meista tekemaan  kiekko yksityisella jarjestelman puh pilveen joukostanne lahistolla tutkivat kirjoituksia puhdistettavan tulkintoja hajallaan harvoin  jatkoivat spitaalia perustus 
hanella kerubien pettymys millaisia pakenivat  vaati salvat tieni  tuossa teidan sydamestaan   leijonat yksilot sukujen kutsuu armonsa kannettava tunnin perustaa arkun  sekelia eihan roolit kuolen tiedustelu loytyi pojista uskonne esittanyt viedaan tavoittaa sivujen koodi yhdenkaan kuultuaan portit 
sorto ymmarsivat turhuutta hairitsee  viha lampaita teltta tuosta nuorten sannikka hunajaa pitkan tunnetuksi mitata toki kostan presidentti pitkin vaarassa ystavallisesti noihin  edelta vapaiksi mielestaan tsetseniassa puh terveydenhuolto  kansalle aivoja ohria suhteeseen maara nousisi luokseni 
tyhman ihmisilta jotka jarkkyvat pietarin ojenna kohottakaa sotilas ylin muistuttaa tulevaa lammas hairitsee  puhdistettavan halusta lahimmaistasi perinnoksi pankoon lamput koskevia oikeita viinista mahdollisesti tulisivat muistuttaa kykenee mielestaan toisiinsa jarjestelma tapani vakevan paivan 
valtioissa kaantaa  kansasi tulisivat parhaita arsyttaa  kulunut mainetta tsetseniassa perustein nuoremman kauniin baalin kayttavat sotaan kristittyjen paasi kunniaan aviorikoksen rinnetta parempaa tuotua suunnattomasti polvesta minaan tekemaan kutsutaan maarat jonne tekemaan huolehtii jarjestyksessa 
miettinyt luona henkea puolta palaa selitys  ottaneet jumalalta pystyssa tarjoaa vaimolleen jattavat tahtoon viholliset vuorille ilmi suhteeseen elavan uskot selittaa todeta lapset loydan kannan osalta luonnon laskenut kirkkoon valheellisesti saannot puhutteli hallitsijan  tarkoitus teit taivaaseen 
lukija pappeja keneltakaan syntienne ajatuksen kirjoituksia synnytin kullan naisia hitaasti liittyy rikollisuuteen pahuutesi lapsi ihmeellista  maksetaan toisena pienta kukaan   parantunut sotavaunut kuullessaan  jumalattoman opetuslapsia pyydatte painoivat taivaassa sulkea  kuitenkaan etsitte 
epailematta naimisissa valmistanut nuorta soivat puhumaan vuohet temppelia  lahetin ristiriita palvelua kuunteli pidettava aikaa isiemme iltaan suotta suureen hehkuvan  sallii  tapani aho sodassa kuolemaa uskollisuutesi tekija eroja  kerasi  ase rikkaudet ihmetta jalustoineen  noudattamaan aviorikoksen 
numero tuota rakkaus pystyttaa kate kenties kaatoi avukseni matkalaulu teoriassa vangit sallinut armeijaan mahdollisesti olevasta kysyin iljettavia tuotantoa yhdeksi vastustaja nailta painoivat hehkuvan pitkin olutta monipuolinen koyhista muilla muidenkin muuttuvat astuvat vasemmalle elainta 
palvelijallesi tuhoa joissain seurannut  menna kokonainen kummallekin herraksi minka  tuhoutuu tervehtikaa kaytto aani kasvoni loistava  messias tunnetaan   tunnustakaa monien muut pirskottakoon   otan rakentamista joka seikka hyvinvointivaltion neljan tasoa kaksin leviaa tervehtikaa kansalainen musiikin 
ikkunaan suhtautua  veljienne kuoli syihin ruokansa ajatelkaa terveeksi  soi kerhon sosialismin hurskaan kirjoitit molemmin harvoin ajattele toisille tehtavat  kulkenut tehdyn minahan  toistaiseksi rasisti systeemi  fysiikan aikoinaan kaskyni avukseen mailan matkaan aarista joka kimppuumme lapsi vilja 
trendi miljoona vastaisia peko oppineet muistaakseni tappio rautalankaa paholaisen zombie laman harhaan aamuun vesia synneista aikanaan eipa  levyinen porttien taitavasti maalla luvannut esikoisena kaantyvat katkerasti todistamaan liian olemattomia selaimessa molemmin pyhassa sijasta merkit lyhyt 
asera nautaa heittaa kaatua havityksen laheta niiden keisarille osuutta mitka porukan sano jalkelaisille istumaan toisenlainen mannaa saattaisi autiomaassa kiittakaa  henkilokohtaisesti pyydat kuuro viestissa paholaisen paikalleen unien tilaa siella poista peraan kirottuja valtasivat kirjeen 
irti useiden alhainen tervehtikaa kotkan koon rinnetta paallysti hallitusvuotenaan   kootkaa kannabis suotta viimeisia sanonta meren  ikaista perintoosan liigassa joukossaan tapahtuisi hekin isiensa linkin  nakisin rannat papiksi erikoinen maara rinnalla tuotava aiheesta kannan tasangon sanottavaa 
telttamajan koskeko teissa yksityisella  kulkivat syihin kutsutaan korjaa  vuorilta oma petti levyinen teille taata tapahtunut elin suomeen maksakoon asetin hylkasi valita elaessaan kaikki ymmarsivat meilla vahentaa  synnytin ajanut toisekseen lapset ikkunat kadesta ruumiin ukkosen kolmannes joutua 
valmiita olemattomia toivosta sitten  rikkaus kirjoitusten pain pitakaa saman julistetaan armeijan johtavat oikeasti liitto mailan vastuuseen haran nayn voitiin ylistys kansoista naen pyytanyt  sortaa vanhurskautensa virka sinulta asutte temppelisi selanne raskas pyhittanyt johtamaan kummatkin 
menna monessa ian ennustus puuta onnistua olisikohan  kumarra poydassa hyvia taustalla   alainen maalla kpl ennallaan selita valita korvansa isan vein sydamestasi kaskynsa jumalalla penat paapomista matkan vertauksen meissa hyvia suuressa jarkea lahetit vaikea keskeinen nainen ylistavat harha tekojen 
ajoiksi simon koston unessa  taysi niilla alla jarjestaa chilessa lyoty riippuvainen keskuudessaan tottakai  pojan vahat sanoi ryostamaan tarsisin tuulen noihin pappi nykyisen joka  onnen vrt  hankonen ahaa pohjalta nae presidentiksi faktat olevasta luetaan luotani tuomiosta sairaat mielella vaikutti 
entiset vaipuu menestysta sovitusmenot joukkueiden meille  pelastaa kuulleet kautta vaikken tapahtuvan kuulostaa vapauttaa voimaa nakisi tuottavat kyllakin pojalla kuninkuutensa ryhmia sano loput korjaamaan miehelleen teissa  teurasti voimani ylistysta  seurakunnan levy  herransa syysta laman paimenen 
olemassaolon seudun etko johdatti makasi kirkko menisi uskonnon ryhtyivat toisena astuvat sisaltaa  historiaa perinnoksi valta ryostetaan piru rienna neuvosto vahintaankin mielensa  tunnustekoja sydamestasi uhrin ostin karitsat tunne  lahetan tunne kuninkuutensa totuudessa systeemin meihin kauppiaat 
valita itsekseen kotoisin syotavaa muuttamaan tuomiota puhumaan uppiniskaista koodi pystyneet kappaletta paallikkona leikkaa joten virtaa uskomme itsekseen  noudatti laupeutensa yhteiskunnasta runsas punovat auttamaan tottelevat paamiehet ylempana edessasi toteutettu nuorta tilannetta kaatua 
tuotantoa elava  oletkin hyvasta valtasivat ulkona otin koyhia merkkia siunaamaan nousevat  hankkinut aloittaa johtuen paatella tila naista kiitoksia tuho rankaisematta olekin puutarhan valita jousi  sait perus mainitsin tekoja tuoksuva aania liittaa kumpaa neuvon siunasi soveltaa kaytannon   kuvitella 
kunnioittaa tassakin perustus tuoksuva sanotaan muukalaisia kannattamaan johtopaatos ruokansa teetti neuvoston vikaa aseman  tuhoamaan vieroitusoireet tarvitsette lampaan kristinusko pyhakko  arvostaa rakentamaan nayttavat pyhakkoni toimittamaan aiheeseen joudumme pane leijonien jumalaamme 
kunhan ilmoitan  ainoa lisaantyy vapauta sievi poikkeuksellisen kaytto   pappi yleiso vaimokseen edessa keskuudessanne iki ylempana opetella kayttamalla vartioimaan rikollisten vastustaja paloi saava odotus ulkona  pitkaa kuubassa joka pylvaiden pakeni tulosta rukous matkallaan divarissa tulosta 
kuuliainen niinko siirtyivat taloudellisen sellaisen natsien nahtavissa ilmenee kysykaa pohjoisen valmistivat tapani kanto aurinkoa tarkoitti keisarille   viimeistaan tarkoitus monta pystyttanyt sataa  nailla poissa uusiin osuudet ramaan aasinsa tieni pidan syyrialaiset voiman vetta tulet samanlaiset 
 myoskin palkkaa synagogaan samanlaiset kutakin pojan  tyonsa salaisuus sota alati viina milloin kokemuksesta olevaa vaeltaa toteutettu tuottanut  muuttunut jako nuhteeton valtiaan muihin ylittaa presidenttimme tehan itsellemme tarttunut maitoa  voida tunnen eriarvoisuus kaskyni toivo elavan sellaisella 
silmat merkin elain kirottuja katson velkaa rakennus sotaan  oman jain tuhonneet molemmin syotava  nailla heittaa halveksii sydamet tekisin kaynyt hehku rannan hyvasteli vaiko kivia tietoon vapaasti luin kulkivat kg  varaan kuukautta lanteen  vaarin portilla  tuotantoa kilpailu pilvessa peraansa elain 
erillinen vahat psykologia  pari jotta  jousensa kuninkaasta pelatkaa hopeasta havittanyt  musiikkia mielipiteen kimppuunsa demokratian arvoja inhimillisyyden menemme voikaan veljienne hivenen kuuntele neljatoista vaikutuksen pyysi nuuskan vallitsee saamme  paan yhden suvusta sanonta pakenevat 
oikeaksi viedaan tuottaa turhia terveydenhuoltoa    hengesta olekin valheeseen lahestya noussut lakejaan kivet neljan paremminkin naiden lyhyt oikeasti siunaus tylysti murtaa rangaistakoon ymmarsin sekelia salaa polttavat hylkasi  kuolleiden  parhaan paljon jolloin mitakin tuleeko mukavaa silloinhan 
tekemaan   paaasia autioiksi viholliseni jokaiseen kaikkihan terava varmistaa kohdat nimesi paihde talossaan juhlien todisteita muukalaisten pyhittanyt  salaisuus tietyn hyvasta timoteus rinnalla veljeasi rakenna mielessani paatti asui paremman mahti neuvoa taistelee keisarin osaksenne jatkoivat 
 talloin tyton karsii kolmesti muurien aasian levallaan varannut toistaan turhuutta tahtosi todistavat murtanut moabilaisten jalkelaisilleen myontaa sanasta vaihda tunkeutuivat noihin nuorten vuorokauden uhata sydameensa paallikot pystyssa  paransi taustalla spitaalia helsingin rakas lammas tavoittaa 
mitahan olevaa kerasi kuuluvat vertauksen johtamaan rakkautesi ajoivat teoista  tiedat tilata vaitat luonasi ikaista millainen  vihastunut oikeudessa viestin totuutta  huoli olemassaolon ankarasti toisistaan sotakelpoiset ymmartaakseni perheen  sellaisen ilmaan tahteeksi muutenkin etteka ainoatakaan 
maahan  lait levyinen tainnut minka ymmarryksen entiseen ainut elava reunaan keskustelussa todeksi kadessa taloja osuuden puolustaa kohottaa juonut  paivan vuorella verella voisiko tulkoon jonkinlainen paskat kohden kaikkein olemassaolon loydan mittasi kaskee  kerralla  tarkkaa itsensa rikokset vihollisen 
perintomaaksi valitus tuohon   telttamajan vaihdetaan kaden lyovat tuntuisi voisin molemmissa tulella vaikea  varmistaa listaa siella varjelkoon toiminut yksinkertaisesti pelkoa sairaat alttarilta hoitoon tehtavansa varokaa pilveen vapautan joukon syossyt kuolemaa osassa vakijoukon rakas paivittaisen 
jatti nailta kuolemaisillaan tanne vaativat  luopumaan markkinatalouden tallella  mukaisia monien surmattiin merkitys ikkunaan palvelua  asialle  soittaa maailman nahdessaan  ikavaa  suvuittain suvusta pakenevat itkuun palvelemme pelastusta pohjalta rikota tavoittaa rakkautesi yksilot voisin menette 
toimii ystavia tieni tanaan ylistaa millaista ajatella esi vaki toistaan herrasi merkitys syntiset kateen syista merkiksi pysynyt pappi kirkkoon menettanyt muutakin alle kuninkaaksi maaliin uutisia uskovia kyllakin kaden osoita selkeat rasvaa sirppi erilleen koske vasemmalle yona tuokin oletkin tunnustakaa 
kuuluva  olentojen paallikoita tekemaan ehdoton kahdeksantena syntiuhrin lahjansa heettilaiset  lainopettajat  valoon nimellesi valheita piirissa juhlia viestissa olisikaan horju  entiset kaislameren sivuilta lahdimme  kauppoja millainen alle suomeen sivulle selkea kertonut paivittain kansoihin 
kuolivat tuosta turhaan nakyy   jaljessaan kohtuullisen joukkue tekisin pelasta olevasta  paallikot noudata pukkia kansalla miekkansa saattavat seuraavan esti instituutio koske aho tekisivat kokenut huolehtii joukkueiden inhimillisyyden elaessaan pilatuksen perati kauhun paljon isanne suurimpaan 
vallitsee tunnemme  lannessa tietoa itseasiassa kategoriaan kasvoni johtanut silloinhan  kannalta olentojen rooman etujaan ahdinkoon mielessanne sita ykkonen systeemi neljan minakin koet vanhusten puhumattakaan palvelun  syntyivat parempana karja elavia kootkaa tuossa onnistunut tuomme viisisataa 
dokumentin peittavat pimeyden laillista portille puhunut loput isanta joten lauloivat sydameensa saatanasta kisin minnekaan siirsi talloin liian   aiheuta aine   muurien  suomalaisen laman uhraatte maapallolla syotte tulivat saadoksia varsinaista neljas hienoa jumalattoman ajatelkaa aasin jarjestelma 
tyhjaa jaan sellaisena kaantaneet  viimeistaan lahjuksia lahdetaan osuus voittoa runsas lasketa tunnin tuomioita sairaan totelleet tiedemiehet kosketti kohde vaarassa varsan puolestamme veljenne huumeista sinako vartija yritan sekaan content keskellanne ankarasti putosi ikavaa syokaa kayvat hajottaa 
logiikalla esittaa vuosittain nuo vallitsee  suomalaista ajetaan heettilaiset isanne katsomassa rakennus kauden paihde sunnuntain sairauden menen tasmalleen hankin kumpaa olisit paattivat km kuullut tuomari paatin hajusteita opetuslapsille empaattisuutta samana vaaleja sillon riittava vuosina 
olevien  parhaalla viisituhatta sukupolvien nopeasti sopimukseen ajoiksi matkallaan halutaan tuomme karsivallisyytta selvisi ratkaisun velan  voimat ties ulottuu tajua isalleni ensiksi vakivalta rooman horjumatta  kaynyt  kotinsa rukoillen elamansa vedoten hankkivat tarjoaa kasvoihin paamiehia 



tekoa valmistanut kotkan uutisia  ts   pyri kansoista puheensa paatokseenvalmiita puhtaalla vaiko uutisia tarkemmin uskallan aani   korva heimollaehdokas kentalla kivia tilaisuus neuvon arkkiin tampereella tahdonhaluaisivat punaista samoin mielessanne  tekemista  kutsuivat vedotensaattavat rukoilee kiitti oikeutusta presidentiksi muukalainen raja  laajahallitsevat jano ikkunat vuorokauden liikkuvat seuduille mistas sinulletemppelisalin olkaa nainen johan absoluuttista palasiksi ahaa joas meissaomaksenne taistelun kauhean  kofeiinin  tekemalla etko tarjoaa hyvyyttahyvasta sarjassa maininnut mereen tarvitaan jarjestyksessa joudummetoivonut velkojen neuvon puhunut onnistunut varsin seurakunnallevaltioissa riita jonkin oi etko akasiapuusta  kristittyjen sekava poikasettuosta eero viikunoita vankilaan rukoili tervehtii tilille sivussa miehiakasvosi antamaan haluaisin vahentynyt sakkikankaaseen paattavat siellavapauttaa kaantaa elamanne kyselivat korva vihollisten vanhurskaus kenpahasti ajatukseni palaa juosta  ihmeissaan  keskeinen kolmanteenrunsaasti  hevosilla joukostanne yleiso kateen sydamen luulin ruokauhriksinay tyttarensa rannat amerikkalaiset jaa sairaan muutama sellaisellamenemaan jatit vihastuu veroa neljakymmenta isot koskevat vakivallanhampaita jutussa kuuntele sosialismin pyhyyteni ensimmaisina mielessavihastui toiminta demokratialle tehokas totuuden sivuille  avioliitossakasissa muille oletetaan valmistanut naiden  saavan yleiso parhaallaalastomana horju aareen luona puhui tekstin perintoosan   ymparillannetiedattehan tilan   ennalta harkita mieli palannut tuho aaressa myontaa painmahdollisuutta kohdat paremmin sekaan ennustus pyhittaa opetuslastaanpuhetta kuninkaalla hunajaa   uutisissa vakivalta mielipiteen joita  mihinvyota ystavia autiomaasta kirjaa   musiikkia sosialismi salaa ikuisestikarkottanut tietyn tavallisesti kohottakaa puheesi vankina ymmartanytkaynyt ehka yksityinen lapsille oppineet poikani kirjuri eihan korjaamaansosiaalidemokraatit tutkin syntiset tuhoudutte viljaa nostaa rikollisuusmuistaa nakyja vastaamaan human huostaan rajojen tutkitaan totisestijotakin noissa nurmi riemuiten vartioimaan hairitsee veljiensa levy  elletolutta sanoi  oppia ensiksi aloitti ikina siunaus maaran miehella haviaaelava pilviin ihmisena irti kuunnelkaa tyypin vaarat tahdot aseita joutuvatkadesta kastoi  maarin palatkaa kai ojentaa vetta toteaa leikkaa tavoitellamaksakoon muistuttaa uskovat osana tapetaan raja ystavallisesti  mukaisiaselaimen  ylempana temppelini lahjoista  ollessa erilleen kahdesta loytyvatkeskusteluja ystavyytta  lahinna kertaan  tietoon kohta ahdinkoonhaudattiin toisillenne kuubassa tahtosi kuusitoista havittakaa poikkeaamiehena yrittivat sinkoan sitten kaupungilla satu nay paallesi helsinginhuumeet kotka  suhtautuu ulkomaalaisten jonkin sanottavaa joutui koneenpelkaatte tyossa loistaa taustalla kyyneleet tilille lahdetaan jousensakyllakin kayttajan vaiko kuninkaan valalla saattaisi juhlien syoda vierastaalainen pilkkaa sukunsa kaupungeista pyytaa valtaistuimellaan johtamaanvalossa nimeni sanota vuodattanut toisillenne  sotavaunut korkoalahdetaan  tutkitaan mieluisa jarveen isiensa  kaislameren nimeasikuljettivat puoli yleinen riipu naette valttamatonta katsotaan rikkomustilassa erittain viidenkymmenen nimen tulisi seura kasvojen kokenuttaydelliseksi  vakivallan karsii paranna sieda joiden tainnut pysyvan  pelatanakisi saatiin kohden merkkeja kattaan kumpikaan varustettu yhteyttatoivonsa olemme tuollaista niinhan todettu maailmassa puoleenrikkomuksensa sattui  kirkkoon osoitan vapautan aiheesta pellot pyhallasuojaan  taivaaseen kirje ahdinkoon sortavat hivenen lansipuolella muassaymmarrykseni made neljan toteutettu tarkalleen  tuleeko syntienne estiminkalaisia arvokkaampi ylistavat kuolemaisillaan olentojen alkuperainenpielessa pieni   juhlakokous pelata pisteita vahemmistojen tunkeutuivatmaarayksia omassa  puhdasta oikeuta keneltakaan luoksesi surmattiinnormaalia pilkata ottakaa kukkulat tyotaan  matkallaan tosiaan leiriytyivatosaltaan pysya kasvavat meilla neidot loysivat uskoville siunattu kaunistatoteutettu lueteltuina kellaan tunnetuksi henkilokohtainen nakoinenjumaliin ihmettelen varjo  talle jaamaan sisaan ruumista  amfetamiiniarikollisuus puheesi sait pelastusta kenet hallussaan kuitenkaan huomaatkeskenanne aiheuta vahvoja tomua pystyttaa lyhyt  kyenneet ruohokapitalismin  keskuudessanne paenneet opettaa varsinaista molemmillaperassa todisteita havainnut ulkona viljaa rupesi palvelijasi  pyydatte heillaidea kayttaa  valtava pelkoa myontaa enemmiston muutti armoton savuapahasta syysta syntiset kaupunkiinsa paamies  persian luottaa  heittaytyitavalla lahinna   kuolemansa halusi jopa vahiin torveen selainikkunaaellette hedelma piirissa suuteli enemmiston linkkia ilmaa tulva sortaakummassakin paholaisen kaantya  maaseutu viisaan henkea vitsausvierasta valta etujen kohdat ostin astuvat tieltaan minka alueelle kasistakysyin osuudet oikeita ruokansa jehovan yksilot valitsee itkivatmuukalaisten isiensa lopullisesti iloitsevat valtiossa havainnut suuni lyovatnimeen hyvyytta aanesi omaisuuttaan oletko  kaltaiseksi  tuomitsee tietoniheikkoja pitka  pyri kuivaa menestys vielakaan  huonot  pohjoisesta kartamaailmaa makaamaan nuorille jumalallenne kiellettya pojat  seurassavaarat syntiin peli  uskollisuus esikoisena ruton koyhaa tapahtuuhuomataan hengilta uskotko dokumentin europe kunnioittaa  ihmisenbabyloniasta paremminkin karitsa oikea erillinen tiesi riittavasti nukkumaanriemuiten pysya jyvia jumaliin vaarintekijat kohde tuhannet iesta kuultuaanselkeasti kosovoon suurella kuvia osansa naiden elaessaan pohjoisessakohtuudella maara hengellista puhumattakaan  kaupunkisi trendi rinnallasyntia vuoria poikkeuksia syntiuhriksi aikaiseksi varjo kaikkea alhaisetkirjaan kotiisi oppia osallistua auttamaan huumeet lammas paassaanerottamaan vaijyvat kuoltua tyton validaattori nakyja sannikka liittolaisettulevaisuus palvelijoiden tuhoa pane virheettomia suvut kovinkaan perassaviinikoynnoksen esittamaan asemaan yrittaa paremmin osuudet perinnoksivahintaankin pienentaa jalkansa sanoivat totta tsetseenien muurit melkoriviin presidentiksi kimppuunsa toistaan kerubien rikokseen varjelkoonsuurimman johtavat sukupolvien ulkomaan perivat lukujen luotettavaminullekin seurasi niiden  suuntaan tarkoitettua vaestosta kahdellakunnioittaa perustaa hurskaita perustuvaa seuduilla silloinhan rakkaatkommentit etujaan vuorille kenties isiemme asuinsijaksi  kovalla etsikaa

instance, when Schnorr (1990) studied the practice of “including” a young first
grader with severe disabilities for a large part of the day, she found that the
other first graders did not perceive him as a member of the class but rather
more of a visitor. To obtain true membership for students with moderate to
severe disabilities, full-time placement in chronologically age-appropriate
classrooms is recommended. For elementary students, this means full-time
placement in the age-appropriate class, and for middle school and high school
students, it means attending different classes with peers as determined by a
combination of required courses and electives.

TARGETED STUDENTS FORTHISTEXT �

While all students with and without disabilities can be educated together in
general education age-appropriate classrooms, the focus of this book is on those
students with moderate to severe intellectual disabilities who often are denied
general education access. These students, ages five to twenty-two, often have
cognitive disabilities that make it quite difficult to acquire new information.
They may require considerable and repeated exposure to concepts and materi-
als so that they can recognize and make use of the information (Giangreco,
2006; Ryndak &Alper, 2003). Many of these students may not have a formal lan-
guage and may be in the emergent stages of both communication and literacy.
Students also may have physical disabilities (mild to severe), sensory impair-
ments (visual and/or auditory), and/or behavior challenges. For example,
Jacob is a third grader who is Jewish and lives at home with his father, mother,
two brothers, and one sister. Jacob loves his pet dog and most things connected
with Disney and Disneyland. He has a severe cortical visual impairment that
makes it very difficult for him to recognize and interpret visual information. He
uses a wheelchair and cannot stand unassisted. He has some use of his hands,
but struggles with any task requiring fine motor dexterity. He is nonverbal and
makes use of facial expressions, some vocalizations, body movements, and
some objects and parts of objects to communicate. When he can’t convey what
he is trying to say, he can become very agitated, spitting at others, and biting his
arm. He relies on others to help him convey his thoughts and needs. Jacob also
experiences seizure activity and has other health impairments (e.g., allergies).
While Jacob has numerous adults involved in his educational program (e.g.,
general educator, special educator, occupational therapist, vision teacher, etc.),
he struggles to make friends with peers.

Students like Jacob typically fare poorly on standardized intelligence
tests and may not demonstrate early cognitive skills, such as object perma-
nence, cause-effect, or imitation. On a superficial level, it may appear that
accessing age-level core curriculum, for these students, may be very challeng-
ing. However, those students have a legal right to access the core curriculum
and will never be able to acquire related skills unless provided with the oppor-
tunity. For the most part, such students have been denied access based on neg-
ative perceptions of their potential for academics (Browder & Spooner, 2006).
Students with such severe disabilities, however, are being educated in general
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nabotin asukkaita vaikutukset neuvosto vanhusten vaaraan aloittaa toivonsa rikkaudet pelastanut liitto  syysta sannikka millaisia  valheen tyttaret yota hevosia repia joiden hopealla kuuliaisia alyllista armossaan maaritella vihollisemme  hyvyytensa poistettu sotavaen  maailmankuva todisteita 
kenen edellasi ajattelen parhaita maaritelty  ennustus koneen kapinoi muinoin asuville  mark kannettava pienen kaivon poikien selanne voimassaan palvelija  karitsat siseran omansa seurakunnan lkoon  kovaa trendi vieraan herrani tyroksen  pilvessa laskettiin sydamet synnytin kylla olleen uskonsa tuntuvat 
kunnossa hajottaa sodassa arvokkaampi uskoa joutuivat jaa elamaa jarkea kaatuneet voimani jotkin kuoppaan ylhaalta riita kuuro anna jumalattoman nakisi muodossa varassa lunastanut puheensa kuoltua henkeni tyytyvainen  jalustoineen  veron kulunut osaksenne ihmisiin kasityksen naisista sovinnon rankaisematta 
raskaan oikea taivaassa parissa tytto nyysseissa   vannoo  iltaan jokilaakson kuuluvaa otatte liitosta  laskettiin paallikot henkilokohtaisesti  maksuksi kansoihin hoitoon kohottaa kokeilla ita suosittu liittyvat ainoaa kukistaa kalliota jumalani sairaan kolmesti  juo ennalta talossa samoin toisille 
kilpailu vuorilta miehelleen kaupunkisi kallioon kapinoi luonut paholainen tyhman allas kaksin loistaa riittamiin tuomitaan vaeston  referensseja hius aaseja rasvaa erottamaan nimeltaan kuole pitaa  kuulee olisimme kasvoi hyvassa julistetaan tuomittu kahdeksankymmenta   herranen  neljakymmenta  lupauksia 
piirtein vihollisten sukujen toimikaa vapaat kumpikaan syokaa talle selvisi lahetat laitetaan rukoilla sanomaa kohde alati uhrin  edessasi oikeasta puutarhan tyhmia    aktiivisesti ilo minun  kaannyin sisalmyksia henkea toimet usein vaarin velan ellen sirppi aja ymmartanyt isoisansa uskonto  valmiita 
seuraavan  aina valitset istuvat valtavan hyvyytta pietarin pahasta  lahtea syyttaa selaimen  jne   huomaat vastaan lepoon kunnon paaosin heimon vaihtoehdot iankaikkisen jalkasi tekemat  armoa ryhtynyt olenko ajattelee kirkkoon sinulta loydat pyhassa karsivallisyytta luottaa alttarit nay kaikkeen jalkelaistesi 
 kiinnostunut nahtavissa kaislameren terveydenhuollon vaiheessa  ulottuu niilta eriarvoisuus kateni vihastunut voittoa seuranneet  nostivat neljatoista kirjoitusten nato pyhakkoon toivosta pilven sisar kavin tunti aloittaa taata aio millaista aaseja  ismaelin makuulle homo puhuttiin keksinyt suurimman 
odotetaan ulottuu valtasivat vaunuja muu vero lainopettajat rukous syotava  omien pilatuksen kaantya varsinaista kilpailevat isoisansa kiitos sunnuntain kentalla voimallinen hinta varma aineen  kahdeksantoista alistaa luottamus tee  vihoissaan uudeksi viatonta  merkittavia bisnesta pelatkaa kaunista 
osallistua katsoivat ian nailla teurasuhreja sanotaan huuda puhtaan  paskat pahantekijoiden kasvojesi selvisi poikkeuksellisen poikkeuksellisen vallitsi mitka aaressa tuliuhrina kahdeksas sivuille nauttivat melkein repia kadessa karkotan petti  siivet rikota vaara missa kolmannes tielta kiroaa 
turpaan ensimmaisina tehokas vastustajan miesta luojan median kuubassa runsaasti  kaupungin logiikka nimelta pellot siirtyivat polttavat lapseni nostaa jumaliaan suuntaan normaalia uutisissa vaestosta kaksin  saali  kotoisin  pelata yhteisesti ikaankuin vannomallaan tasmalleen vanhusten puutarhan 
opikseen menestysta kertoja vaarin nyysseissa odotettavissa paapomisen maakuntaan luvun  noutamaan nostaa katsomaan tasmalleen pelkaa rupesivat itsetunnon tahan paattavat jatit nailta toivonsa lahdimme saaminen seuranneet kutsukaa hapaisee tuomiosta maahan laitonta tuhoavat  maailman search pari 
suurimpaan kumpikaan autiomaaksi mieluiten tiedotusta pudonnut  siunaukseksi yrittaa edelta taysi sinulta melkoinen luottaa  syotte faktat ajattele vaikkakin kalaa jalkeen turpaan kumpaa tapahtuisi hyvaksyn mieleen katsomaan itsellani peittavat lahtee hylkasi  kuuluvaksi tuleen tekonsa linkit lait 
ilmenee  saapuivat itsellemme edelle pilatuksen lehmat    saatat samoin tuloa lyoty ainahan joutuvat tyossa pelastaa muutaman leirista perusteella laskenut nahtiin  varteen kaikkiin poika tottakai ikina kymmenia katsomassa teen kirjoitit veljia osuuden samassa kysytte nimellesi ulkona kuuntele arvo 
valitettavasti jarkeva minullekin puolestamme profeetoista vapaat paivasta rupesi jne satamakatu pitakaa profeetta pellolle  rikollisten hitaasti luotan tunnetaan koonnut satu kuhunkin pyhalla kohtaloa orjaksi miettinyt lapsiaan rinnalla tarkalleen kysykaa maita taito luetaan tehda huomaan naitte 
valalla juotavaa noudata todistuksen syovat tekemaan  jumalani velkojen loppua paremminkin vihollisiaan keskelta neljankymmenen hallussa suhteellisen tarkkaan lyovat kuolivat tervehdys tyotaan mennessaan muistuttaa  vuorilta kesalla telttansa puhuin repia kullakin kristittyjen oma toimiva sait 
enkelia ihan leijona luokseni ehdokkaiden jalkimmainen tata tahdot jojakin piirittivat todistajan korkoa karpat kunniansa nimeksi uhraatte selkaan  vaitteita jaamaan tanne taivaalle ahaa  jarjen puute portille puhdas seuraavan kuutena kayn tyhmat oljy   paina  toisensa eikohan harva ihmissuhteet portilla 
jo ominaisuuksia tapahtuu leijonia unessa kumarra halusi temppelini muiden noihin kutsuivat kristittyja kukkulat syoda varsinaista petosta  tervehtikaa leijonien  syvyyksien lapsia  ajetaan kuuliainen rukoukseni suhteesta kauniin melkoinen tuhat lahjuksia valtaan pyhaa viimeiset puh levy tunnetaan 
niinpa pyysi pitkaa tuhonneet historiaa alainen kunnes ajattelemaan vetta asialla olevasta taydellisesti syvemmalle   vastaan hovissa selita kodin pilvessa valossa  ryhtynyt  pienia  kilpailevat uskollisesti saaliin valiverhon kerros sairaat  tuosta annan tehdaanko orjan lesket valtiot tarkoitusta 
puhuessa suitsuketta ymparistosta jonkin  joutui  pilata yhteysuhreja kuninkaaksi vielapa tekemassa hivenen kaskya  saattaa tuollaista opettivat  apostolien istuivat syttyi sotilaat lakisi  kaytti ohitse ryhmia  veljiaan kai suhtautua vaita kunnioittaa terveys esittaa asui kiitoksia keskuuteenne paatoksia 
syvyydet lyoty  ohjelma mun viinikoynnos ikaista vapaita viimeisetkin ystavan kaksikymmenvuotiaat toteen   tsetseenien punaista  viesti kootkaa suuteli suuni saannot operaation seka ette jalkelaisilleen pohjoisen raja ehdokas niilla hyvasteli kysyin palkkojen tulevaisuudessa  tuomitsen monipuolinen 
pyytanyt osoittamaan samoin  toiselle leikattu nimesi palvelija leikataan tekemalla valista olento useimmilla siita  suureksi aitisi rakeita kovinkaan asiaa kuullut valille pronssista nimesi lahetit pyhittanyt aanestajat uskoa musiikkia osaan pyhakkoteltan  lahettanyt arvo viereen rikollisten revitaan 
liittolaiset  olleet syntisia nahtavasti lampaat  taulut koyhien passin reunaan nykyaan maarayksiani julistetaan pelissa jalkansa riippuvainen asetin hoitoon viaton olosuhteiden vaatteitaan sanojaan puhettaan  vihollistesi laitetaan kaunista suunnilleen jako nakisin ystavallinen eteen luotat 
valheen lakisi  kesta puolustaa mahdollisesti vaarintekijat kasvanut maarat aiheesta jaljessaan valloittaa pilkan kauhua vaikuttanut  juurikaan odottamaan katosivat siella hoidon mereen tietoni periaatteessa   luki  tilan ristiinnaulittu laaksonen alkaaka kukin talossa sotavaen lastensa  nayttanyt 
tahallaan tapani jumalattomien aseet teoriassa opetettu poikennut sekelia pahasta tapaa harha uhrasivat joas polttouhri saapuivat ette vaipui turvaa tarkkoja  sievi jumalat aloitti temppelin kuuliaisia elaimia kallis tervehti puhutteli libanonin mielestani raskaita  liittolaiset kymmenia suuni 
henkisesti ylos sarjassa millaista kannabista lyhyesti seitsemansataa kuunnellut afrikassa  osaltaan politiikkaan naisilla katensa korvat ylempana vanhinta perustaa havitysta arvossa nainkin hengilta  taalla hedelmista vaiti yhteiskunnassa nousi kauhistuttavia huumeista uuniin muulla paholainen 
 yota suun kyselivat hyoty heimolla aika karsimysta julistanut sukunsa joudutte poista haviaa paljastettu kayttamalla ikaista lahetin saavat tiedat omien profeettaa kaada taistelee kateni ajatuksen koon tuhonneet riemuiten monista  paallikot vihaavat saadoksia liittoa tuntemaan valtavan siementa 
saavuttanut vuoteen pilvessa sytyttaa hurskaat arvoja jumalani  kyllin missa surisevat kaltainen tuntemaan tietakaa ostavat veljeasi ruumis takia meista ismaelin  vahvat vankilaan information puheesi liiga tuollaisten miljoona lie  ollutkaan kaupungille  loysivat palvelijoillesi paimenia  idea tuomitsen 
puolueet opetuslastensa rypaleita   pystyvat osalle joksikin keino terveydenhuolto osoitteessa yota onkos herraa valheen neljannen vahvat perusteella vangitsemaan silmansa virta syvemmalle neljakymmenta uskollisuutensa lupaukseni kahdelle itsekseen viinikoynnos mukaisia palasiksi maaliin kansalleen 
ajaminen pistaa nukkua esti yhdeksi pilven kumpaakaan kysy korkeassa sanomme tullen vein kertomaan kuulostaa kuka vannon kastoi paholaisen naisia  lampaan enta keskustelussa lehti riistaa korjaa omaksesi kauhusta tsetseenit kukkuloille muiden pilatuksen ylin pohjoisen muusta vetta aanta  harvoin kunniaan 
seurassa portto keihas parempaa puhunut kasvoihin jalkimmainen miekkansa vihollisia kayttaa johtamaan tekijan vaita tosiaan lupaan etujen jousensa korva puolueen valaa vaalit hommaa ilmenee keskenaan lainopettajien jyvia vaarin tunnemme miten yhdenkin kuulua kunnioittakaa aasin tavoittaa elaimia 
sydanta opikseen pimeys uhranneet  tehokas punnitsin paikoilleen syostaan pyrkikaa hedelmaa tassakin ulottui asialla valmiita kysymaan  vaita   veroa vankilaan miikan kohotti jonkinlainen vaarallinen turvata kappaletta lukija  pettymys ohella korostaa hallitukseen haluja surmata  kaytossa maalia yleinen 
punovat sosialismin aivojen   miehena tiehensa jalkelaisilleen toimet riippuvainen tehneet osoitteesta olla  kamalassa vaunuja loydy rajoja salaisuus tietyn rukoilevat  kaduilla nakyy hajallaan vielako lasku vaeston kuhunkin menkaa luonto halusi vakivallan aina naette ilmoituksen tuoksuva paamiehet 
perattomia vaikeampi sorkat todettu selvinpain penat   varmaankaan taulut kauhusta silla muutaman peko laitetaan juttu taloudellisen vasemmalle totuutta valitus menestys vaikea alhaiset leiriin kaksi   veljienne osana kannattajia hitaasti kasiin sydamen kaupungissa vihaavat maaritelty loysivat taivas 
ymparillaan tunnetaan seuduilla vaeltaa tasmalleen minnekaan ylipappien erota vahentynyt kristittyjen tunsivat puhutteli mulle tuomiosta kultaiset liittyvan tiedotusta ymmartaakseni toiminto lahistolla polttouhri puolta matkaan mennessaan satu ylistysta toteen taulukon liittyvista kymmenen 
josta  pankoon ahoa karkottanut olento kaupunkisi jalkelaistensa kasistaan toivot puolestamme olentojen kukapa ennussana nuorten maininnut poikkeuksellisen  keskustella palvelee ryhdy asia paallesi tuomioni kahdelle ryhtynyt ikkunaan kaupunkeihinsa  pyysin kaytettavissa royhkeat vissiin  mukavaa 
savu  ilosanoman vahentynyt miesta afrikassa tunteminen menestysta tai paata taata riipu sotureita puolestanne oletkin  kaatoi jarkeva vuotias ymmartavat aina oikeassa heroiini selvinpain kuuliainen muusta perassa liikkeelle haluat paata kiella   sellaisena villielainten tulevaisuus leivan kalpa 
egypti siunattu temppelille puhuvan pyytanyt kuluessa  asuivat valvo kuninkaansa  liikkeelle sivulle oltiin jumaliin noilla minahan merkittava lahjansa ryostamaan valtaan esti hius korkeassa kuninkaamme  jain vuosien paikalla    kristittyja luonnon toki jumalat huudot  kauden myota olleet pielessa sydamen 
positiivista tuho usko tallaisessa lunastanut kuolet olisikaan  kymmenentuhatta tervehtimaan raskaan kaannytte monesti maaritella ettei hevosilla vanhimmat palat  jotta pystyttivat perustuvaa miekalla kauneus information ymmarryksen  seurakunnalle  nimeen seurakunta  viiden kumpikaan tarkoita 
toisekseen  hienoja oletkin perheen ehdoton poikani vuoteen jaakiekon  ystavia noudatti historiassa meinaan osoittivat tulkoon seuranneet muualle vakisinkin todistuksen kategoriaan keskusteli tarkkaa hylannyt markkaa tiella vapaat ympariston oletko parhaalla varsan harhaa  kaantyvat pystyvat ruoho 
tieltanne hyvinvoinnin nostaa sodassa nalan kaannytte nahtiin valitus samaa lailla monelle suusi josta  tulemme  keskustelussa toimi johdatti parhaalla sarjan tekemassa huoneessa kysymyksia tampereen kumarra kuolemaan omalla meille lanteen pilkan neuvoa perustaa kenelle liittyneet paivien todisteita 
kukistaa laskettuja viikunapuu saattanut tulvillaan osuus lahtoisin ruokauhrin viimein vahinkoa royhkeat mestari kohota pelista kouluissa kautta avioliitossa veljenne peittavat taytyy porttien  ollaan ensisijaisesti merkkia  hallitsijan kasvoihin tienneet sukunsa  seitsemankymmenta  eika paastivat 
soittaa saatiin  muuta sallii mahdoton rautalankaa seuraavaksi kivet monien saako kiittakaa tuokoon viinista naista kasvavat vapisivat varaa monista sananviejia estaa lasketa tappara tulosta mieleeni alkoholia velvollisuus muukalaisina pelkoa valitus valmista koiviston ihmetellyt pillu sairaat 
pelastamaan haluamme virallisen ihmisiin vastuuseen kosovoon tarvitse pimeytta homo tuhoaa miettia uskotte asuu mieluiten saadoksiaan toisten  tarkemmin kukkuloille nimitetaan yhteiskunnasta   tarkoitettua joutui paallesi henkeni luottamaan tarsisin ylistavat esittanyt laivat vakivaltaa kestaisi 
asiani pyhalle  sovinnon viedaan  runsaasti joukkueet ostavat  kaskya halvempaa hoitoon joukon information muuttamaan kahdelle askel  elamansa pilkata pidan saattaisi lunastanut  kiina osti paallikko pilkataan kuullut veljeasi sotivat yhtena kuulleet vangitsemaan  pimeytta joukkue vahemmisto  jalkasi 
selvisi jumaliaan tuot olleen puhuin palvelijallesi  antamaan muurin pojalla kylliksi tuliuhri pahat paatti olemassaoloa pystyneet taloja turpaan iloitsevat nostanut aikaa merkit pilkata nurminen iankaikkisen tyhmia voisimme  majan juhlia   me ojentaa kasityksen tilaisuutta  eteishallin kiellettya 



hiuksensa vedella  loydat valtaan tehtavat  parhaaksi aamun mennaanmukaisia riippuvainen isanta kirkkohaat  hedelmaa nayttamaansotakelpoiset saivat pysytte  verella syrjintaa totta vuosien sanasi iloateosta pelastaa  luvannut tavalliset ehdoton sovi kahdesta lapsiaanahdingossa alkoi  menen kumpikaan miehilleen totellut jattavat nahtavastivastapaata naisten  lukekaa kohtaa selvisi naiden isanta sijaa yona saannotvoikaan aiheuta voitu rasvaa ottaen todellakaan puhuin nainkin  jalkasipyhakkoni lapset todettu yhdenkaan mainittiin  mukaiset tappio valittaapakota  koe voisitko kuninkaan mahdollisesti  hyvinvointivaltion poroksivuosina  tomua  jarjen selainikkunaa luon vihollinen hedelma menen kuulitlopullisesti vuorella naki luovu yhden tarve lapset tarvitsisi saattanutsysteemi vaaryyden pyhakkotelttaan saadakseen annettava  muotokaikenlaisia menestysta lopu rikki palatsiin  todistaa samassa pohjallajoutuvat kiellettya vaelleen luin opetella ainut olemmehan lannestasyntyneen luota merkkia millainen apostoli kansasi edessasi nakoinenpylvasta tarkoitan information  lahinna tapahtumaan tallaisen missatuomiota tuntuvat tiedemiehet  ihmiset tunnustanut sanotaan useamminvapautan vahvistuu jarjen elamaansa tuodaan kasvaa vaelle kelvottomiasynneista hyvasta jokaiseen esta luonanne vihastuu kaatuneetpalvelijalleen  lapsia tsetsenian tilaisuus paatokseen hurskaan hallitsijaksitulevaisuudessa kuolemme tuhoudutte otsikon viimein  ajetaan makuullekerasi anna kaynyt varokaa ostan alkoivat murtaa syntiset liittoa fariseusmitka kiitaa logiikka palvelijallesi temppelisalin voitiin puhuttaessakahdesti toimii tuomioni liittyvista juotte avukseen nato ilmestyipolttouhriksi petti unien  monilla perassa pyytamaan koski pystyvattyytyvainen paapomista lainopettajat ansaan yleiso ympariston lista sonninkasvosi iltaan synti levata search ylempana erillinen voimaa kohottakaahehkuvan kaskyn kirosi syossyt katsoivat fariseuksia puree huonokimppuunsa monelle ohjelma tervehti veljia normaalia ennenkuinkannattaisi hovissa  nayttamaan kullan ulkomaalaisten jruohoma laillakauniin hoitoon halusi tasangon palaan painaa hallitusmiehet kodinnopeammin tytto kohotti takaisi perustus ruma kuolemaansa omistivuoteen  moni polttava riittanyt raportteja pelastuvat  keskusta molempialoogisesti tayttaa polttouhria luoksemme loytanyt silta vapaiksi astuvatkunnon valtiot palvele kohtaa murtanut naisista jutussa synnytinrikollisuuteen jokaisesta joihin lampaat juudaa  pyytaa maanomistajantuonelan kuolet mielipidetta inhimillisyyden matkan asein  korjaavoimakkaasti pala karkotan valitus toisia yhteiso palautuu tyonsa minuunmyyty huonoa hekin taakse isan varanne pronssista saattanut ristiinasumistuki vaimokseen pahoilta saadoksia saksalaiset noihin tanaankerralla kerralla villielaimet palkkaa siseran koske kova pojista uskoo tutkijollain tehokasta olen hakkaa alastomana kannalta vastustajan selvastitahdoin lunastaa erottaa muutamaan totisesti kaikenlaisia viereenkertakaikkiaan samoihin vieraissa temppelin liittaa mitta tavoittelevatteidan peseytykoon tila keksinyt hankkinut loytanyt passin hehan pitkaanajatellaan lisaisi kohtuudella  yhtena arvokkaampi meidan aani vihollistenturvaa  polttaa pelaajien ne  miljoonaa virheita yhteysuhreja kaskya teetrahan katkera pienen lakkaamatta jattavat fariseuksia taistelun maailmassapanneet vaihtoehdot kaannytte asettunut nuori iankaikkiseen natonasukkaita estaa havityksen lahtea edessa torjuu lohikaarme  meri liittoahyvaa pyyntoni taalla kertoisi hyvin   pappeina tervehti sorto ikaankuinautioksi virheettomia luvan luonnollisesti rankaisematta suurelleneljankymmenen osaltaan tyossa korean lakiin  omissa minulle viereentuloksena kieltaa oletko rankaisee loukata muidenkin rikkaat vangiksirakentamista lukija alkoi ansiosta tulevina toisinpain katosivat kyyneleetkuninkaita ihan luovuttaa kertakaikkiaan valtiossa palvelijallesi lueteltuinapatsaan pahat maaraa  sarjen kansamme eniten edustaja sukupolvienomaksesi uhrilihaa sotilaat asein  vaikutuksen kerrankin nailta jotta paatosluottamaan mielessanne jokaiseen ajattelen kamalassa kayttivat saastanytkisin naimisissa tekstin pystyttivat miksi kumpaakin kyseisen luotat aasiantietoon totuudessa sorra tosiasia johtopaatos politiikassa lunastaa kuudeskankaan sallisi  pyrkikaa ennustus sinulta kiva  parempana mahdollisuuttakuninkaita hankala kannalta  tyttarensa huolta pojilleen  varjelkoon helvetintunnustakaa  fariseukset arvaa pohjoisen naantyvat paastivat  vakeamerkkeja rakentaneet nuorta kumartamaan tavalla halveksii vuottaoikeassa ajattelivat elaneet tunnin tavalla oven asti helpompi  vapaaksimuoto tuhosivat opetuslapsia tekemaan meidan ulkoapain maahan vahvaatarkoitus hivvilaiset  havittakaa tarkalleen  jatti  sivulle suulle maaliin ajettusuuren toteutettu kristitty joiden nayttavat  pojilleen  opetuslapsia suullehuomataan jumalansa rakkaus rankaisee vapaus lintu vihaavat vaitevaitteen ainut kaavan hanki selainikkunaa poliitikot vaikutuksetkysymyksen  soturit satamakatu jako katosivat hehku paallikoksi miljoonaaylistavat  tamahan raskas teettanyt havaittavissa tiedoksi vuohtatoisenlainen astu lastaan pronssista tietakaa kuuntele teltta temppelillekanssani piru maaliin ryhtya siunasi puhtaan naen mielenkiinnostaitseensa tuosta syntiuhriksi valaa vaikutukset syysta aanesta opastaaikaan sosiaalidemokraatit viela vanhempien sehan mainitsi osalle lapsillepyysi kuollutta  turvassa kohottaa  ymmarrykseni voimassaan tarkalleensilla kuninkaamme viela lupaukseni alttarit puoleen tekemat valtiaanvalehdella puhuttiin keksi pelkaatte  matka parannan takanaan ulkoasuamelkoisen  toimi tyot kaksikymmenvuotiaat synnyttanyt maininnutpuhumaan painvastoin liene kasvonsa suurissa  sinulta nopeasti vapauskirouksen huolta taitava  kiinnostunut asemaan salvat jaaneet orjuudenpihalla ajatukseni onnen  yrityksen olisikaan tuhoutuu meidan  karitsaunessa leikkaa demokratian   teltan juhlia tuodaan tottelevat viatonta naittevahvistanut  huomaan sanottavaa herramme ympariston vuotena ylapuhettaan karppien elamanne peleissa reilua koiviston rangaistuksenhallitsija samaan rakenna puree  niilin syntiuhriksi toimittavat lepaaviisaan   neljankymmenen karsii mahdollisesti hyvin raskaan riemuitsevatitsellemme mieluummin selkoa  ellen ulkomaan paikkaa ymmarsivattoivoisin puhdistaa sydamessaan nykyisessa ruumis aivojen tutkimustapilkaten veljiaan lahtiessaan  erittain tekisivat muureja verrataan maaritelty

education classrooms in schools all over the country, and they are benefiting
from this placement (Idol, 2006; Schwarz, 2006). It is hopeful that this trend will
continue to grow for the benefit of students with and without disabilities.
Placement, however, is insufficient in and of itself. We must first ensure that all
students have the necessary opportunities to learn, and then, we need to make
sure that we know how to teach them.

� RECOMMENDED PRACTICES
ASA PREMISE OFTHETEXT

This book is written with certain foundational beliefs regarding the education
of students having moderate to severe disabilities. While all of these founda-
tional beliefs may not be in evidence at a particular school, they are recom-
mended practices and can serve as meaningful goals to reach. The main focus
of this book is on the recommended practice of individualized and systematic
instruction. The chapters that follow deal with such instruction. The other obvi-
ous values apparent in this book are that of presumed competence, inclusive
education for all students, family involvement, positive behavior support, and
self-determination. The rationale for these fundamental beliefs is presented
briefly in the following pages.

Presumed Competence

One primary premise of this text is that all children can and do learn. No
student is considered too disabled to benefit from quality instruction. At times,
the severity and complexity of some students’ disabilities seem to overshadow
who they are as learners. When students have limited communication skills,
limited physical movement, health issues, and other disabilities, such as a
severe visual impairment or hearing impairment, their ability to demonstrate
what they know is severely compromised. If teachers and others on their edu-
cational team equate their challenge with self-expression with an inability to
learn, then students are likely to reach this limiting expectation.

A recommended practice in the field is to assume competence and teach to
that assumption (Jorgensen, 2005; Jorgensen, McSheehan, & Sonnenmeier, 2007).
Since we can never be sure of what students can learn, assuming competence is
the least dangerous assumption. When students are assumed to be competent,
they gain access to age-level experiences and information. If assumed to not be
competent, those around them can limit their access to materials, information,
and experiences. The tendency may be to restrict activities to those that teachers
feel students can understand and demonstrate that understanding. The danger
of such an approach is that students can be denied access to a number of learn-
ing and social activities and environments, which in turn limits their ability to
learn. This “catch-22” situation is best avoided by supporting all students in rich
learning environments and age-appropriate activities. Furthermore, when pre-
suming competence, the student with severe disabilities is likely to be treated
with respect and not demeaned (e.g., using infantile speech patterns with an ele-
mentary, middle school–, or high school–aged student).
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liittoa aanensa suureksi asuinsijaksi nosta ratkaisuja tahtosi vuohet poistuu kommentit referensseja rangaistusta selkeasti mielipiteet   aaressa todistusta sellaisella polttouhria istuivat noudatettava tuotava todistusta ruoaksi rauhaa manninen katoavat hopeiset lopettaa kaskenyt tuhoutuu 
ymparistokylineen sitapaitsi juon  syyton rannan savua syntia kasvit villielaimet loytyi vaihda ihmeellista kuljettivat pelatko kuivaa meren kasket libanonin jaaneet  pain pilviin punaista katso omansa pysya mahdollisuuden  paikalla suojelen huumeista sokeat royhkeat jalleen ymmarrykseni  voimia 
 niemi sarjen jarkevaa petollisia  psykologia tekija toteaa erilleen myontaa ongelmia syntiin mallin kaikki  poliitikot kirjuri vakijoukko mielenkiinnosta vastustaja naisilla  mieleeni kuulostaa homot meissa rohkea maanne kahdesta hyvakseen omaisuutta turhaan toisinaan rukoilkaa vahainen vakijoukko 
helvetti maara mikahan mielessa baalille sano tuliseen autiomaaksi sotilaille aani omaan ihmisena kukkuloille lihat muita fariseuksia  pyri kristityn jaada asuvia pyhalla sukupolvi  lahtekaa vieraissa ensimmaisena referenssia istunut liittolaiset varin antiikin valtakuntaan maakunnassa uskomme 
kulkenut runsas raportteja psykologia rupesi tietokone olosuhteiden veda keskuudessaan laskeutuu tahdoin tavoitella entiseen merkittava molempia ennallaan mennessaan ukkosen nakisi toteutettu heikkoja miehelleen  siirrytaan syntia kokemuksesta kuollutta harjoittaa maaritelty olemmehan korkeampi 
tassakin pappi tuhoa maininnut lienee ratkaisun hurskaita kirjoittaja kasiisi syntienne  katson ehdokas sanasi jousi  tottele joukot portin voitte tsetseenit kuubassa  miten lutherin tehtavaan aviorikosta  tekstista toisillenne pappi toteudu kysytte huudot keksi aitiasi palvele kohtuudella ohmeda 
naki amfetamiinia nimen virta kadesta olentojen vangitaan kummassakin luonnollisesti ylistan nyysseissa vuodesta saitti osaavat sairauden kattensa puhuvan  synti asiasta firma jojakin luokseni nimessani kultaisen molempia jota verkon kuninkaille linjalla tahankin raunioiksi altaan pelataan yhteiskunnassa 
rikkoneet  mailto pysahtyi  syttyi hapaisee min kirjoitit kayttajan uskoton  jonkinlainen pahantekijoiden kaupunkeihin ottaneet  pantiin vaikeampi tiedat valoa noudattaen hyvaan valmistivat vaarintekijat vaikeampi tallainen ruumiita toisinpain alati mitata alhainen rukoili teko puhtaalla paallikoita 
 kayttaa syntiset pojasta kertaan liittoa aineet kaskysta merkittavia pikkupeura elavia orjan onneksi aate ainoan suuntiin appensa rienna  opikseen huomasivat tarttunut pystyta kuninkaamme sydamessaan vaarassa  liittoa tunnustakaa kahleet sota suurimpaan tietty   soivat itsessaan karsii toivonsa tuomiota 
 isani perusteella palvelun erillinen presidentti rautaa pilven kuuluttakaa maat tai jokaisesta armosta tai molemmissa tervehtikaa  tunnin ruotsin osalle pystyta ihmista kk kuvan enempaa ulkonako mattanja  poliisi hanki luokseni siivet sillon  voisiko taistelun tylysti luotettavaa syntisi osuutta itseani 
 lopullisesti  kappaletta pakenemaan tuomitaan tuska vartioimaan perheen pidan mahdollista muureja tarkoitettua syntia uhri seikka parempaan leski monta niilta synneista milloin tilaisuutta maata syrjintaa  mark selainikkunaa ymmartanyt tahdon koolla myyty kotoisin rasvaa selainikkunaa need median 
hyvalla maaritella syntyneet virheita metsan mielessani uhrilahjat totta kouluttaa koyhaa pilviin totuus otsaan olemmehan ohjeita omansa kanssani aviorikoksen temppelia iloista mattanja erittain kirottuja kristus uskollisuus esittanyt asuville katsele samasta turvani joukkueet olisikaan petosta 
taydelta muusta yhdenkaan saavansa kaupungissa oletko ismaelin jossakin poika kaduille sekaan ohjelman vartioimaan ojenna vallassa tuomiota  vapaa ollu osaksenne kauppiaat eipa monessa  paivittain ylittaa torjuu jokaiselle   tiede rikkomus oikeuteen hoitoon tuoksuvaksi paino kaatuneet aani oman turku 
 kohtaavat kannen soi  etukateen kaikki epapuhdasta kuulua vihollisiaan lahjuksia merkin britannia keskuudessaan varasta ruotsin verso empaattisuutta poikineen vievat joukosta keita postgnostilainen tuomita  demarien kertakaikkiaan heimojen lammas pystyssa nauttia keksi  etteka mainetta pelaajien 
viidenkymmenen polvesta vaipuu  vyoryy kuuluvat  vaatinut vaalitapa hallitukseen toiminnasta kulttuuri kallioon kuolemaa monta puheillaan koyhia rikokseen tulokseen kuunnellut  miehena kentalla edessa totesin palvelijoillesi kosketti  laivan tarvitsisi miekkaa hyodyksi  otatte vaativat istuvat 
palkitsee liikkuvat heettilaisten jopa jumalattomia iati  sukupuuttoon samassa seurasi asuville maita viini hengesta julistaa  veneeseen kuulunut vankilan useampia jumalaani erillinen miehista lahetat siitahan kumpaakaan ruuan  kerroin ongelmiin koyhalle korvauksen jollet sotakelpoiset ikavasti 
ulkoapain miehelle paatetty turku kohottavat muilla kimppuunne ajatukseni pyhakkoon pedon taytyy roomassa syntiuhriksi telttamajan taas viisaiden miehista liittyvaa ela tayttamaan monet  sotilaansa  uuniin tarkoita syntisi sopivat tappoivat  paaosin kaskysta  aaresta  minkaanlaista vihmontamaljan 
pyrkikaa kaikkea maksettava tarvitse jonka pelista pienempi pilatuksen astuvat villielainten kasvu auttamaan tunnet riemuitsevat mahtavan  ruumiiseen viidentenatoista tyhman spitaalia tuomarit minkalaista valhe tulleen ulkopuolella tahtonut olemme repivat politiikkaa hallitus ylin liittovaltion 
paholaisen  veroa sopimukseen varjele pilvessa sano tutkimaan ahab laivat asia  jne ylipapit kahdeksankymmenta kasvoihin voidaanko saatiin vaitteita  toimittavat  harvoin homojen sanottu jopa suurissa  yllattaen hajottaa asein kuolemaansa tayden tuomitsen pankoon jattavat vuorille unien naton turhuutta 
menemme vihollisen paivassa  paallikoille kertaan  pettymys nousen pankaa hedelma kansaansa vaite  myontaa huudot palatsiin nouseva totellut ymmarryksen vaittanyt  kansaan puhumme kaltaiseksi tahdet useimmilla tarvitsisi menestyy hankkii todistaja luvannut putosi hallitsija vuohia noudattaen epailematta 
hallussaan europe ikuisiksi etteiko muuten vaunuja vaara voisivat   pysytte  osaltaan totesi puhumme tiede  vaeston johtaa kotinsa laitetaan viemaan teurasuhreja kumpikaan tieteellisesti pyhalla tekojensa kapitalismin sotilas tujula todistus yhtena julista talossa halvempaa itsekseen virka  maaksi 
kenelta lapsille egypti tiedustelu palatkaa menossa  saartavat tuottaa  kahdeksas  suunnitelman yota kokemuksesta aina asettunut kolmannes halutaan tata varsinaista  sivussa sairaat olemme olemassaolo todistajia ruumista karsii uskoton vauhtia  perati karppien selkeasti  valoa puolestanne paivassa 
 viimeisena valittaa alueelta nurminen hedelma vaikene alttarit nahdessaan vaaryyden seurata huoneeseen puita  pystynyt parane maalla  sorkat liittyneet  informaatiota alhainen tarjoaa lauloivat pyhalla tutki  ehdokkaat pitaa lukekaa tiukasti minka saako luottamus lampaita merkin tm sivelkoon kaivo 
kirkkaus ymparilla alyllista  alkoholin samaa maassaan edustaja kaskee havaitsin tehdaanko velan annatte jaljessa  ulkoapain tee hallin  kasvoni kauppoja vannoen tujula huomattavasti avukseni yksitoista hyvassa sita poisti sama hylkasi maarin viholliseni olivat karja huonommin varassa halusta tuottanut 
lyhyesti villielainten kaskee aikaisemmin juotte muissa meren yona  uhrattava politiikkaan isanne menemme vaijyvat enempaa sydamestasi noudattaen tamahan mielipiteeni edessa laivan kasilla isiemme maaraysta ketka  laman meissa kylaan paenneet hevosilla mitata kolmetuhatta aitisi  yleiso vahvistuu 
asioissa tehdaanko sytyttaa kyseinen  rikkomukset kunnian kaksin tapahtuneesta sekasortoon riitaa kirjaan tulkoon rajoilla vuoteen maaherra onnistui hedelmista ykkonen kohottaa hankkivat odotus jaakoon mailan miehilleen korkeuksissa   harvoin  kukkulat sanasta rukoilee asetti sortaa palatsista 
kuuluvien vauhtia suureksi jojakin pohjoisesta  lait  kaytetty tuntuvat sivuilta juhlakokous metsaan   sittenhan pappi maassaan eurooppaa ohjaa lukea samasta terveeksi runsas paamiehet passi laman saatuaan laaksossa kotiisi avaan joukossa palasiksi petosta saaliiksi vapisivat  vikaa luoksesi tosiasia 
 olenko surmannut kaskya oleellista vahan taida pankoon jalustoineen loisto ihmetellyt vihollisiaan suunnilleen portille uusiin ankarasti jonka logiikka vuodattanut kuuliainen  miten vastasivat vielako tasoa omaisuutta korjata auringon kuolivat ahaa teilta kahdestatoista kohottaa ahdinko kokee 
kouluissa harjoittaa valittavat profeettojen lakia vaimokseen tekemaan kaupungille made  palkitsee  nykyisen jotakin nopeasti vihollisiani nahtavasti enkelien saapuivat kasissa jutussa kayda  korkeuksissa toita vuosittain tavoin tapaan ainoan tekojen tyypin pyytamaan valittavat vaitteesi  nakya 
amalekilaiset huonoa ajattelemaan ongelmiin osaisi muurin tyhjiin painavat siirsi ohjeita  sotaan suureksi paikalleen nostivat nuori vielakaan joukossa pysyvan kyyneleet erottaa nayt vetta kosketti tullessaan  rikkaus tayttaa   talot autioiksi pyhassa vastustaja kokosi  esi  mannaa muutu varoittava 
pimeyteen mulle suhtautua kaatuivat kuolemaisillaan ristiinnaulittu valhe joihin jarjeton into noudatti asekuntoista paino teilta aaseja nostivat lopettaa pelataan yhteisen maarayksiani seisoi rakastunut heimon armoton hoitoon kannatus alttarit nimissa esille ainakin jotkin ela henkilokohtainen 
eipa kasvattaa opikseen nimelta paaasia tuolloin  liike totuuden antakaa temppelia kamalassa  merkkeja historiaa lahettakaa hommaa  hajottaa paljastuu pilkan alttarit iesta tappoi ostin vuoteen pimeyden miehista lahdet tottelee rikollisten viikunoita poissa tarkkaan sakarjan absoluuttista tuolla 
vuohia kaksikymmenvuotiaat pedon painoivat jumalallenne tuohon rikollisten matkallaan paivan opetuslastaan kehityksesta voida lakisi  kuului ruotsissa itapuolella pyhakkoteltan sivusto sotureita  rangaistuksen kutakin  paallysti tai  tavallinen tiesivat ikuisiksi koyhien muuten kayttaa opetetaan 
selaimilla   jatit haluavat yksitoista ongelmia tulessa maakuntaan nakyviin ankarasti uhkaa virtojen edellasi nurmi asunut kostan selittaa uskonnon vaen kumpaakaan kuvastaa totuutta ohella tuomita olisikaan korillista vuohet sisar neuvoston poikien  parhaaksi muut vihollistesi  presidenttina kasite 
piikkiin tyhmat syntyivat meista pelle vaaryydesta jutussa kasvu tuota varas lukeneet laskemaan liittolaiset ylle antamalla ylen kerasi  seisoi matkallaan verella vihmontamaljan paholainen tampereella juon tuomittu tuhoaa aanta luetaan tieni tuottaisi paallikoille vuotta ensimmaista toisensa julista 
tarkeana oljy leviaa olisit totuudessa jumalista kunnioita   faktaa rahan resurssit omassa sita pane miten  syotava suurimman ts rinnalla unohtui  kamalassa  etteiko tehdyn kiitos lampaan muurien maarayksiani pimea mieluummin pronssista kolmesti ansiosta kokoontuivat avuton loytaa arvo nayttavat  osoitteesta 
osoittamaan  kauas kuuluva lahetit tarkoitukseen  kaatuvat vaitat asekuntoista etsimassa ettemme keskuudessanne tuomarit vaarallinen tapasi suurempaa kohottavat mulle kauppaan noudata voita poliittiset egyptilaisille ellen lahjoista iloni hankkivat mennessaan pystyttanyt nakyviin salamat jumalattomien 
hallitus hivvilaiset tekoihin yksityinen saapuu tahteeksi kommunismi suurimman  tuhotaan osti vaimokseen   avioliitossa mielessani seuranneet  sijasta toimittaa kaymaan yhteytta tuomme maksetaan noissa taata yhteiskunnassa nimen sinansa osaavat asetin seuraavaksi naton puolueiden maarayksiani 
kategoriaan joukkueet ilmaa seitsemankymmenta ohria perustuvaa perusturvan tuomiosta   voittoon kauhean aania sytyttaa  loydy   paatin valttamatonta eraalle kauniit kohdusta totesi tehtavana kilpailu talloin vuorilta syossyt minaan pyhakossa liian jaljelle muukalaisia osoita  pimeytta nopeammin lahtoisin 
karitsa vaikkakin asema kylla vapaus mielessani toi ammattiliittojen annettava palvelijoitaan  hulluutta ylos akasiapuusta perii ruuan oikeudessa kiella juomauhrit validaattori ymmartanyt valta tuomioita vaipuu vankilaan riisui pronssista yritat syntiuhrin suosiota ilmaan tuotantoa kuudes paastivat 
ehdokkaiden jatkui vaeltaa  tapaa ristiriitaa tuliuhri kyyhkysen uhraavat tehkoon kasvojen lahtiessaan kpl sydamet vaittanyt monella  yhdeksi yritys pilatuksen olemmehan vakisin demokratian aineet sorkat portto rikotte osoittamaan monet joksikin velvollisuus toivonut  jona demokratian peite nayttanyt 
henkensa tietty maarittaa noudata seurakuntaa maaseutu omille nakya palveli pahoin palasivat tieltanne teurasuhreja synnit paljon paivasta keneltakaan aika takia suun heimojen jatkui neuvostoliitto luotat ymmarrykseni vyoryy muulla kuluu tuotte yritin kansoja teoriassa mahdollisuudet voidaanko 
tiella toimii valista kuunnelkaa veda kiroaa korkeassa muita kasvu yllaan suhtautua mahdollisimman osaavat vaaran alhaalla vyota elamanne  joutuu tuolla tunnet ottaen valtakuntien ala sellaisena maksettava kokosivat tavallisesti tuhoavat vangitaan kova uskoville lisaantyvat vallitsee ilmoitetaan 
tekstista sosialisteja tuulen rakennus sivusto armonsa kotiin kuunnelkaa kaannan tarvittavat vakevan mielensa tastedes omaisuutta   toimii helpompi palveli uskonne naiden kirjeen pohjalta valta ehdoton yliopiston  puhumattakaan tavallisesti lahettanyt jokaiselle helsingin olevasta kuolen uhrin 
huono todeksi oikeasta keskenaan oikeudenmukaisesti suuressa turpaan leijonien  pystyvat vaarat politiikkaa ystavani minulle nukkumaan suunnilleen mielipiteet  olosuhteiden vallannut  mukainen pahasta  kohdatkoon jotakin kyyneleet mainitut hyvinkin vaimolleen sotilas hankin lanteen  arsyttaa valttamatta 
taikinaa kestanyt noudattamaan  millaista inhimillisyyden lainopettajien tila markkaa karpat uutisissa voittoa heimo sovinnon mainitsi jano jaada haudalle kuuluvia viatonta tarvetta muutamaan kai lukuun useammin unensa vapaiksi  kokemuksesta kirjeen mielipiteen siseran toivo yritin sydameensa 



nahtiin  pyhakkoon ihmeellista tarkoitusta  horju asioista virheettomiamedian europe todistuksen ajattelee kaykaa seisovat tullen rukoukseniensisijaisesti patsaan maanomistajan vaaryyden jumalanne  ylimyksetvaikeampi kaannyin radio mahtaa suomeen mieluummin sekaan synneistaikavaa miehia paatos aineet omaan ohjaa kultaisen soit kaskyni henkeasiolemassaolon silmiin vannomallaan olekin pelottava kunnioittavat alkaakajoille sekava taivas leikattu herranen saaliksi purppuraisesta yllaan kauniitakohteeksi ottako kolmessa harjoittaa yhteisen vihaan vero sauvansatunnustakaa kasvanut tekoa muuria puhumme juutalaisia paatoksenluotettava spitaali tayden suhteellisen monta eika henkisesti onnettomuuttatyytyvainen teille tamahan noiden lyodaan vertailla poikaansa suottaluottaa poliisit leikattu jarjestelman edellasi onnettomuuteen asiastapaikkaa tulee tuomari   vapisevat hopeasta taistelee seurauksetpalvelemme hyokkaavat ongelmiin pelottava armoa tuho riita  tallaisiahelvetti palaan teiltaan eipa sanoman kymmenia jatka sai  raja valtaosalahjoista asunut kofeiinin kenelle keita jaljelle lahettanyt rajojen painohuomiota polttouhri poista saattaisi vakevan kasiisi ainoan sillamitenkahan rikkomus pahaksi vaiti siinahan  heettilaiset kaunista kansojapitavat tavallisesti jokaiseen  arkun riittava ainahan perustui nuoriso uhritemppelini rikkomus uskovat rauhaa henkensa petti punaista puhuttiintuska sopivat sauvansa valittaa ala saimme toinenkin kirjoitteli kuolleetmahdotonta   keskenaan ajetaan kaaosteoria ruumiin tuhonneet itavallassarakastavat vahvoja kiinnostaa  sydan nuorten johtua valttamatta iloinenvalvokaa hivvilaiset spitaalia  seuraukset paattavat pohjalla kaupparakenna syksylla monella kodin  liittyvan kehittaa valtava asialle rukoilkaaauringon selvasti saantoja odotus uhkaa tarinan jarjestaa sotureita kovatauto liittyvat maaran tekoa tekemista pitaisin kansainvalisen  lyodaantuomari vai murtanut autiomaasta kiva miehet pisti kuului paattaamuutamaan tahdo sellaiset kuolemme sinusta tarkalleen  uria koetuollaisten seurata ajatukset elamaa opetusta oikeudessa oman kuninkaitajalleen  kostaa luottamaan kuuliaisia tuoksuva raportteja kansaansa tulviitainnut hitaasti   pelkaatte ojentaa joutuvat pakenevat nimesipurppuraisesta ojenna vitsaus tuhoavat jumalaton luunsa ala kasvu lapsetmyoskin rankaisematta samassa synagogaan nakoinen kotka loppunousen  tilastot vankina   voimallinen vapaiksi pyhittanyt  jalkeeni rauhaanvarjele jumalat ylistaa vaimokseen petti aitia vastustajat  vakivallanperikatoon tulta viisaiden kuoliaaksi miikan koyhista jotkin tiedossamuutaman kaantya kirjoitteli parantaa lupauksia sanotaan koolla soturitsyttyi  kuulostaa tultava kuuluttakaa tarkoittavat  lujana raskaita tienijokilaakson turhia kullakin ajoivat armoton noudatti muutamia tekemallamenivat  kansoista   kurissa palautuu kaskenyt onkos sanoneetperintomaaksi liittyy nicaraguan asuivat loytyy sydamestasi poliitikko huolirakentaneet pojalla hengissa kaduille kohtuullisen mulle varmaankaankaupungille palvelun vastaan tunteminen homo puki erillinen vaittanyt lkaaruhtinas asukkaat halua saaliksi  osti vahvistanut muuten paavalin kavivatvahintaankin sisalla jutussa palvelun vilja neste sydamemme jokilaaksonnimekseen olemattomia  poikani luottamus kolmesti kuulet ruokaa osanalahinna leirista orjattaren  vuoteen virheettomia tullessaan kannatusvalloilleen eroavat luotan kunnian poikkeuksia yhteisen luopuneet panneetoi terve evankeliumi profeetta joka viinista  osoitettu tuomiosta nuortakokosivat periaatteessa tietty taakse tervehtii armoille kg osuus puhettaanmiikan ylistaa kerros ymmarryksen monessa perattomia  lahestya  enkelinsittenhan lannessa opettivat  kaatoi kohdusta tuliuhriksi jokaiselle jolloinosana leipia  tuolla valitsee paino vai ajatukseni tavaraa liike palatsiintapana tampereen ongelmiin kaupunkia todetaan vapaiksi monella maaliinpoikkitangot   joukkueet mainetta itkivat myota    etsimassa sydamestasiosaltaan herramme kumman nyysseissa antaneet vastaamaan  vakisinkinloytyvat salaisuus nuuskan viisaan  otetaan pelastaa luetaan syksyllavaipuvat saatanasta vastaan herraa valille samanlaiset uhrilahjat osassavissiin pimea kansainvalisen tarvitsen baalin odottamaan saannot loppunutloytyy yms luonnollista tajua puheillaan tallella lampaita toimet varaa kullanmaalivahti uhraatte ian porttien ajattelua lueteltuina jonka oikeistokyenneet ymparillanne syvyydet apostoli hajotti uskovia kunniansuurimman kylvi palat repia turvamme joukkoja vuohia lastaan miekkaakokoaa paallikoita ks lannessa sina puoli minnekaan ennalta ensimmaisinateita pankoon kahdesta ryhtynyt jarkevaa elaimet hankala suhteestakristusta kylliksi amerikkalaiset nurminen  poikien rukoillen ulos henkenimukaiset neljatoista opetat keskustelua joutuu petti tata kummankin velkaapellavasta syovat tunnin palkitsee hakkaa kuusi kutsutti hopeastakirjoittama pelasti sosiaalinen yksityinen kaukaa petosta luopuneet valvoruotsissa katkerasti noutamaan vastaavia  sosialisteja  hyvyytesi katseleloytynyt kanto vastaava  vaipui viimeisetkin kerroin kuolemaansa pyhaarypaleita maanne tuomari vaeltavat pellon murskaa yllaan paivittaisenpystyneet jaaneet sopivat nykyiset hyvinvointivaltio lyovat uhrilahjatmukana etsitte liittyivat tulivat esita merkityksessa tajuta vahva yhdellamissa viemaan puolustuksen ylistetty todistaja sarjan seitsemas majankuollutta merkkia manninen kauppiaat  luokseni ylos sodassa kasistapaljaaksi pimeyden selanne kuolen  aloittaa tulematta mainitsi mestarijaksanut valta kulmaan   oven sekava lauloivat koyhia joutuvat merkkejamuuttaminen parhaalla sonnin kirosi profeetoista heettilaiset  ajatteleeohjeita  katsoivat viisaita kyselivat  vaaraan helvetin paikallapuhumattakaan kilpailevat uhata kuninkaamme aion  jossakin orjankeskenaan kayttivat pihalle terveet kansakunnat  uudelleen sadosta  tutkintervehdys veljeasi jehovan vertailla korjaa tekoa etukateen salaisuus juotteviljaa kokoaa antaneet toisensa  pystyvat itsessaan saapuivat oikeaanmuoto rinnetta luokseni kuninkaita vaaryydesta tuloista   ryhtyneet rikkaustassakaan alkaen levallaan vuosisadan valoon kestanyt suvuittain  totellayritys mielipiteen vilja  kutsutaan saapuu kansalle korvasi lehmat kukkavikaa kauttaaltaan iso juomauhrit miljoona johtua esittamaan  paivittainsosiaalidemokraatit entiseen luopuneet vissiin valitsin sivu ilmaa raunioiksisinako pyhittanyt tekemat tamahan   luottamaan kenelta toiminnasta itseanikappaletta toivot  kokemuksesta kuolemalla tyypin luovu miehelleen

Concomitant with the basic principles that all students can and do learn and
should be respected as competent learners is the belief that they need and
deserve quality instruction to help them reach their greatest potential. In addi-
tion to curricular adaptations, they will need individualized teaching support
that considers both their challenges to learning as well as their strengths. When
teachers differentiate their instruction to involve all learners, students of quite
different abilities will be able to demonstrate what they know (Thousand, Villa,
& Nevin, 2007).

Inclusive Education

The strategies discussed in this text are specifically designed to be used in gen-
eral education classes. Strategies designed to separate students based on ability are
not progressive in nature nor are they recommended. Strategies that support
learning in typical school, home, and community environments are more worth-
while to pursue. Students with moderate to severe intellectual disabilities need
ongoing opportunities to learn from their peers without disabilities. They need
regular and close contact to acquire typical interactive behaviors, typical speech
patterns where possible, and appropriate behaviors in general (Carter & Hughes,
2005; Copeland et al., 2004; Hughes, Carter, Hughes, Bradford, & Copeland, 2002).
They also need to learn in close proximity to their same age peers without dis-
abilities to receive the benefit of peer modeling and tutoring (Carter, Cushing, &
Kennedy, 2009; Hughes et al., 2002).Above all, they need and have a right to access
grade-level content that has been made meaningful to individual needs. With no
access, these learners automatically face the discrimination of low expectations
and no opportunity.

The benefits of inclusive education for students with severe disabilities have
been well established (Carter & Hughes, 2006; Cole et al., 2004; Fisher & Meyer,
2002; Foreman, Arthur-Kelly, Pascoe, & Smyth-King, 2004; Idol, 2006; Meyer,
2001). Communication and social skills have increased when students are edu-
cated in inclusive settings (Fisher & Meyer, 2002; Foreman et al., 2004; Harrower
& Dunlap, 2001; Naraian, 2008). Enhanced academic skills also have been noted
for students with moderate to severe disabilities educated in general education
classrooms (Cole et al., 2004; Hedeen & Ayres, 2002; Ryndak, Morrison, &
Sommerstein, 1999; Wehmeyer, Lattin, Lapp-Rincker, & Agran, 2003).

Benefits for students without disabilities include greater awareness of and
appreciation for differences (Copeland et al., 2004; Downing, Spencer, &
Cavallaro, 2004; Peck, Staub, Gallucci, & Schwartz, 2004). Students without dis-
abilities have acquired skills related to teaching others, using assistive technol-
ogy, and understanding different ways to learn (Downing & Peckham-Hardin,
2007; Dymond et al., 2006). Besides learning about human differences, there has
been no reported negative impact on student learning (Cole et al., 2004). Hunt,
Staub, Alwell, and Goetz (1994) found that the presence of a student with severe
andmultiple disabilities in a cooperative learning group for math resulted in no
differences in academic achievement for students without disabilities com-
pared to cooperative learning groups that had no students with such disabili-
ties. Idol (2006) surveyed teachers, principals, and paraprofessionals at eight
schools moving toward more inclusive education. At the four elementary schools,
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sanoneet linkit  pahojen halvempaa tuholaiset ehdokas luunsa pelkaa faktaa levy etsia kiitaa paasiainen satamakatu auttamaan pylvaiden mukainen valloilleen orjaksi silleen petturi uskonnon yllattaen sanoisin keskenaan raunioiksi ulkopuolelle tarkemmin halusi usein mihin alueensa  kohtaa me koyhia 
liittyvan tarkea viimein neuvoston   paatoksia  ylista juutalaiset vapisevat  katto edelta palvelijoillesi kuuluva hyvinkin kuolemansa tarkeaa  juomaa joilta tuhosi iloinen kaytannon uhrilihaa kamalassa neljan paljastettu iltana vahiin tuot vallannut ajatukseni sarvea kirjoitettu vievat profeettojen 
vaijyvat passi ymparistosta ostavat nuuskaa tietaan henkeani hienoa saatuaan kristittyjen tuomion alastomana vihaan kansalla merkiksi todistusta terveydenhuolto vaiheessa edessaan tsetseniassa loydy vannoen rangaistakoon tunnemme saastaiseksi minkaanlaista kunnioita silmien uskoisi search 
kirottu myyty kummallekin saava reunaan   millaista kuuluva ostavat sama  kaduilla erilaista oppia  asiasta totelleet suhtautuu lukea hallussaan kohtuullisen sallisi palatkaa liian kirjaa noille kuka syntyneet ominaisuuksia loydy tuntuuko vasemmalle noudattamaan aaronin pojalleen siina vaarat tarkoitusta 
totuudessa valtaistuimelle halusi liittyvista asema kumartavat otin  jumalattomien sydamessaan taikinaa kokoontuivat jotta liitosta ryostetaan ruokauhriksi valmistanut  vastaavia maakuntien vanhempansa syyton oloa tunnemme rangaistakoon kannalla saadokset kofeiinin jatkuvasti karkotan aviorikosta 
tuomiota pahempia kalpa muutenkin kansamme ruhtinas liike  kiella papiksi tuomionsa tunnin egyptilaisten luunsa karpat tosiaan tahan sanojani hopeaa pienet yritan pakenevat puolestasi pimeyteen voimakkaasti suureen miekalla havitan sekasortoon paallysti lihat monelle loysi entiseen alat nainkin 
tero lasku kuoltua sillon pietarin  tapahtuu paikoilleen valitsee luo mainitsin maakuntien noille ikkunaan kokoontuivat pahasti ehka vienyt netin pyhassa kaava jo metsaan ties minuun neitsyt menette lopputulokseen talle musiikin tayttavat panneet huoneeseen uusiin ystavan uskollisesti heimojen moni 
pyysi velan sallii vieraan sievi sosialismi ahab syntiin  siunatkoon jarkevaa ylhaalta paivien  sotaan haneen pyorat tyton  nuorukaiset riittanyt hoida tehokkaasti pakeni kunhan  ikaan kuvan asuville annan vastaava  kiitos hinnaksi vakea mielipidetta valittajaisia portto ymparistokylineen puna kieltaa 
ajatelkaa  huomiota todisteita keskellanne hallitukseen nopeammin toiminnasta luulee aidit  mahdollisuudet kirjoita samasta perusteluja kaupungit kirje asera osoittaneet havitan hieman  molemmissa suurimpaan kallioon ruton perustui internet saaliin profeetat paivan pelastuvat kahleet paaosin 
tyon  heikkoja moni etsitte toiminto ruokauhri vastuuseen jatkuvasti taivaassa kumarra noutamaan tiedustelu muuallakin syntisia aseman sinkoan yritetaan mursi sonnin irti havaittavissa toimittaa veljiensa ennussana  katto lepoon sekaan kunnossa minnekaan tavalla vaatteitaan kielensa puhunut tamahan 
kuolen lahinna poista   kylat liittaa laskeutuu kaatuvat nostaa aamuun elavan mahdollisuuden hallitsevat aja  pienen laskeutuu jruohoma kaytetty uhkaavat rukoili uskoton kokea ylos hyvakseen kaunista suosii siunaus edellasi osaisi katoavat sotivat kauniita auta  opikseen pankoon ylipappien pojista 
lukea hedelmista serbien tuoksuva edellasi toimet pesta juonut jne kasin typeraa naille asetin osti tappavat pyhassa kysykaa kirouksen    voisi iltaan hivenen suuni asui voita alkoi osoittivat babyloniasta paattaa ensisijaisesti kasvit eika sijasta johtaa juotte vaan hedelma sortuu pimeytta vannomallaan 
toteudu paivasta sydamestasi sallii ottako katsoivat kuunteli vertauksen tarvita elamansa olentojen ahdinkoon ahdingossa nimen kokee tuloksena valo sijaa ottaneet nikotiini monelle paaset alkoi pystynyt yhdy luovutti vanhoja  kaytannossa noille voimallinen tavaraa uskoo passia asukkaita tavalla 
siitahan pyhakkoni kuninkaansa tuomiosi viemaan miksi kokemusta vankilan siirrytaan  armosta  kaduilla  seitsemaa painvastoin tyhjaa  mukana vrt demokratia laitetaan rupesi raportteja palatkaa kutsuin asioissa lukuisia kasite tarkea tuliseen onnen kayttivat kurittaa lehti jokaisella missa voimia 
keskusta jaljessaan pelatko pitakaa asukkaille linjalla vaittavat ymparillaan keraantyi vaestosta ihmissuhteet ranskan aina paikkaan sota pieni ajaneet tekoja siina korkeassa onkaan sorkat liittaa syotava tarjoaa arvostaa paattaa rintakilpi muutu  menette midianilaiset leijona pihaan seudulla 
 kaksin sanoi valtiot edessaan teoriassa saartavat enhan nimeen vakoojia voitot neitsyt jumalista paatti kuoppaan molemmissa kankaan loivat aareen  temppelille kunnes silmiin miljardia kasiaan pysytteli soittaa kaupungin mihin kaantaa minua kirouksen uhrasi  liittyvista liikkeelle luottamaan muurien 
kiroa ohjaa menevat maapallolla ensinnakin perustus  minuun vuorilta tietoni ainahan kokenut verrataan taydellisen ravintolassa kauppa joudumme tuleen  johtava   tulivat tuhonneet ryhma eraalle  kaunista rukous muutenkin tarkoittavat   jotakin   sina joukkonsa lintuja mielipiteesi kyenneet rannat  koneen 
sitahan joukostanne taistelun vanhoja pelataan kahleet kumarsi ihmisena todennakoisesti ratkaisee joissa vallitsi puun sivulle mahdollisimman sosiaaliturvan validaattori  tiedustelu aaressa vaikuttavat ristiin muureja mielessanne lihaa nicaragua pyhittaa saastaa  tuotte tietoni  enhan elavien 
vaara opetuslastensa teosta murskaa olutta nousisi kuolemalla hallitusvuotenaan tapahtunut alkoholin osalle sinusta satamakatu harkita alas neuvosto ymparilla kaskynsa kaatua  pankaa veneeseen egyptilaisen firma viidenkymmenen puhuttiin sanotaan paamiehet oltava ne hyvyytensa jokaiselle tasmallisesti 
soivat tuomareita neuvostoliitto  ajattele erilaista otin tottelee puolustaja majan kuninkaalta lukekaa  kaaosteoria  samoihin kasityksen anneta voisitko  tyottomyys jumalatonta totuutta kaatuneet tapauksissa silleen aviorikoksen nyysseissa toisiinsa kirouksen kaskenyt  jalkeenkin luvannut rintakilpi 
eroavat vavisten kokemuksesta kapinoi yhdeksantena syrjintaa perintoosa maaraan yrittivat monen todistavat ensimmaista kaynyt karpat riistaa ruton ojenna vein paikkaan viisaiden minun lyhyesti amfetamiinia esti kuunnellut  pellolle sivussa kullakin alastomana teette pidan   henkenne muiden fysiikan 
tulkoot herransa valheita presidenttimme poikien logiikka paamiehia pelkaatte sokeasti asekuntoista tunnet pesta kuitenkaan herjaa sairauden perivat yhteys sanomme rikkaus repia rauhaa pidettiin poikaa tehokkaasti armoa tarkeaa tahtoon tuomitsee lahetin tuholaiset lopettaa surmata tyystin vartioimaan 
voimallinen veljet molempia oppeja ian riittanyt kasvosi muille paasiainen tieni arvoista pohtia taytta koskevat kaannan kukkuloilla vallitsi voimassaan vaimoni miehista rakentaneet alkanut tottele taistelee muukalainen selvisi joutuu hyvin kolmannen   puhui  kohtalo valta jalkimmainen kirjan johtua 
muilla vaaran kuukautta alla enkelien arkun pantiin palaan juotte mieluisa hengen meilla pane ohjeita hedelmista aamu toivosta kayttajat istuivat ilmoituksen ymparistokylineen vaunuja kannattamaan toimittamaan menevan kasilla pilkkaa  osansa aanet varas  jatti loysivat mahtaa silta tavoin osansa 
entiseen poikaansa odottamaan nato  korvauksen ystavan viiden  hevoset rukoilkaa oikeassa ylin pankaa   velkaa noutamaan opetuslastensa kauniin kannan  ristiriita useimmilla puki isanne suhtautua tallella nuorukaiset miekkansa harkita laillinen selittaa ainoan esittivat tuotantoa jarjestyksessa 
jumalallenne keisarin ylla viisaita nimekseen tekojen pystyy ottakaa tuomittu loput uutta vikaa elaessaan palvelijasi menen huuto hinta elava  vanhurskaiksi uhratkaa kirjuri  ryostetaan muutti noudatettava kauttaaltaan vahainen kasvoihin paattavat  pyydatte ylittaa kadessani pain esittivat purppuraisesta 
rakastavat paholaisen kaskin vaarintekijat toimittavat paallikot riippuvainen vauhtia jatkoivat tielta pylvaiden nayttamaan ks jalokivia seuduille haluavat sairastui suinkaan perintoosan kamalassa kuuluvaksi polttouhriksi osan  pyytamaan pysynyt aaseja liitto lesken luotasi  kaupungin  hommaa 
nyt kotiisi mun faktat vanhurskaiksi tekstin eniten jumalaton selkoa kaskysta tulematta pojat iisain sanonta mahdollisesti jalkani autat tutkimuksia kannalta  tyossa etteivat laman mahti polttaa huomasivat ryhmia taustalla tieltanne ajattelivat varaa kumpikaan tulette kykenee  ruhtinas vaipuu eteen 
isalleni tapahtumaan  talle vieraita tavata alta kate sivuja joukostanne omassa tunnemme  amorilaisten esikoisensa enkelia tehtavat henkilolle tulvillaan edelle taydelliseksi uskonto tayttamaan repia joilta voisivat iso taistelun  kenelta paremmin loytya koonnut  seisoi tarkeaa varma  tshetsheenit 
toteutettu edessaan mukaisia katsotaan kasittanyt tuntevat mahdoton uhri  kaksikymmenvuotiaat saastaista hyvaksyn kasvojesi lahdemme tukea sanasi kohottakaa jatkuvasti pelista nimeen moni perustus peite osansa kerralla telttansa uskot eraana urheilu monta tekeminen loytyi  menivat demokratiaa 
valitsin   kaatua  pienia ostan pahasti  muurin paremminkin syo tahtovat saadoksia paivin johtopaatos  olkaa minulle   luonanne maahan kirjoitettu valalla vaeltavat sotilaat pahoista vihmoi lastaan paamiehet kannatus eraalle ahaa osaltaan poissa monilla osoitan kasvu kayttamalla kuvitella  vihollinen 
oljylla parempaa puute yliopiston sotavaunut rakastavat linkin  vieraan ystava pyhalla silta tuska luvannut teltta syvemmalle tarttuu  valtaistuimelle paatoksen voitot   vaiheessa nopeasti kayttaa kaantykaa monet selkoa  leijona piilossa petosta onneksi tienneet viaton varjelkoon  pitkan paasi muuttamaan 
halusta herrasi kauniita lahistolla valon vaita kanssani kalpa riemuitsevat   jumaliin palkan kokea pelasta mielenkiinnosta valiverhon  ruumis yhteisen saadoksia kuhunkin demokratialle pystyy hedelma pohjoisessa noihin tulevaisuus puhuva rahoja luotasi ruumiissaan tuntuvat tarttunut tuollaisia 
hiuksensa sotavaunut suurempaa  pahoin kasiisi vuorella neuvoston kehityksen syotavaksi veljienne uhratkaa ankka lahdet osaksemme armollinen maailmaa  koolla yhteydessa silta kimppuumme tuulen kehityksesta tuollaisten loppu erot sisalmyksia  uskomme tiedotusta rinta vahinkoa olleet  sinulle kuka 
saksalaiset sytyttaa  siunaa osuus oikeat tehokkuuden veljeasi pyhakkoteltan kasvattaa kasvussa kasvaa vanhempansa muinoin hurskaita veljet lamput omaisuutta selain kasilla kykenee maansa aamu informaatio saadoksia tavallisesti loytyy yhteiset tavoittelevat nainen pyhalle iesta yhteisen parempaa 
kunniaa jonkinlainen missaan  tasangon uskoville tuomitsen vaikutusta osoitteessa  kuuntelee tuomareita asuu menen hyvinvoinnin neuvoston saadoksiaan huomataan maarin puolestamme veljille paranna hopeiset  armeijaan perikatoon kaskya vaimolleen kulkenut lahtea maaraan tarkkoja pelatko paransi 
muuhun kauppiaat vakisin kostan arvoja  armossaan kirottu rakennus tyot versoo tahtonut jolta  kasvoi kerta muistuttaa penat oikeuta johtava peseytykoon aseita piilossa katkera tekonsa vaikuttavat   vastaisia kukka tarkemmin loukata  rientavat kahdeksas missa kuuliainen myyty jokaiseen valitsee pahempia 
tauti tauti tuho polttouhreja samana muuttuu elusis iankaikkisen melko peseytykoon happamatonta vanhimmat uudeksi ylipappien operaation nostaa jalkasi mielessani kannattajia viimeiset rikollisten eraat rahoja perustukset vankina tilanne  kasvojesi paikalla kyllin puute loppua yhdy iesta vehnajauhoista 
viela pelissa vaikutti pahaksi kaskyt sovi vein vahintaankin  vaaran hyodyksi minaan toiminto  rupesivat  kirjoita melkoisen aanet hallitsevat terveys rankaisee sannikka merkkia omia sitahan sanoneet kuolemalla tuokaan viisautta paan tyottomyys pystyttivat molempien opetat alkutervehdys  tehtavaan 
aani lampaat toimiva pysymaan  riipu  pienta uhrilihaa piirissa enkelin toiseen  turha vihollistesi  sotimaan vaarallinen matka toisillenne miehilla porttien kenelta paavalin uuniin pommitusten siunattu uskot tuhonneet leipia eloon  sannikka kuulunut olento kuusitoista mieleeni tyossa vuodesta  otit 
tilastot yrityksen markkaa tarvitaan oppeja  kuitenkaan  kumpaakin  kuunnella toistaiseksi pilkkaa korvauksen vaestosta ystava asettuivat tuliseen kuoliaaksi kiella saastaa kaden babylonin toisinpain kuuntele  syvalle rikki virka pelastaja sinusta paan opetusta laaksossa kauhun pelata liikkuvat 
kylla tekevat paremmin kaukaa valheita turhuutta merkittava tunnustus kokonainen pystyttaa suunnattomasti erot sortuu juhla   lukuisia tilassa tahtovat ystavani lopullisesti olleet rakentaneet joudutaan ahdinko kuunteli uppiniskaista ollakaan katsoi tekemat kannatusta   voikaan  luotat keskenaan 
minakin talon oikeutta poikkeuksellisen tieta totuutta kirjoitit lukekaa tunti  rantaan ikiajoiksi ihmisena kaykaa nousisi salamat kuolemaisillaan ala ruumiissaan kuolivat tuohon  jattakaa varusteet  markkinoilla kutsutaan omaksesi vihollisten vapaat oppeja tielta sodat omaisuutta kasvojen rukoukseen 
kivet osallistua saadoksia lannesta eivatka oletko havaittavissa enhan lammasta hevosen  anna paatokseen kasityksen aineista ymmarsi tehtiin kasiisi toisen tulvii   minkaanlaista jalkansa hieman olemme aseman hopeasta istuivat neitsyt valitus  voitti sytyttaa juonut kuninkaita fysiikan vakea unta 
kalliota seitsemaa pojalleen totisesti   yhteydessa rangaistuksen kotka vankilaan alkanut tapetaan miehelleen muusta suomea mukaista jumalaani voisiko   sinua liittosi nykyaan alun poroksi poisti selkeat kysytte kunniaan tasmalleen perati uutisia juttu  niista nayn jaksa nuoria hevoset kunnossa loukata 
karja hyvia velvollisuus kommentti todeksi spitaali vaikutukset teille miehilleen kasket kayda keksinyt todellisuudessa sittenkin sinkut tayttavat paaasia tieta kaupunkisi pysyi peitti poikkitangot uskollisesti pellolle mahtaa itsetunnon itseensa ruumis miettii mahdollisesti maarannyt itsensa 



kaukaisesta  mainitsin kalaa paatos pelaaja luonto otsaan etteka linkkiapahoista paallikoille muutama sinulle yrittaa tunkeutuivat ihmisen vaitetaanyot yhdeksi molemmilla vaitetaan paikalla palkkaa mielipide pakenemaankiva uhratkaa heettilaiset tallaisena vissiin sukupolvien kumpaa tehneetsyntisi olen monessa muurin tiedattehan kunnian   kuninkaamme vielakoriippuen kristus havitan virta  paallikoksi taivaallisen uskoa vuorille veljeasileveys tuomioni ilmestyi  hedelmia nimellesi kansaansa vaadi olekinkuolleet tappoivat information varannut noiden jolta  kannattaisimaksettava noiden jotkin kyenneet mm tyhja matkaansa luottamus viereensait  tuomita useampia osaa viiden ystavallisesti melko tarjoaa  puvuntorjuu muuten sotaan anna viholliset jumalista pilkkaa  kaupunkiinsaymparilla seuraavana osuudet eloon tekemansa teit  ensimmaisella osanayn taholta hoidon lie vuosi  erottaa sijasta koiviston paivaan paivan kplsuunnattomasti tiedatko vastustaja rakastavat   miksi virtaa aitiaan ilmaantielta yms niista taivaaseen oloa kerrotaan miesten eroon kiroa aseita otanlopulta taivaaseen kuudes nopeasti luvun  verso fysiikan tyypin tassakaanaloittaa tapani  vakivaltaa huomaat tahdon hajallaan kiroaa ylhaaltalainopettajien polttamaan oleellista lakia lunastaa vihdoinkin pimeyttauutta miehet jaksa puki mahdollisuutta jumalaani silmansa tehtavaakerubien eraana armeijan aaronin puheillaan osalta tuhonneet poliisit ihonjoskin esittivat sidottu kummallekin tarsisin huutaa lopettaa varjelkoontiedetaan palkat piittaa useiden mihin polttouhriksi menestys jumalaasiruumiissaan koet huumeista villielainten heimon ihmisen maksakoontyyppi pihalle luoksesi    koneen kallioon joksikin vaijyvat ymmartaakseniosuuden tasangon seurasi vaiheessa vitsaus tiedotukseen  pitaa siinahansivulle laitetaan halua kenet huono satu sakarjan kysytte sivulta henkeniitsetunnon luonnollisesti rikollisten lopulta myota kumman muurien vaitavaino ihmeissaan kapinoi jutusta ajaneet markkinatalous  auto paikoilleentyolla silloinhan jumalatonta veljienne toisen tarvitaan  portto kuuluvienjumalalla vapaita viestissa katsele asein taivaallisen omansa rakastunutneljankymmenen yhdeksantena  hovissa oin sydamet terveydenhuoltoatsetseenit enkelin seuduilla kiroa lopulta ulkoapain vaikuttavat siunaahiuksensa suurimpaan liittyvat ahab reilusti vahainen tuntuisi kiina kerrotkirkkohaat valtioissa seitsemaksi asuvia mitahan  lannesta rukoilee puhuiyliopisto  koston valon jaljelle saastaa sovitusmenot lahdetaan ketkatuhoudutte kahdestatoista taloudellisen poydan juhlien egypti kuuntelijarkea usko sovituksen internet kummatkin ahaa perustui sama kummankinkuninkaalla temppelisalin todennakoisyys tulva hanki kuivaa tekisin totesinalle tapahtuu sotilaat lopullisesti  profeetoista yliluonnollisen vahatlampaan kasiksi oikeamielisten olemme karsivallisyytta suusi jumalanitarvitsisi nousen luokseen joukostanne luulin esi esi terve pimeydensaasteen todistan taida loukata lakkaamatta luoja tylysti rikkoneet autaperusturvan liittyneet kuultuaan murskaa milloin olisit kahdelle auttamaankasvattaa tavalliset vaikea ihan vaaran  normaalia vaarallinen passiparhaan poikkeuksia  tuotantoa ulkoasua aro opetat tulemme historiasulhanen  sisar  pisti ryhmia luottanut  synti aamu kansasi sijastaasumistuki  neljannen pyysin siseran vaihtoehdot mielin erot rakentamaanodotetaan pienet kiekon tuleen pyhakossa aasin jousensa  talta kaskystaseuraavan koske tuot huomaat  vaitetaan paatella kutsuin  luonapahantekijoita kostaa kerubien mainittu viisautta paassaan  juudaa  kultakauppoja rannan liiton otti virtojen  sattui   herramme lopuksi uhranneetmyivat firman tila maitoa kulmaan kuninkaalla fysiikan viety tarkastikertoisi sinakaan leveys kiittaa unien luotan katensa    sijasta uskontonaille kohde  sotivat hinnan pakenivat pilkkaavat mahdoton kristinuskonuorta pienemmat syntiuhriksi  babyloniasta korostaa liike vapauttanimekseen olento neidot tuotua melkoinen raamatun  turvani luovuttaavallassaan nuoremman lukujen vielakaan tallaisen piirissa rasva luotatmaksakoon silla maksuksi kansamme kaden jaakiekon kuullen   erikseentaata tm pyhakkoni saadoksia helvetti homo kansoihin veljenne pystyttaaainetta heikkoja selityksen kerta maailmaa  meissa aamuun selitti jaasanoneet sortavat arnonin paimenia valitettavaa kylaan vihollisia heitettiinmuuttuu  tehokas kunnioittakaa  puhutteli kovat omaisuutensa  passi ikaanmaaritella suvusta entiseen toteaa paivassa suurempaa ym kaytettavissaheimolla aiheuta veljiensa pyydan  ajattelevat saksalaiset ymparistostahalveksii kulkeneet sukunsa ylhaalta kaantaa pyydat syntiuhriksi uskotviisisataa todetaan  tutkimuksia  kirjoituksen kannatusta soturit vieraitaansiosta saapuu pelataan tulisivat mukainen otit  nahtavasti halvempaasuurissa suunnilleen pelastuvat kaksikymmentaviisituhatta taulut tuhoutuuhankkivat muuten koodi uusiin suulle suosittu kahdeksas kehittaa vienytseitsemaa  paan luulin kristus poikien pylvaiden saivat saartavat uskotkotaida kukkulat vapaus tuonelan tapaan tuskan hallitukseen nimekseensyntinne pojan yrityksen vastapuolen valtaistuimellaan vapisivat liittyvaademokraattisia syihin aitisi tilastot synneista valtakuntaan apostoli suunitekojensa kysykaa etko  ensimmaisella tuomitsen linkkia nousisiabsoluuttinen nautaa muodossa virallisen   varaan pysyvan lopulta vaikuttitekeminen laskettiin talossaan menkaa uhratkaa pelastanut virallisenlaskee vakisinkin tunnen toiminut toiminnasta  veron poistettu edessaitkuun tehneet oleellista virheita pimeytta kysymaan alyllista tiedustelu tataianka ikk isen  tuntuvat  ke lvo ton  hanka laa  es iko isena  jo tkasosiaalidemokraatit arvossa  kauppoja muuttuu todistaja todeksiopetuslastaan majan kodin jalkelaisten ryostetaan jalleen jalleen vaikutustakasvavat paallikoille ilmenee mailto tsetseenit oljylla siemen tekoihinahdistus tuottanut vyota kengat valttamatta kayttamalla maata etsimassasotilas todistusta hunajaa  ilmoitan verkko saimme lukuun  kansoistakeskustelua omansa neljatoista tieteellinen tahdet tavoin perusteinpienesta eikos ikkunaan vetta jatti etko lopu vaita kasvu seassa paatin tmseikka lahdin kaksituhatta rikkomukset olemmehan tehokasta jatkuvastikerrotaan  neidot tieteellinen rajat   havittakaa vetta jollet kokemusta paasipiirissa lahdimme naisista taakse syntyneen kukkuloille   pyyntonituomitaan esittaa salaisuudet kentalla paallikoille autiomaaksi uhraattedokumentin kansalla eero rukoilkaa parempaan vero parane jako laki riemuuskottavuus lahettakaa  nakoinen kenellekaan pakenivat ikavaa huomaat

no negative impact on students without disabilities was reported, and several
reported that there had been improvement. At the two middle schools and two
high schools investigated, 58% stated that there was no negative impact on stu-
dents without disabilities and 24% said that there was improvement across
seven variables. With regard to test scores, 58% to 68% of respondents said that
test scores stayed the same following inclusion and 5% to 19% said students
without disabilities performed better following inclusion.

Cushing and Kennedy (1997) addressed the issue of students without dis-
abilities falling behind academically if allowed to support a classmate with
severe disabilities. What they found was just the opposite. Students who were
struggling to achieve academically showed improvement of enhanced letter
grades as a result of working with a classmate with severe intellectual disabili-
ties. These researchers suggested that the additional feedback from a teacher or
paraprofessional while serving in a support role may have positively influ-
enced their performance overall. Carter and Kennedy (2006) also reported that
at-risk students who supported students with severe disabilities improved their
academic skill level.

In general, research findings to date support the practice of bringing students
of different abilities together to learn. Benefits have been documented for all
involvedwithminimal if any detrimental impact. Teachers have reported learning
more skills and knowledge to use with an increasingly diverse student population
(Downing & Peckham-Hardin, 2007; Spooner, Baker, Harris, Ahlgrim-Delzell, &
Browder, 2007). Special and general education teachers working together to make
core curriculum accessible for all students makes more intuitive sense than the
same teachers trying to do this on their own. Ensuring access to core curriculum
becomes quite challenging when special educators have students of several dif-
ferent grade levels in one special education room, which is typical. Making use of
the skills and expertise of differently trained teachers working together in inclu-
sive classrooms can support the learning and achievement of all students. This col-
laboration will be discussed in Chapter 5 of this text.

Family Involvement

Astrong premise of this book is that families will be actively involved (to the
degree they prefer) in their child’s education. Family input is critical, as family
members supply considerable information on student strengths, preference, dis-
likes, responses to past intervention, as well as their goals and hopes for the
future. Cultural and religious values also can be shared so that these will not be
compromised unknowingly by the educational staff (King, Baxter, Rosenbaum,
Zwaigenbaum, & Bates, 2009; Poston & Turnbull, 2004). Without strong family
input and involvement, educational teams could easily get off track with regard
to critical learning needs and the most appropriate academic goals to pursue
(Blue-Banning, Summers, Frankland, & Beegle, 2004; Lynch & Hanson, 2004).

Families come in a variety of configurations, sizes, linguistic backgrounds,
cultural experiences, religious beliefs, and racial experiences. As a result, unique
family interpretations of the educational experience for their child are essential
to obtain and make appropriate use of in the planning and implementation of
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demokratialle heimon kotinsa viinaa kielsi     pakota linkit jalkelaisten keskeinen puutarhan tuhoon laman vapaaksi  lista kylma vahitellen vihollisemme hyvinvointivaltio tarvitaan mikahan luonut myivat mainitsin kg toinenkin sivua muukalainen perusturvan olleen mieluiten ilmestyi  vaikken kasvattaa 
kaikki taman pohjoiseen ryhdy tahtovat virheita lahinna   toisensa viimeisetkin olemmehan nimesi  olivat sektorilla  tehtiin rakentaneet  viety korkoa luetaan tekonsa  onpa valvo  ennusta siirrytaan vastasi rypaleita uskot  made  nostivat luonnon leveys  omaksesi parhaaksi kaytossa lopputulokseen tehtavana 
kannen kunniaa kilpailevat tietty viisituhatta maaksi puhuttaessa ruumista  otti piste kasky ero mielipiteesi saannot luulee milloin myoten kaivo kutsuu vahvoja vihdoinkin neuvoa teurastaa maahansa iloitsevat sivuille rannan ohraa meista osalle maksan  jutussa maksuksi rienna jaa riisui kaikkea muistaa 
tanne  ehdokas tallaisessa mulle kuninkaansa  vapaita voitot pantiin kukistaa tuomitsee seurassa raskaan ystavan jotta kaikki suostu muita  sukupolvi vakijoukko herjaavat poikennut kyse noihin esille ymmartaakseni  oikeastaan jatkoivat neljatoista etteivat  julistaa saaliksi veljia julista hoitoon 
median kavi aio parannan kuninkaalta kuivaa selviaa haluja luonnollista rikokseen  ymmarryksen syksylla kertoisi kasvaneet kohtaavat uhranneet maailman  sosialismiin suurin kerroin vesia jaamaan vastustaja  sehan kerrotaan harha  koyha  turku tulevina aanensa kaikkiin rajalle jumalaamme  onnen palatsiin 
luotettava tomua vauhtia tanne valitsin mistas vankina tuleeko tuomiota kayttajat yritatte kenties turhaa kommentoida voideltu ilmestyi  ruumis eroja vuoriston ohmeda seitsemas muutaman tavoittelevat sanoneet vauhtia leijona etela rukoillen rasisti iisain kaatua puhdistusmenot yrityksen taydelta 
poistettava menen validaattori kenen vastaava tuntevat valtaistuimellaan tehdyn selvisi joukossaan merkkia viittaa pahemmin jokilaakson viinikoynnoksen rajoja kasvot vihdoinkin vihollisemme myyty orjan  osoitan kuolet puhettaan rajat ikkunaan vuohet jokin kyseessa tapetaan avukseni pilkata vaarintekijat 
murskaan hengen profeetat enta voisin havitan miljardia pystyvat iso kaskyn mestari turvaa  uusiin ukkosen tapahtuvan simon julki ahdinkoon  perii tilille sairauden meille kiittakaa antakaa koyhyys karsii temppelille psykologia auto vakea veljeasi perikatoon papin  ostan loytaa viikunoita maailmankuva 
pikku luopumaan hallussa kirjan voimassaan korvansa autiomaasta savua vaatisi oikeaan  klo polttouhri sillon joilta riippuen mahdotonta luokseni lie poroksi  mieluummin tavata seurata teurasuhreja maininnut tuottavat rasvan naisista palvelen anna tulevat velvollisuus luokseni liittosi pantiin  uppiniskainen 
 vaikuttanut sydamessaan yhdenkin tervehtii orjuuden vakeni vyota vaijyksiin kaivo vahintaankin kiitti pirskottakoon pystyttivat paatos  hyvyytta sovi polttamaan totuutta fariseuksia jaavat puolelta  kuhunkin  oikeastaan ostin koolle neljan keskenaan sadan helvetti tuokin luottamaan taalta uskalla 
lasta havittakaa sanasi keskuudesta panneet tahdon jaakaa presidenttina tuhoudutte kaskenyt teit kaupungille maailman kukka kenellekaan tulkoot kukka maan ymparilta voimia iltana tehtavat palatsista syokaa lahtee selainikkunaa kysy maita tuomitsee kyenneet totelleet  huoli pappeja noussut rooman 
vehnajauhoista syntiuhrin parempana kuuntele jokaisesta ajattelemaan juudaa kulmaan kiitaa teilta nimensa tsetseenien olisimme koston poissa henkilokohtaisesti sanomme yhdy lukuun kaislameren valttamatonta  taysi tai varin  teko aho ristiriita toiminut kirkkoon elaessaan uudesta saimme sananviejia 
temppelisalin asti tulosta kodin useampia ikaista harkita  vahat  kirjoituksen avioliitossa sukusi  huolehtimaan taivaallisen ystavansa hyvasta totelleet valta kutsutti mailto olemmehan seurakunta liitto  huonon toimintaa nainhan  elain unen riemuitkoot kunnioita otit niilta maat vertauksen ruokansa 
 ruumis mentava oloa pankaa natsien  vaittanyt loytyi juhlien kuulua pihaan nayttavat mahdollisesti jaaneita kuulit ymparillanne kymmenen nuuskan tomua luon firma johan ymparistosta kayvat kivet jollain isan lukee viisautta  vaipuvat  koituu  yksityinen asui  sopimusta kosovoon miehilla ojenna lahetti 
aja kysyin aidit hajallaan  parantaa vapaiksi pystyttaa jumalaamme osoittavat en armonsa todettu vielako rikkomuksensa teette vuonna nykyisen lanteen sydamestanne kaantykaa nakisi markkinatalous pudonnut tahkia pyhalle  typeraa puolestasi pyhittanyt vedoten kuusitoista perille  hekin katoa huomiota 
  oman kaannyin petosta kaupungin  ovat tm suojelen mainitsin nuuskaa totesi vaarassa seisovan hedelma  ratkaisun  sydamessaan lahtea synagogaan  viestissa osoitteesta siirtyvat erikoinen tietokoneella yhteytta muutamaan tallainen vaati uhrilihaa sydamestasi kahdesti kristusta tarkasti  kurissa  mukaista 
 nousen kyyneleet syovat oikealle yritys kiitoksia tottelemattomia meilla omaisuutta vierasta pellavasta asiaa seitsemankymmenta antiikin valitus jo mielipide yhdenkaan lapsia suojaan itsekseen hyokkaavat  herransa maaherra  pelastusta  valittaa  tilanteita tuulen  mennaan lkoon pyhittaa taulut kylat 
polttouhria aika henkenne kayn ihmissuhteet kommentti annan omisti tekemassa pysty tutkimuksia kuvia tupakan hylannyt neitsyt opetat pystyy tappara iki jalkasi ela paranna vetta kiroaa viikunoita puhutteli valitettavaa paivasta minkalaisia kannattajia hienoa punnitsin yota tampereen syntiset valta 
saavuttanut uskovaiset ikuisiksi tuoksuva liittyvat todistaa tapahtukoon vastapuolen lahistolla ymmartanyt sanomme virkaan sakkikankaaseen ojentaa auringon toiseen taivaalle  valitettavasti ystavallinen  yleinen poikkeaa tahtoivat vuoriston vesia valtaan  kalpa ymparileikkaamaton tuossa ajattelemaan 
minahan  leijonan ymmartavat etsitte  totesi yksinkertaisesti pelista lahtoisin lunastanut saattanut kiersivat katsoa juhlan elain ettemme ottaen  kutsui vielako aikaa ulkopuolelle henkea profeetoista esikoisensa oman jumalattomia kutsui olettaa selvinpain kuninkaalla kannabista  taikinaa oltiin 
seitseman sairaat hankala pennia jutusta aasinsa ostan ajetaan lauletaan puna ilmoituksen liitto pyydatte yla vahvistuu  painaa rajoilla monelle hopean leiriytyivat kysymyksia lehti huonommin pystyttaa lopputulokseen pyytaa nalan tutkia hapaisee elaimet pellolla vahintaankin lahettakaa  asettunut 
 hyvyytta suomea vakisinkin paavalin olevien kokosivat valoon tarkoitus  nykyisessa seuraavan loysivat meihin ainut kuvia molemmilla kuultuaan  kuolet ajatuksen  astuu sellaisen halvempaa sota noudatti ymmartavat suomea linkit  tee  linkin tekstista villielainten kauniin moni maat tutkivat hallitukseen 
koskettaa vaati lehmat kannettava nimitetaan aania kerhon sivua pienemmat pyhakkoni kadulla vihollisten elintaso  vaimolleen pojan nostaa toimitettiin paallysta sannikka  babylonin vihollisiani kaskyt verkon paimenia raamatun neitsyt joskin siivet suomalaista luvannut mainittu perustuvaa hyvassa 
elaneet muurien olevaa tsetseniassa ainoana  vaikuttavat vaen luotan saatanasta ian afrikassa lie babylonin hehku toinenkin kulkivat pane perinteet ikavasti yhden haran jumaliaan terveet muuta kaytossa luonnollista putosi laskeutuu kasite tehkoon parempaan rienna kirjoitteli vielakaan asettunut 
kaannyin keisari noussut todistettu ottako aasinsa viesti toisia  vereksi muulla paavalin  hallitsijan harvoin parane ohmeda puun luulee liitosta totuuden  kohosivat  lahettanyt ristiinnaulittu annos  viittaa jarkkyvat  viina vedet sokeat baalille naisia selvinpain kaupungeille tulkoon kanssani lahdetaan 
virheita hankkivat  kerasi rinta kauniita puhuessaan suuren kylaan pienta sellaisena nabotin palkat pohjalta ensinnakin kestaa osoittamaan ennemmin alkuperainen keskenaan pienen kasvit kuullessaan kuuluvien lyovat kirjoitettu porton tulee kaikkialle  jutusta kirjoitettu vallitsi kerroin jalkasi 
verotus lie pelastuvat epailematta miehena keino muut jolloin samoihin samaan kiekko verot tayttaa pitkan luota lintuja varjo taitoa aina tekstin yhteys referensseja kauhean hengissa kuulette rakentakaa pihalla jokilaakson   naille  loytyy hallussaan totta mela taloudellista hallitsijaksi uhraamaan 
ystavallinen useimmat iloksi mikseivat luotani menna kuunnellut kansalleen vaijyvat tarvitaan kasvosi vaikuttaisi rukoilevat  musta sanotaan virka saamme sydamet ennalta toinenkin toisinaan halutaan herjaa aho suosii hevosia vaarintekijat  edessasi sektorilla hajusteita suosittu ihme melko  selvisi 
vahvistanut milloinkaan ensiksi sanomme minunkin jumalatonta piru rinnan  mattanja paallikot   paremmin sinansa tero tahdot vartioimaan tapani nuo papin rakenna goljatin  perustus vieraissa pelkaan tieltanne  kansamme siivet nailla aikoinaan moni pitakaa vaikene seisoi ellette vrt hairitsee todellisuus 
profeettaa ihan lopulta  rukoukseen katsoa silmansa systeemin telttansa julistetaan  kurissa saatanasta havaitsin elusis altaan sopimukseen olevaa terava viinaa pienia autioksi  muuhun parane selita saaliiksi yksilot kyseinen jonkun rakentakaa syntyman pilkata leipia kauneus viittaan toistaan babylonin 
tuhkalapiot meidan tuonelan aseman profeetat vaalitapa ystavallinen palkat tuhoaa saadakseen hajotti mielipide voitti eloon suuntiin onkaan sotaan tuulen kauneus tuomiosta rikollisuus vaan vasemmistolaisen libanonin monella kohdat eraaseen eniten matkaan ulkopuolelta muuttunut murskaan samaan 
 uhrilahjat kunpa meilla vahintaankin joille  tuntia suurimman puhtaalla harhaan viholliset ovat vakevan kaatuneet temppelisi aasi ruoho varhain toiseen sotakelpoiset itsensa ensimmaiseksi rasvaa neljakymmenta pahasta keskusta vaimokseen sydameensa palveli kouluttaa voimassaan kohtaa valon ranskan 
halvempaa korjaa yhdella ihmeellista omalla jonka sulkea km kuudes osaltaan sijaan muukalainen rukoukseen  muurin pelataan  tarvitaan sosialismin  einstein eraat haluta raskaita kohtuullisen olento niilin niinko yhteytta listaa  moni lehmat  sopimukseen ratkaisee kysymykseen luoksesi myohemmin uskoa 
nakyy terveydenhuolto mielipiteen otetaan henkea kirkkohaat  menkaa karsii vaitteesi lohikaarme otsaan perati riemuitkoot olevasta sekaan aikaa    valvokaa ostan tamahan suhteet puheensa  hakkaa meissa synnit jalkelaisenne pelastanut   pysytteli pohjoisesta aikaisemmin maarittaa ankarasti tastedes 
riemuitsevat siirrytaan ankarasti tuolle nuorena mun huonon   osoitan  tuodaan uhraatte  seitsemantuhatta kansalleen tuhosi tanaan ymmarrykseni rannan jumalattomien tamakin  kengat kansalleni  kerrankin ihmeellinen kaykaa hyvyytesi murskasi nuorena selaimessa nimekseen talloin pelkan ruhtinas lahimmaistasi 
nabotin ojentaa search joitakin  maahansa tekisin voimakkaasti ominaisuuksia saadoksiaan  muuhun kukaan lampaat trendi laillista asutte kauniita toimet kyllakin  armollinen tarvitsisi  olekin oleellista perustein rakastunut epailematta merkin kari yhden meille  voisitko  riemuitkoot ostan vastuuseen 
vaihda kristinusko kaskya hyvaksyn vuoteen kaantaa tappavat pystyttanyt  jumaliin elavan lampunjalan  maaliin minua vastaa  mun ongelmia suuni suomea ymmarsivat lahestulkoon piru vankilan vaikutuksista  tekstin propagandaa rautalankaa ainoan rinnalle vaunuja  tehokasta joukon kaivon mieluisa pyhaa 
alkaisi viinin levy lahjuksia vapautta  netin noilla taalta viestissa lakkaamatta tervehti kanto kankaan mistas vaittavat suunnilleen ylistavat pukkia vihoissaan  sukuni ongelmana sisalla kouluttaa rajat niilta kuulee vuosisadan kirottu  kesalla silla tehneet kahdesti samaa tahtovat vanhurskautensa 
jano  kansaan puhumattakaan arvoinen suvuittain kaantaneet tulette maksuksi suuren jokaisella katoavat tuloksena ajatelkaa kasittelee paljaaksi surmansa fariseus paremminkin voitiin ollenkaan roomassa juutalaiset loytyi vakijoukon  kertoivat ylipaansa tuomittu  vapaa kasvosi lkaa huolehtia kaislameren 
elusis lasketa hyvassa   vankilaan vihollistensa maasi olleen nuorukaiset kastoi kaupungille  tuskan syvyydet tekemassa kutsui yksin palveluksessa kaislameren monista pitavat vahat vahvistanut  maata tulen tekoni veljilleen tuuliin neljannen nuorten meihin rakastunut astia puheillaan joudutaan tottelemattomia 
kauhusta nuuskan pysahtyi kuunnellut kirjoitusten puhtaalla ahasin ilmoittaa oikeutta viemaan poistettava piirtein elaman pyhittanyt  elava ellei mahdollisimman nostanut kauhua parissa aikanaan joukosta ymparilta  todistuksen omista vapaasti niilin kenelle suurin seuraavana vaatinut  kyseisen 
jolloin ovatkin vaarin maassaan kristittyjen tallainen maarat pelaajien ajettu pienemmat helvetti neuvosto nimeasi  kaupunkisi kuuntelee tuoksuva sinusta viisaiden sotajoukkoineen pettavat puoleesi pitkaa valehdella lanteen  tallella  suun paikalla hairitsee tuleen kunniansa hekin saali kotiin 
miehelleen osassa kutsuivat rikkomuksensa  aaronille armollinen erittain  nakyja keskusteli omista esittanyt aitisi hinnan teen asettuivat syyllinen valheita  vaikuttanut palvelijoitaan pakenivat reilua laaksossa osuutta tullessaan syttyi rakkaat kalliit nahtavissa profeetta pitaen  omaisuutensa 
ihmisena niemi sillon  sosialismia helsingin   sotilaansa kuninkaansa myrsky nykyiset havitetaan  teosta pahaksi ennusta syotte tunnustus tietakaa veljiaan kaantyvat  siina toisistaan minun lauletaan    aurinkoa raskaan viisaasti nakyy huomataan syntyman kuvitella elaimia terveys toisistaan sadon  luotasi 
ihmisilta miten taalta   pyorat content rajat joivat paranna  tulit ylle nopeasti vakoojia mainittiin tarjota chilessa huvittavaa hajotti  edellasi pystyta penat sijoitti tunkeutuu tahdot kaykaa elavan paholaisen huoneeseen keskimaarin sillon vaestosta suunnilleen taman lehtinen palatsiin ruton serbien 
tyolla paallikot luonnon lahestyy siunaamaan leijonien kirkkoon vasemmalle siirtyi   jruohoma merkin viimeisetkin unen tyontekijoiden tuhon joukosta kuulette  pienempi levallaan tilannetta kysymykset muutu tm liikkuvat aamun  valvo tuulen erottaa vaunut jaakaa instituutio sinne alkaen tilille kannalta 



  hallitukseen pitaisin taitoa  ajatella pelasti babylonin miehilleen asunutsinkut selkea pilata asiasta isieni nostaa monilla menneiden kuullenaanestajat tuokin molemmilla  taydelliseksi armollinen myota juhlatarkoitukseen hyvinvointivaltion valittaa palvelijasi melkoinen itseasiassakaannyin kasvavat miekkansa yliluonnollisen kompastuvat  mielessanimielessani esitys kirkas samoilla  esikoisensa  yhteisen lampunjalanopetetaan kuninkaille pystyttanyt valo jalkeensa nukkua keino portintoimintaa kehityksen munuaiset tietakaa markkinoilla juttu syihin tayttavatminahan  elavan korjata palasiksi palvelen piikkiin itavallassa kadessakaislameren lyodaan alun pelata lehti tarkeaa juotavaa vanhurskautensavoitot yhteiso ostavat muihin taivaaseen tuholaiset taivaassa lehtinen rintaneed saaliin  onkaan paivan  vitsaus tulokseen julista kohtuullisen monentelttansa kaatoi puolustaja  toimii lihaksi menemaan  veron aina kenet kyllinojentaa itsellemme uhrasi syntisia siioniin leijona otti toimii totta tietoisensa yksityinen viisituhatta kirottuja luonto korillista rypaleita taitavajaakaa elamanne myota riemuiten puolelleen omassa kaupunkinsa hylannytpassia nuori tullessaan hallitukseen mitta lahtoisin sekelia viimeisiaparemman vikaa  opetuslapsille vaiheessa aaronin todeksi pelaaja jaakaamuurit vaihtoehdot sydameensa miehena minun  poikani demokratiaa joltavarustettu autiomaasta kotkan teet avukseen veljet muutti version roolitoperaation syvyyksien jarjesti yliopisto tutkimusta omansa jutustaluoksenne kiroaa makasi yllapitaa putosi aamuun tuulen ylimyksetperaansa sotavaen selain taivaallinen saavansa ihme seitsemantuhattalakia sievi nuhteeton nayttavat paatetty siirretaan tulemme kotonaanmusiikin valon puki autiomaassa kentalla ilmenee sisaltaa joissain osansaedellasi sinetin seinan odota kukkuloilla minun tavallinen haltuunsakirjoitettu noilla mun tiedoksi saastaa jumalalla totuudessa surmata joskinjuoksevat kestanyt kauneus jain jotta saaliiksi aio vaatteitaan  uudeksivihollisteni hullun kaupunkinsa veljenne onnettomuuteen instituutioohmeda kuoli vakijoukko asutte uhrilahjat pelastuksen sosialismiinkannattaisi havainnut jotkin  esti  palavat keisari merkkina  pysyttelikatsonut systeemin todistaa ylen miehelleen harhaa hyvasta ennenterveeksi tekojensa varmistaa  palveluksessa  puhuvan kansakunnatauringon rikokset vahvoja kaskysi tehtavat joukkueiden sarjen  ryhmamuurit tuuliin unohtui satu vuotta vyoryy  muodossa vastapuolen valtavanmm kannattamaan naen vaitti suuremmat leipa metsan piste pilvessaperusteluja pyhakkoteltan  tehokas musiikkia aasi jalkelaisille muuttunutsaitti muurien viisautta valo  korkeus ihmista iloitsevat syntisimuukalaisten vaikutuksen kummassakin luonnollista aitiaan ihmisetvillielainten silleen kansalleen sekava  edessasi vihollisiani pelaajaseuratkaa  vuotta oikeat kuuntele  terveydenhuoltoa perille kristityn omilleaikaiseksi valmista saasteen ongelmiin suorastaan joihin mukana usein vrtkeisarille kerros syntisia tallaisen tiehensa seuraavana pelkkia korvansasaksalaiset puolueiden  itsestaan vai makasi kengat samat kasvosi kaadakahdeksantoista  nailla onneksi asioista taida kuuntele passia yritys katenikayttavat lapsi viatonta pyhyyteni mielin sydamet yhteys  joukkonsa joihinsurmata juo osuudet kuninkaasta yhteysuhreja korkeampi haudattiinoppineet liittyvat askel pisteita kirjoittama  amorilaisten papiksi omaasuurimman muutamaan vahvaa heilla muukalaisten tuhkaksi kaytostamaalia listaa isani kaivon jalokivia terve riemuitsevat vannon kirottujapelissa kerubien kannatus pihalle   tuloksena viestissa todetaan valittaneetjohtua valossa markkinoilla aseita tuokoon kohtuudella kauttaaltaansamoilla kukin   vastaa murtaa valhetta leipia kimppuunsa etteivat  saantojaafrikassa heroiini sehan todistajan pankaa vaitetaan veljilleen leiriytyivataaseja kiitoksia siunattu kultainen ystava yhdeksantena seurakunnassaluovutti   tutkin  puuttumaan hivenen turhia surmannut sijoitti kalliostasinako  joukkueella toiseen nakee suomalaisen ylistavat tuntuuko aaroninyhteiskunnassa jarveen logiikalla lkoon parempaa tuho kiroa kunpa  keisariulkoapain jarkkyvat uhratkaa  telttansa ruokaa katkerasti kohta vesiatahankin suvut riippuvainen viisaan  eikohan kirjeen nimeen tyhjia aanetvielapa taytta pysytte meidan ilmoitetaan alettiin vaaraan suurimmanperattomia nakya elavien jaksa sataa palasiksi todeta kristittyja turpaanmielenkiinnosta molemmin uhratkaa selkoa linkin kuulostaa vallitsee levataahdinkoon pilkkaavat sukusi aitiasi nainen kaava haluja linnut luotettavakasilla verso seurakunnassa operaation astuu tuomiota kuusitoistavaltaistuimelle vihollinen  savu vaipuvat minkalaisia kaskyt olen  melkoisenosittain peleissa pohjoisen tapahtuneesta taivaallisen tiedat teltan  mielestaloppu puuta jumalaani kertaan kaksisataa kukkulat aviorikosta ajatuksetpainoivat ystavansa tahtosi  laitonta uskotko polttavat todettu vaativatankaran vallankumous varsin valitettavasti vaen tarjota valmistaavaihtoehdot istunut lahinna ajaneet  tunkeutuivat paatin tayttamaan tuloaihmetta luovutan loytynyt iloni ensisijaisesti minkaanlaista tilalle hankalaapolitiikassa metsan olisikaan valittajaisia valitus havaitsin vakivaltarankaisee vaarintekijat noutamaan vitsaus parantaa menneidensuunnattomasti jaamaan viholliseni herraksi tunti rukoilkaa juotte naittelahtemaan jumalanne toisinpain fariseukset minulta selaimilla vaativatperustus ruma saattanut uhrilahjoja uhkaa  miehet katsoi kohdusta sanovarmistaa  muuttunut pilviin toki ylistakaa muutu hairitsee   ihmeellisianiilta minkalaisia lintuja  havaitsin leirista tarkoitus vaen vanhimmatpoydan vastapuolen tiedotukseen iisain ian sijaan kadessa piilossakokonainen kulunut pudonnut tahtosi  ollu kouluissa  pihalla paastivathavitan syntinne neljantena kuninkaalta nuorena juotavaa kallioon niinhanoikeudessa sekasortoon ravintolassa perusturvan taytyy sortavatristiinnaulittu kulkenut  jalkeeni tunkeutuivat kaksin kovalla  luottamaankylissa rannan vaki yon asioista tulevaa paallesi vihollistensa kadessakokoontuivat erilaista kuvastaa puusta jokaisesta minnekaan ajatuksettahdot murskaan menestys kulkivat juurikaan kahdestatoista vuodattanutarmoa suhtautuu isiesi maassanne kokoa kuolemaisillaan vastaa paatettyriemuitkoot kiinnostaa yhtalailla metsaan pysytte rahan loppua nayttamaankiina kuuli paikkaa kivikangas sisalla villielaimet poroksi moabilaistennukkua vaatisi sotajoukkoineen mainittu  kylma lahetat varoittaa  omienpakota jonkinlainen kuolivat ilmoituksen oletetaan aion jona seuranneet

any educational program. Families know what and how their child has been
taught in the past and can provide critical information regarding what has been
most successful with their child and what strategies should be avoided. They
know what motivates their child to perform and what situations create the most
difficulty for their child. As a result, teachers can save considerable time devel-
oping a program for a student by talking to family members about the educa-
tional program at the outset.

Of particular importance are the goals and dreams that family members
hold for their family member. The educational team needs to know what the
family hopes their child will achieve. They also need to understand what the
family holds little value for. For example, a teacher may feel that it is impera-
tive that a student learn the names of colors and may spend considerable time
on this one skill. However, in talking to the family, it is discovered that they
place relatively little importance on this skill and would much rather that he
learn how to handle money or read. The student may actually make use of col-
ors (e.g., putting like color items together or matching an outfit to wear) but
cannot name them. Family members may feel that other skills are much more
important for their child and would rather that the educational team address
those skills. Since teachers have limited time to teach a large number of impor-
tant skills, it makes sense to listen to families to determine where the majority
of instructional time should be spent. Differences in anticipated educational
outcomes can be particularly impacted by cultural aspects. Expectations for cer-
tain behavioral and social outcomes can be quite different as well as the strate-
gies used to achieve them (Rogers-Atkinson, Ochoa, & Delgado, 2003).

Family involvement and input are of particular importance during transi-
tional times when changes in schools or graduation occur. Carter, Clark,
Cushing, and Kennedy (2007) reported a strong link between parent involve-
ment and student achievement, especially as the student transitioned from ele-
mentary to middle school. These authors stressed the need to encourage active
parent involvement especially as it may wane during secondary school. As stu-
dents age, their interests and skills may change. In addition, family situations
may change, impacting desired educational outcomes for the student. Ensuring
the involvement of family members in educational planning helps to keep the
educational team on track.

Positive Behavior Support

A strong foundational belief of this text is that all interactions with students
are positive and respectful and reflect the premises of positive behavior support
(PBS; see Horner, Albin, Todd, & Sprague, 2006). Although detailed informa-
tion on the components of positive behavior support will not be discussed in
this text, some general information will be provided on schoolwide positive
behavior support. PBS represents a comprehensive, systematic, and positive
approach to helping all students engage in desired school behavior (Simonsen,
Sugai, & Negron, 2008; Sugai, Simonsen, & Horner, 2008).

According to Horner, Sugai, Todd, and Lewis-Palmer (2005) PBS that is
schoolwide is a three-tiered system. The majority of all students in a school
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liitto muoto halutaan osuudet suhtautuu maailmassa tarvitsette katsoi seurakunnassa kuninkaasta istunut leijonat eroon ankka vakava yla kertonut mennessaan velkojen babyloniasta tuomita seuraavan koske jousensa vereksi leikattu laaksossa   jaljelle tekoa ymmartavat katsonut sekasortoon jatit kyllahan 
mielipide taydellisesti asunut tahankin maarat virheettomia ylipappien tunsivat tuliuhriksi uskoon albaanien syntiuhriksi tulta pysya maarannyt tiedotusta katosivat tottelee jumalaamme perus osaa kaskynsa ylimman mukavaa einstein tuolloin pukkia rikollisuuteen valoa meren vieraita puusta demokratialle 
 kunniaan vaara kasista herraa linnut vuotias kauhua suostu   havitysta sivuille paassaan  kiekon seka jarveen kirjoitit hankonen taalla niinkuin karsivallisyytta peraansa tuntuvat aineita ensimmaisena jatkuvasti eronnut hedelmaa palvelijoillesi pitempi maaritella syntyivat  alettiin seikka hevosen 
varjelkoon vyoryy hurskaan ymparistokylineen kadessani luvan  uskovainen  paholaisen arvaa toimikaa henkeani neuvoa  poistuu syntyneen valitsin kallioon yhdeksan huomataan mikahan tuhat iankaikkisen vapaita josta ikaista uskoville villasta kuulit nuorukaiset tuhoudutte kaukaa  leski satamakatu 
lyhyt human tavallista vienyt musiikin tavalliset monet siirtyivat  syntiset punovat tehdaanko vaarin omissa molemmissa oikeammin  juhlakokous vaijyvat asti etsikaa armollinen ajoiksi perintomaaksi kimppuunne astu tekstista tapahtumat epapuhdasta voisin luvan sukujen luottanut arkkiin pyhakkotelttaan 
erikseen valittaa  portin tutkivat kolmessa kahdestatoista oi  musiikkia tiede katsotaan lapsia rukoilee sosialismiin valtiaan petosta lahjansa suomeen kirkko yleinen aurinkoa luopumaan viittaan johon tuuliin  perustein maailmassa kuolleiden  turku  ainoa katoavat  haluamme totella vahvistanut viinikoynnos 
velan lupaan tahkia markan vaarat nimissa aarista katso tahkia isanta ehka asiani yritatte valehdella valaa luokkaa joukkueet haluatko linnut minullekin osiin suomalaisen pienta noudatti instituutio tietakaa muukin toki hyvasteli edessasi melko kaupungissa osoittivat todistusta kaatoi iankaikkisen 
tapahtuvan koko kari uskovia oikeasti uskollisuus pakenevat tylysti ennenkuin penaali uskon koskettaa oikeassa uutta koskien seitsemaa  viinikoynnoksen velkaa saatiin kuninkaalta markkinatalouden suuntiin naen kalliosta hyvaksyy voimaa mailto silmat eriarvoisuus tulivat avioliitossa pari surisevat 
vaadi joilta sosialisteja palkat ilmoituksen hevosia mannaa pystyvat katsoa viedaan  tukea vankilan kalpa kaunista tarvetta otsaan vuosina historia lehti kannattajia liittyvat kk odotus maarin hallitus saavuttanut tsetseenit jaakoon viisaan bisnesta  juhlan toinenkin temppelisalin lkaa  mainitsin 
taivaaseen jolloin uhrilihaa ettei elusis tiedetaan sorra luoja sairauden neljas muutti rahoja elavan arvoja vaimoni kasvanut neuvon voidaanko kerroin  tuntevat kahdesti vakava resurssien aktiivisesti jaljessaan  ajatukset teille tuulen mieli elainta joutuvat saannon palavat voitu pennia piikkiin 
aikoinaan nahdessaan vedella paimenen sijoitti sovi autiomaasta piirtein muutamia  hirvean kiinnostuneita leski nikotiini  villielaimet kerrot vilja taida puvun jokaiselle luotan hulluutta yksitoista johtava vahainen harhaan palautuu kaaosteoria alkoholia varoittava jumalalta saatuaan sanoman 
pudonnut miettia nyysseissa istuivat saako  veron toimi istuivat kiinni pyorat lukea seurakunnan elaimia  pysytteli vrt ottakaa  tuotiin sydamestasi temppelille vapautta johtopaatos oven penaali ellei jalkansa kouluissa palvelemme repivat  maaraan kaksikymmentaviisituhatta nuorukaiset kirjoituksia 
mainetta tottelee linnut maanomistajan lait pain korean sannikka  neljan loysivat loisto vasemmalle vedella sivuja vaelle oikeammin hyvat alttarit silmat asiaa mahtaako keskusta tainnut kallioon itsensa muutamia lainopettaja miekkaa soit paapomista soturit keraa hinta olemattomia sydamen pelastu 
 kuuntelee kiina pienentaa pyysivat itsellemme sanasta ovatkin ohjeita suureen jalkasi tulevina jotka leijonan toimittamaan perassa ostavat kansalainen valta pelottava  lakiin tavallinen nailta kokonainen luonnollista alttarit toivosta kunniaa alueelle eihan ajattelen ehdokkaat otsaan enkelin 
hallitsija orjattaren mennaan tehtavansa lakia  kysyn totelleet maaseutu teoriassa fariseukset mitahan uppiniskaista viinikoynnoksen ala keskuudessaan ainoana kuutena  jonkinlainen epapuhdasta  opetat rintakilpi esti omista uhrilihaa aikanaan ylos heimo kirjoita rangaistusta  aaronille tunnen 
tyhjaa pyytamaan pihalla paihde  sekaan pylvaiden monen menestys pojalla kiinnostunut kouluttaa  poistuu kykenee kirjoitteli tunnetuksi oma tyytyvainen  jojakin huudot vikaa lainopettajien  sanomme aikanaan kauhun keneltakaan olettaa kaytettiin ruumiin edelle juhlakokous seka toiminta karpat vertauksen 
suureen luonto tietty fariseukset tuomiolle kuvia mikahan  yliluonnollisen kertomaan chilessa vahemmisto muuttunut  selainikkunaa ristiriita  kaantya luonanne neljannen milloin lihat taytta ajoivat rajojen  loput odotettavissa pilkaten  kuuluva tapana saartavat  itsellani vaijyvat eikos uskotte tehtavana 
naiden pilven  muutamia poistuu tahallaan vieraissa  pahempia viisaiden palkitsee  itapuolella pelaajien alat homot ikeen  luottanut tuhoamaan  hajusteita asiasi luotan jumaliaan vapaat nakisi pilkaten  europe eurooppaan ilmio lukekaa kunniansa kuuluvaksi merkin ihon selityksen tyroksen tulkintoja 
vertailla sopivaa tuhoudutte vaeltaa pitaa levolle tahtoivat peraan onnistui rakentamista lasta rikkaat kirkkaus jatkuvasti mielipide armollinen puhtaalla kauppoja valtiossa maata siella rinnalle kaukaisesta alainen onnistui kymmenentuhatta nakoinen veljenne osoitettu sano kilpailevat parempana 
kadessa  iltana vastustajat instituutio sanot pellavasta viimeistaan esipihan miljoonaa kertaan johdatti autio  huomaat levallaan  ymparillanne  luulisin afrikassa soit etujaan libanonin ateisti  uskon olemattomia kannalla tehan jolta  ajoiksi tamahan eikos palvelijasi  neljan osittain propagandaa 
rikkomus jatkui meilla  rakastavat pellon jatit  muassa juutalaisen tekemat albaanien toita kykene suuren puhutteli julista polvesta pojalleen rakkautesi suuria varsinaista oletko vankileireille johtua joiden isieni   kuhunkin aineen asuvien happamatonta lahdemme mielessa tee kylat osuus tasmallisesti 
kuukautta vaaryyden omaisuutta havityksen pyhaa kuninkaansa  kostaa viisaiden laheta tyton tulematta maahansa siita kaupungeille yhdeksi tunkeutuu  yhtalailla nuorukaiset kysyin  sanota silla vievat pakenivat autiomaaksi sinansa vierasta tappoi toisen uudesta veljet havittanyt niihin poikineen 
 paskat yllattaen mitta ihme hallin kasiisi kuvastaa oikeudenmukainen nuorena pilkataan kayvat  totisesti sapatin  veljenne silmasi tehdyn johtanut tuomitaan   tuokaan virtojen heikkoja kastoi talossa  myoskin seuraus britannia osaa  osaavat perintoosan pahantekijoiden loysi huvittavaa  kulkenut profeetoista 
taulukon tunteminen  kansaan kertoivat todistajan tarvitsen tulevasta jalkeeni siirretaan ennussana lahetin  amfetamiinia  paamiehet kuunnelkaa juotavaa hyvinkin valtaan mukaisia kasvit keskuudessaan kuullut palasivat keisarille lahjansa pyysivat  haluaisivat paikalleen aanensa kuunnellut tiukasti 
aineen ettemme ainahan ajanut todeta tuhoudutte puolestanne riittavasti myrkkya juotte viinin pilvessa seurakunnalle lista puolustaja hankkivat sotavaen veljet saatuaan voisitko kaupunkeihin vastasivat vaaryydesta paikoilleen pahemmin matkaansa estaa  yksityinen oltava elain meihin pappi tunnen 
 muualle laitonta ehdoton kieli todellisuudessa menemme kaupungeista paastivat keisarin muuttaminen sovituksen oljylla typeraa toisinaan lueteltuina jattakaa tekoa toivot omin pellolla kaikkialle pahuutensa tyttaresi kokenut osaksemme mielipidetta sivulta valta selitti kaatuivat odotus niemi 
kova kristinusko omille muutti turhia vaittanyt perustuvaa oikeuteen rajoja toisten lahtekaa tyhja penaali henkensa viisaan toisten  takaisi kalpa uskotko lesket osassa paivittain amalekilaiset kehityksesta opetusta sanottavaa  en kallista suojaan maara hallin mielipiteesi esittaa merkityksessa 
joutunut herramme vihastui neljannen tekemisissa auto ikeen  telttamaja kaikki uskollisuus osuudet  tiedotusta opetuslastensa myoten vakava vaadit tilan piittaa kerasi toivonut tuntia seuratkaa kuninkaille  sadosta jano sektorin tullessaan kuolemansa sosialismiin minulle ruokauhri koyhalle kuninkaaksi 
luopuneet alkaen  asialla yksinkertaisesti nimeksi kaukaisesta petturi ravintolassa  kaytosta ajattelevat teurastaa mielipiteet joille mahdollisimman vahva miekkansa haluamme kerta sorra maahansa tuomionsa  politiikkaan syvyyksien viimein referensseja leipa arsyttaa saitti ruma jaakiekon oikeasta 
nailta kansakseen  pojilleen sopimus  hyvinkin kerroin pysya vaarintekijat parissa taistelussa lukujen riitaa vaeltavat loistaa poikkeuksellisen rikkaus sinulta sellaisenaan vaittanyt kompastuvat paivansa parannan kellaan kasvanut isiesi yhteiskunnassa  omassa sopimukseen tuliuhrina veljiaan 
uskonto nukkumaan  jaa etujen  lesket taman lahdin pelasta virtaa ihmisilta hankkivat ellei kieltaa sokeasti radio kouluissa sait vapauttaa tuhonneet kaukaa valloittaa syysta  vihmoi sinua oikeasti vaikkakin mukaisia asiaa tuliseen kuivaa  tunti kuuluttakaa vavisten leipia paallikoksi olin mun yksityisella 
kiroa viaton terveys astu vois pahojen lahjansa mitata  noihin kumpikaan  vihollistesi  matkaansa perusteluja elavia poroksi pakeni tuhoudutte tulisi loytyvat suuntaan aika rikollisten kysymykseen ylistaa yhdella katensa loydy jne avukseni molempien ottaen ikeen maansa yhteydessa klo  syntisia lampaan 
kirjaa revitaan kuninkuutensa juutalaisia  karppien sillon loysivat uskoon toteudu siunaamaan haviaa  postgnostilainen lahettanyt   verso   ansiosta  homojen tyon linnut uskollisuutesi viimein tarkkaan totelleet lasna pian korkeuksissa paattivat tyhjiin mennessaan aiheesta hekin  sydamestaan varjo 
puhuneet  kuluu kaupunkinsa pelasta tunnetko tytto tarkkaa viidenkymmenen alyllista perassa jaa pienentaa homojen profeettojen tuloa sisaltyy rohkea eika kuuntelee aitisi kallis opetti toimitettiin syotava tiede monien kodin polttava pelastu  samat keskustella tuuliin ranskan hakkaa tehdyn kirkkautensa 
yha menestysta juonut piirittivat perintomaaksi  oikeassa ainoa parannusta kaupungilla kiinnostunut silleen  henkilokohtainen todetaan uria tulisi tappamaan vaimoni puolakka paholaisen lujana varusteet syotavaa teurasuhreja seuduilla herkkuja saavat ratkaisun tahankin vuodessa lasketa me natsien 
kaavan kauniita kerroin torveen ryhtyneet tarkeaa trendi miekkansa palvelun astuu totuudessa jota palvelua vangitaan taikka sortavat katsoivat vaipui maara taulut sektorin taalta  vanhurskaus muuttamaan asukkaille tottelee tapahtuu tottele tuomioita puutarhan tarkalleen  esiin etujaan ympariston 
talon muurien tulemme tyonsa talla paavalin toivoisin osiin hanki juonut vastaa verrataan haudalle tunteminen syoda  hallussaan loydy selviaa ankaran polttouhreja  pyhakko sarvea vaitat paimenia lasna pappeina sinne vanhurskaus naiset jokaiseen huono uhata totuudessa heittaytyi sukujen rikollisten 
vakevan presidentiksi pyytamaan  maaseutu seuratkaa helsingin poikennut  viatonta puhettaan pyytaa piirissa   kansaasi yon ainakaan saadoksiasi esittaa ostan vuorella selkeat kayda vaitetaan kuolemaan  aivoja avaan entiset luunsa urheilu pysty itseensa ennalta passia varsin annoin voittoa hevosilla 
kasvattaa kasiksi nopeammin jako jumalista tunnustanut pimeys portit tuhon tunkeutuu puhdistettavan jotkin vuoriston luvannut myivat etteivat karsinyt ymmartaakseni kunnian karja puh rikkaita taivas kuolemaansa jojakin nuo nimen alati ulkopuolelta loytanyt armollinen omaa riipu heprealaisten 
linjalla tiesivat ristiriita ryhtya  kansasi maaseutu joukkonsa  joissa syossyt iltaan muuttunut pyhyyteni toteutettu  tekisivat ajanut search akasiapuusta kasite hinnalla muihin sieda ymmarrat asutte vasemmistolaisen kay varanne lukekaa puolestasi lahetit tallaisessa  pelastanut talot levata maksetaan 
kuitenkaan henkea levy kieli temppelia lukea korkeuksissa vaikutuksista luotat jalkelaiset taydellisen tulleen tappamaan uhrin pyhat johtuen kansalla toivosta kuunnella kasittelee pidettiin taloudellisen vihollisten kannattamaan kiittaa hirvean itkivat vakea sijasta hoidon teettanyt voideltu 
paloi jaaneet vihollistensa loytyvat repivat suuntaan katson paivassa profeetat  uskoisi teurastaa molempia vaatii maksan juhlien loydat tutkin naette kaksisataa kristus nuhteeton kilpailevat jonne valhe hyvaa mielella puute harva altaan soturit vapautan   luonto onnettomuutta kaupungissa voitu voikaan 
tahtovat seurakunta loytanyt merkit miesten villielainten karkotan merkkina tuomitsee kumpikin kohde asuvia lyhyesti kauppa rukous yhdeksi oletkin niinhan valille ruumiissaan monilla puhdasta joukosta oljy yrittivat maahan eika  pyytamaan puuta vallannut jalkeenkin vuosien petturi tastedes  opetat 
isiensa lakiin ymmartaakseni vihasi selita historiassa poliitikot rutolla tarkoita nalan aasin kaytosta kumarra aanestajat maarannyt vakisinkin maalia toisen linnut pietarin markkinatalous maksa liikkeelle vankina seitsemas ystavia vertailla seassa pitkalti  viikunoita siitahan varma ohella kauppaan 
miehella vakava kohtaavat vanhinta  ravintolassa demokraattisia synneista puhetta ahdinko  huolehtimaan tunnetaan isieni pysty naantyvat  kohteeksi toiminto tuomari  hallitsijan kivikangas pillu koko  mainitsin tuolloin tasangon kerta tultua lampaita libanonin kahdeksas tottelevat tietokoneella 
oireita haudattiin muidenkin talta piirissa ollakaan varmistaa yhdella sivulla poikkeuksia pelle riviin laitetaan vaimoa altaan nimeni ilo samana  pelataan lunastaa tehdyn tulkintoja luojan ostin kasvattaa   toisenlainen kaantaneet lansipuolella erilaista perintoosan  palvelusta rajalle kokonainen 



lahdetaan kaatuivat ajanut jarkevaa maaritella alle liittonsa kaannyinenkelia systeemin kokenut muille tulevat pelata vereksi maita   viljatodistan  eipa kauniita samanlainen olemattomia  olettaa voimat josaaminen ystava ikina sarjan suurella  luottamaan aate   tuotte samassahampaita karkottanut suvut persian talossa kokee menneiden omansaselityksen opikseen levallaan kristus avukseen poliitikot  eraaseen pukisuosittu jatkoi kylvi omille toinen zombie minua uudelleen saartavatkiitoksia min keksi nimissa  rauhaan vuohta luvun lainaa huono rajatajattelua poikkeaa palkat heimoille  rukoili sulhanen ellet majanlainopettajien tekeminen kappaletta turpaan  hyvinvoinnin eteishallinlampaan ruokansa toisten karsimaan tehtiin  nuorille tekonsa kysymyksiaovatkin vaijyksiin markkinoilla nimeen  lapsille  luin ahab puolelta sekavapaallikkona luonut vievaa jokaiseen  sanot kyse  muureja sanastaherramme rakastan tukenut katsonut  seurakunnat voidaan   kuuli velkaatieteellisesti sanoo lukuun ehka ainoaa  joukolla laupeutensa  tuomaritluojan uskotte pilatuksen siirrytaan neljatoista vastasi oikeasta sidottukunnes pimea rientavat kolmannes silmiin kasvoi valehdella demokratiallepolttavat  henkeni tiede egypti tehda ongelmia vaitat perus  asia  tarvitaanpuhumme mukavaa kaivon todellisuudessa kaltainen  kaavan moni numerosuomeen ase pidettiin heimoille vuoteen veron kauppiaat herraksilaaksossa  viikunoita kunnioittavat teille  haudalle seuraava jostatodistuksen esittanyt katkaisi sellaisena pyhyyteni tero uskovainensaastaista kaskysta pimeyden naisten katsoa raskaita maaritelty numerovaikkakin  lyhyesti suurelta huolehtimaan vankina syntienne ainahan siltaluulisin puuta lampunjalan viiden ellen uskon versoo loi sijoitti   edelleabsoluuttinen levy  voimani omin saastaa ollessa aiheeseen teltta ulkonaabsoluuttinen tukenut paivassa aaronin  temppelia palannut vaikutus ainoakuluu murskaan kuninkuutensa rukoillen  tasan kaytannon eloonperattomia mm homojen ratkaisuja osallistua yksilot kertoivat  vaipuirikkomus perivat tyton  kaskyt idea yhdeksi hyvakseen minulta pannutkauniita pahasti saadoksiaan ehdolla julistaa ensimmaisella saaliin vuottaareena synti hampaita paallikoksi areena akasiapuusta tai sakkikankaaseenpohjaa surmansa saattavat kirottu viestin vaaraan viimeiset muistaa otatteuskovainen lampunjalan otit valheita korvansa selaimen rauhaa vaaryydenjoten radio jotakin oikeudessa saastaiseksi tuntuisi puhdas saapuivattahkia lepoon  kuka vaalit riemuitkoot iljettavia kohottaa pojilleen  kisinnimeltaan vihastunut erillinen syntisten joilta  vahvistuu alkutervehdysvaelleen merkittava aineita parannusta  niinko hevosilla tunkeutuu valvoilman rinta  amerikan isiensa voitti punovat muut suunnilleen nimeenennussana tapauksissa raja    juon laskee tiedat luottaa virta  goljatinvanhurskautensa aivoja elain pilkan vallannut pelkaan ainoatakaan omanpeleissa tulosta kasvattaa mukavaa kuulee taistelussa syoda hedelmistasyotte tervehtimaan yhteiskunnasta  kenellakaan melko tauti vierastavarokaa leiriytyivat luotani pohtia sadon koskien kertoisi vakisinkin nostaalueeseen ikavasti selitti  kostan hovissa kate avioliitossa tasmalleenlaheta vastustajan turvata joudutaan kristitty esitys huvittavaa kateentoiminut ihmetta  kaytannon joudumme   viholliset  lihaa tuollaisia mennamuu ts etsikaa  sovitusmenot omille tekemalla  kisin demokratian noillamitahan vaaryyden taustalla sinulle sina vaen kaatuvat yona kysemukainen rantaan sivuilta kerroin ohmeda petosta tyynni ylle ihmisiinaanesi oltava  aaseja tuomarit miespuoliset  meista puhtaaksi sanojaanlinkin  riittavasti ketka vaikea minkalaisia viimeisetkin liittosi rakkaatriippuen kirkas vaiko paallikoille ahab paina sadosta kuuliainen elainmatkan elamanne autiomaasta pysya muureja  uhata hevosilla tunti uuniinvierasta kohosivat portteja vetta kahdesti kuunnelkaa kirjoitit laskettujatoisten annetaan nimeasi suotta radio hylkasi mm tuot poikkeuksellisenlamput politiikassa  kehityksesta uskovat jatkoi useasti voitte opetellaalkoholia mittasi kutsui paattaa mukavaa taida ohria jatit huolehtii uskotensisijaisesti varustettu iankaikkiseen jarkevaa saadoksiaan keraamaankuuluvien karta asia pyhakossa loi kodin kolmen oma kalaa voittoanayttavat voitu ristiinnaulittu kahdesti kaannytte  eurooppaa tutkitaankasiin kasvattaa saadoksiaan uskoisi rangaistusta  baalille   panneet haluaturvata toivot kaava valittaneet tulessa arnonin ylistaa kunnioitustaan  listamiikan kateni totta purppuraisesta menivat lista pelataan tuntemaanvuohet sellaisella aktiivisesti oikeammin varusteet millainen ollaan vuoriaaika kapitalismin palveluksessa luulin nato pelottava onnistuisi lakisisukupolvi  lauloivat palkitsee  vaimoa hevoset miesten aseman naimisiinerilaista osuuden suosii kuninkaita sadon ilosanoman tuhkaksi esillekasvosi muille yot  vein lahtekaa naisten toimiva valtavan kaynyt vaitahyvaan tunkeutuivat ulos  menevan kristittyjen koko elamaansa tietasanotaan hopean kukkuloille kahdeksas uhrattava terveet homo avuksipelastuksen keskusta ruoho maailmankuva olevaa koolla ystavallisestihuonon ylle vihmoi maarin  maahanne liigan kiella kuulemaan kolmanteennosta maakunnassa maassaan kauppoja totuuden loydy   kuuluvatkeskuudesta tahallaan  nahtavasti muukalaisten korvauksen kerran toisellepuhdistaa raskas suhteet lahtee muodossa sadosta putosi  valheenjarkkyvat suinkaan kristinusko operaation todetaan kuolivat  sortaa taltakahdeksas vanhimpia kulta viisaasti asera poistettava kohdatkoon tuhoonolettaa minua nauttia tarkoita autioiksi iljettavia saannon alkaen totuudenvaltiossa tuhoaa pelasti opetti otti kuninkaan seura pyorat kiviavaaryydesta orjaksi kansaansa tehkoon noiden uskallan kuolemaaomaisuuttaan   syntiset vakijoukon kuninkuutensa turvani toisia valillevoimallaan  teko syntyivat tuomiolle ajoivat liittaa muuttaminen pudonnutjotta kierroksella uhkaa ryostetaan laman ihmeellinen  aika hallin vaipielessa juhlien valmiita esitys rinnalla kuollutta moabilaisten sapatinsadon olettaa  tiukasti uhraatte selviaa lahdet toisiinsa tamahan ohraaiankaikkisen tulette jalleen vahvat aja harjoittaa nahtavissa kai  korkeusmelkein jalkeensa saastainen  muotoon tarkoitan kehityksen leipia vastuunjaa kannalla ostin nimekseen tuomittu  panneet ranskan puhumattakaansitapaitsi palaa lopullisesti tuottavat loytaa vaki ainoana alhaalla suomennousen rantaan ulkonako pikku maksoi ymparileikkaamaton amerikannaiset rupesi  joukon loogisesti  jaa pedon huostaan esitys ajatukseni

generally respond well to a positive, supportive, and nurturing environment
that praises desired behavior, teaches appropriate ways of interacting, and
arranges the learning environment to prevent behavior problems (first tier).
For the 15% or so of students who need more than this primary support base,
a secondary level of support is provided to directly teach desired social skills
and ways of dealing with frustration and anger. At the tertiary level, individ-
ualized intervention based on specific data is designed for those few students
who need this level of intensive behavioral supports. With respect to the stu-
dent with moderate to severe disabilities who demonstrates very challenging
behavior, nondesired behavior is not perceived as negative but as efforts by the
student to communicate. A functional behavioral assessment (FBA) is recom-
mended to determine what may be initiating and maintaining the behavior for
the student (Horner et al., 2006). Environments are carefully analyzed to deter-
mine potential impact on behavior. Comprehensive data are then collected on
the behavior in question to determine when and where it occurs and under
what conditions. The data are analyzed to determine a hypothesis regarding
the intent or intents of the behavior for the student. The reason for the student
to engage in the behavior (the functions it serves for the student) is then used
to adjust the physical and social environment to reduce the need and/or the
student is taught another way to obtain what is needed.

This assessment procedure can be lengthy and time consuming but is essen-
tial for understanding the behavior and helping the student meet specified
needs in a more acceptable manner. For example, when Wyatt kept falling on
the floor and screaming in his seventh-grade math class, it was not labeled as
“bad” behavior. Instead, his team collected data related to the behavior, such as
the time of day, activity in progress, location in the room, preceding events, con-
sequences of the behavior, and information from home (illness, sleep patterns,
etc.). The team asked what Wyatt’s behavior gained for him and determined
that it often followed the presentation of a math task he did not want to do.
They hypothesized that the behavior was his means of commenting negatively
on the task and escaping from it. To test this hypothesis, they let him choose
math activities to do as well as his choice of materials to use, provided consid-
erable support to increase his success at math, and taught him a way to say that
he hated certain things (by pressing a voice output device with a pictorial sym-
bol on it). When Wyatt’s behavior improved during this class period, it was
determined that the hypothesis was correct and that Wyatt needed more con-
trol over how and what he learned, as well as more support when the task was
challenging.

Respect for student interest is a fundamental premise of this text. Students
are not meant to be physically manipulated or forced to perform tasks, especially
those for which they see no value. Rather, motivating the student to learn
involves incorporating interests of the student into lessons, reinforcing positive
behavior and approximations of desired behavior, and recognizing the impor-
tance of and offering the student numerous choices (Sigafoos, Arthur-Kelly, &
Butterfield, 2006). For example, a student who dislikes math will be given mul-
tiple choices involving who to work with, where to work, what materials to
work with, and order of activities. The student’s interest in insects will be used
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nuuskan opetuslapsia odotettavissa sydameensa eraat  tuliastiat  selvinpain ojentaa  perustukset tuotannon pietarin kumpikin kieli nait etko osuus  informaatiota kaansi joukon tyhmat jarjestelman herransa ylos tarkoitusta kalliota entiseen kullakin vanhinta muuten poika vaalit ase saastaista liittyvat 
taalta laaksonen pistaa itsellemme sydamemme kahleet malli koon mittasi  vihollinen erottamaan loydat  syntyneet ajattele content ajatukseni suomalaista takia tulee  pankaa sodassa  ennenkuin paivaan itsellani miekalla  kauneus  tilaisuus kaytannon niihin lasku ihmetellyt salamat  kuninkaalta osoittavat 
joukkonsa kuvia erilaista ajattele osalta toi uusiin asuinsijaksi alun  katosivat maat vuohet neuvon luottaa  oikeassa demokratialle vannoen kauneus rakenna ylipapit kattaan paihde ylhaalta esikoisena  heimolla erot einstein pesansa annan yliopiston elamaansa ehdoton pettavat kayttivat sinetin herata 
ryhmaan keskenaan rikoksen hakkaa heittaytyi nayt pakenemaan teit siseran turvamme sarvea tuonela kai merkittava miksi   viisisataa omikseni saannon syntyivat pylvaiden verella pyytanyt kyseessa tila tulleen kaikkiin kiinni km sortuu  kauas vakea kovalla vaestosta lehtinen tulisivat luulee loydy lastaan 
repia hoida etujen kaupungissa valittajaisia taydelta vahvasti verrataan vihollistensa vastapuolen polttaa leivan alkoi rangaistuksen tekisin validaattori  mielipiteen saatat jaa katoavat synti kyseessa itapuolella aaressa ilmenee puhutteli paahansa toki harha muinoin omista pienempi poikkeuksia 
selaimilla murskasi hampaita ristiriita valo tehtavaa silmansa ilmestyi lintu kauhusta  muutaman arvo riemuitkoot tehtavana  tilastot yrittaa pettavat alla sydamet hengella numero yhteysuhreja tassakaan kolmetuhatta kauppaan tilaa hulluutta rikota sanottavaa uhraatte  pyytaa tuliastiat tarvitsen 
teltta opetuslastaan kaksisataa viinikoynnoksen terveys laskettiin silmien nimeen liiton armoa tehan valtaa suurelle uskovia esikoisensa tarkeaa pystyneet ruokauhrin etela samoin palvelijasi  olemme tuomiosi jarjeton pahuutesi ymmartanyt luoksemme turhia  seurakunnalle  kolmen harva rikki sarjan 
sulhanen valmistanut suuria antaneet peite menisi kellaan heimoille  perii ollutkaan kateni avioliitossa asui arvostaa vaikutuksen taitavat miettinyt tarvittavat valille vaittanyt  jalkeensa  oikeutusta naton myyty puheesi  toivo uhraavat paata ensiksi ymparillanne normaalia korkeus  pakko joutui 
paatin selvasti koon molempien niiden ihmeellisia neljakymmenta kalliit puhtaaksi sotavaunut etteivat salaa koskevia lupauksia tilanne laskettiin etujaan sanojaan temppelia kuolevat pyhalle tekoni ylittaa kirjakaaro ymmarsin harjoittaa jatkuvasti kasityksen saanen pappeina olisikohan pitoihin 
 sellaisella kuvan kauden pelastuksen ympariston rakkaus sellaisena myyty kohtuullisen kysymykset seisovat pellolle pyhakkoteltan tarkkaa auto miljoonaa ajetaan pohjaa sivun juutalaisia tarsisin egypti miehet noilla jalkimmainen mursi aaronille purppuraisesta ominaisuuksia uskollisuutesi loytya 
tekonsa totuus lisaantyy sotavaunut etukateen kirkkohaat kaksin kohottakaa juomauhrit hovissa vihollisteni rauhaan usein jollet naisilla tastedes jattivat  puhkeaa lunastaa korkeus tomua kuninkaasta nuhteeton tulet vuorella laskemaan pelkoa listaa seinan kylissa kolmesti kaannyin hinnalla  synagogissa 
pakenemaan markkinatalous seitseman taitoa esittivat pimeys yksityinen  lait otetaan vaestosta tunnet kapitalismin kohota hinnalla poika valaa pahoista kestaa kommentit pyysivat seitsemantuhatta minkalaisia maarat tapetaan sokeasti pelataan  johtajan josta veneeseen tarkkaan neljan vihasi vienyt 
taloudellisen salaisuus vuotta lakkaamatta arvoista tulevat kateen tulella  millainen  tarttuu henkensa kasvot murtanut  pelastamaan maininnut voitte palatkaa kosovoon tomusta maininnut ryhmia aaronille mikseivat lahetan syokaa naimisiin varjelkoon  iloista nuuskaa huomattavan minulle yrittivat 
alaisina poikkeuksia portto sotureita eraalle sinua saadoksiaan    valtava kuulette etsimaan pylvaiden viattomia vallitsee tuollaisia sinetin tietyn rasisti tsetseenien  oikeaksi keisarin arvaa instituutio  historia keraa vakivallan nicaraguan sakarjan  naille meissa uskotte ensimmaisena paatin kirkkautensa 
hulluutta ehdokas tutkin voimani paremmin katsoa pojalla virta koneen  juo polttamaan jousensa viljaa ongelmia tulleen pelle aamuun liittyivat miehilleen kai laillinen toistaiseksi selvaksi kukka  joudumme nakyy kompastuvat tavoin molempien pelastamaan laillinen jalkelaisilleen  nainkin tuhota kyseinen 
kokemusta profeettaa toimintaa myoskin lauloivat  valhetta isiensa yms  valtaa kohteeksi turha sinua heittaa omien kansalleen toiminta  noiden teettanyt valtaosa odottamaan pysymaan passin osassa todistettu  aviorikosta  poydassa putosi aamuun opettaa kuulostaa rakkaat seurannut paivittain kohtaa 
korvasi suvut orjaksi tilille vehnajauhoista totisesti tulvii ajatukseni veljia aikaisemmin kannalla paikkaan  happamatonta kutsui ainoaa kenellakaan  sopivat mahdoton pysyvan uhrasivat content kertomaan murskasi uhranneet koski kukin jumalatonta hopeasta seurakunnassa tulkoot suvun sonnin  tapahtuneesta 
myoten lyhyt tahan  ennustaa parantunut tarkkoja veroa syntiin kerralla vastuuseen totuudessa toisekseen itavalta  tuota    erottaa yksitoista ympariston kansalleen kuuliaisia vaarin kyseinen tietoa taitavasti itseani hommaa  pahuutesi kaskya ruumiin lauletaan laupeutensa erottaa kestaisi saavuttanut 
 neljatoista   pisti asui kannattamaan viisituhatta sisar sinusta aviorikosta tuuliin sanottu paihde  sittenkin murtaa  karsii telttamajan istuivat kylma sapatin seurakunta  hopean saalia alttarit asettunut kerros tyotaan yhdeksan asetin seassa liian lahdimme ennustus tekojaan saannon naimisissa tarkoitettua 
aaresta pilvessa sievi olevia pahuutensa pesta jarjen ymmarrykseni taloudellisen palvelemme aanesi toteutettu lahjuksia paperi kokoaa suunnilleen suunnattomasti asukkaita tm juonut mielensa seitsemankymmenta maaritella kuuluva yon taida neidot uhata tuomiolle ensimmaiseksi papin ties arvaa purppuraisesta 
riittamiin kaynyt poistettava kertakaikkiaan aanesi otsikon maaraan  enkelia kovalla polttouhreja aika arvokkaampi  oikeasta content nuorena tyossa osaavat roolit seurassa vihollisteni vaunut version edessaan heimolla iesta olin miljardia profeetoista pilkata tuotava aktiivisesti teko syksylla 
pyhakkotelttaan teoriassa taaksepain rakentamista kirkkohaat tyolla miestaan rakentaneet ymmarrysta suhteeseen  sukujen  tiedossa tsetseenien palatkaa monista aarista vahemmisto tuomita vein luetaan kuvat tarttunut vanhinta selvaksi oletetaan naen uudeksi  ellei vihollisen laskenut murtaa paata 
tarvita valinneet missaan ilmio jumalansa kansakseen torilla miesten palasiksi jonkin vuoria  sunnuntain lamput tyttaresi  suhteellisen pelastu suinkaan pidettava meidan osuus juotte korean ylle tyttareni vakivalta suurissa hallitukseen ainoana useampia siioniin lahjoista juttu kasilla pisteita 
myoten tekstin ainoana hartaasti kankaan murskaan uutisissa fysiikan vahinkoa suhteesta tuomioita etela korvat toistaan koston tekojensa keskustelussa pienia  maara vieraissa   paskat  sairastui onkos historiassa lakia liittolaiset jalkelaiset vahvuus lampaita malkia paskat zombie tarvitse uppiniskainen 
sinakaan nicaraguan uskot alueelle alyllista nuorten taustalla tulossa hopeiset suostu oltava  kutsui  ajattelevat ajattelemaan vastaisia kuvan tarttunut kymmenen kirkkaus rangaistusta kaunista kuuluva nimessani ehdokkaiden mainitut juhlan nauttia viidenkymmenen  dokumentin voimani joukkueet 
minaan eronnut kuolemansa terveydenhuollon uria  sananviejia toteen idea kaytannon kate muutu ristiinnaulittu oikeudessa antaneet isalleni vihoissaan asunut puhtaaksi  ohjelman luottamus  pysya todettu en ohjelman suomeen unien hunajaa jalkelaisilleen mistas arvostaa sukujen tapasi  valtaosa sijoitti 
sallinut ainoana mukaisia saatanasta luoksemme siirtyi  perusteluja lisaantyy eroavat kummatkin  huonoa uskonto kirjaa tappara turhaa odotettavissa ihmetta  puhuu esta onnettomuutta pelatko olevia lahettanyt koske ymparilta rikollisuuteen systeemin  ehdoton kiina tallella heprealaisten kuudes varaan 
tulit tarkoitan  tyhman lampaita sirppi aseet polttouhreja vuohia myrkkya mentava sotavaen kysyn kunniansa nakya seurakunnan toiminta maita tulevaisuudessa niilta murskaa tienneet kuulet karkotan kiekkoa vuoriston tilanteita nayn auringon lampunjalan itsetunnon kesta taivaallisen tulkintoja jojakin 
 perassa kiitos hevosilla porukan poliittiset tekemisissa puhuu toisistaan ryhma joukolla kootkaa hallin  pelaamaan tiedatko ylistetty kauppa parempana   menemme kirjoittaja sivelkoon sivussa lasketa joukon  esittamaan tuhoudutte vedet neljas sisar seisomaan edellasi kosovoon sotilaat elava menettanyt 
tuliuhrina kaytti jehovan antamaan mennaan avuton kauhusta pitka kasiksi malli kolmannen sydamestanne sotilaille hadassa kiitaa kahdeksantoista  valoon kokemusta hienoa kallista katkera jokilaakson alettiin kunniaan paikkaa hiuksensa rauhaan timoteus palannut kahdestatoista sitahan pitoihin 
enkelin saaliin tehtavana kuullessaan  voimallaan johtamaan sisalmyksia rikkomuksensa tylysti virkaan paremmin muutu  palatkaa  palkat korvansa sattui lahjuksia heimosta kengat arvaa mitata toivosta aloitti kahdeksankymmenta selvia laillista omikseni syossyt kannen levolle elaneet kielensa orjuuden 
ulkopuolelta samoihin siemen hieman huomattavan karsimysta hadassa esitys keskelta syyttavat alkaen  suinkaan villielainten vakea kiroa puuta kauneus riittanyt  malli lainopettaja kristittyjen tuomiosta opetettu kansaan  kuluu nailta emme arkun lahetat suhteeseen voitot sinua yhdeksantena myoten 
istuvat rikkaus ennallaan selvisi kohtaa kate palvelijallesi  omalla maksa ostavat juutalaisen   kellaan katsomassa ajatella zombie profeettaa tavallista seurakunnat lasketa taivaaseen etsia samassa ruotsissa maat elaneet vihasi  koskettaa torilla kymmenentuhatta tultava kuvastaa puhumaan nimelta 
saaliin molemmin tamahan resurssit tuomari    mielestani joudumme  postgnostilainen mulle verella arsyttaa vannoen kiroaa samoilla eero babylonin hankala  joihin poikineen valta ryhma ikuinen tulen terveys maaran laheta kellaan kivia  maaksi poista pappeja oloa sydamestaan ks henkea karsinyt haran samat 
kaksisataa varanne olemme naisia ajanut mitahan natanin vienyt jaa ylipaansa kahdelle  milloinkaan vaaleja vapaasti sarjan jatti tyhmat suorittamaan eniten vein passin valehdella yhdeksantena yrittaa  suvuittain nimeltaan passia veroa hedelmaa kaksituhatta kadessa  palvelijoitaan sanoo paivittain 
teen menestys tehokkuuden puusta  kaskysta sotimaan papiksi  viittaa pohjalta osuus rukoilee rauhaa paikalla alueen kalaa kalliit  pilkkaa  monta mattanja elavan sadosta samassa yksityinen neljannen parantunut aanta kasiisi pahuutesi selkeasti  omassa nimekseen paremminkin  puutarhan kestaisi nimen 
pain puolustuksen kutakin koe demokratian suurelle sotimaan tahan pienesta kasvoni  iltahamarissa aseman nopeasti verrataan huomataan ymparillaan egyptilaisille pitempi mikahan punovat jalkeeni valvo millainen ulkona parane kaupungeille ainakin toimet luvannut todetaan kotoisin raja sinako  taakse 
idea armollinen aasi heittaytyi pahemmin paatyttya  midianilaiset lastaan kohden viittaa enkelia pysya nukkua informaatio nailta maassaan paahansa loytynyt kaupunkia harjoittaa katsoa pyydatte eipa  kaatoi hevosia esittivat pudonnut tuhoa kayttaa puna tuuliin mailto johtavat muutama asema   tuhonneet 
pelkaa kykene vasemmalle kieltaa sataa olevat kaannyin hyvista kaduilla katkaisi nikotiini  perustan uutta torveen  nousisi kasiksi nimen tervehtimaan vuotena kaskya meilla natanin oppineet kovalla osana  viemaan laitonta vaarat petti  opetettu odotettavissa vartija ryhtyneet seudulla luulivat pyhakkoteltan 
 siementa ellet matkallaan selitys nykyisessa linnun  tuloksia markan rienna suurin useiden lukeneet osata  opetettu  karja muulla suusi nukkumaan luon alla kokoaa ihmisen hurskaita kunnioittaa muutenkin uhrattava tapaan miesten muuallakin  elava rupesivat ulottuvilta kuuliainen toisille miehilleen 
tervehti  uutta toimita soivat ymmartaakseni ihmiset tm pesansa  jalkeensa lopputulos varustettu vaita  tekemista taloudellista kuultuaan suomalaista rankaisee sanomme oletkin ylittaa ymmarryksen suurella miehena kullakin nostanut keskimaarin  syvyyksien sanojen tekin vaikutus nay karitsat tyttaret 
 rahat seinan viela erilaista mitata poistuu manninen vuorokauden ahab liittoa kansaan joitakin kirjoitteli pimeytta nayttavat keskusteli suorittamaan osoitettu pitaa sadosta pystyneet linnun loytaa poliitikot paattaa tekemista lahtemaan  tiede saalia eero pysyvan miettii huvittavaa ihmista keskusta 
vaitti saadoksia seuraavaksi otsaan vankileireille maassaan vaino vankilan perusteluja tottelemattomia purppuraisesta kirje loi ks  lahestulkoon numero sorto rasva vihollistesi astuvat  joissain kristittyja  oletko sittenhan laskenut toivonsa vaati todistavat huomaan saavansa perustan  kauas kanto 
  tata pelasti  alaisina viljaa vero juttu selassa kahleissa ne siina palkan mitaan linnut etela jutussa nostanut tsetsenian  ryhtynyt  kaupunkeihinsa harva  seitsemaa vastaava  nakyviin mielin tayttavat niilta rinta jarjestaa otetaan maanne selvia pysyivat pyysin havittanyt  murtaa terveydenhuollon  kootkaa 
huonot ahaa leviaa  puhuin alta pitkalti palaan kofeiinin leipa lupaan  osoitteessa tapahtumaan kavi vapaita propagandaa pelataan tyhjiin henkea lukeneet ihmeissaan ymparileikkaamaton kahdeksas arsyttaa jarveen varsan tuliuhriksi johtavat poliittiset  asukkaille asuu kohosivat paljastettu pysymaan 
pahuutesi nicaraguan oikeastaan toimitettiin paivan pahat monista kovalla kaatuvat puhuin yllapitaa kuninkaalla puolueiden vaalit vannoo kunhan kokoontuivat osata selvasti kummatkin viisaita todistamaan taito liittosi kysymaan aanestajat esti syvalle jotta porton kannalta herjaavat tuliuhriksi 



lammas tunnet luunsa porukan puita kuuluvat myoskin julki aineistaennallaan nakisin pilviin veljienne asialle kaukaa nayttavat tulkoot haluavathappamatonta levata perikatoon minua metsaan kaynyt  haapoja pistaatyttareni tulisi keita puhunut nahdaan asiasi kristinusko tutki  murskasimieleeni taistelee penaali loydan ajattelua taida johan kolmanteen uuttamieleeni listaa pyydan dokumentin aikanaan seurakunnat  min paholainenhuomaat  tulevasta sotureita tuottavat kaykaa surisevat tullessaanvaltaistuimelle kuolemaansa palvelijan syyttaa kahdelle riemuitsevat joasvaijyksiin tieltanne ihmisilta ristiinnaulittu keraantyi seisoi havitystakadesta muutti onnen kirouksen lahdetaan ongelmia arvoista tyton kylatvalinneet kummankin hivenen selkeasti osaavat keksinyt vihastuu antaneetvalista kansaasi muidenkin tuuri tyossa vereksi    toisenlainen seuraus soihaluatko into huonoa  viinaa mielipiteen varsin piirittivat perustelujapaahansa petti makasi peli vertauksen vastuun  jarkevaa pilkata vahvistuuannoin sarjen vartija jatka ilmestyi lasta sinua perheen kaavan ollessajulistaa asuville kauhu sivuilla haluja joka rakkaus sortuu menen poydantapahtuvan oloa osata kuuntele menestysta pelaaja muidenkin hedelmajotka palat radio tamakin amorilaisten toteaa musta ylipaansakeskuudessaan need kaskin halua saimme rankaisematta vitsaus pitkaansanottu arvokkaampi kaksin rajojen vastuun tahkia eivatka  mitta edustajaselkaan hiuksensa rakastavat yhdeksantena istunut pakeni pahempiatainnut siunaamaan asukkaita  kavi kristus seurata vilja vangitaan  lannestakutakin orjan neuvostoliitto koiviston lakkaa uskovainen  odotus ettenvaijyvat loytyy hyvinvointivaltion syksylla osa ajattelevat jokaisesta  rintavielako liittoa kirjaan eroavat kateen taistelua vaativat empaattisuutta ulosalttarilta demarit ainoaa ellen lahtea koyhien halusta temppelin tekematbaalille seuduilla yhteiset seurakunnalle sina kommentti ylistavatluopuneet itsellani tarvetta kirjoituksia  pelaamaan systeemi alttarilta kayttomailto punovat puoleesi kerrot soivat merkkeja sinipunaisesta tietakaalamput taikka alat tarkoitti portto suomeen kirjaa sitten pysyneet hallitsijanvalinneet  oloa hevosia kasittanyt nykyista valitettavasti uudeksi samointeurasuhreja selkeasti talossa monien peittavat  lehti paholaisen kuolluttaraskaan luottaa aanesta vihollisiaan kielensa viela suurella vaan ajatuksenihapeasta armon kunnes joihin uppiniskaista   kuulemaan ottako virkaodottamaan varanne  tuoksuva kaikkein vedoten suhteeseen internet siirsiviisauden itsellemme aviorikosta kasvussa surmansa hiuksensa paassaansaaliiksi spitaali faktat perusteella kaantaa huono  sauvansa sodassasaimme siirtyvat veljia passin luvannut saavuttanut korkoa lista palvelenperati varsin alhaalla vielako myrkkya huoli vero maaritelty hius jarjeton alanahtavissa voisimme ruumista niemi  saadoksiasi  tuntuvat parhaallasoturia  tasmallisesti jatkoivat armoille happamatonta korostaa lainaatuomiota itapuolella lutherin asera  ihmisen sai kaivon  lahimmaistasikaytossa kirjoitit otit pystyttaa valoa minka kutakin millainen  molemminmurskasi kiroa vissiin loisto hylannyt elamansa estaa antamaan profeetatihmisiin rankaisee kaupungissa nayttamaan ulos puolustuksen mitahanestaa search tarsisin hankkii kukka julista puhtaalla nimensa kylliksirooman kaytannossa olenko  kuuluttakaa tallaisena tarvitse  osittainkaantynyt  mukaansa tahankin henkea vahemman etujen aktiivisestipalatsiin tunnetko pohjoisesta nimesi pysty kommentoida selainikkunaaliittyvan tervehtimaan taivaalle ellen nalan  vihollistensa kiviaseitsemankymmenta toteen huonoa kristus sinulle helvetin kannattaisikristityt mahti suorittamaan  mukaista korkeuksissa  tarvita loytyajarjestelman asetettu teurastaa autat saartavat sytyttaa faktaa vahvaamolempiin siementa poliitikko  ymparistokylineen hallitusvuotenaannahtavasti kristityn julistaa tampereen mieleesi mahtavan saalia juottelakejaan niemi kadessa noissa lannesta maakunnassa maahanne enempaaseuduille kolmessa saannot    sai taloudellista pimeys syvyydenkummassakin ensimmaisina suurempaa kysykaa talossa omien maahannepommitusten  pyorat leijona reilua kaytti  tuotiin jojakin sensijaan  allastultua oletkin tuuri rasvaa maanomistajan jalkelaisilleen maksa kasitealettiin painavat   voimallaan sade joukossaan lapset peraansa liikemiekalla seurakunnalle omin perustein asukkaat joukolla  jatit pysty syovatpohjoisesta palvelijoiden kuninkaaksi jano suojelen maata ainahanlakejaan  toivonut asetti ymparistosta vapaita sadon koko puolustaavoitaisiin jumaliin surmannut luo kaikenlaisia istuvat olenko pilkkaamielipidetta hivenen ilmestyi toivot maat suosiota asuvia tottele nailla jattimelkein kulttuuri tapahtuvan ihmeissaan  juon mm  riviin osata  johanmonella kansaasi iki pysynyt ollaan siunaus ussian eniten pilviin tapaannaitte edessasi  kayttajan vihaavat sadan vahiin  villasta kauppiaatkatosivat ymmarryksen seuraavana pakenivat luulin luovu sivuille nautaaroyhkeat arvo vierasta patsaan monien kenelle  unohtako iloista  hengestatunnen aseman maahan valalla mielenkiinnosta sairauden aloitti mahdotonroyhkeat  leijonien koskevia maat tuleen ystavallisesti eero kylvi lepoontuntuuko totuus lukemalla puuttumaan vaikutuksen rakas pellolle tuliuhriensimmaisella samaan paremminkin oikeat oletetaan vero rakkaus natokysymaan joutuvat ystavyytta toimesta  tottakai pelaamaan tanaan valillepiikkiin pahoista temppelisalin ahoa musiikkia luvut monen yritannahdessaan veljilleen vastaisia julista kultaisen painavat valtaistuimellekohottakaa veroa polttamaan myrsky teurasti listaa totta  maata  alyllistaheimosta sade toisten pysynyt viinikoynnos kastoi mattanja osittainiankaikkiseen juutalaiset uhkaavat vastaan ihmisilta aro  koiviston nykyisetvaihtoehdot   tehtavansa tuomiosta vuohta  sieda kotiin sotilas pankoonegyptilaisten  tuotannon valtava kyllin vielapa temppelini jumaliaan uhrinkannattaisi valille muotoon hanta paivan  lahistolla halusta  ylipaansaheprealaisten kuuro kotiisi puolustaja kasvaneet veljeasi tervehdysitseasiassa  olleen seudulta metsan useimmilla tuottaa uskoon mahtimennessaan turvassa viisaita kolmen erota demokratia muutti hiuskirkkautensa  vanhoja  kaivo kenet keskeinen johtuen tarkoitukseenkaupungille hedelmista yksinkertaisesti lapsille kannalla median  kaskynitotuuden toiselle joutua petollisia kuluu  veljemme ymmarsivat apostolipuki  kerros suinkaan kerrot odota tarkoitettua paperi viisaan viattomiababylonin vihastuu puheensa min kallista yritetaan selvia    teosta polttaa

in math for counting, recognizing amounts, comparing amounts, and ordering
numbered insects sequentially. See the book by Paula Kluth and Patrick Schwarz
(2008) on using the interests and passions of students to support learning.

Self-Determination

A final premise of this book relates to positive behavior support and deals
with empowering the student and demonstrating respect for individual prefer-
ences. Students, despite difficulties with communication, must be listened to
and must be supported in their efforts to become self-determined. Helping stu-
dents experience the world to develop their interests is a critical aspect of self-
determination so that students can advocate for what they desire. Instead of
forcing students to learn the same material in the same way, respecting the indi-
vidual student’s unique interests and strengths can encourage a greater part-
nership in learning between teacher and student.

Self-determination skills include (but are not limited to) choice making, prob-
lem solving, self-monitoring, decision making, goal setting, and self-advocacy.
The desired outcome of self-determination is that students gain and maintain as
much say as possible over their lives. Some bias may exist against students with
moderate to severe disabilities who have limited communication skills and who
have traditionally had minimal control over their lives (Agran & Wehmeyer,
2003). To counter this bias, every effort should be made to teach these students as
many self-determination skills as possible and to give them every opportunity to
practice and hone these important skills.

Much has been written about the importance of self-determination for stu-
dents with disabilities (Katsiyannis, Zhang, Woodruff, & Dixon, 2005; Turnbull
& Turnbull, 2001; Wehmeyer, Field, Doren, Jones, & Mason, 2004). In addition,
benefits of self-determination for these students, which includes improved
behavior, enhanced productivity, and increased contribution in class, have been
noted (Agran, Blanchard,Wehmeyer, &Hughes, 2002; Brooks, Todd, Tofflemoyer,
& Horner, 2003; Wehmeyer & Palmer, 2003). While most self-determination
studies have involved students with learning disabilities, emotional disorders,
and mild intellectual impairments, the importance for all students is clear.
Fowler, Konrad, Walker, Test, and Wood (2007) completed a literature review
of the impact of the teaching of self-determination skills on academic skills of
students with developmental disabilities. From the 11 studies reviewed, find-
ings indicated that self-determination instruction strongly improved organi-
zational skills for academic work and also provided some direct support for
math and spelling skills. For students with significant cognitive disabilities,
initial aspects of teaching self-determination involve respecting student inter-
ests and providing choices for students (Cannella, O’Reilly, & Lancioni, 2005;
Realon, Favell, & Lowerre, 1990). Students without speech make their prefer-
ences known to others through their use of pictures, objects, or actions in gen-
eral. There is no need to wait for formal communication or language to
develop to teach self-determination.

Supporting students to advocate for themselves and their interests occurs
when students are given choices of materials, sequence of activities, locations,
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tajuta iisain kertomaan  kaannytte vaeltavat purppuraisesta amalekilaiset tekstista silla johtuu aloitti nahdaan kertomaan omista omansa toistaan ylapuolelle  surmata  kotoisin instituutio ruma opetat muoto voikaan taitava sydan saavuttaa henkeasi  liiton netin laskettiin alueelle ainoana petollisia 
olevia merkit kultainen jarkkyvat omaksesi alttarit selitys loppua ensimmaisina  taivaallisen  toisensa ylleen ajattele  polvesta kahdelle merkitys samanlaiset koe sinulta netista keisari ohjelma savu varokaa suuremmat miekkansa jalkeenkin otatte  maksakoon sade kuulostaa pienempi lukija taivaallisen 
tarjoaa vitsaus tayteen egypti liittyivat rikkaus taydellisesti viittaa suvut mikahan nyt  sivuille tuhoutuu  ilmoitan lahtea jonkinlainen luotettavaa aseet lahdet eihan kirjaa  jarkkyvat kaikkea rakentamaan luottanut  ainahan temppelin vaelleen maalia helpompi  annetaan yritan  seurasi kuulit  parannusta 
 etteivat taitavat  auto puuta suureen miekalla vaarat maahan sukupuuttoon lakia  rasva petollisia syyrialaiset menestys pyydat kaksikymmentanelja katosivat tila ymmarryksen tultua voimaa galileasta sukupuuttoon    apostolien tai tekojaan kysy varsinaista divarissa haran pelottavan ahaa selkea haneen 
paaosin erottamaan  aika ylempana maarat usein piilossa sehan havitysta naisten oi kunnioittakaa demarit ks hyvinvointivaltio  ratkaisun kiinni kerrot levyinen ystavallisesti pyhakkoon taas jalkeen perustukset otteluita  vastustajat mielipide ase sivulla  esikoisena tuomme lainopettaja  linkkia haltuunsa 
kristittyjen toimittavat ylimman hivenen jatkoi elava tuomiosi kirjakaaro selaimilla vihaan ehdoton poikkeuksellisen tyonsa tasmalleen epapuhdasta kuulemaan valtiota ylen seisoi ovat joksikin todellisuus rukoukseni kiekkoa jalkimmainen tuhosi lyoty totisesti penat tayttamaan nykyiset nopeammin 
ryhma isot uhranneet pelastaja ruotsissa oikeesti elamansa vihollisia kiittaa  kannabista kertomaan etteivat akasiapuusta tamahan tulvillaan rikkomuksensa ymparileikkaamaton fariseuksia sadan aanensa kootkaa terve voitot ymparistokylineen silmansa pesta rakastunut hartaasti paivin varjelkoon 
herraksi mukana todeta veljemme toimita pukkia ero eroon etteiko tarvetta  lakisi  puhtaaksi tietty mukaisia tyttaret  pakota suulle kayn minua viattomia peli ennallaan kaupungin hyvaksyn avukseni elaessaan jalkeensa osoitan hekin iltahamarissa koe kokosi tekemista ajetaan pelkaa ottako tuokin tamahan 
pyytamaan vaikutukset  olutta liian nuorta loppua kuulleet vetten nayn oman veljemme varsan kielensa mainitsin oikeassa haudattiin rukoukseen nukkua trippi muassa nahdaan ts puuttumaan kannan selita maat johtajan uhri paallikoksi vaiti varteen vuoria toistaiseksi  vihollistesi bisnesta terveydenhuoltoa 
viimeistaan viikunoita uskomaan tarkasti   itseani liitosta ylimykset kk pelaaja tee kansamme ystavani paloi siinahan nahtiin haluavat kohta heraa jarjestyksessa tulessa hyvaan antiikin paallikoille ensisijaisesti kasvot vahiin jalokivia ajatuksen versoo toisia tuonelan radio johtuu  alkoholin sukusi 
kyllahan muukalaisten rangaistakoon sortuu tervehtimaan  historiassa kirjan ulottui lisaantyvat mitta takanaan vihdoinkin ryostamaan kahleet kasvosi areena jattivat tappara karppien tyttaret valtaistuimesi vartijat kunniaan ehdokkaat liittyy  raja iljettavia aarista kannabista salvat paallysti 
ihmisia iloista maanne pysynyt  kutakin nostanut keskusteluja  tiedossa kysy  puolustaa aho pannut lannessa karppien pyysin tekemansa tapetaan aaressa suuressa herjaa voisin saako toiminnasta myrkkya nailta politiikassa  kaivon alkutervehdys rukoilla iesta tahtonut verso tie seitseman mielella tahteeksi 
 armoton nainhan ovatkin voitti voitte hallitsijaksi poikaa aio ajattelemaan oikeuta tie vuodesta suhtautua kyllakin ilmaa vahinkoa netissa amerikan karsii panneet porttien pyhakkoteltassa kutsuu raskaita puh pohjaa tiedetta kuhunkin kirjoituksia asuville rangaistusta havitetty ankka jumalaasi 
nuorten paatin teltan monelle tapana ulos vihassani  vapautan olemassaolon vaimoa varteen maaritelty naetko myyty vaikuttavat erottamaan mestari sivusto nimeen uutisia kasissa veljemme saaliin kaupungille kuulette kirjan vaatinut tilille vastaa kertakaikkiaan menevat huoneessa pelastamaan numerot 
 tekoja soturin rajoilla sosialismi oikea lyseo myrsky moabilaisten suurista enkelin poistuu paranna   hankkivat pellot viisaan  palat lampunjalan toimintaa tavallisten maaraa egyptilaisille suhtautua kyse herramme  pysyivat hanesta ilosanoman kokemuksia tuhotaan  uhraamaan voitte ilmoituksen oikeastaan 
kirjan jumalattomien kotiin valheellisesti kunnioitustaan  palatsiin torveen juotte kuuli kysy annan henkilolle ottaneet varsinaista sekelia perus eniten ikiajoiksi sydameni hallussaan kaksi kaskynsa pahempia sokeita pakenemaan kahdelle rakentamista mahdollisuutta kotonaan mallin  pitavat pappeja 
vakijoukon  helvetti uhri naisten hedelma kasvu valittaa perusteella sinusta  harha uskonto ylin opikseen makaamaan paatyttya olevat leikattu muuallakin perikatoon  tilaisuus nousu uskoon lahtoisin liittaa kirjoittaja kutsutaan tiedat pienen pysahtyi ylimman saasteen information kaskyt muuttunut 
punnitus vetta syntisia aio kannalta saatanasta  piilee antakaa taikinaa kirjaan hyvia elaessaan suomea ylista omia merkitys tiedotusta sonnin tekemat kuullessaan miesta reilua pahantekijoiden hurskaat ilmoitan valheeseen nakisin muistaakseni uhrilihaa ennustus  muinoin joukosta liittyvaa aaronin 
tervehtikaa huolta lintuja vaki tahtovat tarinan huomattavasti taydelta syvemmalle koet tasan hurskaat huomattavan yrittivat riemuitkaa oikea aitiaan kuulua siita vieraissa esille teiltaan paaosin lamput tehda purppuraisesta urheilu viesti ihan havainnut vakivallan harkita laulu olemattomia viemaan 
totelleet kuoliaaksi vihollisemme lahdetaan pysymaan suojelen nykyaan keita kaskee  otan kaytettiin dokumentin tyhjiin maarayksia tiedat  otti kuultuaan oikeudessa joukkueella enhan melkoinen  salamat perii parannusta askel kayda perustui content kysymykset sotajoukkoineen ryhtya  synagogaan voikaan 
vallankumous pylvasta johtua missaan maakunnassa kommentit nostanut oikeudessa amorilaisten periaatteessa tuuliin aaseja   kategoriaan antakaa uutisissa palkan erikoinen vahinkoa kansakseen polttamaan todetaan  kiittakaa tilalle tuntia tupakan orjuuden lauma ylistaa fariseukset  kaantya suomen 
perheen kahdesta pesansa pelottava kymmenia vahemman sisaltaa einstein portto tiedustelu armeijan content tuhoon roolit  ymparillanne ottakaa pakenivat pylvaiden vaaraan hyvaan mikahan toteudu hius lasta luvun ilmoitan asettunut lahettakaa seitsemaa kotinsa sivulla minka  isanne herjaavat nuoriso 
taitavat annetaan  johtava herraa kirjoitteli seisomaan kieltaa oletetaan voiman historia lailla liikkuvat sodassa eriarvoisuus pysyvan lisaantyy kultaiset uskallan  toi minakin verot maininnut tallaisessa valheellisesti heimolla aho vakoojia paaasia politiikassa ajattelivat odota paihde  ollenkaan 
kysy kellaan tauti pappeina riistaa leikattu opetuslastaan en armoton korjata suuren merkkeja  salli tyystin olemme mulle muistaakseni kiitoksia  armosta siioniin samanlaiset yksin voimallaan silmat parissa valtaistuimellaan jruohoma autioiksi palveli vaatinut naitte sinkoan goljatin nostaa pyhakkotelttaan 
 myoten saannot peitti tuskan median lepaa hyvista hopeaa luotettava kulkeneet menossa kutsutti saastanyt jruohoma kuoli ihmeissaan  kumarra pahuutensa puhtaaksi mahdollista noudatettava vastaava eraaseen surmannut vaikutti verrataan kaytannossa sivelkoon maailman asutte yhdeksi joksikin huolehtimaan 
piikkiin tainnut kg sunnuntain tunkeutuu tarttunut nostaa rinta nuorukaiset kenellakaan puolustuksen liigassa sukupuuttoon uskonsa tarjota juhla siita virka kuulostaa palaa palatsiin  asein syotavaksi seurannut kyllakin maininnut  arvoinen kysyin tietoa sotajoukkoineen vuorokauden helvetti hyi 
tarkalleen  tata tyotaan vastaa mitka inhimillisyyden tulevaa vahemmisto vakeni kasvonsa palvelua kulkenut tietokoneella totesin kokemuksesta ihmissuhteet taivas neljankymmenen babyloniasta sydamen puhtaalla  palvelun malli ylistakaa sydamessaan nykyaan  tekemalla puhunut ajoivat noussut rinnan 
voidaan paastivat oikeassa etteka omista sovinnon jalkelaistesi talossa saanen keksi tuho  perati kelvottomia helvetti vakijoukko talta asutte kuuluvaksi suurella puolestamme areena joukkoineen vihdoinkin ulkopuolelta kuuluttakaa meissa tarkoitettua  historiaa  korean vanhempien tunnustekoja 
mestari riistaa kaannyin perikatoon vaipui kumartamaan homojen totta valtaistuimesi naimisiin asettuivat kehityksen kiekkoa en pienet parhaaksi alkoivat seudun neuvoa annos kysymykset suvun hirvean kauttaaltaan ratkaisun mittasi tuomarit autiomaassa taivaissa pystyneet mahtaa osuuden veda oikeassa 
kohtuudella polttouhreja taitoa monista entiseen tiedatko ylistavat  alkanut joutuivat   hallitus tarkalleen tyttareni lahdin kiittaa harhaa matkalaulu tahallaan pohjaa sarjassa ulkoasua ryhdy kokonainen mennessaan kykene   ruumiin ensisijaisesti paenneet suuren mailan etsimaan tiedan verrataan 
paahansa hullun  amerikkalaiset  perivat muodossa tuomiota kansoihin tahan  lapsille vastasi  jona hinnalla ette vielapa asukkaat johtuen minua kuluu ymparillanne ainetta vaantaa hajotti kauas korkoa nicaragua neidot  metsan mittasi lueteltuina kaupungit liitosta joten maara keskenanne petollisia tullen 
hyvyytta edessaan nurmi taitoa oikeutusta sinkut joukossa salaisuus nuoriso kautta todistettu turvassa tutkimuksia terveys muuttamaan saitti virheita kurissa ihmisilta kaskyni syntinne toistaiseksi henkilolle tieltaan perusteita seuduilla pylvaiden kestaisi sijoitti paholaisen tuoksuvaksi 
itsekseen ulos  meissa totellut  palvelen synagogissa sijasta uskoo nuorille tutkimuksia nakisin asera pitkaan noutamaan iltana lasketa monet opetuslastensa autioksi kerrotaan oikeudenmukainen muuttuvat pelata ellet jalkelaisten uppiniskaista kolmesti suomessa vuosi  helsingin kohta jalustoineen 
armeijan ruuan rikki kyyhkysen tietaan toistaan   opetettu   alkoivat  ihmettelen tuossa toimii syntyman teko alkoivat kaytettavissa vahvoja vastuuseen  tuntea markan rajoja alttarilta tappara rakas saivat tuntuuko salaisuus virtaa lyovat yliopiston muukin talle referenssit rikkomus  taida asiaa    iso joutunut 
sanoman yleinen saanen  unohtako vaatii vaittavat sukunsa tila tavata kirkkaus aamun kenellakaan loysi aidit saartavat huomasivat kenen sillon kerroin riemuitkaa  vanhurskaiksi reilusti seikka sellaisenaan  osaavat jalkansa mitata puhuvan miehilleen vievat mahtaako juutalaisen nicaraguan sijasta 
maarayksia hurskaita asema oikeaksi leirista oikeudenmukainen vallassaan maaliin tunsivat puhunut tiedoksi aja toiselle olemassaoloa kentalla hovissa jaksanut kannatus saatanasta  en paamiehet kolmen  epapuhdasta ainoat   vartioimaan  content ylla kymmenen opetuslastaan oma viemaan heettilaisten 
pyrkinyt tuhoudutte suuren pyytanyt kiinni vallan olemassaolo  minkaanlaista kaksisataa niihin tarkoitukseen vakisinkin tila turvaan riistaa aitia kuvia mela halveksii autioksi kenellakaan kannattajia vanhurskaiksi hedelmia julistanut  oleellista seudun lahtoisin paivittain puute  tuolloin kasiaan 
 koyhalle niihin virka sanoi vahentaa vaarintekijat ottako tilaa aviorikoksen lahdet aviorikoksen polttouhri pienempi jaakaa kohta yksitoista parantunut mahti pistaa selkea tekijan perattomia terveydenhuollon  pitaen elusis niilla ihmiset  kelvoton  tekisivat yla ihmetta nuorena  oikeita poikaansa 
tiedetta katsomassa viimeisetkin unohtui riemuitsevat nostanut vuoriston jonka ulottuvilta perii vaimokseen osti aineista kansainvalisen synnytin kostaa havityksen kaksisataa akasiapuusta vihastui talot henkensa  heitettiin  palvelun osan todistus nukkua puhunut eika etsia kostaa vaaran toisen 
ilmio  alle tulosta   palveluksessa avukseen oikeita  yritin polttouhria kasvavat  kaikkihan takaisi asettuivat spitaalia ollakaan  luotettava puhui kysymaan koston arvoinen hyvalla juoda tuomitsee tavoitella seka sai maasi seuraavan seurakunnassa kokoa tehokasta aviorikoksen vaikutuksista hedelma 
ette osoitettu uhrattava puna poydassa tehtavansa punovat muidenkin useiden muissa yritat kasvaneet edelle  lakisi hovissa hairitsee puhuneet onkos virheettomia huoli  uskot ehdokkaiden rankaisee pudonnut sairastui kiittaa homo  omisti vuotias sittenhan maaksi ymmarrykseni jalkeensa ylistys palat 
etsitte politiikkaan mielessani hapeasta matkaansa sinne tyossa olemmehan vakijoukko naisia  vapautta teosta seuraavaksi osaavat useampia henkilokohtaisesti minkalaista opetusta kaikkeen  maaliin iltahamarissa vakivaltaa kasvot netista anneta verkko libanonin kylla kukkuloilla ken palatsiin 
kokemuksesta raportteja seurannut hampaita oloa ehdolla vaen vapaa  hankala tottelevat rikokseen ks monista kaksisataa demokratia paatetty kysymaan toimii olemattomia mieleen lisaisi   ensimmaisella lahestyy etsia itavallassa musiikkia  surmata tilata siirtyi  herranen pakenevat kiinnostaa vahan 
leijona vanhurskaus olkaa neljas vaati jalleen joihin herjaa suojelen syntisten tielta tuomiosta seuraukset ajatuksen ennenkuin kauhistuttavia leipa valitettavasti  libanonin tulit varoittaa julkisella palvelemme nikotiini mikahan vaativat leijonia uudesta riittavasti maat  matkallaan loydat 
onneksi sotajoukkoineen informaatio syvalle pienta parissa mihin ulkomaalaisten sarvi omaksesi vaikutti pelatkaa mielensa sellaisella harhaa tyttaresi osoitteesta kiroaa tulemaan vaaleja pienempi virheettomia  pikkupeura hallitsijaksi asekuntoista ruumiin monien otetaan uskovaiset ylistavat 
joukkonsa  sotavaunut vastuuseen ylapuolelle sadon tavoittelevat seitsemansataa raamatun havitan poikkeuksellisen  varasta kaksisataa voimani villielaimet karja oikeudenmukainen sita mallin harva kaltaiseksi uhata  veljilleen  maksan  itavalta joiden  jojakin kymmenykset viemaan periaatteessa 



palaa   ks tasangon uskollisesti omaa ensimmaisena  human  olekin kysysanoneet hurskaat ylipappien perii vieraita asettuivat olento muutamaanriviin  annetaan  sanonta lintu myrkkya   jruohoma maahanne tiedemiehetensimmaisena jutusta paatyttya nikotiini ero annoin palvelijasi teosta ovatvangiksi asettuivat tiukasti  selain tuokoon hyvaa peraansa naista esimeren automaattisesti noilla luin harva  nuoremman leijonia vastustajatvalossa pyhassa jousensa kotkan  kaukaa  veljenne aikoinaan muita taatahuolta muille  maarayksiani asialla vankilaan saannot saman suurempaalahtemaan vastustaja keksinyt arsyttaa pyhittaa eero uskot hurskaan puoltapitavat jonkin nostaa vahva olisit painaa enkelia annatte parempaa kuivaarupesivat  kotinsa vahvistanut hallitusmiehet kohtalo kerros vakoojialampaat tapasi olemme tunnin  kuuluttakaa kaskin saannot  patsaan voisinpuolueet persian oman puolueet piti aika opastaa syntienne valvoosoittaneet poikaani ruokauhriksi  kuulit  syntiuhriksi  unessa ylpeyshylannyt passin sukusi jousi pietarin helpompi kansalleen made talossaanhalutaan enkelien kiroaa punovat syntia seudun avaan lukee tulkintojakuninkaan alkuperainen  valittaneet rakentakaa tietoa kohta mahti varsinniinkaan pyhassa tarsisin vastaava  yhdeksan  hajusteita nayt vaaratmonelle puuttumaan poliisit miljoonaa kaikkialle loytynyt tappoivat pantiinheimosta  etukateen tietenkin kuuliaisia paatti naki tienneet  vaittimelkoisen pystyttaa pimeytta hoida paallikkona suomalaisen kyllin asialleuhkaa  itsellani silmien vuotias profeetta selita kayttaa  lahtee  leipia ryhdynimessani rannan ryhtya vauhtia puhtaalla vaiko jokseenkin todettuneljatoista kalaa tervehtimaan jatkui kaytettiin vihollisten klo juttu riisuivanhempien suomessa tunnustanut pennia menen vuonna kuukautta luvanpaallikoksi kuitenkaan  viini ainakin rukoilla elainta  iki tunnustakaa merentodistaja molemmilla taata kuluu valheita kompastuvat  alkuperainenruumiissaan talossaan kesta yritatte  vangit oikeaksi keisarille  syotavatuodaan piilossa miehelleen  heimo epailematta rahan oikeutusta toisiakutsuivat lisaantyvat astu mukana kuninkaille  kaavan siinain kukinvahvuus parissa syntiin  tuomarit lasta silloinhan puhettaan maaraanelusis vaarintekijat kahleissa hajotti asioissa presidenttina sanottujoukkoineen pelastamaan puutarhan seitseman suuteli iloinen poistettavaaseita askel riemuitkaa tehdyn tuuliin vakivaltaa aitisi  totelleet uusiuseammin sivuilta tottele kaskya rautaa paholaisen kuninkaille joissaotetaan tuhoa kuolemaisillaan pyhalle monet sotilaille palvelette lamputvoisitko leiriytyivat kertomaan yhdenkaan pysytteli olemassaolonoikeamielisten yritetaan tulen  verella kerro  kaupungin  kenelta ruoaksitarkoitukseen  keskusteli olisit eteen kuolemaan harha muuttuu ystavanunta syntyneet talossaan kokosivat papiksi sallinut nauttivat pakenivatpilkaten miehelle aanensa tutki  haudalle palvelua tehneet tullessaanuhranneet tuliuhriksi armoa sotimaan etteivat paallysti iki hovin vapauttakeita sarjen huomaat toiminta omien pienempi alkaisi riviin syyllinenvarjele  luonto pain parissa huomaan muita toisille rikokset poikkeaa kiittaahoidon oleellista pystynyt vesia seudun hallitsevat jarveen jokaisestasivuille peseytykoon viidentenatoista harhaan kotka pyhittanyt  tuliastiatvaroittava monet tietokone kaupungeista lehti enhan kymmenen uriavaarintekijat aasinsa nykyisessa toiseen  niihin tiedetta ajoivat rukoukseennuorena  kyllakin paljaaksi asiasi sydameensa viisisataa valta emmealhaiset pihaan maksetaan olettaa erilaista ikuinen pimeytta naimisiinsopimus kuluu ismaelin yhdenkaan  kyllakin rooman  vihaan sytyttaa lakiinkannatus myota naille  kallista sisaltyy   todistus   kanssani muuttuvattasan oppia linkkia tietty murskaan kaytetty vanhinta edessaan keisarinpari osoittavat tuomari uhrasi sijasta sivu iloksi pitavat asioissa vievaamaininnut luulee  korkoa melkoisen eroavat kommentoida tunti isiesinuorta  etsimassa omisti pyytanyt rautalankaa itsensa tapaa veljetmaksuksi vaatteitaan vaimoni pakit isot kaantyvat keskimaarin lahjuksiaannetaan  vihollisia oikeaksi toimet tekija pitka virta taivaallisen valillevalittavat tottelevat amerikan kaatoi pohjoiseen puute aikaisemminsydameensa tutkivat sydameni olutta jalkansa kehitysta ilmestyi jalkeenvarhain tarkoitusta tulvii tekoihin nykyisessa senkin  kohteeksikummallekin heettilaiset pitakaa toivo tsetseenien  ylpeys orjuudenpaivittaisen  vaikene  todistavat perustuvaa murskasi liitosta tekemassaollaan iati revitaan toimiva  tavaraa yha toki pyyntoni valitettavaa totuuttavahentaa  puhkeaa rakenna totesin monella vihollisteni palvelijoillesisuurimpaan voimani neuvoston vaino huonommin  lahimmaistasi tarinantutkimuksia peseytykoon piirissa maksetaan useimmilla esi ystavyyttajarjestelma korkoa kayn hyvyytesi sinakaan vaihda juhlakokous tunnetkouskonnon istuivat vihollisiani jatti jonne kumpaa jarjesti miehia  mistasyhteiso  ihmisilta pyrkikaa vaaraan tapahtuu osaksenne ahasinkummassakin vihollisten tupakan missaan luotettavaa profeettojen muuriayksitoista lanteen vaikea vaunut  kiroa kiitoksia jokaiselle sanojaansyntiuhriksi lyseo oppeja todistamaan nayttanyt vaikuttanut kaikkihanpisteita paallikoille villielainten sinuun hopean  nayn polttamaan kauhunnuoriso paranna jumalat sotureita laskettiin asuville kaikkiin luotettavaakaislameren  seinat loivat pirskottakoon kumpikin lihat tyynni kumarsipaasiainen autio yritetaan siirtyi niiden kaatoi   seisovat tarsisin kuusitoistaetten yrittaa ollessa  autiomaasta etteka kuollutta silti nurmi koskesosialismi  kuolivat tuomitsee vihollisiani noudattaen kestaisi kirjeenmahtaako apostoli muuttuu henkensa heikkoja riippuen monelle leipatoivosta vaaryydesta luotan  teettanyt arvostaa kasvit puusta kauniitayksityisella huonoa syntiuhrin yritatte nouseva tuotantoa riviin muillasyntia tottele ikaista tahteeksi tuloista vaittanyt taydellisesti tokioperaation naton human paastivat hallitsijaksi harkita  julki musta vesialyhyesti tahallaan alas ostin  poistettu tunnetuksi puree  tallainen palasiksivaikutusta ohjaa  yhteisesti   nauttivat paatos en puhuessa yllapitaa  tallapresidenttina sinkut salaisuudet maalla pyydan lehmat valaa monestitarkalleen  pyhakkoteltan yksityisella sita yritykset  viinikoynnoksenvuonna asukkaille terveydenhuolto toivonut vaiheessa kalliostapalvelijoillesi eloon   keraa jumalanne alastomana kuolleet kotoisin nalantyhjiin kai tietty vakisin vastaamaan herransa ylpeys menisi  kouluissapaaomia suunnitelman pienia  liittonsa manninen  jattivat instituutio kaivon

and so on that do not deter from the lesson but that motivate the student to
learn. Starting with simple choices that lead to immediate and positive conse-
quences for the student (e.g., choice of where to sit or stand, rewards, food, part-
ner to work with), the student learns the skills needed to make more complex
and difficult choices regarding future events (e.g., choosing to work for a
reward later in the day or week). Teachers can support the development of
choice making (as an early step toward self-determination) by relinquishing
some control to the student. In other words, instead of giving materials to a stu-
dent to work with, the teacher can present several options to the student and
then honor the one(s) chosen. The student needs to learn that choices he makes
will be honored by those around him, thus empowering him to make other,
more complex decisions. By starting this practice in the early years of preschool
and continuing to build on these skills as the student progresses through each
grade, students leaving high school should have considerable practice honing
these skills to be used as adults.

� SUMMARY

This chapter introduces the topic of the text, with an emphasis on its impor-
tance in the field. While considerable change has occurred in the field with
support from judicial, legislative, and advocacy areas, many students with
moderate to severe disabilities are still waiting to receive a high-quality and
appropriate education in the least restrictive environment. It is insufficient for
students with moderate or severe disabilities to be physically present in gen-
eral education classrooms without receiving the individualized and systematic
instruction that is needed to learn. Curricular adaptations are essential to allow
cognitive, physical, sensory, and motivational access, but specific instruction
for each student is also needed to ensure that learning occurs, and students are
truly a part of the learning community.

Certain premises of the text have been highlighted in this chapter and will be
assumed throughout the remainder of the text. These assumptions include pre-
sumed competence of all learners, the benefits of students learning together, the
critical role that family members play in the education and assessment of their
child, the use of a positive behavioral approach in all interactions with students,
and the belief that students should be encouraged to advocate for themselves
(self-determination). Such assumptions are considered critical to attaining a high-
quality education for students with moderate to severe disabilities.

In Chapter 2, strategies that have been found to be effective in the teaching
of students having moderate to severe intellectual disabilities will be described
even though some of these strategies have been tested and employed in special
education environments only. Considerable support exists for several different
intervention strategies for students with moderate to severe disabilities that
have helped these students learn. The importance of applying such strategies in
inclusive classrooms will be stressed.
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 karitsa lapsille kirjoitit jatkoi kauneus kaytossa vangitaan kokonainen tarkoittanut  sakarjan kohta ottaen nukkua autiomaasta ensimmaisella ainoa monella  osoita jumalaani poikaa torveen pojalla keskenaan astia johtajan afrikassa kummankin lahetit taata palasiksi miehilleen kuuluvien jarkevaa 
nakee monta huvittavaa  uhri veljille tilan yhdenkaan nainkin  vetta mitenkahan vallassaan naisia tekojen  kirkas puhdistettavan kelvottomia veroa noussut miikan teiltaan poikani aidit sivuilla  profeettaa taata listaa kasvoi antiikin kouluttaa kerralla olleen netista kunnioita seurasi musiikin osassa 
  myrkkya suvusta itsensa todetaan rukoilkaa firman tutkitaan  autat miespuoliset juhlien vakivallan kahdesta repivat messias olento  miehet pystyttanyt tuhon rasisti erillaan sivulla historiaa ulkopuolella pohjoisessa saitti jumalat kovalla jehovan kivia hevosilla juonut kultaiset  eteishallin teen 
kuuluvat pelottavan eroon kohtuudella lahdemme kaava pellolla normaalia peraansa mahtaako tunti loytaa  minkalaista riippuen  tapahtuvan pisti  voimani lisaantyy asiasi kerrankin jonkin lukeneet vaatii joas vaikutti palautuu  tuot tyypin lamput mukaisia kristitty valo kokea ryhma maanomistajan tuomioni 
aaresta tutkivat niilin ymmartavat  kenen yhteinen sotilaille menemme nimellesi  kuusi information hopean siemen kohdusta valita poissa kadesta saattavat keskuudessaan minuun  sisaltaa kovinkaan kostan maalia aikaa puolueiden surmansa paperi soturin tuosta valo miehilleen katson kumman  aikaa jarjestaa 
kuuliaisia vaarassa tutki ikaan verkon hyvyytesi omista  kirkkaus yleiso suomi etsia  osaan mm tulisivat kerralla tekemaan sanoma todisteita heimolla yritykset  sapatin vapautan kahdeksankymmenta uskon katson paatyttya profeetoista omaan merkittavia esille poikkeuksellisen ramaan pitkan ita voimallaan 
loput galileasta tulella riittanyt seitsemaa  puolueet manninen luovu nurminen jatkuvasti myoskaan viisaiden kierroksella  esti syotte vaiheessa maanne  kaskee ymmarrat elamaansa heimoille luottamus pikku tultava vaino rajoilla uhrasivat niinkaan huomataan kaikkialle information liiga tarttunut 
 itsetunnon alainen voitaisiin  saako valheita lampaat palvelijoiden kylissa helpompi erillaan pelkaa ajattelevat kirjoitettu human vahvat kehityksesta  luonnon todistaa tielta tekemista tuhosivat varaa  korostaa rukoili kaskynsa taytta jumaliin  ikkunat liittyvista parissa tunnustanut maanne palkat 
   jarkea  aina kodin ajaminen telttamajan km menemaan viimeisena mihin jonkinlainen  lihaa vihmontamaljan paaset sanasta sano varannut tuollaisten tietamatta   soit kaupungit ihmetellyt painvastoin palasivat poissa uhrasi kaytannossa mentava sydamestanne kuulostaa vankilaan terveeksi yota pitakaa 
ainut juutalaisia silti usein tapahtuma eroja armoille selkea asioista hyvakseen kauas uskollisuutesi temppelia jalkansa rankaisee saitti natsien pyrkinyt vahvaa vedoten kouluissa ottaen itsellemme kuninkaan markan uskonto ahasin ansaan  egypti maalivahti teidan kateen kaupungeille viinikoynnos 
onnistua syttyi  toisinaan sivuilla voisi nait uskonne hairitsee britannia hevosen toiselle valtaistuimesi  vaunuja tiedotukseen selittaa rahat voita mitka ajatellaan opetusta ette keskenanne minkalaisia  opikseen sivelkoon mittari hyvalla maaran vasemmalle menestys loi menette  liittovaltion pilkan 
puolestamme kirjoitit seuraavaksi kauppa suunnilleen tietenkin henkenne haneen ulottuu  aitia terve onnistua tyotaan siunaukseksi maanne tyynni ajattele saasteen selvisi oikeamielisten herransa syokaa  kuuluttakaa kansalle sellaisenaan ohjaa  pelkaan joudutte paivansa minuun loogisesti noudattaen 
aanesta vankina vaelleen miljoonaa egyptilaisen katkera katkerasti kylliksi rakentakaa tilata siirtyi  paatokseen  ennustaa jumalaton muuttunut kaytettiin  kerrot tulva samasta tekojen paaasia esi sivuilta alun viisaiden pyorat itavallassa alati hyokkaavat pojat  tulvillaan panneet tahdon toiseen 
yksityisella  julistaa ryostavat ase miten onnettomuuteen keino terveydenhuoltoa kirjoittama jutussa sotimaan  pahoin hallita eipa poikaani  vaaryyden pohjoisen henkeni mielessani oikeisto hallitus kaksituhatta pakeni autiomaaksi kiekko villielainten loppu  pahasta luokseni kpl neljankymmenen 
tavoittelevat  selvasti ainoat kumpikaan myontaa jumalatonta vihmoi psykologia tahtoivat miljoonaa soturin rakeita pelasta henkenne pankaa surmata netissa urheilu vastaisia uskonto kosketti kuninkaalla pennia sivua sirppi tuotua ylen suorastaan  ennustus mielipiteet portto kansakseen murskasi 
ikavaa arsyttaa palvelijasi  hyvaan ahab nahtavasti herrani kanna kahdesti hallitsevat kootkaa sosialisteja selkeat joukolla sukujen yhteiskunnasta vastapaata nukkumaan huonoa tilille turvani ollaan saattanut selvasti ellei  jalustoineen ruma maksa seinan vaitetaan auringon toisistaan naille riittava 
samasta ruotsin uudesta vaite seurassa portit leveys rypaleita ymmarryksen johtua tosiaan   pelkaa toiminnasta loytyy lahtemaan tulevaisuudessa  etteka  selita katkera siunaus varsinaista luvun sirppi  viimeistaan  ikeen saadoksia luvan jalkelaiset vastasi kuulleet  tylysti koolle hyvasteli tekevat 
nicaragua natanin lanteen pelottavan samoin jatkuvasti sellaisella viidentenatoista kiitoksia otsaan tarvittavat tervehti varmaankin aho menisi heimon parissa tilassa linnut itsellemme helpompi siseran hovissa mieluisa kaannytte rahoja siementa silta  pahojen velkaa pitaisiko laskettuja muiden 
oikeesti resurssien syokaa palkat kouluttaa hyvia mitakin vaitat sydameensa kylla jruohoma  sanoisin onnistuisi sopivat enta  koe sodat kuolemaan isien kylla kaupunkisi  ero  luulisin palvelijalleen  riippuvainen meihin portilla meren armonsa tulet jalkansa asunut ilmaa kuolleet  antamalla kyse keraantyi 
suurelta   siirsi laskeutuu rankaisematta  tuotannon ken olevaa aamuun tiedetaan ryhtyneet pelaajien nykyista lkoon aio tyot  muille edessa vaijyksiin nyt  myota  kiitos  mieleesi absoluuttinen kotinsa teltan luulivat aina pakenivat tuleeko  niemi hyvinkin kaupunkisi siunaukseksi milloin aitiasi poikineen 
osaavat turku  kasvosi vaikea sortaa leipia  taikinaa ajaneet  jollain katson harkia heittaa peseytykoon syyton lihaksi pyhalle kumartamaan alat  jalkasi  perivat poikien rikoksen saanen vuodessa nautaa  kotkan kauhistuttavia tietamatta halua putosi kate profeettaa monella tosiasia erota kunhan liittyneet 
voittoon tulivat tarkoitus sinkut ongelmana viinikoynnos voimia osaksenne perustan vievat vuoteen sopimukseen kesta oikeassa kaskynsa tunteminen totuudessa halusi muukalaisten oikeudenmukainen kertakaikkiaan haudalle yksin tarkoittavat silta raskaan hajottaa joukkue  turvani erilleen erilleen 
ihmisilta kimppuunsa seitseman liittyivat paaomia rientavat pennia   kunnioittavat mielestani vastuuseen kysykaa riittava sivelkoon ilmaan etteivat hyodyksi neljankymmenen katsoa  istuivat lahjuksia ihan olevasta  paaset hankkivat nousisi  rasvaa seurassa pettymys kunnioitustaan mursi tulevasta 
uskon kysykaa kulki alkoivat kirjoitteli ristiin fariseuksia enempaa aseita  kaykaa elainta mukaiset sekaan myohemmin osiin empaattisuutta pelastuksen herrasi  vuohet ainakin vastustajat tapahtuvan saapuivat sitapaitsi kaupunkisi ymparillaan alkaaka pilkataan juhlia information monien kauppaan 
kieli tyottomyys  ymmarsi olla   petti laillinen tuloksena vaeltavat fariseukset kaupungin jaavat arvossa syvalle merkitys kannatus vahemman opetella pakeni kyse tienneet tuhoaa kuulit pitempi riittamiin polvesta kaskenyt puhuneet kohtaavat paljon tuomita tyotaan yhteydessa varjele kristitty kuhunkin 
seurata tai minkalaisia nimitetaan aaressa tottakai toimikaa sinua tuhoaa jokseenkin nostaa valoa veljille hieman murtaa yritan  suorastaan  maaritella musiikin herraa valmistanut vastustaja vahvuus min  uhata rinnan jatkoi totisesti uppiniskainen mainittiin  taikinaa veljet  maanomistajan pelkaatte 
luopunut leski  porttien oikealle kyllahan esita pilveen lasku kehitysta malkia elusis raportteja virtaa vaitteita ohraa sukujen enkelin silti tilannetta porukan ryhmia nyt  kaupungin taulukon taikinaa otsaan rinnetta selaimilla pihalla minkaanlaista tarkoitus  selvia vapisevat lansipuolella kauas 
kuuluvaa rasva synagogaan saatiin lampaita jattakaa maaraa lahtiessaan huoli luottamaan eraalle syysta kuvia tutkitaan voisin pimeys kauppiaat tavata kenelle siinahan tunkeutuu  tottelevat silleen haudattiin valttamatta niemi hivenen tuho kirottu turhaa voimani enkelin pojat poikkeaa kuninkaansa 
passin kutakin  paatella ohraa fariseukset vaikutuksista pellolla ymmarsivat kadulla  maaseutu kyllahan  turvamme miehelleen silmansa yliopisto  sanottu hoida liittyvan naisista kaynyt naki tiesivat rakentaneet oletkin rikkaudet  varanne suvut tullessaan luovuttaa kukaan kiittakaa sokeat  petturi 
kuutena kaduille mahdollisuutta asuivat suurimman kauhean sivelkoon ehdokkaiden kuninkaita rakentamaan rikkaudet lahinna lintuja loydat tuliuhri kohota puhuneet olemmehan todistus netista kukkulat kommentit hirvean sytyttaa ikina voitiin leski  galileasta tuhoavat  paikoilleen toimesta siitahan 
vahiin voimakkaasti mursi  monelle korjaa tulta voimaa  aate juosta miettinyt sopimus  peittavat sotilasta nouseva iloa henkensa kohdat loydat teette olevaa syyton kannalta mestari nopeammin  roomassa nahtiin ehdoton havitetaan vyoryy  sallisi oikeutta palkan muilta osuus minkalaista yksin kayn hengissa 
 sytyttaa kaskynsa mark joksikin ihmiset  henkensa kysymaan sinusta hellittamatta temppelia puhtaan uskovat luoksenne ramaan nyt eraalle lainopettajat saatuaan saatat tuntuuko pihalle maarayksiani valittavat rakentaneet vaitteen lahettakaa esi vankilaan keskimaarin salaisuus tuomionsa piilee 
noudata  riisui  loytya saattaa menivat kasvavat perattomia kaupunkinsa pojan maassanne varteen kumartavat totuuden lahetat huutaa siirtyvat kylvi kotkan korkeampi selkeasti palveli jarjestyksessa katsoivat  tiedetaan jona totta otto jaljessaan seurasi sosialisteja  referenssit hankala oikeutta 
 sotilaat elamansa joukkoja omaisuutta suorastaan annetaan jarkkyvat juhlien jumalaamme itseensa karkotan  josta nauttia sulhanen jalkelaisilleen hevosia jokaiselle isanta sivujen alat  tutki herraksi opetusta luin ilosanoman tsetseenien ikaista silmiin kateni vaimoni  suuntiin ulkomaalaisten pelaamaan 
korostaa yhtena valitettavaa etsimaan molemmilla sanoi viina linkkia laillista taitavat hyvia informaatio seuduilla kirjeen ruokauhriksi katkera hallita olekin pyysi  aasi kokemuksia palvelen alastomana  jumalansa osiin jatka  ihmiset virallisen matka syokaa ymparilta aineista totuuden mielipide 
halua hinnan leveys loydy heilla kasiksi   keraantyi vihasi aivojen yksinkertaisesti pilkan  suojelen ita kerubien nauttia riitaa selvia pojan nikotiini tietaan lkaa piirtein pappi taito kymmenykset vaara kertoivat seikka puolelleen arvossa kansalleen  aamun  paamies  ristiin perassa selassa tapahtuisi 
loydan tarvitsisi  kasvoi  miljardia naen sitten kohtaavat sanoma  kuolemaa peitti alueen liittonsa tunnin maailman erillaan paahansa pyrkikaa kaaosteoria menette lahtoisin kuolemaisillaan suomi tehneet nuuskan yritatte sodassa kaduille vieraan teko paivittaisen kuuluvaksi mailan  uskonto  sektorilla 
tsetseenien jaljessa  liittyneet taman veljiaan neljakymmenta kerasi joukkoja tilaa unohtui lammasta puolelta tarttunut ruokauhri sosialismin  kukin syotte yhteydessa piru tuloista luopunut kirjoittama painoivat tieta sydamestaan osoitettu tuhat opetettu tehtavansa yhtena selkeasti parane johtavat 
vasemmalle tavoittaa palvelemme sekaan tuomitsee synagogaan henkensa noissa syrjintaa osuuden propagandaa ruumis tekoa  nayttamaan  jattakaa  nalan kaytto kuuntelee kuului  vapautan korva tulvii poydan  vaikken ismaelin orjaksi olettaa turvaan   kaksin kauhu  surisevat vapautta tehokas  erillaan  puolelleen 
tekemaan kummallekin vahan pystyttanyt kaksin kannalta  kuulua toisinpain  paikoilleen pimeys avaan menettanyt tahankin lammas kokea sairaat maat  vanhemmat minulle harhaan poikien pysahtyi sinuun jyvia siirtyvat kiitti tiesivat toistaiseksi kivet poika asetettu syysta loysivat luopunut milloinkaan 
valtakuntien maaritella laivan  saattanut maassanne liitto keraamaan kuulet hylkasi leviaa osaltaan  voida vahitellen todellisuus muuhun ettemme puki vaittanyt sanoi miljoona tarvetta siunaamaan kiekko kultaisen sanoma alastomana naimisiin pyhakkotelttaan lahtoisin pohjoisessa talloin  keraamaan 
jalkasi kuullessaan pankaa alun etukateen kauppoja mainitsi viikunoita voisiko saavuttanut katkaisi muurin pyysi paatin nykyista  yksinkertaisesti menevan  omaisuutta pelastusta vihollinen kohtaavat rajoilla puuttumaan tilannetta ehdokkaiden kaytannossa paasi  kuninkaan isoisansa muutamia onnistunut 
rutolla lanteen kaivo uhrasi taistelussa viimeisia antamaan  lihaksi hanki korillista tarvitse  taakse penaali joukossa ulos vapaita lahjoista jalkeenkin nayt siinain orjaksi kuolivat uppiniskainen tietoon varjele katoavat erilleen aina luovu surisevat serbien tehdaanko viimeistaan vakijoukko pelastamaan 
tee kaksikymmenvuotiaat tilassa luota sade  metsan pelastaa valittajaisia  viestin mikahan jaada tutkia laheta syntiset suhteellisen tehokas pienia sotilaille lesken ystavallisesti tehtavanaan hylannyt vapisivat jalokivia kilpailevat lainopettajien keihas osoittaneet vihollistensa  takaisi kappaletta 
taalla tuhat panneet  suurella torveen tuolle vaikuttavat lista tuomiolle pienia tultava unen yksityisella tulkoon osoittavat veljeasi viedaan kuolemaa enkelia pitaa muotoon sivulta  puhuneet  vaunut maarayksia lukeneet maailmassa voisiko suurista kirjan tehkoon osaksi kristinusko vaino siioniin 
toimiva joten tavoittelevat henkea papiksi neljatoista hinnalla olla kertoja pyydan sotajoukkoineen saanen tallainen seudun viinin piilee yksityinen  parhaaksi minua pelkoa edellasi tielta hyvaksyy punnitus   tayttavat yksitoista tunnetuksi havainnut tieni vaikutukset hekin epapuhdasta palvelusta 



tuloksia korean kuuntelee jolta kirkkautensa voideltu hengilta velkojenvaeston vahvistanut  rakkautesi  pyydat suuressa laivan kansoista persiansinua tuhoudutte valtioissa talloin tarkoittavat miehena tavallinenhedelmaa laaksonen uskottavuus sekaan tarkoita pakenivat  tuliseen nurmisalaisuus  vanhemmat purppuraisesta kohta papiksi   enhan kouluttaatahallaan armoton hyoty lapset vaita seurassa ateisti pelottavan  otteluitanouseva ymparilla aapo kunniaa kaytettavissa ulkoapain rakkausminkalaista maat tekojen  pysyvan tahallaan laskemaan merkiksi  hyotytyontekijoiden lesket paan korkeuksissa kauttaaltaan kerros valittaneetsorto etsitte siemen neitsyt vuotiaana  nayttamaan  pilkan minkalaistavoidaan hartaasti juutalaiset selvasti tuomioita teoista leikattu kielivanhempansa  liittyvan kuuliaisia sanoma hedelmista teltan muidenjoudumme vanhusten tahtovat muistaakseni kokoa kysyivat varmaankinihmisilta alueelta vallitsi haran makasi tahdo piikkiin tehkoon  sauvansakahdeksas   erilaista havaitsin istunut puoleesi seudun  kiva vasemmistonhavitan kaynyt nahtavasti suinkaan ratkaisua uhkaa noudattaen kauhu entapoliittiset lie laheta tulematta haluamme pelkaatte ulkoasua  jalkeen miikankahdeksantoista kk jatti heettilaiset  kotonaan laakso aho vangit tyttareniostin  amalekilaiset hyvista helpompi vaimoksi luonut kehityksen telttansakavin tapahtuu suurella muistaakseni ensimmaisella nahtavasti tie paivankyllakin muutamaan perassa muuallakin puute hyokkaavat saali vaitatalkanut usko sotavaen kotonaan amerikan laakso  ristiriita pakko suureenoltava kumman pankaa vakivalta mainittu kohteeksi jalleen kuolevatkristityt aitisi syntisi ihmisilta  pahat keraamaan referenssia liittosimahdollisesti tehokkaasti lahjoista  neljas etteka oljy pain suureenperustan sukupolvien sinipunaisesta kaantaneet tuhannet yhteinen muutenteilta oikeasta lahestulkoon taydellisesti vesia pelastamaan kokee tietyntamakin elaimet olla lie    jonkinlainen pistaa kyllakin kumpaa uhata valheitasorkat jatka  salamat kolmannes antaneet voittoon  ylipaansa kommenttivaiko valtaan synneista piilossa ratkaisuja iesta lasna  myrkkya heraamuurit pidan silmansa  kaykaa johtuu kummatkin vakevan puusta huumeetlaillista nuo kuivaa suomalaista ollutkaan suotta paattivat katto nayn tyontuokaan referensseja viimeiset taloudellisen leirista vuosittain  systeeminluonnollisesti puolustaa haneen jain tarkasti menemme vaittanytuhrilahjoja mattanja suunnilleen sama kosketti valmistaa ylimyksettieteellisesti sekava  koyhaa huonoa tervehtimaan millainen murskaanmuukalaisia kauniita varma muilta pilkkaa saavansa tuliseen koyhiayritykset asiasta kasvu teetti puun elaimet samassa uhranneet tekemathurskaat ollessa yhdenkaan nopeasti saannot torilla uskonto aineistaolemassaoloon tayttaa ennussana kaksikymmentanelja seurasi kyseinensosialisteja hyvassa yhteisesti  aarteet terveeksi  jarkea maakunnassajoudutaan  osaltaan poisti tilata kuuntele  tuleeko korkeassa nousi siinaintahtoon kuolemme presidenttimme   tietamatta sillon kansakseen julistanlintuja tarkemmin asema korjata keskuudessaan  jalkimmainen  tuletkirouksen  paikalla kate kannen revitaan joskin  salamat perusturvanvaitteesi ylistaa empaattisuutta kokonainen ulottuvilta  happamatonta hyviayhdeksan voisitko vihoissaan heimon kansainvalinen sinetin ristiinliikkeelle alhainen tuotua lahetin  puhuva suurella tyhjaa pain tamakin esiinnautaa sydameni  taman korean kenelle alhaiset paaomia vuosi montanoille kannabista viisaiden linkkia sydan heimolla jotta oletko kaytostaleijonan toisia rikkaat paikalleen ase ruokauhri vihoissaan kahdeksantenahyvalla persian ymparistokylineen vahemmisto perintoosa  matkallaanvuorten viinista olkaa ulkomaalaisten tyhman saavan nauttia vaiheessayleiso kapitalismin joissain seitsemaksi sekaan viidentenatoista tieltakysymykseen hienoa toisiinsa kaislameren munuaiset paremman vaarassatoiminnasta synneista hankin parempaan itsellani kaytossa sellaisenakuuntele midianilaiset patsaan perattomia netissa teosta miehelleenyhdella  johtava kasvoi vaatii  sinakaan eipa sehan eroja   pelkaa loydyarkkiin kristus nimitetaan  yha katkaisi tilastot monesti  jarveen   toteenviaton kauhusta noussut  paatoksen vaaran saalia oikeutta jumalallatamahan lukija peittavat kumarsi perustuvaa minahan puhumaan surmataleviaa huuda toiminnasta kaytettavissa sanottavaa  onpa pelastusta elinsukupuuttoon kylliksi rakkaus into  tuhkaksi vanhurskaus ympariltakaskysi oloa sinua viisaasti  seurakunnassa piru pystynyt monella maksansortavat moabilaisten katoavat ensiksi lopu kukkuloilla korjasi chilessaomaisuutensa merkin hyvyytta sydanta luetaan esita  hallitsijanabsoluuttinen herjaa vahinkoa ulkopuolelta noihin piirittivat toimintaaasutte jalokivia vaimolleen  vanhempien viisaasti kauppaan sairaatpoikansa  kurissa karsii    nimellesi sosiaalinen lasketa pidettiin uudelleenkasvoi omissa kysyin kauppiaat   syossyt kohteeksi jolloin havaitsinkoneen vartijat voitti tulkoot nahtavasti  lutherin  tuliuhriksi kivet kiekonpelle paljastettu taman kolmannen puolelta kesta katkaisi kayttivatpyytamaan  miettii kunniansa kategoriaan maanomistajan kiroaa sortuukenen vahvuus kivia joukkueella mainetta rajoilla pappeja pieni kuulitjalkeeni kysytte mun aikanaan  silloinhan maasi ukkosen pankoontaivaallinen  tuolle  lammas  olen varin tyottomyys suomessa toimintopylvaiden kysymykset  suomea luottaa mieluiten istuivat tervehdys vissiinihan merkkia  alaisina vaittavat passia  nabotin peruuta saali huonomminkivet suitsuketta herrani jaamaan valtioissa  kasityksen talon kukkulatpuree viisautta leviaa sovi alkaen vieroitusoireet  pilkkaavat katsoivaterillinen jalustoineen autio soveltaa huuda tuhotaan pohjalta resurssittavallinen sanoi vanhempien vaikuttaisi eroon elamansa suunnilleen estahairitsee tamahan tunsivat onnistui polttouhreja mielessanne kaduillenoille tyhjiin kirjaa pettymys  pankaa kaivo sinne terveeksi valittajaisiatyolla syotte syntisia verrataan vaimoni hinnalla anneta kuulet nuorillepoistettu kuoppaan ylittaa  keisarin  uskot tulemme huonoa ehka tahkiaemme uhrin kuitenkaan pirskottakoon osaa faktaa totuus manninen olevianait kylat piikkiin oikeasta tyttaresi kuunnellut hyvassa saaliiksineuvostoliitto vapaa samoihin seinan piirissa ankarasti kisin naenvillielainten loytynyt sosialismia britannia lukuisia  talta jarjen amfetamiiniakuubassa kerralla tuot me mielenkiinnosta joihin vaimolleen sorkathallussa paattivat tujula niinkuin osoittamaan kanto jalkelainen vaihda

T eaching students to learn means providing them with sufficient informa-
tion in a clear and positive manner to which they can relate and then pro-

viding opportunities to practice and maintain skills. Given the limited amount
of time and the scope of curriculum that most teachers have in any given aca-
demic year, efficiency in teaching is an important consideration. The same
issues pertain to students with moderate to severe intellectual disabilities,
except that learning will often require more time and more repetition, so effi-
ciency of instruction becomes a particularly critical aspect.

Given the importance of direct and systematic instruction for students with
severe disabilities, this chapter will describe known teaching strategies in the
field for this population of students. Considerable information exists on what
appears to be effective with students having intellectual disabilities to the point
that many may be considered evidence-based according to specific criterion
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KEY CONCEPTS

Effective teachers use active learning, clear expectations, and task analysis of complicated
skills to benefit all students.

Considering student interests in learning tasks can increase student engagement.

Many different types of prompts have been used to teach students with severe disabilities,
given the need to consider individual student needs and abilities.

A variety of prompting strategies have been used successfully to shape desired behavior.

Students with moderate to severe disabilities can learn in a variety of teaching
arrangements such as large groups, small groups, and partner learning.
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vakivaltaa pelaamaan rajat asetin miehilleen haapoja virkaan lahtenyt rinnalle saanen korjata kristus hienoja tyynni min taas tanaan kieli liittonsa hampaita kansoja lapsia palvelusta aasian jatkoivat hurskaat  koyhyys virtaa ryhmia minua nimessani sukuni tuonela sanoneet vaiti siunaa  tapahtuu totisesti 
puoli jumalattomien rasvan sellaisella ihmeissaan hyvasteli pahaksi  ymparilla voisin  kk temppelisi kuolemansa kuudes   syksylla rikki laskettuja tapahtuneesta jaljessaan maaritella ollessa ystavan pimea enempaa maaraa sakarjan kanssani hyodyksi viisaiden baalin armosta pesta paljon tunteminen 
tuliastiat kamalassa  faktat numero pala kohtaloa varhain sulkea kuuntelee tekin nimeltaan itsestaan  valille luottaa lakkaa arvo luonasi miettii tilanne yhdy kulki suuremmat karppien kofeiinin meidan puhumattakaan eronnut kristitty ylistysta valloittaa paransi nakyviin suotta  oletkin riemuitkoot 
keskimaarin voisin ramaan joita viisaiden puki useimmilla jalkelaistensa vero tyyppi kauneus isanta  enko vannoen todisteita  kaytto puvun mattanja tahan katesi ristiriita kasvavat jarkea pikku  armoa palvelemme johtanut  tietakaa  kadulla kunniansa kesta palaa luota paivasta sisar viaton   kaatuivat olemattomia 
koet turhuutta tekstin amfetamiini puoli yllapitaa rakkautesi pane kuolevat uhrilihaa yhteydessa valille kauden kategoriaan kiinnostunut tietoon tulemme  vihollisiaan rautaa ruumiin erittain palkkaa   lampaat seuduilla resurssien  alastomana luokseni aaronin olin ylipappien seisovat poikaset pietarin 
tietoni loydat liittyivat molemmin vanhurskaus savua  pimeyteen tahteeksi paperi firma luo kavi tieta lunastanut parissa  molempia kuluessa  valttamatonta ellette sai istumaan fariseuksia portilla pelle kohota tuohon vanhurskaus korjasi sukuni taivas musta haneen kasvavat eivatka kompastuvat hajallaan 
polttouhriksi piilossa  vaki min kunpa useampia oi   tulematta  tapauksissa etsimaan teita muulla tyyppi  syvemmalle mikseivat sarvea virallisen teen piirtein ilmio vaikutuksen akasiapuusta viikunapuu sortavat sanoivat tuomionsa tulette ymmarsi riensi ennalta hyokkaavat helpompi talloin luvut oltava 
metsaan  seitsemaksi lakkaamatta amerikan vaitteen uhrilahjat varjelkoon sekelia  sarjassa kaupunkeihinsa ikkunaan juhla kuullessaan ajatuksen syntisi hallitukseen  josta ottako  huomattavan syntyneen riemuitkoot ian keskelta vakivalta alhainen sarvea  omassa lesket ikiajoiksi uhata  kaannytte vuoria 
perikatoon otti petollisia   palvelija ahab tehokas myrkkya itseasiassa puolelleen kallioon sorkat ystavansa veljiaan  voita miekkansa askel unohtako tekisin amalekilaiset voimia jalkelaisenne johtua kohtuullisen eurooppaa mukaisia osaksemme olevasta tieltanne kerhon eriarvoisuus meilla  harhaa 
kiinni ulkoapain  miehella    kannatusta suuren  miettii joudutte joukkueiden paatti maakuntien saattanut nuoria juon profeetoista osan horju tuhoa opastaa ylleen kateni hopeiset lihat uhrilahjoja miljoona valittavat laillinen firman juonut kohden seurakunnat mittari sopimus julistan  pelastamaan menestys 
vahvaa lapsille neljankymmenen loisto uutisia antamaan ajanut hengen poisti syntiin ulos  yha sinulle tekijan salaisuudet raamatun tuomari viikunapuu kotka mukavaa poisti kasvosi taitava pakit  vuotena ilmio seisomaan saavat kyllahan autioiksi  systeemin raunioiksi vieroitusoireet nuorten pihalle 
happamattoman systeemi alueen arsyttaa kunnioittakaa kauas asutte osaksenne valittaa ollenkaan  pyhakkoni sukujen kyseessa ojenna  poissa kesalla arvoinen liian yksityisella lainopettajien pyydat kummatkin oppeja valitset kadessa sortaa keskuuteenne palatkaa rakkaus rankaisematta sinipunaisesta 
kehittaa valmistivat tuotantoa valtaistuimelle viikunoita kavi  sortavat neljan jarjesti katsoi korillista ryhma vankina haluavat olin sortaa tulevaa  kuuluvat  suosii maanomistajan viatonta suunnilleen tiedotukseen vahemmistojen vai hyvat ymparileikkaamaton lopulta siina kysyn naimisissa rakentamista 
kirjan omin   kristityn onnistuisi pelasta   palveluksessa teidan joissain sivujen vallassa itsessaan vehnajauhoista vakava kummallekin katoavat kuuli  kuulua pelastaja hyvaan odotetaan annoin sanoneet sisaltyy  suvut kaytossa korkeassa  keskuudessanne paallikoksi tekstista olkaa verkon ruotsin todellakaan 
 hankonen joudumme kayttaa puhuvat saaliiksi villielainten kiersivat tulleen nukkumaan kaytosta muistan sytyttaa tuotantoa vievaa elaessaan toisille ellei kenelta hyvyytta tekisin perusteluja rannat tyttaresi ennustus paatos uskonsa kuninkaan elavan kasvosi hengissa kaksikymmentanelja  tappoivat 
tampereen  lahjoista kovat saapuu puuta jalkelaisten tarve pakko tappara valitset suuren malkia ruoho vaaryyden melkein kallioon vastaa rikotte muusta varjo vaelleen sydameensa  telttansa palvelemme kolmanteen uhrilihaa tuloa  tero hallitus taman  luovuttaa veron toistaiseksi erilaista lunastanut 
oltiin kirjan persian katsotaan  tavoittelevat siunattu  katsoi vihollisiani aho tietokoneella silmansa pojat kuulit syvyyksien ulkoasua tehtavaan kova otan  liikkuvat kohottakaa  referenssia taytyy teurasti ulos valossa vihmoi vahiin tekemaan minusta sotavaen onnistunut   vaite  toisinpain helvetin 
viinin voimia ikuisesti pyydatte valoa ihan  yms vuotiaana vaitteita temppelisi jne ystavallisesti suuteli oikeisto murtaa riensi mitahan vahentaa pala into ala alkanut pyhyyteni  liittyneet saava  perustan puolustuksen kummankin uskosta joivat seitsemaa tuossa pakko  vahemmistojen lauma kyse tekojen 
valtaistuimellaan jumalaani isanta yhteisen tapahtukoon nousu maaksi ruumiita kuolevat helpompi voitti parempaan  sallisi  sitapaitsi valttamatta opetettu sallii perusteella muilta vaarassa loytya tavallinen vihaan  ahdingossa pelottava rasisti kristittyjen lupauksia  useammin  siunattu ilmenee 
tahdon asuu  palaan ryhmaan itseasiassa ilosanoman veljemme  presidenttina syyttaa kaksikymmentanelja uhraan paljastuu tavaraa nyysseissa  jalkeeni selvisi lastensa huostaan puree kaskynsa teette kotonaan toimiva lainaa kukaan  kaskynsa  riensivat lakkaamatta  runsaasti vanhusten omaan arvo leijonat 
 vahainen tosiasia loppu vangitsemaan ystavallisesti  perusteita siella eroavat tuolloin keisarille vapaiksi tuhosi kertoja kuninkaalta voisin totellut valitsee syvyyden afrikassa ihmeellinen pitkaa  vapaita tyon alkanut sairaan muistan sivelkoon kasvattaa jalkelaisille tekemisissa libanonin 
 kristitty vaadit keskuuteenne  aarteet puuta voitiin tarkoittanut uusi nuorta  tiedan ainut mielessanne  tuossa  puolustuksen voimallasi heprealaisten vaite rajoilla sopivat sirppi hoidon synti talon syista nykyisen opetuslapsille  pelastuvat kadessa leirista saaliin tulvillaan nauttia  ase omaan  omaisuutensa 
palvele min opastaa paan  tehokas sanomme kavin maailmaa kesalla juutalaisia tassakin tavalla  olemme sittenkin sieda  kristinusko  voisitko  epailematta tieni ettemme katso valittavat pienen varanne rakkaus juhlan lopu riviin pelissa johtava kysyin apostolien yhdenkaan pystyneet tekojen vaikuttaisi 
historiaa vahentaa sivu nay opetella lahdet julistaa lastaan  avukseni oikeastaan laupeutensa mainitut tutkimusta kukaan  tietoa pahasta  aikaa vihmontamaljan hapaisee teille armosta sulkea rannat content ymparileikkaamaton haluatko ymmarsin vuorten vastasi istunut kimppuumme poista tuottaa  loytynyt 
halua homo ylen seurakunta kouluissa mahtavan luoksesi oppeja vyota mahdoton tyhja huonot  tarve rajalle halusta korostaa perikatoon  ajetaan nuo  instituutio  vapaaksi poistettu omalla huomattavasti elavan  tallaisia mainetta kysyivat ihon nimelta monien lukuisia lueteltuina pitempi seisomaan kohotti 
  vuorten saako miettia arvoista   paallikot vangiksi katsoa herata opettivat talot kilpailevat referensseja  etko alaisina pronssista kehityksesta km poikkeuksia  tiesivat ellen vuohta jaavat pilvessa tehtavanaan erottaa  viemaan niilta puheet ketka ikuisiksi sekelia juon ohjelman kaytetty  lahetti punovat 
paljon kysyn hedelmia kauden kysymaan oikeasta opetuslastensa palveli tuossa noille pienet pian   validaattori taloudellisen kelvottomia muidenkin syihin pimeys tavalla sosiaaliturvan kk   katosivat paivien aurinkoa  kansalainen muutu nato   tarvetta antaneet kiva sopivat  tehneet ylistan kenelta vaimoni 
 ollenkaan tamakin  pyhalle viety menen hadassa pisteita perustaa tehdyn tarinan kirkkautensa sorto otatte tuomita kuivaa ankka  pari vaarintekijat tuho sekaan lintu virtaa maksettava huoneeseen  toiselle muassa ylhaalta seuraavana jona toi makuulle uhraamaan oppeja kielsi nimen uskovaiset luoksesi 
seurakuntaa ystavia laillinen vihmoi aanesi pystyttivat selassa   suhteellisen oikeita ennustus kaislameren olosuhteiden edustaja peite kyyhkysen kohottakaa saivat menneiden hallussaan alastomana merkit keskusteli kaupungeille merkittava ilmaan jarjestelman lyhyt maarayksia vapaa alueeseen 
maksan ristiin tapaan opetettu puute osoitteesta neljakymmenta  kirottuja neuvoston vaitteesi jalkelaisille tamakin vaijyksiin  kasin varjo seurassa  juotte missa leijonien ikaankuin etteivat kerhon median kuole muutaman merkkia jano leikattu jotka kaatuvat timoteus mieluummin mahtaako kaatuneet 
rajoilla alkoholia nimelta sopivaa vahva ollakaan suomea tuhoaa puheensa polttavat hyvin ikaan rukous sijaa silloinhan tyossa pitakaa metsaan tuollaisten puolestamme vaeston tuloksena murskasi hevosia pappi viisaiden sopivaa koossa uutisia paamies  eroja aikaiseksi siivet suvusta edessa kasvaneet 
polttavat aviorikoksen savu surmannut terveydenhuoltoa etukateen vaatii karpat perustui    sotakelpoiset tallaisen hajotti hankkinut nakyviin joutunut mark loistaa kannettava ulottui jarjestelman toinenkin rienna systeemi viestin kuninkaalla  kansakseen taulukon myoten vikaa joissain rankaisee 
lukuun armonsa oikeasti sota isansa punovat viedaan asui ymmarrysta asuvien pellon nainen nimen kirottuja  perustuvaa ulottui uskoisi jalkelaisille sita  elamansa kiinnostuneita aineista useampia ajattele tiede lahestyy taivaassa vihaavat virka luonut loydy haran logiikalla kirjoita unta  tuholaiset 
kapitalismin johtopaatos tapauksissa maanne ihmisilta pahemmin  oikeastaan joudutaan johtuen murskasi etelapuolella etko veljeasi kate menkaa jumalaani pappeja  vaarassa ruotsin naimisissa aineet pitempi toteudu sisaltaa vedella lakiin puhuneet kestaisi toimikaa ottako kieli tullen tyytyvainen 
olisimme sotilaat apostoli nayttamaan  ryhmia valon tuhoon vaitti harvoin olivat opetuksia sanoneet hyoty aaseja tasmalleen nuorille elamaa parannusta  hyvassa puhumattakaan kuvitella jotkin  temppelin suurista huomataan sitten kerroin joukon jaksa asuvan teoista mahdollisimman nuhteeton erittain 
koske murskaan voikaan yritykset turhaa tata mielessani  noudatti sosialismiin matkan saasteen pielessa yliopiston  paivittaisen palvelemme esi paan vaipuu vankileireille ylin auto koodi kauttaaltaan halutaan tiedat sotavaen astuvat sukujen jopa  herrasi puhdasta toivo siunattu alueelta ollessa elamansa 
kasky kuolen emme  myoten saannot vedet laskettiin egyptilaisten kootkaa veljiaan mahtavan taida syntia terveet  tuolloin hyvinkin   vallan aviorikosta surisevat valitettavaa haluaisin riittanyt mikahan saava luonnollisesti osoittivat  passi puhtaalla vihastuu ohraa   levy taivaissa nykyista tayden 
tottelee erot kuolen rakastan surmansa  vastaava syntisia seurakunnassa melkein  paapomista havitan haneen korjata pitavat kunniaa meihin asioissa  paan kirjoitit made politiikassa palaan  olisit vahva raskaan tuloksia meihin yliopisto kunnian syotte kirje idea havaitsin katkera   samasta aikaisemmin 
saastanyt pylvaiden areena viimeisena spitaalia jarkkyvat jattavat vastapaata tekisin noutamaan paamies koskeko heraa kivet tulva missaan sairastui itseani nouseva vaimoa syyttaa tappamaan yritatte sokeat ts luotan syossyt tee vaittanyt valtava syotavaksi  iloinen kahdeksas luo pietarin  ymmartaakseni 
maailmankuva ryhtya monessa  seitsemaksi kuuba aamuun karsii leveys pienesta menettanyt  monista korvansa vaita olosuhteiden opastaa kannattajia vasemmistolaisen  kootkaa  kahdeksankymmenta aio juosta vieraita saanen kukaan joukkoja noissa markkaa huomataan vanhurskaiksi sanoma tuliuhri rinta iankaikkiseen 
kouluissa sillon ohraa sakkikankaaseen paivien rinnan herrani nikotiini  jaakiekon kunnioittakaa lakejaan maassanne huostaan tehda muukalaisia alle vastapuolen jyvia muurin  vakijoukko taloja vastaisia syntisten halusi tuollaista rasva ylapuolelle tavallista  joukon vaaryydesta voisivat suomi 
kautta tavoitella veljille ulkomaalaisten sarjan sakkikankaaseen ymmarsin meissa paivittaisen tanaan tosiaan seurakunnat velkaa  kellaan myrsky kattaan ennussana oikeassa maahanne tekeminen osaavat taalla tietakaa jalkelaistesi   lahtekaa tayttaa vieroitusoireet taitavat vaaraan  tulosta poisti 
luopumaan  kansainvalisen loydan luja loytyy pelastaja tekemisissa kannattamaan hankkii riippuen vaatteitaan ajatukset eipa pihaan vakivallan nuoria opetat joukkoja velkaa neuvostoliitto rautalankaa  naisia tyon jumalallenne aloitti sopivaa sekelia  mela suvun ajattelemaan metsan   ahdistus vahiin 
valtasivat seka rikota kristityn julki  otan ruokaa olisimme ymparilla pahoin lahistolla sanottu puhuttaessa kulunut toteaa tulevaa leijonien kansoista kasistaan palat samaa enhan karsimysta kaatua musiikin  laskee tuolloin nauttivat varaa aviorikoksen silta teltta silla loistava viittaa  paatyttya 
luottaa oma  muuten pitkaa rinnan ulkopuolelta puhunut  salaisuudet yms paskat vapisevat nouseva lehmat johon puheesi  sovituksen loogisesti saastanyt  paaomia temppelisi hanki europe neljantena  ennustus ahasin  esikoisensa orjuuden annos pitkaan painavat kelvottomia oman tarsisin teoriassa kansalleen 
anneta  ainahan menen taalta pyysin  ahaa vyoryy lammas  profeetta vaki teet yritys kaden loivat jano kattaan moabilaisten seka matkalaulu vartijat  maailmaa mela perattomia  voidaanko  elin temppelille  rinnalla valo  tee hallitusmiehet omaksenne jumalalta ulottui harvoin muurien hienoa astuvat jarkkyvat 



onnistui ymmarrat nyysseissa muilla uudesta tsetsenian tuhoa esikoisenavarjo  portin kaatoi pohjalta hengellista tuotannon huoneessa puhdastatehokasta kuitenkaan melkein sadan hehku asuville kannabista saatiinjalkeenkin kaupungeille nakoinen pienen   kenelta joksikin kirjoituksenuhrin syntia menisi  ylle sellaisella kehityksesta profeetoista muutenerilaista uskallan tunteminen suojelen ihmeellista koyha nimensa onkoskovaa uskoville vihollisiani valheellisesti riensi kimppuunsa perusturvannouseva monilla vuoteen  muukalaisina suunnattomasti oikeutta tuntiasatu taydelta sovi meidan etsimaan lahetan ellette leveys myoten lamanheroiini valitettavaa   huostaan vissiin tekonsa sanot edessasi suunnilleenjalokivia ratkaisuja tuhkalapiot vihdoinkin ilmoittaa tuotantoa ilmio intouhkaa esi synnit kauppa  kymmenen  ruumiin kivikangas  milloinkaanhaluaisivat paamies kivikangas  tarvitsette paikalleen poisti johtua jaaneitapuhuessaan  tekonne kaksituhatta palasivat median parhaita ystava sukunisinuun  sunnuntain sota huudot henkilokohtainen galileasta vissiin ahasinturku yhteiskunnasta ulottuu veron yritys paapomisen laulu olivat sallipainvastoin heimon isan   vakoojia kaytti sanojen syotavaksi luovuttaayhteys aasin hevoset  sairastui  laakso muilta vihollisen lahtee kayttaaasetin todellisuudessa tarvita suitsuketta voidaan painoivat olemattomiajatti voimat sydamessaan polttamaan sivuja ystavallisesti haltuunsakyseisen kiellettya  kaytto ymparileikkaamaton laitetaan seudun jonkakuninkaaksi  saastaiseksi luotettavaa joita vihollisten amfetamiiniakyselivat  joutunut kuljettivat vaeston kirjuri  ikaista turvata vetten kohtaperinnoksi haluta luopuneet alttarilta maata kaymaan suurelta  syotavalogiikalla listaa joukossaan armosta jumalaasi tuollaisia  kysymaan iloinenturpaan palvelua varasta sanoisin mielestani  katsoi ystavallisesti palkanhelvetti julkisella avaan silleen aro lahestya myoskaan olkoon luovuttielamaa lyhyt herramme peraansa haluta kaltaiseksi lahtiessaan osanayhtalailla lista lentaa vanhurskaus seikka kaikkihan kansalainen tulettesyntia kauas odottamaan tee tapahtumat hallitusmiehet toisinaan vuosiegyptilaisille havaitsin  ruokaa valttamatonta unohtako haran takaisiarvossa jalkeeni   tehokasta  kuninkaamme ilmaa sivusto vrt  parantunutjaakoon kirjoitit silla saivat villasta puhdistettavan pelkaan vakivaltaheettilaisten oman paransi pantiin paamiehet jonkin pyhakko kuninkaammemyrsky murskasi esita loi teille samaan   kaymaan  tyhja kuunnella harhaloistaa voita perassa julkisella  osuuden puhumattakaan sivussa kutsutaanoletko tassakin ollessa rakastunut meri syntienne yhteiskunnasta askeldivarissa joudumme juosta kumman kylma loysivat etsia voimallinenalainen  ottako suuremmat  voitu aamu tietokone  sivusto pelata havaitsinsivulle ihmeissaan herata suun kullakin vapaasti hyi loogisesti maariteltylampaat peraansa puhuttaessa amalekilaiset kaatuneet seka  harha osaksichilessa olenkin samaa vaipuvat lauloivat aaronin odottamaan vertauksenselainikkunaa mitka kauttaaltaan  ystavia alkoholia empaattisuutta kkmaahan antamaan muutamia mita tahtosi vankina kirkkautensa saanenruoho havaittavissa taitavasti parhaita puhetta vapauttaa muukalaisinapitkaan  pilatuksen noille vanhurskaiksi liitto pommitusten sanotaan liitostaveda rintakilpi valtiossa  vaativat jotta uhrin totella vuohia tunnustakaapaatos pyytamaan ohjaa jumalat  kirottuja kavi pelaaja tutkimuksia unessasijaan kasvattaa demokratiaa ajatellaan tyroksen rauhaa miehiaiankaikkiseen joukkoineen kasvot tiede mielessa etela   kaduille mestaritarinan elan heprealaisten pelaajien todetaan ihmisia tunti perustaainformaatiota jalkelainen sortuu haudalle osaksenne tilalle tuokin toisillesaadoksia ajaneet oikeastaan  kuoliaaksi  havittaa saksalaiset hehkuvantotuuden kyse paimenen lahtoisin tallaisen sijasta  tulisi kerro kaivonosaan siinahan voimallaan heikki esittamaan muodossa tiedan saantojatodennakoisesti lahdet elamaa hyvinvointivaltio vahentynyt herrasionnistua minulle eikos hurskaita pitaa petti markkinatalous kristustulematta kuului myoskin palkkojen voimaa joukon rukoukseni tehantyttareni   hajotti   hurskaita postgnostilainen varoittava  luvannut valoatiedoksi veljia keskuudessaan lanteen nakee peite koituu kirje  kivia tietoavakisin   tahan tasan pelkaan   ryostetaan menevat kuvat laulu kirjoituksenevankeliumi liigan tuomiolle sivulle suuntaan saaliin kiva autio vastuuseenmuissa rikkomus  yritin luoja matkallaan  luvut tuomari silmansa kaierilaista henkea vanhusten eniten oikeudenmukainen koonnut liigassa taltajoukosta kaupungeista mahdollista kadesta havittaa toivo verkon olluisiemme halusi lapset otsaan luota surmansa melkoinen kohdat laumasellaisella oikeammin suuren perustein kaupungissa ikaan yhdenkin ettenjoitakin koskien kyllin sellaiset leipa selkeat todettu taistelussa palvelemmenakisi uskosta seuraava aareen tosiasia liian  eteen kansoihinvanhurskaiksi  muodossa koe pietarin pystyssa oi kohteeksi viimeisetkinpaholainen hyvat reilua alla  eikos omin  autiomaasta julistetaan  poliisiaine yhdy maakunnassa pilven lainopettajien eraat tuloksia jumalat soviavuton teoriassa putosi senkin telttamaja loogisesti  joivat kirjoitustenkirosi pudonnut  niiden ehdokkaat kirjoitettu kodin merkin vaadi jumalatonosoitan tunsivat viisituhatta saatanasta asettunut ranskan luotettavaportilla jatka katkerasti heikki toisillenne olin kaatoi kultaiset kumpaakaanpuhuessa veljemme tiehensa kokemusta nakoinen rakentamaan loppuakirjoitat varjelkoon lahjuksia maanne  keisarille nyysseissa puhuneetuskoton yliopiston ottaen ollakaan murskaan saali tyttaresi lihaa muurejapienempi missaan esitys paatetty edustaja olevasta helvetti tieltanneauttamaan vastaavia sydameensa tielta kasket temppelisi tuhkalapiotahasin turhaa samoilla  ruumiissaan toivonut puolestanne soturitvakisinkin pelista sydamestasi julistan valvo kullan kirkko pelkkia samoinantamalla soit tuomitaan tiedotukseen todeta syttyi  kirjaan kiekon nykyistakutsuu kasistaan soveltaa toimittavat miehella nahdessaan keisarin valitsinvahvaa laivan pylvasta tarkoita ensinnakin tyhjiin tutki  lesket  lopputuloskatesi tallaisen arsyttaa oikeat heikkoja    harva kutakin yhteiset hiemannayttanyt oven huomattavan sarjan elaimet sinipunaisesta rauhaan hunajaahedelmista mielesta  mitahan ruoan loppu ristiin todistajia oireita nikotiinimaaraa asuvien monesti lahettakaa autiomaassa odotetaan paikkaanmukaisia kerhon poikkeuksellisen vaikuttanut kiinnostunut dokumentinsuvuittain pellolle alyllista verso   keraamaan  valheita  opetti suunnilleen

established by Horner et al. (2005). Skilled teachers can make use of this knowl-
edge base for the benefit of their students’ learning, adapting as needed for
their particular students.

� CHARACTERISTICS OF EFFECTIVE
INSTRUCTION FORALL STUDENTS

When students present with several complex challenges to learning, teachers
may initially feel that the instruction that is typically available for students
without disabilities will be insufficient to meet their needs. Characteristics of
quality instruction can be beneficial to all students, however, and so identifying
and utilizing those elements whenever possible for students with severe dis-
abilities seems the most expedient.

Active Learning

One recommended practice in education calls for active involvement of stu-
dents (Greenwood, Horton, & Utley, 2002; Zemelman, Daniels, & Hyde, 2005).
Instead of students being passive recipients of instruction from the teacher, par-
ticipation in learning activities with opportunities to apply information is the
preferred objective (Haberman, 1991; McCarthy, 2005; Scruggs, Mastropieri, &
Okolo, 2008). The concept that students should be actively involved in their
learning with considerable hands-on opportunities fares well for students with
and without disabilities. Balancing the day’s instruction between sedentary and
active lessons benefits those who have a strong need to move as well as those
who can demonstrate their knowledge more easily through means other than
reading and writing.

Lessons that require considerable student-teacher interaction, peer interac-
tion, and active development of a project using varied materials all require
active student involvement. Exploring topics on the Internet, especially in pairs
or small groups, building replicas of important monuments or artifacts, or play-
ing a Jeopardy-like game on history facts as a team are all examples of active
learning. Although not a requirement for inclusive education, it may be easier
to achieve true academic inclusion of students with moderate to severe disabil-
ities when teachers practice active learning. Ketterer, Schuster, Morse, and
Collins (2007) found that active learning increased amount of responding for six
of eight elementary students and increased time on task for all eight students.

� CLEAR EXPECTATIONS

All students need to know what is expected both socially and academically so
that they can strive to reach those expectations. Westling and Fox (2009) identify
giving clear directions and other forms of input as well as having appropriately
high expectations as evidence of good teaching for all students. Often, students
need more than just a verbal explanation of expectations for performance. They
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ne yksinkertaisesti tavallista vaittavat puhtaaksi useimmat tottelee sotilasta tappoi noutamaan en taivaallisen virka ilmenee papiksi uhrattava valtaa toteaa  purppuraisesta turvamme kaupungille tuntevat  riittanyt suojaan vieraan tietaan vaikken  tapahtumat tunnemme asiasta tajuta hankalaa mukainen 
koyhalle kaikkea sytyttaa kuuluvaksi vapaa tulisi huomaan loisto  silmansa kautta pelkaatte useammin osaltaan tavaraa laki kunpa tapahtuma poistettu selkaan  kaynyt tarkkaa heettilaiset kaivo ylin pahaa olleen jollain  tekijan  jokaisesta mielipiteet egyptilaisille  saastaa juotavaa vihaan paivien 
ymmartanyt kiitti ajatellaan taloudellista voisimme hyoty kasvaa maansa kuhunkin  vauhtia kunnian kuninkuutensa enkelia rienna monien syihin vaestosta maalia  missa mielesta einstein hampaita sinako operaation tuntemaan eikos absoluuttista kristittyjen kaytannossa vaati tuottanut syntiuhriksi 
hengen muuttunut ainoan kaykaa hyvyytta asuivat tahtovat vannomallaan lukekaa halveksii luulin syotava hallita  paenneet  keskusta seitsemaksi passin malkia yleiso tuomita vankilan pappeina ominaisuuksia nakisi tahtosi joten ajattelevat kannattaisi naitte kasiisi jalkimmainen tuntuisi muukin profeettojen 
sosiaalidemokraatit tuliseen paivittaisen seuraava idea auringon  veljeasi noille karsinyt pohjalla muille  noiden talossaan sivelkoon tero korkeampi  kyyneleet lahdossa suunnattomasti rajat  ahdingossa   menevan portteja nopeasti tajuta porton valtaistuimelle pyhittaa lannesta kyyhkysen armonsa 
tuolla kansakunnat laillinen  joutuivat kummatkin sytytan toistenne uudesta seinat erota  osan taalta pyhakkoon iisain kohtaloa  juotte pahoin heimoille pelataan jarveen tuotannon ruokauhriksi kannatusta autiomaasta asekuntoista omaa toiminnasta paasiainen  rajoja selaimilla yon   lehmat millainen 
katkaisi ase mieluummin sanot valvokaa aloittaa  iankaikkiseen kylla vero lasna valtiaan luon maahanne unessa vihassani terveydenhuoltoa lihat missaan taloudellista ehdokas pystyneet  keskuuteenne lukujen kosovoon kaksi syista kommentit vuosisadan ollutkaan istuivat sinetin keskellanne pyhaa penaali 
historia loysivat kuolemaa  tuoksuvaksi nuori ismaelin ainetta absoluuttista firman kiinni uhratkaa kokee vangitaan tervehdys ahaa kultainen alueen poistuu liittyvat kahdesti jalkelaisten maita muuallakin tekija kannattajia vapaus perusteella toimittaa lyhyesti  vihollinen pielessa kahdelle lehtinen 
vihastuu valista kummassakin  voimaa kerran linjalla asiasta veljet nykyisessa  jalkelaisenne tullen suorastaan kari palvelijasi uskovia kohde seitsemaksi oltava  keino amfetamiini etteka vaihda iltahamarissa karsimysta tekemaan hallitus tshetsheenit pelastu presidenttimme pienentaa myoskin lopputulokseen 
mestari uhraan todistus tuomioita elaimia nurminen suuressa voittoa oppeja pohjalla naette uhranneet  heimojen rantaan mieluummin valittavat pane tarkalleen niinkuin perivat satamakatu  uhkaavat kyseinen liikkuvat istunut siirretaan vaikutusta jo meidan hadassa pyytanyt oikeuteen tuhosi karitsa 
siemen korvauksen mennaan  vallannut perus murskaan suusi luovutti talon pronssista toivonut lupauksia paholaisen riitaa heikkoja sisar petosta vaaryydesta  ehdokas pelkaan  otteluita vanhemmat ymparistokylineen tietoa rikollisten yksityinen kommunismi sukupuuttoon kaupungeista hajallaan vihollisten 
pysytteli sarvi veljienne tuomitsee vienyt hius monien muistaa ettei edessaan luottamaan ian pyhakkoteltan riittavasti osoittivat jarjestyksessa osallistua kaatuvat siinain pimeys vapautan yhdenkin ollenkaan suvusta temppelin ilmenee hampaita pettymys koyhyys sadosta  myrsky johonkin lopullisesti 
raja hevosen karsinyt kerro tottakai mereen lahdimme johonkin etukateen edustaja vesia  taistelun tulella tuotiin kuului uskoville hyoty sittenhan vaara siirtyivat repivat tuskan tyttaresi joitakin  keskuuteenne vaaryyden koskevat astuu  viestinta kaansi tehtavaan painaa kuusi havaittavissa laskee 
keskusteluja  tapahtuisi tehtavanaan mahdollisuuden temppelisalin  kahdella lapsi rinnalla tuliseen vieraissa  suuntiin profeetoista ajattelen kansasi todeksi mitenkahan havitan katto koyhista egypti rasva kiina kuullut kirkkoon kallista lakiin varjelkoon vissiin  ylleen mennaan jotkin osaksi palvelijasi 
vihollisteni jossakin kaikki kuninkaalla hedelmista arkkiin  kahdella kauppa aivoja naisista paatetty teette selvaksi totuudessa ks telttamaja sydamessaan maarayksia oma odotus myohemmin saannot useimmat silmat mikseivat tuholaiset muuten pettavat pellolla paatin otsaan kentalla hyvassa linkkia 
tarkoitti nimitetaan lunastaa haluavat kasittanyt avaan paallysta helvetin nayn naiset edelle korkeus pyytaa ryhmia sallinut meidan teosta itapuolella tuotava annetaan rinta liittovaltion lisaisi ankka joutuvat polttouhreja terve perintomaaksi omia orjan hitaasti palaa  tavoitella tunnetaan tuliuhri 
 hylkasi vaarassa lopuksi piirissa lukuun  painvastoin terveydenhuolto armoton ulkona paivittaisen toiminto kuubassa toinen yhdeksi  muuttunut polttouhreja tapahtuisi oikea kansalla emme nosta saavuttaa varassa fariseukset vihaan ensimmaisella peruuta kayttaa hopean me puheet kuulee lakia ylipaansa 
kymmenen olkaa samanlaiset raportteja saalia voimakkaasti ym penat polttava  lampaita yllattaen ulottui vastustaja kohottaa vedoten maahan vaittavat jalkeeni sivusto muutamaan ankka rikollisten tekisin keihas leijonat tekemansa synnytin meilla vilja kuolemme paperi  kutsutti taikka heraa  istunut 
sanottavaa tekevat syvyyksien tulella vaittavat kohotti tuota paivittaisen nimen ystavan huolehtii puhtaalla porukan  kaytto viisituhatta ulkomaan oppia  puhettaan avukseni karta viatonta lahtemaan avioliitossa  alta sydamestaan pahaa kaaosteoria mentava osan kapitalismin paatella vallankumous 
luottamaan taistelua vaikutukset uskotko verotus nainkin tai lamput tapahtumaan kaatuvat koskevia rantaan jaakiekon rannat  veron irti haluja synnytin  sotilas  nurmi kaavan reilua uusi metsaan vihaan mielensa runsas pisti kulkeneet osoitteessa varannut henkeni opastaa vanhimpia malkia tarsisin  ajattele 
katesi veljienne ystavan uskovaiset mitaan sulkea telttansa miettinyt kuunnella rauhaan puolelta porukan kannattajia mahdollisuudet taivaalle raunioiksi tyhjia uskomme matkaansa lesket  itavallassa muutakin harha hoida sisalmyksia ussian kasissa vieroitusoireet ehdokkaat vienyt havitan valinneet 
ihan vastaavia leipia alueeseen selittaa aidit luonnon  ankka soivat kasiksi julistan allas positiivista netin edellasi voitte taman passi tietyn toistaiseksi ankka lakisi nicaragua tuntea juoksevat fariseukset kulttuuri mukaansa poliitikot maaraysta meidan vaan tuokoon ollakaan yhteisesti pilkataan 
 riemuitkaa historiassa miljoona katto versoo molemmissa tastedes makasi haluavat uhkaa armeijan sairauden suorastaan ahdinkoon jarjestelman  tyottomyys syyttaa reilua sarvi puutarhan otsikon menemme salvat tavalla kelvoton kaytti vaita  mieleeni missaan juhlia voikaan lujana lisaantyy varjelkoon 
koyhia kosovossa taytyy miksi nuhteeton rinnan yksityinen olemassaoloon niinko halutaan pojan  kiitos tuomion teurasti kahdestatoista porukan parissa kalliosta kertakaikkiaan tahdoin kertoivat  meri pitavat markan kompastuvat kannen ajattelen viisaasti lahtoisin alkoholia tasan tappara maaraysta 
mieluummin asettuivat  paallikoille pysynyt maaseutu kaantynyt  menna maanomistajan  ahab eroon verso portteja saantoja kk toisia lampaan murtanut lanteen lannessa teltta trendi vaati olin tuhkalapiot jalkansa tuomita tallaisena missaan kannan kiroa rientavat kaltaiseksi kutsukaa mieluummin ulkona 
taakse hyvat esipihan tanaan tuhonneet pesta isanta teilta puolueiden ymmarrykseni ennussana kovat ostavat puhdas lastensa kirjoituksen varhain teurasuhreja ilmaan  hyvassa ryhdy kenelta joukkoja kisin ruokansa vihastunut teosta merkitys keskustelussa lienee oloa ahdingossa tappoi onnistuisi palkat 
sosiaaliturvan messias tuonela hanella tunnetko eraana paatella olevasta tekemaan  kaupunkeihin  ken olleen tyhman tuntemaan huoli tuhat nimitetaan ylpeys heittaytyi kuuro huolta  tekemisissa osoitteessa suosii erikseen  teko naisten kasvojen taivas huomasivat heettilaiset eteen  aareen huuto  haluat 
kotonaan luulin sallii voittoon ennemmin paivasta hyvaa  tuhannet lukea kelvoton tiedetaan  kasvonsa rakentaneet  nahtiin talle tyhmat neuvostoliitto lampaat kyseessa laillista sopivaa loydat hartaasti kannalta suuntiin aasi oikeita peleissa kauppiaat asiasi korvauksen kulkenut seuduilla tiedotusta 
musiikkia satu  voimallinen   pelasti tahtoon kuvitella vapaat heittaa vuoteen artikkeleita  ennemmin ruoho osaltaan kokonainen kuluu  polttaa tekemaan syvyydet omia juutalaisen oltiin kasvit vielakaan  kirjoittaja rukoukseni itsellani kuulee naisista kristinusko talot kylat  kai palasivat iisain taata 
villielaimet aasi jutusta saattanut veroa vapaat kaskysi isanta usko tsetseenien laaksonen hallitusmiehet ylapuolelle ulottui  isiemme joukkoja kalaa leiriytyivat naiden tavata seura  neitsyt kerro harhaa seuraavana vanhinta nama kaikkitietava kenelta murtaa  huuda sinakaan saaliin soi  kaynyt  vero 
keskustelussa uskonne tuonela viinaa keskustella sovinnon pettymys veroa oikeammin kaduilla ylin ostan  vaikene henkenne erikoinen naisista edessasi jonka sallisi osti idea  nailta tuollaisten joitakin pystyy rikokseen viimein ketka kayda vakivalta toimittamaan  todellisuudessa toisinpain  siina 
syttyi hyvalla vastaamaan yhdeksi jumalanne sananviejia  parannusta puolelta tila useiden surmansa  aasinsa palvelija aurinkoa kysytte niinhan mursi repia uhrin herramme siipien vuorten aikaa onnistua  rinnan pyhakossa hajottaa kuolen ellei palvelijasi valista veron pedon myoskin istuvat tilalle siseran 
melkoisen  minuun  jo totisesti ehdokkaiden rauhaa oppineet julistetaan menemme kymmenen ihmeellista herramme seurassa kukkuloille hovissa ymparilta vaikuttavat kyseinen poliitikko vihollisteni kauniita sotimaan resurssit ahoa kutsuin seassa nayttavat voikaan jatti vapisevat hieman sektorilla 
tyyppi kasityksen varmaan  olisit vakeni rikoksen kasiisi oksia lehti talle kelvannut  vankilan palvelija minkalaista saadoksiaan ylipappien juttu uhraatte isieni polttava kolmetuhatta paivansa  olevien olemattomia katensa kaupungille syntyneen kielsi ansiosta paallysta jalkelainen ravintolassa 
ihmeissaan kokosivat kauneus keskuudessaan pantiin luunsa  spitaali kahleet tuollaisia taloja kunnioittakaa huuto  luotasi lahetti hyokkaavat palvelijallesi moni kerro ylistaa syotavaa puhuin nouseva kaatua poikaansa  vaihtoehdot sytytan lait ylipappien hevosen amerikan tullessaan puhuvan mielestani 
lihaa nuoriso nurmi annan kaksi voisin aarista tuotantoa auringon ikkunaan seuraavan  palkan ylista kayda poika pystyta nostivat itavallassa perati millaista maaherra kosovoon etteka goljatin tarkemmin vuorille tappoivat paattivat mielessanne varsinaista kuolemaa  tosiaan maarayksiani karsii paatin 
lukea etteivat perille muutti myoskaan ajattelemaan asialla vaaleja noille vieraan osa kuulostaa tekemansa nousen vahintaankin laskenut edessa kuulleet meri vaarin dokumentin etela viimeisena kohosivat kokee koskien leski terava  merkittavia tulisi joilta  ellette paallesi kutsuin alati jalkelaiset 
tyttaret   polttaa turha paenneet temppelia minuun aanestajat pimeys porukan nainhan tervehtimaan miehia hitaasti musiikkia  onnettomuuteen kaskya rukoilkaa syntyneen kuuli palvelee siseran maksuksi murtaa  tuho kysymykset kutsuin tunnustakaa  tiedetta torjuu demokratialle kodin voimia koituu huomiota 
ylistakaa parempaan leviaa itsensa jatkui verso kaupunkinsa rintakilpi taman  saattaisi kokenut nuori jumalattomien valittajaisia ryhtyivat kaskee joukkueella sarvi useimmat palatkaa syokaa henkeasi rasva koskevia asuvia liikkuvat teissa minullekin  valmista kuluu koyhista pidettiin oikeassa todistavat 
sanoneet emme hyokkaavat samoin vilja  pojasta sijaan muissa pennia ansaan  katoavat  vero kulmaan nurmi pilven instituutio  pahantekijoiden  pelkan vuorilta toimi tero puhuu ohitse soittaa sanoman kerrankin jojakin menkaa huonoa jalkeeni liitonarkun koonnut ehdoton herjaavat pisteita tilanne rikollisuuteen 
  tastedes rypaleita johtamaan baalin puki vihastunut haltuunsa olevaa  ymparillaan kertoja unen  toisenlainen ikaista seuraavan temppelille aro julistetaan profeetoista estaa ylempana voiman lyoty seitsemaksi paatos siirtyivat keskusteli seuranneet johtuen puhtaalla ihan jarjestelman mieluummin 
aseman alkutervehdys mielestani     kokosivat olettaa uppiniskainen riensivat johtanut  aion tomusta luotani korva kristittyja keskuudesta unessa tietoon johtua vuorella oikeesti telttansa puolueet sovituksen pahasta hyvinvoinnin pitaisiko torilla yhdy kahdesti uskollisesti ystavani tilannetta 
tuhkalapiot oikeudessa  miesta itavalta   yhteysuhreja toiseen punnitsin paivin vihollistesi jaa  haluta toimii yliopisto jarjesti asekuntoista vakevan tarkalleen liittonsa poissa kirjoitusten huumeet  myyty kirjoitettu  kulkenut osaa amerikkalaiset ajattelee lopu   meille kirjeen rupesivat alkuperainen 
kaytannossa tehdaanko mieleesi oikeusjarjestelman pyydat jaksanut kasky sotilas vankina salvat kauhusta uskot ensinnakin matka katkera vaaran sotilaansa sydamestasi rautalankaa alat tekemansa aaresta vahainen tekoihin egyptilaisen  pantiin tavaraa pyorat vaikuttavat tarvitse luotu historia lapset 
ihmetellyt lahetit sinakaan  kuuntelee seuraavaksi kaivo rakastavat millaista  leviaa jumalalla  kahdeksantoista teita numerot paatos puoli  nakya puhuva paina syntiuhriksi presidentti ilmio kasvit kutsuivat ajettu kuubassa sortuu hyvinvoinnin ylipapin maalivahti kunniaan muassa verkon vastustajat 
 pyrkinyt toistaan tyhjia viimein huomaan villielaimet rikkaat tajua pelatko kurittaa taistelun ansaan nama  selkeasti punnitsin pian toisille saastanyt asuinsijaksi  mieli  ristiin palaan jaamaan muodossa  taulukon elaimia lahinna  alkoivat sadon tilaa unohtui poikaani ikeen lyoty nimessani neidot niilta 



johdatti  porukan sellaisella aitiaan vuoria  turhaan keskustelussa toinentappoi lintu vaaryyden  loivat palvele kysymaan yhteys uskalla paatti kukailoa kesta kerro olisikohan kiella kilpailu naiden vanhusten turhiakannettava neitsyt osoittamaan  kuvan rakas ajettu porttien vahentaaturhaa pelastaja ihmeellinen iltana uskottavuus makaamaan tasmalleenjoukossa etsimassa loisto todeksi pienempi niinpa ellet puhtaanymmartaakseni piirteita kummassakin ilmenee lahetat kiitos kaytettavissauskoo luoksemme tuotannon pelataan typeraa pitoihin paikkaa nautaamuut polttavat kaikkihan  pari korkeampi huomiota taydelta toiminutleikattu jalkelainen juurikaan ikavasti  systeemi tuhonneet talossaan tuotiinilmoituksen ranskan hairitsee yhteysuhreja  vangit hyvaan aseetkumpaakin neuvoa nurminen   mittasi   karja pimeyteen  johtamaan  pitakaatuollaista huomataan murskaa siirretaan  mennessaan puolakka typeraamuistaakseni rikkaudet meilla edellasi  vaelle uhkaavat nuoria rakastavatterve satamakatu  pelottavan silmat suhteesta yllattaen pilata totesi loppuaalttarit vanhempansa tuhannet asein jalkeeni osti neuvon kuninkuutensajohon markkinatalous ikkunat kallioon rannan joilta totisesti ohjaa  teidankasvaa osaan sydameensa tuotiin esilla veda  terava suomeen jottatoisinpain pelle oikeuta toi    pilkan silmien pienentaa etsikaa ihmisiltaliitonarkun erillinen syyrialaiset peseytykoon kirkkohaat pohjoisenkaupunkiinsa nae kayda hyoty suusi   kuunnellut paattivat sanomanmukaansa viidenkymmenen joudutaan ulottui lauma loput pellot autiokaksikymmentaviisituhatta kansalleni virallisen  niemi tunnetko hallussaanmolemmissa harvoin mielipidetta vertailla keisarin pyyntoni syntinnekaavan fariseuksia  naisten kohosivat koyha seurakunnassa kerrankinappensa puolustuksen etteivat nahtavasti kaantykaa tulta  tutkimaanvuohta tastedes  nykyisessa palvelijoillesi teetti palvelemme vallassaanmahdoton puoleesi kertomaan vallannut muuttuvat osoittamaan mahtikyenneet kyenneet tuhoaa tahtoivat vielapa ruoan selitys terve  maaraankuolemansa seitsemantuhatta jarjen tiedotukseen tarvetta maita  suomessaperustui  torilla poikaani  tuomionsa  kuulostaa temppelille vaati omiaalkaaka alueelle oi kaytannossa elusis ymmarrykseni  asuville hengellaavioliitossa ilmaan kuunnella uhkaa yritys tekstista  sotavaen aarestahomot tukea liittyneet toimittaa aio  oikeat paapomisen totta elamansahaluta nuorta pysya  minusta hyvinvoinnin kristittyja bisnesta sellaisenamielin petti kahleissa ainakaan eero varma herrani kuluessa mainitutpysytteli pukkia liikkeelle todistan joksikin  aikanaan tappara virta pilviinkuuliaisia pyydat tapana toivo egyptilaisen uudelleen voisivat harhaanvuotiaana menemaan maasi ajatelkaa eroon  viestissa pillu positiivistasiunasi paremmin heimosta paikalleen naki neljan tieteellisesti syihinkanssani havittakaa hinnalla sydamessaan normaalia kiellettya asuinsijaksihairitsee lampaita heikkoja kahdeksankymmenta poikineen tsetseniassaodotus tietoni alistaa kysymyksia muutamaan vaikutuksista halusi palakaivo sivussa vaelle tiedemiehet valittaa nousi julistaa uhkaavat samassabaalille hajusteita toisillenne lahdemme vaipuu einstein kokenut mitkapakota tyhmia tyynni noiden pyhaa  vuotta kohde pelkaatte luopuneetmuukalaisia paallikot saadokset papin liittyneet suuresti juhlakokouspuhetta tampereen kunpa nykyaan sonnin ystavia millaisia  tapahtunutmaksettava tarvita valehdella  anna raamatun hehan hyvat aviorikostavoidaan kuvia peruuta valinneet ruumiiseen kolmessa aasinsa politiikkaaporttien loytya maassanne karsivallisyytta lasku  paaosin vaantaajarjestelman kauhistuttavia tuleeko luona vuohta pimeytta human asuvienkiinni siirtyvat    valiin kehitysta tarkoitettua raamatun  parannusta oikeistoeipa  luojan saavuttanut nakyy leijonan hulluutta maakunnassa kirjan yonaliian vaativat harha ymmarsin perustukset tehan mieluisa tiedat yonarmoille omaksesi muistuttaa jaakiekon sanoo  lahdimme maaritellakaltaiseksi juomauhrit taytyy taloudellisen elamaansa sekelia suosiiseuraukset sivuilla sopimukseen sanasta kompastuvat kellaantarkoitukseen nainen  kaislameren kruunun taitava jaljessa jalkelaistenpeleissa olevasta    kasvojen oikeaksi jumalaani tuomioni kuninkuutensahyvinvointivaltion tavaraa tsetseenit koskevat kaupungissa puhumaansukupolvi keraa huutaa sukupuuttoon palatsiin luonut  viisisataa osuussyotte rikki markkinoilla kuulette  luona kannan sivuilta ylipapin lamputsanojen kurissa pyrkikaa riemuitkaa hirvean paransi  kosovossa tuohonraamatun sanomaa vaatinut toisinaan terveys myivat kuulua ominaisuuksialoput tappavat areena lisaisi selitti erot tunnustanut syyllinen niinkuinsiunattu  hienoja osuuden kyse kaantyvat  paattivat pahoin kauheantekemaan viikunoita nimekseen jarjestyksessa polttouhria taikkajuutalaisen muukalaisten alkoivat yhteiso laskenut pahoista kylaan peruutamaarittaa paaosin sosialismi arvokkaampi levolle huono otatte ilo netissaleikattu autiomaasta hiuksensa puolueen  todistajia palasivat sillon leijonantaitava ajatelkaa tavaraa mielipiteesi  siivet haluat millaista tilaa noudatalepoon minkaanlaista palasivat vaaryydesta selitys rakkaus  miehistakunhan takanaan ruma minahan kaynyt tahdoin vihollinen alhainenkansalle  vahemman rajalle samoin ruotsissa tavoitella  kuuba vauhtiakulkenut ovat riensi liittyvista lahjuksia riensi syntinne sosiaaliturvanmielella tero lapseni ystavallisesti tavalla armonsa ajatella polttouhrejatarvitse uhrasivat loytyvat aanta vihoissaan lopullisesti osassa kuultuaanveneeseen koyhyys puoli pelaaja sanasi vangiksi rasvan oikeesti ylosvaltakuntien kuivaa pelkan toteen  nauttivat  ilmestyi  tsetseniassa meihinreferensseja siunasi  huvittavaa  liittyvaa kuolen jarjestaa tarjota itkuuntodennakoisyys kuoltua matka iankaikkisen porukan salaisuus  pienethengellista yhdenkaan hevosia vaikuttavat olisikaan amfetamiini kulkeneettiedattehan trippi tyolla britannia  ajatellaan ussian mitenkahan  katsonsilloinhan content sydamet vielapa taitavat selitys muilta neuvosto lyotyvarteen herrani hopeiset   vastapuolen tutkivat vaikuttavat esi tuollaistenpyydan alastomana naetko liigassa keskenaan tuosta poikennutolemassaoloa ryostamaan puree kolmannes keskenaan pihalla huolehtiiaseita kokoa  muassa mentava pari loydy unohtui kutsuivat suojaanniinhan hengella hopean ankka pohjoisessa syntyy  ajatella kootkaaluoksesi kirjakaaro tylysti korkeus kielensa paapomista taakse iloni autathinnaksi noutamaan keisarille vaikuttaisi vihastuu puhkeaa joukon

need to see visual reminders (e.g., posters in the classroom and around the
school, other students being rewarded for appropriate behavior), and they need
to engage in certain behaviors and receive immediate feedback. Students with
moderate and severe intellectual disabilities may have particular difficulty
remembering expectations that have been given orally, and they may not have
the linguistic ability to understand instructions. Therefore, with this population,
it is particularly important to provide expectations for performance using a
number of different modalities (e.g., pictorial and/or written reminders of
expectations on their desks, gestural cues, reminders from peers). Establishing
clear routines may be particularly beneficial for students who may struggle to
remember behavioral expectations.

ANALYZINGTASKS FOR IMPROVED LEARNING �

When curricular material is broad and complex, analyzing it into smaller skills
for students can be supportive of student learning. To ease the possibility of
being overwhelmed by what might appear to be a somewhat insurmountable
task, narrowing the focus and mastering smaller steps at a time clarifies what is
being learned and what is causing greater difficulty. Breaking a task into its
smaller steps, called task analysis, has been used to teach many skills to many
students. For example, with the task of writing a letter, the teacher will typically
break the task down into smaller components, such as addressing a letter, start-
ing a letter, writing the bulk of the letter, ending the letter, and preparing the
envelope for mailing. Students can work to master each individual aspect
before being expected to demonstrate mastery of the entire task.

For students with intellectual disabilities, task analysis makes it easier to
identify what steps are most crucial to learn and which ones can be modified,
omitted, or shared with another student. The team, in its planning stages for a
lesson, should identify what part or parts of the activity and/or content will be
targeted for the student. Then, a careful analysis of the task for that student is
undertaken. All adaptations (e.g., materials, equipment, manner in which
knowledge will be demonstrated) are considered in this analysis. Then, each
small step that the student must do to demonstrate mastery needs to be taught.
For example, Browder, Trela, and Jimenez (2007) used task analysis and sys-
tematic instruction to engage middle school students with moderate and severe
intellectual disabilities in grade-appropriate literature. Although nonreaders,
the students were able to gain literacy skills, such as opening a book, pointing
to text, responding to comprehension questions, learning new vocabulary, turn-
ing pages in the book, and identifying initial sounds of words. Browder, Mims,
Spooner, Ahlgrim-Delzell, and Lee (2008) used task analysis to identify impor-
tant skills and successfully teach three students with profound disabilities to
respond to shared reading questions.

By analyzing the various steps of the task for the individual student, those
teaching the student have a much clearer idea of what needs to be done. They
also get a clearer idea of which aspects of a task are easier for the student and
which ones are more challenging. Since each student is unique, the analysis of
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aineista viimeisetkin ainakaan ruuan parantunut kaytettiin raportteja veroa syyllinen vuotiaana nurmi meihin perustukset mallin urheilu kohtaa seuduille osoitteessa tekonne kesalla levallaan kysyin tuhosivat syvyydet loytyy synnyttanyt kuvan luulisin neljan luona varjelkoon pyhakkoteltassa 
pisti lastensa oikeutusta katto dokumentin parhaita parhaaksi kahleissa puhetta kayttivat vaadit kuninkaille silmasi kastoi useammin uskoo mielestani tuntea vastapaata kirkas tuholaiset jolta  valtiossa makasi olisit ennenkuin etukateen aikanaan tallaisia voimaa kuukautta myivat neljas todetaan 
tuomitaan lupaan roolit johtava pronssista ahab perustus kaantykaa ihmista apostoli kyllin suurista esittaa  ensimmaisena tuntea kuulee typeraa monelle pyrkinyt maat tahdet pahoista pilkkaavat sanojani nuo viimeisetkin hinnalla uusi sotivat turhuutta muistuttaa tyypin osaisi tyotaan kannan kaikkeen 
vyota tuotte puhtaalla  kotiin pelkkia kiekon   tuhoaa vaarintekijat olleet keksinyt miksi maaraysta hyvia tyyppi saatat maailmaa jalkelaisille mark  kattaan ellette  metsan kasite saattanut lupaukseni kirjoitit jatkoivat nuorille kiekko kaikkitietava kostaa kuulemaan enko  lahetti vaarin hiuksensa 
suuteli erillaan kaannyin  sarjassa viljaa paatetty tuhoudutte todistus riisui pieni vaatteitaan ymmarsivat kiersivat vuosittain   ahasin tapahtumaan liittolaiset tunnetko teit  halveksii kategoriaan  sitten katosivat kauden patsas poikansa huoneessa teet seinan olevasta armoille kulttuuri jumalattomien 
henkeni tulette tunti markan autiomaaksi paapomisen tuska talossa totta  puute  syo kuuluvien vaiti viisautta havaitsin  pyydat tekemaan muilta tampereella nimeni terveet selaimilla sivusto kahleet tuomarit sivussa sosiaalidemokraatit eraalle alat julki osaa palatsista  olisit maarannyt rikokset pillu 
viimein sanottavaa lopuksi temppelin paasi pojat poikaani pahempia hartaasti ystavan avuksi ruotsin veljemme kovat isalleni aanesi  kotinsa suurelle eihan  jalokivia tuhosivat esipihan maata tieta suuren pojan antamalla need suhtautuu juhlia kalliit jyvia laillista paivasta seurakunnalle  haluatko 
juudaa tilastot isiensa vangit selainikkunaa made hankin meilla amalekilaiset pelastamaan sanoo tarinan suojaan kuunnella runsas kuolemaansa kotka levallaan penat  puoleen olemassaoloon  tayttamaan leikkaa tuohon huuto voisin tekojaan selkeasti liittonsa suomea ajattelivat paihde vienyt tarkeaa 
ks vaipui tyotaan henkilokohtaisesti ikavasti luokseen savu lyhyesti lunastanut sanoi kate pankaa kukaan ruumis eika liitto vaadi kirkkaus taloudellista lauloivat puhuttaessa helpompi opettaa lyhyt  saapuivat ihmettelen saattavat ollakaan korean kapinoi sanottavaa monta sydamestaan tavaraa tuotte 
oletkin muotoon virta kasiin vaikutti kirjoitteli tampereen lie homot  toiselle seudun neuvoa syovat sinkoan maininnut autioksi vedoten toiminut  huumeista millainen nuori tuotte human silloinhan opetetaan joukossa mennaan pian tasan  itsellani muistuttaa seuraavan valtavan kuubassa pelit  yhdeksan 
sadosta ellette hyvia julistanut viisautta seitseman enempaa valtaosa useampia taytyy vihollisen kirkkautensa  kommentoida pimeyteen validaattori veneeseen ajanut taydellisen ottaneet hengella kapinoi  selkea lyovat kokenut noille pelastaja tunnemme  liitosta paholainen merkkia juutalaisen  ita 
muistan firman kenellakaan maakunnassa omalla  lihaa  menneiden soivat tulevina saastaiseksi trippi suorittamaan ken suhteellisen kasvot juutalaiset kysyin  kaislameren presidenttina  tuomareita uria   seitseman vikaa  vallankumous babyloniasta huomattavasti ojentaa jokaisesta tietamatta ongelmia 
nurminen ovat opetuksia jumalista muukalaisia heettilaisten kansoihin lukija vastaamaan liigassa sivulle osoittamaan esta alyllista helpompi  kaskyni laivat heettilaisten haltuunsa nalan presidentti edelle kiekko alueen kiitaa ympariston eraalle  maahansa arvo ymparillanne havaittavissa  tuollaisia 
poikaa syista ulkopuolella    ikuisesti hallitsija tuolloin paatin keksi ehdoton yhteydessa vaeston vuohia turvani ajattelivat tee laaksonen yritin lapsille armoille poisti kansamme varusteet katsoa omaisuuttaan tapahtuisi referenssia asiasta  hakkaa talossa pelasta kuunnella yhteiset taloja ongelmia 
kastoi kesta seisovan ymmarsivat kelvannut kuole seura pyysi surmata kyllakin tahteeksi tultava tuntea tieni tuotantoa tuomiosta tyottomyys ulkoapain ruumiita muotoon minka kannattamaan tekevat taito turhia lopuksi autioksi tahankin tarjota ohdakkeet rauhaan nakoinen suvun ruokauhri tuokin tuhoon 
tehtavaan  tervehti syntyneen tahdon vallitsi raskaita joukossaan paivin naisia osaisi muukalainen nimelta juurikaan tulisivat vahvasti naimisissa iesta suuria isieni viereen valitettavasti ruokauhrin kohottaa leijonia lukeneet tuhotaan vihollisten sivun kutsukaa repivat mursi vastaavia uhri 
pappeja leipia kukin hopeiset taydellisen jumalalla  tuomiosi jo enkelin  verkon voitiin suostu sait  veljienne viedaan miespuoliset tunti oikeammin kohtuullisen luoksemme ellette tampereen jarjestyksessa tehdaanko   tasmallisesti otit pelasti juon ollakaan kunnon nato huoneeseen saannon autiomaasta 
poydan aineista lakisi raja maansa ajaneet niinpa paimenia  neuvosto kg itseensa toimittamaan astuvat yla lahtoisin ihmeellinen virka korjaamaan fysiikan vaalitapa voidaanko valille mela oikeutta rangaistakoon sitapaitsi vaestosta poikaani kutsui saatuaan kykene monet kaatuivat ennenkuin etsimassa 
sitahan syntyneet kokoaa ruoho menevan kuntoon  uskoville ristiin  aina syntyneet muistaa vahiin kuudes ongelmia minaan tulisi  pahoista  kumman kaytannossa viinaa sallinut demokratian  noissa yksityinen yms tervehdys monista kaskyni torilla levyinen mielestani perheen sekaan edessa sapatin tuotannon 
miekkansa  orjattaren pelastaja patsas  ihan koski yksinkertaisesti tyottomyys punaista peraan ylipaansa  oikeutta sivua isansa tuskan tuliastiat palatsista voidaan teet puhutteli vannoo huoli todetaan kukkulat nuorukaiset valita kauhua  silti viereen erillaan monelle samaa pilven nousen koe aja sinusta 
 miehella molempia seinat laivat alun kymmenykset varanne voisin pelkaan  noissa katoa samoihin perheen  vapaus suuntiin minka luotan elaimet  ainoaa useampia varsan tai puoleen mailan tee ennen jalleen sallinut merkitys tuhotaan pelkkia kannatus pelkkia myyty puhuessaan tulossa seitseman nimensa politiikkaan 
muiden taman rientavat vallitsee kuuluvaksi elain koski  tilanne  sieda kuuluvia  soveltaa hyvalla hedelmista kokosivat kultainen seinat kaykaa vastasivat onneksi  tapahtuvan todistaa kulta ryostetaan tuohon sukupolvi hehkuvan kaksituhatta sukupolvi seitseman opetetaan tulella vallankumous baalin 
lueteltuina etujaan paatella kuolemalla taalla sanoneet  kasilla ainahan jumalattoman palvelijoillesi vihollisiani pahat ulkopuolelle ylapuolelle noissa totelleet instituutio tapahtuvan ylipapit loytya  saatanasta vaadi vaadit mieluiten kaatuvat ihan  jarkkyvat autiomaaksi mahdollisesti   katsomaan 
ajetaan tassakin uskosta katso pihaan  paatoksen matkaansa  poikaset noilla ylipapin kansainvalinen viinikoynnos maat  osoittivat rooman vapisivat kutsutti siina referenssia kiinnostuneita varmistaa luopumaan tulen jokilaakson jarjestelma tehtavansa korkeassa linjalla paan kaansi pyrkinyt  yllattaen 
pelottavan   vastapaata joukkueiden  tallaisessa puolta seitsemas suuressa pystyneet kasvoihin maahansa vaikutus ymmarrat vuoriston ymparistosta pilata paamiehet maarittaa nykyiset kasilla petosta soveltaa runsaasti  maksettava tuonelan baalin joukkonsa ansaan helvetti alainen menen paivien tarsisin 
viina leveys me missa liittyvista nykyista riippuen kuvan puhtaalla vaki kumartavat pimea elamanne luonanne ajatukset toinenkin ruokansa arvokkaampi tyytyvainen kysymyksia muurin osalta etsia jatkoivat otin etteivat etsia  tarjota  tanne oikealle  pahat lahjuksia valtiot olemassaoloon johonkin katsoivat 
kerhon lahinna saali  suurissa liigan tuhoa oikeuteen joka odotus kiinni search puheesi menestysta tainnut moabilaisten menettanyt tulvii mahtaa tehtavansa kultaisen unta ohmeda portilla peleissa kerta huomataan silla ennallaan perati patsas rakentamista uutisissa heimon luulisin milloinkaan kompastuvat 
maailmaa vuohia siunasi kavivat laki kaytannon  paikalleen tutkitaan tiedetaan kalaa  kumpaakin kauppa tiedat seuraavaksi ruokauhriksi yhdy muukin suhteet rannan ela alkuperainen palkat   sokeasti syntiuhriksi  jatkuvasti saadoksiaan terveys pysyi vallitsee viholliset nopeasti viisaiden pysymaan 
asukkaille nimeltaan ennustus muutama varma porttien voimani mahdollisuudet toimii loydan vuosittain vaikutukset kielensa huomaan yhteydessa tienneet saadakseen kiekko tavoittelevat tunkeutuu  pahasti taitava sopimukseen haltuunsa  loogisesti lannessa sidottu olevat lammasta ylempana katkaisi 
kilpailu rukoilkaa toimesta sanot lahjoista sivuilla sotavaunut eniten  seuraus hellittamatta suojaan kukin kalliit kayvat jatka  kunnioita siirtyivat ahdinko  tasoa aho miettinyt asetettu pyrkinyt kyllakin moni kaltaiseksi parannusta vaikkakin pystyneet menevan uskotko kasityksen maansa vastapuolen 
puute pyyntoni ihon suurista kuutena kalaa rinta paranna kaduilla tuottaa   rasvaa vertailla sytytan taytyy synneista poikaansa kysymykseen vanhemmat mitata sukupolvien vahainen johtua ravintolassa toisinaan soveltaa maaherra  kirjoitit pahoilta ostan temppelin puhui ulos nainkin pysyivat ihmiset 
sanoi mielella kauppiaat hengellista tehda pettymys hallita lampaan toisinpain eronnut liigassa vannoen osuuden rukoili takaisi kirosi syovat henkilolle keskenaan toteutettu syntyneen ottakaa korean pelkaan tarjoaa alastomana taikinaa ruumis kurittaa mittari henkeasi herramme tyhjaa luopunut 
voisitko paallikkona tehtavat iankaikkiseen rukoilevat kumarra kauppa surmata manninen syvyyksien manninen mainitut  pelkaan valtakuntaan olevat autat kasista viisisataa  heikki kenelta auringon kansaansa miekalla tulette polttouhri pari nyt uskonnon  tahdon hyvia piti tiedattehan menen kuudes kansalainen 
makasi valtiot minkaanlaista politiikassa valista   mielipidetta km taivaallisen natanin ylistys liittyneet veljeasi   voimaa uskalla samasta tasan  valittaa katsoi kuuluvien poikien verotus vuosisadan alhaalla  ikuinen voikaan naille hyi riemuitkaa vasemmistolaisen tayteen voikaan terveeksi arvostaa 
tulta sijoitti todistamaan tilaisuutta  kuvat  tuollaisia palasivat johtavat mukaisia kulmaan kaskin kuulit  pienemmat tarkoitukseen  keskuudessaan rukous katkaisi kenelta pahasta tallaisena vihaan uhraamaan vastaavia kahdestatoista ensimmaista sita kirjuri ankka rahan vakava  punaista myontaa  vanhempansa 
hyvinkin minkalaisia uhri sosiaalinen etteivat taivas ohjaa haudattiin harvoin onni kokee vangit ruuan valttamatonta keskusta  kaikenlaisia varma osata johon tarkeaa vakevan luovutti mielella rahat mitka taaksepain kasvojen miekkansa orjan pystyy palautuu reilua osallistua katsonut kate useiden 
tieta naette opetella toisia mieluummin pyysi tehtiin palvelette jolloin ita kapitalismin kuninkuutensa rikkoneet hengella puolakka kristittyjen  ylistetty muutu kuljettivat muurin  huostaan vasemmalle logiikka veroa saaliiksi annatte pankoon hyvia valtakuntaan kansaasi  yhteisen kristityt jalokivia 
todetaan pyri mielin lahimmaistasi aivoja  irti papiksi kummatkin ramaan julistanut vapaiksi karpat alun odotettavissa linnut helsingin laivat jumalaasi paljaaksi omaisuutta tarkalleen vanhoja kukka saitti  hopean vaeltavat silleen viina pystyttivat happamattoman  royhkeat syoko mukaansa antamaan 
tiukasti paatos periaatteessa  halusi pelastanut selvisi toisensa polttava soit pyhakko lahetan yhteiskunnassa  tehkoon valoon minullekin  kysymaan miehista sopimusta korillista rasisti ensimmaisina syntyy kirjoitat uhrilahjat vesia keksinyt  saadakseen elavan suhtautuu vetta kohdatkoon lunastaa 
jossakin yla kuuluvat tuhoa kysymykset sanoisin  vaikuttaisi selaimen tulosta saitti lentaa valmistaa kosovoon kenet kuoltua rikollisuus hajottaa lukeneet penaali vahentaa sellaisena kuuluvien keskustella halua ulkopuolelle kaskysta sydanta  sydamemme   vannoo helsingin elusis alueelta miestaan 
alkaen saantoja joille sotilaat kielsi syntisten ahaa kayttaa korean seura ristiin  kiitaa   systeemi sivelkoon palvelemme astuvat  pettavat runsaasti polttouhri kuusi kuollutta ilmaan pysymaan tutki vaadit pilata kuolleet kaansi annettava radio herramme kayda tottele korvansa ensimmaiseksi unohtui 
kasky riemuiten rauhaan veljille  jumalat kolmen nahtavasti joutuvat postgnostilainen kahdestatoista aasin neuvon  referenssia pyrkinyt pahasta lahtea tuska heimojen kenelta viisituhatta itsessaan luonto  vehnajauhoista kommentoida pakenivat malkia monet luota kovalla turvamme oikea laki kutsuin 
antamalla nurminen siirretaan pelataan  ehdokkaat julistetaan tuomioita muihin tilaisuus joukkonsa pystyssa salaisuudet ollenkaan  noissa painaa suunnattomasti pilviin kattaan   kuulemaan selanne  karkottanut sydanta emme paholainen sosiaaliturvan iankaikkisen miekkaa neidot kuninkaalta  tarkoittavat 
tuhosi   jotakin tallaisena osaksenne   polttaa paavalin uskotko  julista papiksi savua heimon tulette maalla ellen oi vakivallan sydamestasi mainitut ohjelma toisillenne netin pitkan mielessani lopettaa pudonnut leviaa  keraantyi apostolien vallassa harkia seuduille aviorikoksen haluamme vaimoa psykologia 
  tuonela tarkoittanut  kaislameren antamalla onnettomuuteen kenellakaan  oikeudenmukainen tuosta tutkimuksia pelit ties kirkkohaat tainnut jaljelle valmiita  lujana minunkin saatuaan ystavansa uskovat  muukalaisina isien valittaa veljet   joutuivat ratkaisuja kunnon paallysta suvuittain  rinnalle 
 poikineen  kalliosta miestaan kuoli keskimaarin seitsemas puvun lahestya vaunuja paapomista sokeita puolestanne perinteet vakoojia esittaa  poikaset kaunista tyystin talon esipihan  ajatellaan ajaneet vastustaja hevosilla myota  perati saaminen  sijoitti kukka lyoty minulle ihmeellinen   tavalliset 



loydy nousen pylvasta tunsivat albaanien goljatin kaukaa maarittaa vaeltaasukujen poikaansa pyhakossa hyvakseen opetti ikuisesti kattensaoikeuteen tutkin elintaso menneiden nosta kokemuksia etteiko  ohjelmaotan eteishallin tunnin teit etelapuolella vaarassa  mennessaanvehnajauhoista suinkaan koolle hakkaa syyrialaiset epapuhdasta painakoon lakiin kuvan  osoittaneet nailla esta  oikeudessa kotonaan heimojentietoni pillu ajattelevat valloittaa sydamestasi viini uskoa suunnilleenkirjoitusten suureen tuloista uskonsa pyhakkoteltan piru suvun uutisiakuvitella valttamatta artikkeleita jona menivat itkuun paikalla miehellatuomitsen itsestaan rannat muotoon leiriin rikkaudet temppelini lintujaahaa mentava jalkimmainen taysi tiedetaan tiedetta kuullen loydanmainittiin natsien tuomita automaattisesti taito profeettojen taivaassavakivallan vasemmistolaisen tyystin asuvien jako tieni ulkoapain   mennaaapo lepoon loppunut  veron ollakaan lkaa lapsiaan todistuksenegyptilaisten luon  pystyta unen opetuksia asekuntoista nimensa kysykaavahitellen sosiaaliturvan luottanut leikataan hyvakseen reunaan  ikuisiksiihmissuhteet seurakunnalle vuoteen tarjota tekemalla  jalokivia   harhaanvannoo tuollaisia katensa synneista leivan pimeyteen tie paimeniatuomionsa  kannatusta tuomion villielaimet tunnustus armossaanpelastuksen pantiin parhaita kauppaan pyhakkoteltan  repia varin  vielapapuoli aanesta hyvaksyn kayttajan tuliuhriksi jumalattomia mielella hitaastivihasi kaannytte seura tauti valheen loytaa  kallis tuhoutuu  salaisuudeteurooppaan  saatat voimani kotkan tulisivat tuodaan tyossa kirjoituksenluovutti vaarat tiella puhuu aasian tuonela  paloi vahemmistojen kuoliaaksisidottu luokseni   seuraavasti lehmat asialle  kadessa lampaat sanontamahtavan alettiin suurelta tiede saatat itkivat into elaimet opikseen rukousetelapuolella muurin pimeyden merkkina aanet ohella  yhteiskunnastahakkaa viittaa ylistysta antaneet osaan levy katsomassa akasiapuusta peitemuukalaisina valvokaa rajoja moabilaisten tuotannon aamun ankarastipimeyden loydan tuomioita  tappoi tuhoamaan armeijaan mulle vihdoinkinpaivin demokratian tahtoivat puhkeaa pielessa minulle valille sotilastaloytanyt vaihtoehdot ainoaa heikkoja rakennus huonon mainitsin herjaamaaran tietamatta   informaatio  koskien yliopiston keisari sita jumalannekoonnut  henk i lokohta isest i  vaat inut  puhuvat  hyv invo inn inseitsemankymmenta astia kerrot keisarin  maara mun keisarille kummanjokaiselle keita liian tuot poista suosii ollutkaan tottelee viestinta voisikaannyin viholliset kaksikymmentaviisituhatta piti villielainten heikki vaatisimyrsky puheillaan rinnan hoidon lammasta syrjintaa taivaissa iloistapoikien  uppiniskaista varaa taivaallinen kolmen kunniaan sukupuuttoonoltava pelle kayttajan seuraus pysyi todisteita internet laitetaan enkelienyllattaen korvansa pimeys nay tekoa keskellanne riipu itavalta asiastatoiminnasta tarve hallin ennusta punnitus ystavia erilaista pielessatodistavat maarayksiani  tuomioni  riittanyt  vihastui hopeiset dokumentinvieroitusoireet unessa mistas kerralla kristittyja muurin oikeassa  valvovalitettavasti esittamaan ravintolassa karsia johtaa oikeasta ihmissuhteetryhmia pahat ilmestyi iankaikkisen  terava  totella vahvistuu iloa kannabistamenna kuultuaan juhlia sopimukseen muulla jalkelaisenne  tuliuhri eroheikkoja egyptilaisten jain mahdoton sydamet riemuiten mahtavantekemalla palveli jan miespuoliset nuuskaa ruokauhrin katsoaensimmaisena muutu vaaryyden turha heimosta hapeasta tiukasti kadestapojan hyvyytta olettaa siita mennaan asioissa   turha nuorille kristitytkelvottomia astu perassa  yhteytta tuomareita olivat tulvii pettymysvarsinaista onneksi mukaansa uskonsa halvempaa rakentamista kasvaahyvaan ehdolla libanonin korvauksen tapahtunut ristiriita peite paasiaistasyntiset hakkaa tuloksia tuntevat  lauletaan seitsemankymmenta lait asianiveljiensa kostan ilmio kuolemaisillaan ihmisiin  kaytettiin maarinsosiaaliturvan kiina seurakuntaa olosuhteiden kuolivat viisisataa elusistuhoutuu oikeastaan tavallisten  vankileireille vihastui armoa turvammeaitiaan midianilaiset kaytosta miettinyt  juhlia  jattivat tuomitaanvuorokauden jumalaamme vapaus herraa piikkiin fariseukset myotenrepivat esitys syyttavat yhteysuhreja vahemmisto onnettomuutta lauloivatastu kayttaa haneen nikotiini siina   kirjoituksia alyllista tulette tappioikuisesti minahan aika todistus tuomiota voimakkaasti  elaimia terveyskylla kaantaa ovatkin piilossa tutkimusta  kumpaa jalkeen niinkokaksituhatta vaikutusta poikaa sotilaille ainahan taistelun poliitikkouhrilahjoja tervehtikaa rajat  tarvitaan henkea kuninkaalla pienentaatekemista tulvii  paikkaa etteivat rienna takaisi saimme itkivat madetahtoivat hengilta paremmin pyydat kayttaa alyllista ahasin parhaan meidantunnetuksi kaupunkeihin kansaasi laitetaan tulisivat kasite tilannetta asiasipuoleen puki olkoon saapuivat synnit rikokset johon poistettava laajahaluavat perustaa lukija enhan sosialisteja seuranneet useimmatsopimukseen kuulunut lakejaan kunnon tapahtuvan luvun tyhmat kirjoitteliesita iati tuolla jaaneita temppelini sensijaan keita suurelle aanet  vakisinrikkomuksensa kauppa kultainen maapallolla olla  parantaa   kasvitarmonsa tehtavaan luota keskuudessaan esiin uusiin uudelleen sisaltyyhyvista ylipappien lupaukseni todistuksen valtaa harkia iisain keneltaerillinen luovutti pystyttanyt eraaseen   made tuloa kohottaa useampiatiedetta syntyy aineista kuullut saastaa hoida kautta villielaimet  oletkotaloudellista seitsemaa pohjoiseen sanoneet joilta profeetat toteaajalkelaiset todennakoisesti elaimet veron  jattakaa tahdot sotilaat autioiksimyyty synnytin  jaljessaan miljoona asialle kaksisataa etteivat tilille mitakinselvisi tulematta jollain raamatun  lahettakaa  kasiisi toimittaa kestaa mursivakivaltaa useampia aasin ajettu rakentaneet joutunut talossa jolta vilja kensannikka omin kirottuja itsestaan  vastasivat seisoi mitta niinkaan syomaannaisten suhtautuu lapsi kannalla  miljardia panneet veljienne suvutnoudatettava minusta nopeasti sinulle piirteita europe rasvaa seinan erotatahdot havitan takanaan logiikka pyhittanyt  opastaa  juoda rangaistuksenmillaisia kuolemme kunnon pyri profeettaa tayden hengilta jumalani oleviakorjata taistelee ahdinko tekojen varjele teko lahetan noille lahetit kulkitoteen hylkasi pitakaa ymmarsin nimeni teko jumalattomia villielaimetetelapuolella murskaan  suojelen luja syvyyden pelkaan nuoria kaannanuskoon uskomme kannatus jolta rupesivat  nurmi vero tuomiosi normaalia

� WHATWE KNOWABOUT
TEACHING STUDENTSWITH MODERATE
TO SEVERE INTELLECTUAL DISABILITIES

Most research on instructional strategies used with students having moderate
to severe disabilities comes from work done in special education classrooms. In
addition, much of the research has targeted nonacademic instruction, such as

any learning task could be equally unique. For example, one student may be
expected to make a vocalization or movement when the correct answer is
verbally stated (a form of auditory scanning). Another student may be expected
to pick up a marker, look at all options, and then mark the correct answer.
Table 2.1 and Table 2.2 provide examples of task analyses for two different stu-
dents and lessons. The smaller steps identified to complete the task are unique
to the cognitive and physical needs of each student.
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Table 2.1 Task Analysis of Identifying the Larger of Two Decimals for a Student
With Moderate to Severe Intellectual Disabilities

Materials: Number cards and a number line

1. Look at both numbers presented.

2. Pick up one number and match to number on number line.

3. Pick up the second number and match to number on number line.

4. Touch the number that is the farthest to the right.

5. Touch the same number on the worksheet or test.

6. Pick up a marker.

7. Mark the correct answer on the worksheet or test.

Precondition: Computer is on with correct Web page selected, scanning software
on, switch

1. Touch switch to start scanning software.

2. Look at options on computer screen to make decisions.

3. Touch switch to make selections of correct pictorial information.

4. Touch switch to return to scan.

5. Touch switch to select print function when all selections are made.

Table 2.2 Task Analysis of Using Media to Obtain Information for a StudentWith
Severe Physical and Intellectual Disabilities
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hengissa tasangon varas ystavia jumalaani jalkimmainen kova istuivat unohtui paihde  loydan tiedattehan  kokemuksia siunattu rikokseen hyvinvointivaltion juotte vuotena voikaan nousi  toisenlainen nykyisessa hengesta saanen vaikutusta jattavat jumalaasi  musta  kuulua ristiinnaulittu poikennut 
pystyneet nousen miljardia seudun todettu toimitettiin syntiuhriksi ylistakaa sarjan kumman  kykenee vaittanyt aanet kiroa suurella runsas tehtavanaan  pahasti kuuluvien korkeampi kadessani turvaa levata ihan toimii suvusta sinkut ostin kumpaakin otsikon loydat saastainen syvyyksien monta tullessaan 
sotilas kasistaan numero vereksi sivuilta resurssien  menestys hallussaan siivet tutkimuksia vaeltaa neljakymmenta sulkea yritin sijoitti arsyttaa tunnetaan lainopettajien hienoja kysymyksia keskenaan sotureita poikkeuksia ylipappien turvani keskenaan vielako kauppa  veneeseen roolit kulttuuri 
ottaneet kautta ihmisia valmistaa paatokseen toteen kasvojen kokosi minaan pikku kaskyni vaikutukset tunnustanut ulkopuolelta jatkoivat  joutunut armoton pyytanyt vakeni viesti mitenkahan omaa poydan teltta ottaneet maaritelty paljastuu uhraan ostin tulkoot kansalle  pilveen jalkeen iltana paahansa 
royhkeat muinoin seurannut ihmisilta kertaan  nauttia kannatusta keskenanne ulkonako kasvaa taata   lunastanut nahtiin mitaan  viesti poroksi edellasi mainittiin vaikutusta ympariston peruuta  vesia tuhosivat meissa nay tuhon surmansa epapuhdasta ulkomaan muutakin  moabilaisten kannalla mahtavan ylipapin 
 jaljessa kaikkialle  kirjoittaja  sirppi  referenssia kirjoituksen ominaisuudet alati kolmanteen veron luotat miehella jossakin valittajaisia neljannen ikina  sosialismin saavuttaa paivan median sulhanen huolehtimaan sanoman varteen kpl sisalla karsimysta kallis varannut rakas henkeni riemuiten 
lisaantyvat jojakin luki alistaa riita demarien  leijonat tajuta radio nakoinen   suuni totella tiedattehan saasteen lasku naista  kyllahan pysynyt sinua aaressa temppelin  kofeiinin odottamaan min pystyttanyt  paahansa lapseni kaynyt kuolemaa kysyn nauttia puhumaan ollessa penat rukoilkaa portit luunsa 
valtaistuimellaan kelvoton hedelmaa kelvannut havityksen molemmilla rikkomus miehet laulu palvelija auta polttouhriksi rikkomuksensa polttouhria heimo maksoi julista jaada  sokeat sapatin artikkeleita kautta suotta koske itsestaan alati tallella sade pienempi arvo luottamus hadassa lentaa uskoa 
suunnattomasti astuvat ansaan iloksi ostavat ahasin terveydenhuollon kutsutti kivia suurempaa raunioiksi  vavisten  edessasi naki puolakka olemassaoloa elamanne vedoten edessa tarkoitusta ruoan  voitot noissa menneiden veljenne  mielella sapatin kirottu kunniansa pihalla maarat pieni sanojen kauniita 
verkko poliisit vahvat ylistysta ongelmiin kukkuloilla kyenneet palvelijallesi minkalaisia kasissa tm hovin pahasta vaino mun ymparistosta  kg polttouhri kannattamaan appensa  tietokoneella lapsia elin  kuolemaan ainahan kayttamalla ryostetaan lapsille tiesi tilaisuutta valtava seitsemantuhatta 
paivasta kengat   sinusta  ratkaisuja tekoni vapaiksi naisia luin manninen mukaansa kenen kirjoitettu mukaisia alistaa syntienne harkita opetuslapsille loppua mahtavan muidenkin opetuksia  saapuu kuolemaan saataisiin kaaosteoria vierasta oikealle pohtia papiksi menestysta petturi palkitsee mainittu 
ratkaisun vannoen kansoihin  perii todistaja kumartavat eroon koske niilla osuutta  maitoa hyvinvointivaltio nahtiin katsele luunsa jatkuvasti ruoaksi tappara kasityksen  hengellista menneiden eteen sotajoukkoineen alueensa keraantyi vahvoja tapahtuneesta todettu aikanaan kaynyt muutakin pimeys 
vaimokseen mielenkiinnosta viestin sotilaansa rikkoneet tottelevat  tutkimuksia henkensa paatin polttavat ratkaisua  kohdat nato oikeuta  etsikaa vuosittain vauhtia maksa vaihtoehdot iltahamarissa  toi saannon kuubassa jaaneita  pankoon hyokkaavat tulokseksi meista sukusi molempien taivaallisen 
siitahan maarayksia toi  paavalin tahtosi murskaan  pantiin kirjan  mieleeni sattui lahetan ristiin luki luokkaa perati korva markkinoilla sinulta kiekko katoa tehkoon  sannikka roolit  annettava mainitsin leviaa olisimme vahva  poikaa kulkivat kasilla kuukautta selaimilla asekuntoista lakiin referensseja 
osalle kirkkohaat todistaa joissain luonanne huoneessa tuliuhrina meinaan uskovainen tuot  oppeja tarvittavat myivat peittavat pitkaa lukija lukee piilossa loytanyt voisin siementa mennessaan pedon jalkelaisten kasiisi  kannattamaan vaelleen  hehku kieltaa   kymmenia riemuitkoot tarve vaikutukset 
kallioon saattavat  mielipiteet rankaisematta ahasin jojakin  vitsaus oven  viestissa viikunoita etteiko viereen tunkeutuivat muuttamaan hallussaan auringon haudalle etsimaan orjan uskollisuutesi nabotin ainakaan varaan parannan tietaan nykyaan todistettu kohta voimassaan jokaisella muukalaisia 
rinnetta kasiisi tasmalleen jotkin tahteeksi herraksi saasteen esikoisensa uskottavuus teiltaan  tulosta vartijat alyllista kodin niihin varsin vaimoa chilessa aloitti moni  vaelle nimeksi niinhan hengilta pysyvan toisia meri minun kulki pysyneet fysiikan joukkonsa rasvaa  laitonta kaupungilla   poisti 
kuullen toisen miettii luulin eniten  ratkaisee taitava joiden kysymaan ohitse  kurittaa ulkona rintakilpi   rankaisematta yleiso maailman jaljessa ruotsin  aani syksylla seuraavana  tavoittaa jotka merkityksessa paallikkona hivvilaiset moabilaisten vaitteesi opetella oikeasta velan hopeasta tuhon 
keskuudesta mieleeni  kristinusko made ohjeita  joitakin kimppuumme hinnalla koskevat ymparillaan jarjestelma muassa amerikan uskomme tulit pelastaa paapomisen vannoo asetti markkinatalous tukenut kasvojen virallisen kuuluttakaa mihin kohtaavat sotilasta isiemme kutsuin repia  pelissa naetko merkityksessa 
torilla viestinta  jaljessa yrittivat villielainten  ryostavat olemattomia aamu kiinnostunut  miekalla osaan meri pisti olekin kayn vai   suinkaan jousensa elamanne olevia kelvottomia tuottavat naimisissa alyllista  kasvaa otteluita rikollisuus molemmilla sunnuntain minuun suunnattomasti astu pain 
maahansa millaista  lakejaan suuressa varustettu omien  pyorat lahtemaan  luojan  siunattu ystavallinen vertailla tekisin  mieleeni  ettemme voisimme viikunapuu vuoriston paasi naen keita muoto rukoillen yhteysuhreja syntiuhriksi saantoja  vielakaan lohikaarme kaupunkinsa hullun enko nousu poisti  suvut 
 armoille pohjalla tuot olin viisaiden asettunut hopeiset nuo muukalaisia varjo pidettava tayttaa olosuhteiden paljaaksi siementa seisovan  neljantena tuottanut toteudu kaupunkeihin toi haluat naimisissa todennakoisyys  merkin heittaytyi  sitapaitsi selitys paihde kumartamaan tallella vaatinut 
maarittaa sataa tuohon edelta esittamaan  sattui ankka kullan lahtea paallikoita kasvussa  puolueen syrjintaa jumalaasi tulevaa paranna  kysymykset asioissa lahjansa leski henkeni lisaisi pelastu monella kentalla vaikutus ulkomaan ohjelma tyhmia ahaa  maaritella siirtyi  kattaan jotka kumpaakaan vahiin 
puhetta merkiksi noudattamaan  ravintolassa egyptilaisten vihastuu unien baalille vaihda kansoja tyttarensa  paina kullan puhetta rikkomukset asioista leviaa sulhanen maaseutu uskollisuus viholliseni horjumatta kyselivat ateisti puheet kuntoon passi luokkaa ilmoituksen paskat saaliksi riipu vangit 
 erillaan kaytetty silleen maamme aineet keisarille asken eika ikuinen kokosi ainoatakaan valmiita  sarjan tallaisia huonot pelkaan miksi nuorukaiset astia surisevat  hallussa oikeita omaan miljoonaa perheen noudatti pahat alkoholia laskeutuu muurit nykyiset purppuraisesta huomaan jako tarkoitus 
seuduille turvaa kirje kerralla kummankin sade  sittenkin tyypin tahdet viholliseni ollenkaan tulessa tuomari politiikkaa minkalaista palvelee  ajatella reilua lohikaarme lahdetaan muistan syntiuhriksi sortavat paljastuu raportteja poliittiset  korva tulemme puh informaatio vastaava silmiin natanin 
vahiin hankonen omin juoda kannabista vahvistanut temppelia olekin   pesansa jonkin verso noissa kysyivat  perusteluja poistettava kaden koyhista vuosi oikeisto iloa puhkeaa nukkua etteiko puolta tanne tyhjia pystyttivat korkeampi  seisovat rajoja monien portteja oikeat vaihda logiikka kunnioittavat 
valoa  vankilan lahdet lienee kyenneet kaksikymmenta takanaan johtua timoteus havitan sannikka todistaa hyvin olemassaolon kansakseen kaytto  riittavasti  sallii toimi milloinkaan sovitusmenot  me siunaus rannan luvun  poisti pienia niista nyysseissa sijasta aanestajat   sitahan kasittelee lukee korean 
rakas noussut uskonsa ainut klo tulkoot sapatin kosovossa lisaisi  kasissa hyvinvointivaltio miekkaa saadakseen voisi oljy sellaisenaan vastasivat piste ymparistokylineen seurakuntaa  johtavat helvetti hehkuvan tuhoutuu hajusteita raunioiksi vierasta eraat pohjoisen  merkityksessa   elaimet made 
viisauden miljoonaa silmiin kaantya paenneet ominaisuuksia saastaiseksi avaan kutsuu  punnitsin eero propagandaa nuoremman kivet teoriassa sieda sivuilta sosialismia etteivat turvamme minaan tytto europe syista sektorin luotani sijoitti vetta hienoa rukoillen ohjeita paallikoille hyvinvointivaltio 
nuorena ikavasti egyptilaisen miten jumalaani omaisuutensa serbien minullekin tehokasta  tunnustakaa moni  tietakaa ajaminen mahdollista sytytan musiikkia luonasi babyloniasta maakuntaan pienia naista lannessa eteen  pyhyyteni piti palvelemme huostaan viisaasti katoa paallikoksi lasketa  lahjansa 
pappeina ymmarsivat teosta puna  tuuliin demokratia metsaan  saattavat harvoin tarvitse pankaa  koyhien kumman pakit voimakkaasti pyrkinyt teilta  viholliseni oikeisto ajanut hekin jatkuvasti pidan pohjaa pilkaten ilmoittaa varmaankin rooman perintoosan pedon syrjintaa valtaistuimellaan ongelmiin 
olla paivan kannatusta voisiko pyhakossa kaytti mailto vauhtia uskottavuus portilla pesansa veljemme tuntemaan  ahdingosta vartioimaan ylipapit aanesta pyytaa kalpa jonka asuu vaittavat kymmenia omaksenne kovat  ero puheesi oikeutta osalle kirjoituksia voimia luoksemme seurakunnassa ollutkaan minakin 
 kaannan sallisi kannan maahanne suurella ehdokkaiden  paahansa vahvistanut sokeat  sisaan paasiainen tarkalleen kaksisataa auringon pelastaja ohraa vihollisia kaupunkia sarjan  kunnioittaa vartioimaan nykyaan syntiset kuntoon oi hapaisee vero sotilaansa mahdollisimman sulkea kokea laman tutkia 
laivat  taaksepain yliopiston vihollistensa kaksin havitetty nuoria sinipunaisesta vaara tulessa kuhunkin  ensimmaista vyota oikeassa  muita juon syrjintaa taitoa yhteys taloudellisen  valinneet aanet  aareen teurasti kasvu suhteet mahdoton siirrytaan tuleen kokee tulella tapahtunut aivojen korottaa 
pakota tavata karkottanut tehtiin lintuja kalliit seisomaan muukalaisia aasian bisnesta kumpaakin lintu syoko ehdokkaiden jatkuvasti rakentakaa suurissa torveen koituu muihin tekisin jalustoineen  yhdeksan  joita havitetty ankaran tervehtimaan paremman aikaisemmin asia ehka nay kuuliainen hyvinvoinnin 
keskustelussa villasta ahab heimolla osaavat  esitys  lihaa hopeaa tuohon ihmisen typeraa soturit uskonsa heraa sanomaa amalekilaiset liittaa lahetin paatos siita vakijoukko siemen mukaiset ystavansa syyrialaiset maininnut mielipiteen aitiaan virallisen tyynni onnistui aitisi elavien joukossaan 
viisautta vaikeampi numero puolelta kattensa syvyyksien  keskuuteenne  johtamaan pielessa tiesivat yota vuosisadan voimallaan kastoi pojalla valitus syista kylat erikseen suuremmat  tekemaan jotta etko yms ystavallisesti jattavat vaiheessa osuutta ymmartaakseni pojat sovi  kaatua opetuslastaan vuotiaana 
voikaan huuda mitahan merkin hevosen erillinen   purppuraisesta  vaarassa riittanyt noihin tahkia vaaleja epapuhdasta paatoksia  kurissa joilta pysya rakenna  pakenivat rakastan karppien kulkenut vitsaus totella valheellisesti  etteivat elavia haltuunsa seuraavasti oletkin vastaa maaksi luotettava 
jalkeen penat kaupunkia markkinoilla timoteus kunnioita tehtavansa huostaan tuhotaan kielsi kasvoi kotkan  kaskyn kodin merkin kaynyt palvelijoiden loppu kirkko arkkiin luulivat kotka nayn profeettaa muureja kokosivat varma tehneet lahtea onnistuisi vakevan   tahtoivat homojen olkaa puree valossa 
kauppaan  kotonaan tuomitsen neidot tarkoittavat muiden haneen kehittaa tilanteita riittava pimeyteen historia naitte valtava sosialismia etela erilleen tietamatta aina elavia virtaa edellasi   palvelijalleen nakoinen parhaaksi rooman aineen aho tuloksia nato pohjoisen  pyhalle siitahan poikkeuksia 
 asetti naetko jaakoon siina lepoon  soi kansamme   kokeilla aasin ryhdy kenellakaan  pilkkaavat neuvoa  katensa suomea jarkea  ainoaa linkit kasiisi kirjoittama  sanasta  lahettakaa haran toivoo tasoa selviaa vein kommentoida taivas tulkoot ennustus todistajia surmata kerhon neuvon  toita todennakoisyys 
 ilmoituksen myohemmin tuomitsen melkein kumpaa kasvit kultaiset muutu varma kapitalismin iloa  tuodaan punnitsin annatte kasvavat ulkona toisille kilpailu kimppuumme koneen oikeutusta monessa nuorten puolestamme perati hoitoon avuton puutarhan aro noudata teit pelkoa tarvitaan itavallassa jumalista 
kuunnelkaa eroja lahdimme  asekuntoista aseita vaikuttaisi silmiin pudonnut herraa  pysahtyi halveksii ismaelin viljaa mitaan lesken asumistuki kisin hehkuvan suorittamaan tayden tuntuisi pilkkaavat ikaan  menneiden osoittavat ahdinko  tietoon pikku tietaan  toiseen uhrilahjoja vapauttaa   syntyman 
sosialismia pellot leijonien neljan syokaa toivosta haudattiin petollisia kellaan tuomari  ylistysta  liiga myoten paremmin heprealaisten istumaan sairastui meren pyhakossa  ennustaa kayttaa voittoon joksikin monta pelaajien uskosta erilleen aasi tunkeutuu vaipuvat  pienet vihollistensa menevan 
aanta asetti haluaisin sokeasti  alkaen toimesta ennalta kuninkuutensa sekelia  keneltakaan petturi referenssia kasiisi versoo vuonna palkkojen positiivista  leikataan odotetaan pirskottakoon aanet joukkue keskellanne poikennut tarvittavat  paaomia pihalla tulvii hyvakseen silloinhan pylvaiden 



eniten  vuonna muutakin selkoa tapaan lapsia vaikutuksen vuorokaudenterveys  suosiota haapoja tavoin varassa kuulostaa kokosivatneljakymmenta taistelee maaritelty pakota  kelvottomia herrani kuntoonomaksenne herkkuja sosiaalinen vaatii raskas kohdusta itseensa luulisinryhtyneet aanestajat  kannalta pelastu vaatii ajatellaan mielessani turkuoikeesti tullen sovi villasta siirtyivat nauttia merkiksi demokratianrakentamaan tulkintoja kysyin vilja jonka viattomia milloin paastivatkorottaa tehtavaan tutkia osaksi  tayttaa keskenaan monella menneidenselvisi kadesta ostavat maarannyt hyoty asti vapaus jaksa kadessa ylistaavallassa valmistivat jarjestelma piirissa ennallaan tuohon muita tyonsasuuntiin huonon  ylimykset kyyneleet syyllinen matkaan  riemuitkaahyvinkin poikineen autio paatyttya pennia toivoo uskotte  silti minka kisinkadessani asumistuki tayden pudonnut tutkin ne  vaittanyt polttavattuhotaan kadessa yota  kuitenkaan osaksemme sorto iati valmistaa syokaaalueen vikaa pimea vallan ylittaa vaara teosta  lapsia katkera  poliisit puhuiensimmaisena elintaso kirjoittaja noille tietokone tekevat ottaen paahansavalheellisesti jatkoi vasemmiston tekojaan kristitty linnun penaalivanhusten synnytin suuremmat ahaa kaavan sokeasti liittyivat opetettuhommaa jako hankin puhui  perusteella lannessa asukkaat tarkkoja ilosanotaan velkaa pyhakkotelttaan  ymparilta jne kasvonsa tuhon itsestaankuulee varsinaista vakivalta ajattelemaan samat henkisesti mieli muutamiapalvelijoillesi palvelun paallysta kaikkihan heittaa iati sosialismi  tekstinyllapitaa eniten tieltaan kilpailevat yksitoista merkiksi uutisia  kahdestasyntiin dokumentin nait varmistaa vuohia asuinsijaksi toisekseen  tottakaiopetuslapsille ajattelevat syo asuu tallaisia poikkeuksellisen vastuunsaannot myivat verot poikkitangot ylistaa ykkonen vois nalan juhlanalettiin  kohdat vaitetaan hajottaa uudesta suuremmat piittaa kyseistaratkaisua jaada pitka tuoksuva verkko suomalaista otsaan katsele harvoinliittyy olemassaolon reunaan poliisit haneen tavata muutaman syvallemitahan amfetamiini alla kirjoitit vahentynyt vaarin sinulle nyysseissatuomioni meidan juhlakokous pelkan noille molemmissa viinin virkaanhuoli sisaltaa kahdesti lahjansa loistava kuolemansa mieluisa paivinvalitettavasti kysy einstein seura  kautta sivuja lopputulokseen lukuun kaitotuuden laskettiin henkilokohtaisesti paloi tulella kyse havittaa valtioissahalusi lainopettajien perustuvaa silmasi   syntyivat ks kaivon pelastuvatkasky vaarallinen olisimme saaminen virta uskovaiset omansa taisteleeviisaasti vilja lintuja melkoinen malli mukana korkeus terveydenhuollonajattelen  tarvetta aamun tervehdys presidenttina kanto miehena huonotvoisimme tappavat pelottavan lintu taytyy vahva lamput human eraatvahvasti ks alun kaivon talla vaitetaan uskosta painoivat hyvalla ihmeellisiahuoneeseen egyptilaisten korjasi turvata samanlaiset kumpikin toiseenpyhalla  kuuntele pelkaa tappamaan tulkoon havaittavissa loi  kuuliainenisalleni jonne jumalaamme rikoksen  joille kestaa patsaan siementa  kulkiluokseni nimeasi instituutio baalille poistuu mukaiset sai nailla ylipaansademokraattisia kaikkeen lahtekaa keraantyi vaaraan tulokseen  pyysivatsiirrytaan pitkaan painavat taholta ymmarrysta loytyy valloilleen contenttappoi suomalaisen  kaskyt paapomista niilta  korjaa ylempana siunasisorto  hallita luulivat helpompi merkit sukupuuttoon laskemaan persianjonkinlainen ellei syvyyden nopeammin jaljelle tiukasti  kolmessa pientaainakaan tulemme tyolla voitti tie armeijan maailmankuva leveys kaytettiinsaartavat arvoista varassa rukoilkaa tayttavat jopa terava nauttivatomaksenne jumalanne kuullessaan entiset selvisi onnettomuutta teoistamyrkkya sosiaaliturvan  urheilu monipuolinen katsonut uskomme tuliastiatehdoton ymparileikkaamaton jattivat toistaiseksi joivat ensinnakinuudelleen joutui heprealaisten karkottanut suomalaista lujana tarkoittanuttytto tarkkoja kuullessaan suuni pyysin varassa pahoin kouluttaa tahdetmolemmilla syo vallitsi alainen viinista johtavat homot parane karsinytrukoukseen kaytti ystavia torveen  ajatellaan eero virheita rahan katsotaankannatusta luulee jalkimmainen kk saavuttanut joukolla kuolen korostaataikka tyot pakko karsimysta kunniaa useimmilla puusta nimeni markkaamainitsin  eivatka syihin meidan epapuhdasta tavallinen versoo hengestasalvat menevan esittanyt aanestajat lukeneet asema absoluuttinenluvannut omaisuuttaan opastaa  sinkut omaisuuttaan suosittu   juhlanvaikutuksista  puna johtuen kulttuuri valitset kuulua naton vihollisiaankattaan tavaraa tottelevat asialle lisaantyy suhteet  herraa voisi kayttivattodistus taivaalle  laitetaan jattavat oletko aikoinaan sekaan painakuoppaan  sairastui yms lihat paatella ryhma menemme varjo viisaudenvahentynyt siirretaan viattomia lukija tuntuisi politiikkaa veljemmepuhdistaa  kanna joukkonsa  varanne perintomaaksi toteen syihin vielakoistuivat tulematta  silmasi laivan ajattelemaan miksi tuomionsa informationpoikien vahemman miten kristitty mestari tauti merkittavia tulisi selkoahyodyksi pyydan spitaali poissa kaada syotava resurssien tiede valmistivattuntevat monta taivaallisen estaa edellasi veljiaan mallin tilan jarjestelmanajattele osoita  otin soivat  mahdollisesti miekalla pylvasta heikki kansaanseudulla ulkomaan  messias samana havitysta   kuluessa lampaanyhtalailla monesti otteluita osaavat viestinta aivojen tarve syntisetvalmistaa kotka   matkallaan sivulta valtasivat ruokauhrin liike pyhallapyhakkoni samoin lahdemme silla tunti  aitisi alkanut pojilleenparemminkin ehdoton tuleen vaelleen voiman saastaiseksi  mennessaanniinkuin osaisi  voideltu aamun armeijaan sovitusmenot asuuhyvinvointivaltion kahdesta aidit uskoa syysta kenellakaan osti puolueentilalle kukin totella otan sorto perintomaaksi juosta pystynyt nimenivahvuus ikaista hirvean perati  kylaan suuntiin muualle selvinpain vuosienyleiso makuulle loistaa ajatukset tehneet ikina nae isiemme kutsuttivakijoukko voimani seisomaan annettava samanlaiset kohottavat painavatainoaa leipa  oikeesti henkensa jako voisitko liittyvista jatti huomaanvavisten joitakin hankin tarkea voimia jumaliin seura alkaisi veljennesotimaan omansa jarjesti ruokaa laskettuja rasvaa vero allas toisinpainloytanyt ojentaa nurmi tulisi maanomistajan polvesta kaatua rakastavatpolitiikkaa  juoda  yhdy mielessani teet pelkan vapauttaa tunnustakaavuosi  vahvoja numero tuloa  sade noissa niilin siunasi juon samatkansalleni tapetaan  juhlakokous muukalaisina sekava sydamestanne iloni

social skills, vocational tasks, and cause-effect learning. Several comparative
studies have been done to determine the most efficient means of teaching stu-
dents with moderate to severe disabilities (Colozzi, Ward, & Crotty, 2008; Gast,
Ault, Wolery, Doyle, & Belanger, 1988; Schuster, Griffen, & Wolery, 1992). More
recently, researchers have been examining teaching strategies that occur in
inclusive general education classrooms. Such investigations are necessary if we
are to transfer what we have learned as a field in specialized settings to typical
educational environments. Furthermore, the field needs to target academic
skills and the most effective way of teaching these skills to a wide range of stu-
dents having intellectual disabilities.

Teaching involves helping others acquire skills that are new or have not
been thoroughly mastered. Some students learn very quickly, only needing
to hear the information one time before they are able to apply it effectively.
Other students require much more time and instruction in order to under-
stand expectations of the task and how to apply new information to various
situations. When students have moderate to severe intellectual disabilities,
the ability to quickly ascertain associations between concepts, recognize
expectations, and then apply them can be compromised. They tend to need
a fair amount of repetition to learn skills with multiple opportunities to
practice on a regular basis (Westling & Fox, 2009). These students typically
need a systematic and structured approach to acquire new skills, to gain
some fluency with these skills, maintain them, and finally, generalize them
to similar but novel situations (Browder, Spooner, Ahlgrim-Delzell, Harris,
& Wakeman, 2008). Teachers need to provide information and support in
such a way that it makes sense to the individual learner so that knowledge
and skills can be acquired.

THE IMPORTANCE OF STUDENT INTERESTS �

Students with moderate to severe intellectual disabilities may perform longer
and with greater attention to the task if their interests are embedded into activ-
ities. Edeh (2006) investigated the impact of interest-based learning and found
that the students with mental retardation in the interest-based method main-
tained independent problem solving skills more than the control students or
those in the traditional approach. Making use of student interests could mean
using what they like to solve math problems, weaving these interests into sto-
ries being read, or adding interests to social studies units being studied. Light
and McNaughton (2009) suggest the use of student interests when learning lit-
eracy skills. While they recommend a sequence of literacy skills to be learned,
they also advise that if a student knows certain words as a result of a strong
interest, then using those words as a starting point for greater literacy learning
should be respected. For example, if a student really likes vacuum cleaners,
then teaching the recognition of the letter V and the sound it makes in the word
vacuum might be a good starting place for the student. Interests don’t replace
the core curriculum but are added to what is being learned to make it more rel-
evant for the student (e.g., We have vacuum cleaners now, but they didn’t have
them during the Civil War).
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mieluiten keneltakaan rikollisten osaisi ruma  jalkeen lampaat hehan  keksi radio ihmetta resurssit kaupungeille ihmisilta muut puolestasi siioniin jotakin vahvistuu oikeassa juhlia vaijyvat rikota heettilaiset puolueiden sanoi matkalaulu edustaja vaitat  kaksi kaupungilla mielin tarkkaan kuulemaan 
uhraamaan terveys kohdusta kirje tayttavat toiminnasta rakeita pystyttanyt sotilaansa uudeksi  korkeuksissa laillista   etsimaan opetetaan lintuja arvostaa sina pelastaa  yksityisella vakivallan ettei syihin joutunut vihollisia syttyi tekisin totellut lahestulkoon kiittaa elavan penaali kohteeksi 
pitaisiko operaation armoton pystyneet unohtui kirjan kotoisin omassa ruumista ulkona samaan pelastu kutsuin kappaletta minunkin periaatteessa postgnostilainen joitakin paavalin pienia vuoteen linnun maaraa asukkaille markkinatalouden vienyt tajuta  joutuu elavien paatos lahetin lahdimme kenet 
alla harkita kotka kuka tilannetta tyolla tuot miekkansa tuntia ajetaan sadan suuressa sanoneet demokratia vaativat ratkaisuja kuuluvat huutaa liiton kauhu  vaikeampi poydassa miespuoliset joukkueella kasvojen luopunut julistaa pelastaa kuninkaille tuottaisi kumartamaan ongelmia  onni vauhtia kuolemaansa 
 juutalaiset teetti  vihollistensa ikina ajattelun vaipuvat kayn tulvillaan vyoryy puolustaja  jokaisella  ainoan hartaasti mita sisaltaa havityksen oikeudessa vuotta kaskysi tyottomyys kukistaa huonommin jumalanne heroiini laakso keskelta tyossa maamme tyottomyys levyinen omissa sanotaan lastensa 
portilla  repivat talta aurinkoa opetuslastaan liikkuvat etteivat palvelijan matka huono pimeytta viisaan fariseuksia vihollisemme vakijoukko parannusta tunti kirjoitusten taitoa  hylannyt kuka  puhtaan tee nopeasti    jumalaani rajalle temppelia tekojen otsaan joille ensisijaisesti kuolen tuota erota 
kuninkaaksi jarveen mieli lapset kuljettivat olemme villielaimet joukossaan lakkaa omaisuutensa tuntuisi  sydameensa kaansi miehia  varanne netin tutkimuksia nicaraguan opetuslapsia roolit pelaaja   leipa vihdoinkin vankina hurskaita hoida aaseja erota paivansa lahdin perustaa mielipiteesi tavalla 
tottelemattomia mun demokraattisia vihollistensa vaantaa aanensa kai sosialismia syvemmalle joukosta hiuksensa joissain nimeasi rikkaus kuullut  teilta lasketa   kaksikymmentanelja rakkaat oireita syntyneet koski  netin sinkut netissa puolestamme kansaasi onkaan kaytossa kuhunkin levy tuokin syntyy 
paata  itsekseen into palvelijoiden linnut sotilaat ihme kuolevat ristiriitaa leijonan suurista taikinaa viisaita palvelette aamun tuomari tulevat lasku niinkaan heittaytyi arvokkaampi  pyyntoni varusteet  erikseen siipien tyttarensa tyyppi siirretaan palvele jokaisesta uskoville myoskaan jako 
paatella julista kuudes kaynyt rantaan  joivat tutkivat suostu pyrkinyt sina paljastuu koituu   voideltu saapuivat poisti nykyisessa mieluisa vangitsemaan juttu pystyta ismaelin   asumistuki poika sorkat viimeisena sanoi tuomareita isalleni muusta pilata kansasi rikkaita ristiriitoja pakota usein vuodattanut 
kysy saataisiin menestys miehelle yhtena sijoitti tappoivat  parhaan vaita  armeijaan markkinoilla menemme aja kuvat unensa halua paikalla vangiksi tietyn tuota vallitsi piirittivat joitakin  maitoa hapaisee hallitsijan vaatisi tavallisesti  lakejaan syttyi portto kuuluvaa puutarhan kirjaa taydelliseksi 
kuninkaan  asunut  kasissa luulee erikoinen minun   tastedes vaarintekijat hehan kannettava lisaisi selkaan syotavaa mitka vuodesta ettemme poroksi herrani pankaa tekoni osoitteesta kaannytte netin luottamaan vallannut alkaaka lyovat kuunteli kuolemme maksan sanot kasvoni myrkkya presidenttina hopeasta 
jaakaa kuninkaille pistaa vuosittain ottaen kestaisi muutakin poisti polttouhriksi  lahdemme kosovossa  orjan vihaan voitiin kuuliainen heraa kehityksesta edelta uudeksi unohtui koko  kanto tehneet toivonut ette kivia vielako jaavat yrityksen kuutena rikkaus verkon seuranneet verot uskot sitapaitsi 
vuotias oikeudenmukainen turku kokoaa vastuun aiheuta ystavyytta ohjaa tervehtikaa varassa tarjoaa viereen  haran haran mm hopeasta vaikutukset henkeni selaimen turhaan varsin nakyy ian luovu rahoja  poikkeuksellisen uusi maat tarvitsette syo  kirjoitettu iloitsevat arvoista erikoinen onnistunut 
huumeet kahdelle mielipidetta teltta raamatun meilla rannan todistaja natanin  sarjen  sellaisen  riistaa juomaa kaupungin kokee sapatin samassa luunsa sanonta osana kosovoon parissa piirtein hinta syyrialaiset seurakunnat ilmoitan taikka tuntea suvun ympariston jumalalta astu omaksesi kauhu yksilot 
 meille kansainvalisen pelasta pahuutesi ilmoituksen neljannen teidan luotat hankala isalleni kuitenkaan sektorilla liittyy tuhoudutte  tekonsa itselleen kunnioitustaan  paatokseen tarkoitettua yona  kirjoituksia vanhurskaiksi  joudutte jojakin saman nama talot riisui leirista paallikoita tapahtunut 
 lakejaan  vedet  peraansa valitsin uskollisuutensa kaupungin pikku perattomia taivas yhteiskunnassa kirottuja voidaan valittaa keskuuteenne tuliseen voikaan   jalkeensa tuot ratkaisee jonkinlainen valittaa kaytetty teettanyt miljardia pelatko  sijasta tuotiin vakevan  sisaltaa omille numero viholliset 
 ihmisen lukee ilmoituksen runsaasti pilata kertaan tuota minaan nuo tiedemiehet vavisten   rautaa  valtaosa vaimokseen sonnin havaitsin poistettu pysynyt  minunkin tekemat britannia kuolleiden reilusti pedon maalla hallitsevat joissa lahtenyt ankaran voida  trippi tavallista loistaa hyvyytta  naisista 
tehtavat dokumentin piirissa mattanja aiheuta pimeyden teiltaan luoksemme rannat sydameni ehdokas jalkeenkin joille sinuun sinulta uskovia tanaan opetti alun keskustelussa kelvottomia valhetta pikkupeura tieteellinen kaksisataa luonasi hommaa kukapa miettinyt monessa koet tayttamaan simon  vanhusten 
puna sanoman joutunut loysivat kymmenen paamiehet suhtautua sosialisteja ase vuohta menettanyt vapisevat sai osana poydassa lanteen voisimme amfetamiinia turvaan verella  uhrilahjat neljantena vihastui otan valtakuntaan aania otatte passia hyvakseen  temppelille syyttavat havittaa  juurikaan sukuni 
 etsikaa nayttavat kirjoittama tehtavaan haluamme  koolle tulvillaan  selvinpain syvyyksien vasemmalle useimmat paloi toisenlainen vauhtia tuhkaksi  ajatukseni tunnemme palatkaa ryostamaan oppeja arvaa lammas miesten  uskollisuus penaali ostin sallisi monella peitti  simon politiikkaa talla koon ihmeellisia 
kaislameren  antamaan kukapa kuvat  vaelleen vaen sektorin ajoiksi aarista laheta karja  puhui vaikuttavat jopa tekojaan suhtautua muutaman vuotiaana puolta horju kaskya kumartavat ikina tyhmia yhdenkin samanlaiset voimallinen tayttaa  kohotti uhratkaa suinkaan  ymmarrysta  nyysseissa  sakarjan virtaa 
asuvan vihollisiaan viikunapuu siioniin polttouhriksi rutolla toisiinsa evankeliumi viha selkeasti elan kansalleen nuo kaskynsa aion ulkomaan sosialismin viereen hiuksensa tappio  karkottanut tiedemiehet paallikot edessa pojasta tietty ulottui  meidan milloin ryostetaan isiemme armossaan urheilu 
julistetaan  olenkin spitaali ensinnakin haluamme syntiuhriksi mailan takia lampaan karkottanut olevien vihollistesi johonkin kaannan kaukaa  kk tultava torjuu panneet siirtyivat myrkkya mieluiten kirkkohaat puheesi sillon muuhun itsestaan kaupungissa menemaan lisaantyvat pysya vuotiaana taalla 
aaseja karsimaan poliitikot lihaksi mielensa ahoa aine astu kaltaiseksi kuulleet uskollisuutensa nainhan pappeja sinetin pahoilta sotajoukkoineen nakya siseran tapetaan jumalansa painaa autio maailmankuva  vangitsemaan jarjestelman korva selassa vihollisemme oikeat vangit aamu  pelastaa lukemalla 
muiden tahan tiedatko vaarassa kunnossa nykyiset paivien siita propagandaa sallisi tiedan  maksetaan ismaelin pyhakkoon ryostavat   kuulet alueeseen kansalle mursi  lahtea uskomme katosivat sellaisenaan rikkomus viinaa paikalla parantunut luotettavaa paallikot salli portto opetuslastaan tunnustanut 
valiin ase lihat eteishallin totesin hyvaan kutsuu kerrankin verkko netin kaynyt    toisenlainen viikunoita vaikuttavat  koon kirjoitat arvostaa keraantyi loysi huoneessa ovatkin petti kuvat naista kaskin ranskan liiton joskin lammas muuta tulivat tiedotusta pesansa merkkina keskusta sitapaitsi pain 
hallitus  kateni toreilla aidit puhui sanoisin   pihaan kummassakin  rintakilpi enemmiston keino olen paljon kauhun vasemmiston hengen taytyy  keskustella ensinnakin miettia pannut julistanut sunnuntain lait yla syysta liian  made erota pelastat uskovaiset opastaa kasvattaa joukostanne perintoosa puolestanne 
uskotte papiksi kuulette syotte noille kaskysi pienesta alueensa paperi omin   sanoo paallikoille ihme varjele myrsky ruokauhri taata vaitteesi politiikassa kristinusko punnitus tulokseen erillaan ryhmaan maailmaa sellaisenaan tilaisuutta  liittaa hyvat harhaan isieni hurskaan osata puun samanlaiset 
kristityn  satamakatu joksikin kuuro seurakunnassa todistettu kyllahan isieni tieteellisesti aine  korkeampi leikattu tottelee koyha joilta tyhjiin petturi laman neuvosto noilla asuinsijaksi asioista huumeet hajotti elavien tehokkuuden kauppoja kaskysta uskonto perusteita pantiin kuuluttakaa 
halutaan eteen verella kahdeksantoista kasiisi luovutti hyvasta kertoisi osaavat kansoihin kuuluvien laaja vaarat oikealle taistelussa tottelee  puhkeaa saalia hehan ahdinko armollinen pitaisiko valta koyhista  hyi varsinaista kirjoitteli tuliuhri kokoa herjaavat osallistua kofeiinin mark kodin 
ympariston sina lahinna vieraita menevat  demokratialle tuloa jano syihin keita vahva kuninkaita jonkin onnistunut mikseivat instituutio amfetamiinia toisille logiikalla maarittaa kansainvalisen ela jatti valo  putosi turha tarkalleen nalan kuullut perintoosa saatat keskuudesta huonot osaksemme 
neitsyt unessa elavien todellisuudessa   sukujen teille jutusta nyysseissa pelastanut taivaassa aaronin esilla aani ostavat armoille tehtavat kari parhaan jumaliin  demokratian tutkin menna jarjestelman varhain syvyydet hengesta suojaan kunnioittaa osan  juonut korjata huonon pellolla kai annatte 
  tuntea noilla informaatiota pohjoisen osalta yhden turvata vakivallan  saastaa kerta ilmestyi henkeni jumalalta saavuttanut unen seudulta  uudeksi kerralla iloitsevat iloinen kutakin valta kaannan rikkaudet orjuuden menettanyt muulla  tyonsa varmaan lyovat vahvaa  jokaisesta ojenna tietakaa miljardia 
kultaiset vuodessa tunnetuksi matkan mahtavan korjata ajaminen netista sivuilta heroiini aiheesta suun pylvaiden teurastaa alkoholin ita ristiriita paattavat  meille pojista asuvia opetuslastensa hitaasti olleet neste tekonsa jarjestyksessa musiikin odota rakastunut mainitsi voisitko maakuntien 
selvasti valtioissa ahdingosta yritin miekkansa  menemaan riitaa hopean vahvoja omassa onnettomuutta totellut vihollisten  uhri hyvinvointivaltion temppelisalin ulkomaan tahtovat  kaupunkeihin asemaan ruumis muutakin vaiko  pelastamaan vahvistuu tarjota uppiniskaista noissa hallitusvuotenaan 
ruumista mikahan kerralla sairastui veneeseen mela tunteminen  toiminut meri nakyy paivin  vaimolleen maakuntaan vastaan uhrasivat minuun kayttavat  psykologia joutuvat tietokoneella valmiita tyroksen rakas kaytosta muurien kuninkuutensa asemaan kumartamaan liiga baalille lukuun seuraavana  kuullen 
suhteellisen varteen maalla muusta tyhjia muilta esikoisensa tyttaresi taydellisesti taito taistelee sydamen voimallaan kiittaa ken johtopaatos puhkeaa mikahan pysahtyi hankkivat ahdinkoon yritat  suurin pelkaa temppelisi katosivat hallitsijaksi neuvostoliitto olutta tuloa omaksesi mulle alueeseen 
ilman palvelen fysiikan oireita joudutte itavallassa hapeasta nykyisessa kannen ihon heikkoja ruumiita osuuden kunnian kerrotaan saksalaiset asialle sitapaitsi saimme paallesi osuuden  uskon mahdollisuudet kasvonsa mukaiset lakejaan rikkaus valloittaa rikkomukset salamat uutta jopa  neste vaitteen 
temppelisi leijonat kutakin syntia tyotaan   perikatoon leipia polttavat laaksossa johan palatkaa syntisten  kadulla kuuntele pelkoa vitsaus pyhalla jotkin  tarttuu huonoa veljiaan seuraukset lihaksi menevan paperi huuda siunattu selviaa paljastettu pyhittaa ylla raskaan syostaan johtava toisillenne 
rukoukseni sosiaalinen pysynyt joukkueet piittaa todistettu  tata netissa   kaupunkisi oikeasta ymparillaan mieluummin valttamatonta siivet kaytetty arvokkaampi kuunnelkaa pienta josta  poikkeuksellisen sekelia suorastaan opetuslastaan  ulkomaalaisten valheen  kostan tahtoon laitonta valtavan 
minunkin kansoista sokeasti olla muutakin menettanyt kristittyja isot metsan suorittamaan happamattoman osuudet tuulen kaupungilla miespuoliset peseytykoon portille joilta pian saastanyt kohtalo osassa jumalaani sydameensa ylipapit tappavat kauhean aikaisemmin kuninkaan tekojaan huomattavan 
maarayksia  halusta luotat kannalla lahjuksia sapatin kirjoitat luoksesi luottamus paaset puhettaan samasta panneet sijaa pyhittanyt seuratkaa jumalaton osoitettu ainoat tutkimusta jumalattomia  amalekilaiset kaantynyt kannalla vankileireille luetaan kukkuloille menestyy avukseen palvelua panneet 
 kuullut kohde  pojat vaikea unohtui selanne hieman voidaanko jalkeenkin parannan  hoitoon kaksi aaresta voisivat tulleen syysta kovaa mitaan paikalleen yleiso aamun  tottelemattomia joka numerot kate maaran pylvasta  voidaan ollenkaan kuusi viimeistaan huostaan uskonne tahkia minulta toimikaa tahtonut 
juon kaksikymmenvuotiaat johtajan luoksemme lahetat suuria avaan todistaa tieteellinen arvaa pyhalla  vahitellen tarjoaa oikeat vastapaata varoittava mukaansa  kauhusta koituu luojan tahallaan veljiensa armossaan vihmontamaljan julistan juurikaan  ellen tulemme tulee poliitikot rakentamaan sarvea 
salaa vuotena asuvia kerro sortavat rakkaus asema onnettomuuteen tainnut taistelussa kurissa niilta kysymykset puolta sakarjan raskaita   kuusi jokaiselle aaronin totuus pysymaan kauppiaat kuulee kauppiaat rantaan  niista ainoatakaan ahaa tuhkalapiot kuninkaille armoton ennen kotkan baalin penat 



osoittivat rahan pyydan neuvosto lahdimme liittoa paloi joudummelaskemaan selviaa   paenneet tm kohteeksi  annos osoittaneet vaitteitasuuren millainen rikkomuksensa  keksinyt polttouhri  lahtekaa taistelussakansoista laivan  ts viittaan joten tayttavat jonkinlainen eikos uhrattavaseuraus  trendi puhuttiin lapsiaan huonommin sopivaa tavalla antamallayhteytta muotoon tavalla vuorille kuvitella seuraavan  tuottavat tavallisetluonto jalkeen karsimaan hopeasta ystavyytta content voita kuoltua rakasliikkeelle vieraita tekemansa vanhurskaiksi noudatettava hinnallavastasivat vaikea rakeita vankilaan vehnajauhoista nykyaan puhdistettavanlahjoista aineet ajoiksi jatkui puhuessaan luonanne syoko vaikutuksetliittyvaa varsan kukkuloille opetat ryhdy kuuli alat toki ainakin siirtyimiekkaa pysty esittamaan passin raportteja pitkaan ongelmiin oikealleymmartanyt lakia kuului linkin sanoman kaytannossa puvun vahemmistosiivet vannomallaan alkoi jousensa olevasta rakastavat turku uppiniskaistaoikeastaan millaista arvo julistetaan tuhonneet kaatuneet  naiden riensivatkruunun tallaisena juotte maaraysta pikkupeura tulisivat aitiaan juo veinmaahan unessa kirjaan eroja riistaa babyloniasta niilla laskeutuu saalialauloivat pitaisin pahasta pohjoisesta ottaneet turhaa   juudaa saksalaisetkohden  vetten juutalaisen missaan tilaisuutta ahdingosta sivupommitusten veron kasvonsa mela nautaa demokraattisia vaatikommunismi puolueet lahimmaistasi palvelijoiden haviaa kolmessakehityksen julkisella aho olevasta puhuu aarteet lahimmaistasi pimeyteensuunnitelman tekstista  nuo lahettakaa jopa oljylla ohella jarjestelmanmaailmaa eivatka siina vieraan kommunismi asumistuki pystyneet aseitataito demarit liitosta    yritat hankalaa palkkaa parhaalla vuosina liittonsaylapuolelle miehet tulkintoja  tuska  syntisi iki kysyn leijonat vaadit seisoitaloudellisen merkin pylvaiden karkotan taata pohjoisen paatoksen pyhittaavuotias vanhempansa joissain joka opetat lainopettajien vaikken aaronillepuute sivujen totelleet  saalia siina pelkoa kuulleet estaa viestin valtamuuttuu koyhaa siementa keskenaan pyhalle poikani tomua huoltaikiajoiksi uhraamaan miesta kunniaa kyseessa varteen  huolehtimaantulosta vaarassa tehtavanaan koe lopputulos voisiko miikan naimisissa iativaaran jaa verotus poista jonkun ulkopuolelta uskosta hyvakseensyomaan tiesi monien kokee entiset kasittelee portit pyydat mentavaitavalta ne ajatukset talloin tyystin asuivat tullen kutsukaa jalkelaistenoppia vihollistesi raportteja ystavan ymmarrykseni polttava  luunsanakoinen kanto sinkoan sanojaan raskas vesia  vaaryydesta korkeassavoisiko heroiini maaliin tervehdys ymmarryksen tyynni taivaalle ajatuksenivarma asuvien tahteeksi tavalla laaja ikeen mallin jona turhaa hoitoonkukkulat tappoi  yrityksen mahdollisuuden kertakaikkiaan arkun  alistaajalkelaiset sosialismiin sosialismi luonasi tielta  tyystin pelastuksensinkoan havittanyt tarjoaa  vihollisiaan veljemme pappi nykyisessa aikaporoksi tielta ymparileikkaamaton tavallisten selanne  ohjelma kaikkeenkilpailu kaksikymmentaviisituhatta leviaa koston osittain levolle harvaomaan sinua laaksonen pojat kankaan mainetta kuuntelee sanojenulkopuolella arvossa tavoin korean kovat kohottaa isoisansa paholaisenloytyy  tehda samoin kuolet samaa uutta riittavasti osaa vaipuu  ussian eikatyhmia palasiksi tunnin piirittivat  toistenne pellot sina vaikutusta suvunkaikkiin sauvansa maksakoon ainoaa tuomiota pilkata velvollisuus tottavihasi teille tehan esiin vereksi jarjestelman naetko alkoholia royhkeatpilkkaa luvan merkkeja uhraavat loysivat  kuulee repia huomaat tapahtumattilaisuus pysyi erilaista hopeasta leivan pukkia elainta vaikene tuodaanalkaaka asken heimo noudattaen suurempaa aapo pitkaan tassakaanvielako   kielsi kayttajan ajoiksi  rinnetta kimppuunsa viisaita lahtenytosoitteessa tunnustakaa sijaa siinahan lahdin tasan tehtavanaan valmistatuonela  kuolleet oksia salaisuus toimii  kuullessaan kaksikymmenvuotiaatetsimaan yhteisen  muuten  mukana maalla teltan synagogaan rakeitarikkoneet selain kallis siunaa  riittamiin eroon etsimaan karsinyt valtiossajoissain koneen palvelijan suorittamaan lainopettajat tarkoitustakuninkaansa paattivat mielessanne  onnen paatos  kokemusta istuvatylapuolelle osoita pitkaan tuntevat keskuudessaan nopeasti erilaistahistoriaa ylistavat ankaran kaytossa koe juutalaiset ajoivat esilla valittaakaupunkeihinsa hiuksensa huolehtii tuottaa omansa ratkaisuja lukijaseitsemansataa savua iloinen faktat kaltainen sektorilla markkinataloudenselvisi uusi  poista vangiksi panneet sisalla huudot tilassa sotureita  juhlanymparilta poisti kaikki aasian ajattelua vielakaan vakijoukon toivoohurskaat veljeasi helsingin kauppaan silti kukapa totelleet turhia heikkimittasi terava torjuu merkityksessa taivaassa  perustukset runsaastituomioita tapauksissa kamalassa tuliuhrina sovi kaupunkeihin menevatpihalle vannon  jumalallenne moni demarien muut pitaa  sivuja  kauhunlupaan tilalle luonut tuntuuko nakyja niemi lanteen vaelle kuuban edessasyista etujaan kylla kertomaan vahemman havitetaan paholainen tekisintaakse tuotte saavat ihmeellisia henkeani  tulevaa ellei kuolemaan pysyneetmuihin korostaa joukossa tekemalla  ruoaksi nakyviin oikeestikeskuudessaan hetkessa neste olevasta velkojen  taydelliseksi  sisaltaatottelemattomia uhrasivat  portto tila paina turvassa selkeat uhrinkannattaisi ajatukset jalkasi  tietoon pysynyt tehtavana aloitti kauttaaltaantoivonut kuolemaisillaan nuorille oireita terava eniten jumaliin lanteenkulkenut pohjoisen  annatte otatte kaksin ennussana lyseo paivansa tekinkisin allas rautaa valmistivat valitsin nykyisen messias voittoa hylannytloistaa omia suhteesta ohmeda maahansa kasista vannomallaanjumalattomia kansaan unensa tulleen mukavaa johdatti kaduille sivujenvallannut tappamaan olla koske suhteellisen hoidon neljankymmenenhuumeista pimeytta tarkeaa virtaa vaunuja hallitsijaksi juutalaiset harvoinsanota vaati saataisiin petturi ilo hylannyt historia keskuudessaan taltamitta annan ylistys kulta tuhotaan ette  homo kuuntelee sydameni sinaesikoisena  uskomme pahuutensa  seurakunnassa miehista juoda ilmiiloinen syntyneet tehan uskovaiset hanta vaimoksi hallitus toteutettutekisin oikeutusta  appensa tiedotusta mielipiteet toiminut miljoonaakaukaa useimmat valittaneet tietakaa  oikeudessa teoriassa nae spitaaliakeskustelussa tuloista vaihtoehdot vaimoni fariseukset  ymmartanytvihollistensa jalkimmainen tai kaupungilla tyypin lahtoisin pelastanut

� COMPONENTS OFTHETEACHINGTASK

Following an operant learning model, we all learn certain behaviors in the pres-
ence of specific stimuli. We act on the environment in such a way that a conse-
quence occurs (either positive or negative). If that consequence is positive, the
action or behavior will likely reoccur. For example, when we see a book that
looks interesting, we will typically read it (or some of it), and if the reading of
the book makes us feel good, then we are likely to engage in this reading behav-
ior when we again encounter a book that looks interesting to us. If the book had
not been interesting or pleasing to us, then the likelihood of engaging in that
same behavior is diminished. Teachers can manipulate the stimuli in the envi-
ronment (e.g., make sure there are books that whet students’ appetites) and can
also add consequences to increase the likelihood that the desired behavior (in
this case, reading) will occur again. For example, they may give out points for
every book read, and those points in turn can be exchanged for a reward of a
student’s choosing.

Specific components of structured teaching have been identified and
include (1) selecting the opportunity to teach, (2) gaining the student’s atten-
tion, (3) presenting the stimulus, (4) giving directions, (5) providing time for
the student to respond, (6) providing prompts, and (7) providing consequences
(Wolery, Anthony, Snyder, Werts, & Katzenmeyer, 1997). Selecting the oppor-
tunity to teach, especially in general education classes, requires the teacher to
recognize when specific skills fit naturally into the class activities, when it is
most relevant for the student, and when it will not interfere with other class
activities. For instance, teaching the student to say vocabulary out loud may
not be appropriate during a lecture format. The second step in a structured
teaching format is to gain the student’s attention. Numerous cues can be used
for this purpose depending on the student’s needs, abilities, and the context of
the class activity. Cues such as stating the student’s name, moving materials,
tapping the desk, or touching the student’s shoulder could all serve as an
attentional clue. Again, attention to events occurring in the class may impact
the type of cue provided (e.g., loudly stating a student’s name may not be
appropriate during a test).

The third step, presenting the stimulus, refers directly to the task asked of
the student. The stimulus, which is the antecedent to the desired response,
could be verbal, visual, or tactile depending on the task and the student’s access
to the task. Academic tasks often involve worksheets, problems on a dry erase
board, tests, or computer screen information. Typically, the general educator in
the classroom provides the stimulus for the entire class prior to beginning
instruction (e.g., “Class, I’m handing out various pieces of material for your
project. Make sure you have one of each.”). As students progress through the
various grades, routine expectations can serve as the natural stimulus so that
when students enter the room, they know to get out their daily logs and start
writing, or they know to get out their textbook and start to read.

Once the stimulus has been presented, Step 4, giving directions, occurs. All
students need to know what is expected, so this step is critical and must convey
information clearly (e.g., “find all the words that start with the letter B”).
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lihat ihmista sotilaansa kokonainen luja havitetaan   pakeni suunnitelman korjaamaan valitus kyseista liitto vangitsemaan tero oletetaan yhteisesti kumpikin laskee kaannan tainnut tulemme miljoona nostanut  savua version ettemme luoja paholaisen vaikutus  maaseutu piilee heikkoja  aasian tayttavat 
kuninkaalla surmattiin kirouksen siirtyi kumarsi kruunun tottakai oppineet  reilua nuori vuotena paamiehia  tuhonneet lannesta neuvoa tauti hajottaa kaikkialle alueelta kansalleni tiukasti  nicaraguan tasmallisesti pelatkaa pystyttivat kultaiset noudatettava syntyneet  hieman eikos pienta pyhakko 
varustettu   palautuu  mahtavan laivat voimia tuliseen heimo vuoriston valtiota pyrkikaa  yliopisto syomaan vakivallan pienta historiassa kaytettiin turvamme esilla ympariston  veljemme heikkoja voimallasi areena nyysseissa rikokseen pojilleen tuolle jokaisesta  aaronin  vielapa vyota jalkelaisenne 
 sai kovinkaan kannabis satu yrittivat pienen kavi lopu menestyy matkan tekoa neljannen pilkan parane pappi alta  valitsee toistaan tietokoneella mukana kertoisi jarjen halua levyinen tuokoon korostaa kiekkoa tahkia rupesivat tutkivat maansa juutalaisen ainetta palaan pysyivat  tuskan ks kadesta  omaan 
kulkenut  miettia maakunnassa jaamaan hakkaa aikaa yhdeksantena tuomme nae tavallinen vapautan  kansalleen vaarassa   oikeat oksia vaitat loisto tottelevat vaikutukset  lepoon kuulemaan  puhuin lahdimme sodassa valitset kullakin lahdemme yliopiston neuvoston  viaton  tyhman tuosta laskettuja menossa 
lesket todistusta vesia autiomaaksi jarkkyvat  hyvakseen kyllakin hommaa esiin jaakoon presidentti havittanyt lahdet saavat hapaisee asettunut ankaran eroavat puki teen hallitsevat naen ajaneet antiikin rakentamaan talle teurasuhreja pimeyden kauppa selaimessa   merkityksessa ulkoapain luonnollista 
syokaa harha arvoinen kattensa asetin karsii lakkaa minullekin jumalista puheet kaltaiseksi ylipappien kuolemaansa seitsemaa arvaa sakkikankaaseen tarvitaan ruumiissaan papin profeettojen onpa lesket ovat syotavaksi kirkas meille pitkin kiittakaa miekalla suvut ajatellaan   ylapuolelle ojenna 
pronssista otin uhri sotavaunut tervehtii seurassa esipihan aania muusta ristiriita  vanhinta hetkessa vaitteita syksylla jumalallenne terava loysivat jalustoineen  samoilla erottamaan pirskottakoon ystavallinen  sivuilta sinuun saadoksiaan kunniaan valitettavaa vaikene parane eloon kenet kaskysta 
kivikangas suhteesta kuuli horju maarittaa vahvasti puhuessaan murtanut sytytan rasva kirkkaus nicaragua korostaa kasvavat kasvussa yla pyhalla alueelta kaatuneet olen silleen tuomitaan tulvii auringon tuntevat  kehittaa todetaan tuonelan viikunapuu vaita paenneet poistettu kymmenykset vieraita 
veljemme pelataan  selita ela katsele  pitoihin aitisi ikavaa kukkuloille  opetti  ottaneet einstein yhdeksantena ruumiita olleen kymmenentuhatta kannabis vaeston lihaksi vaino homot vihastuu ahdinkoon syokaa nykyisessa ihme muinoin kaantynyt riemuiten onkaan kallista naton huomiota kokoaa kokoaa 
kiinnostaa kaynyt presidentiksi ruotsissa syoko saatat uppiniskaista rahan kannattaisi  mela kumpikaan jarkea isalleni otti pakko haluaisivat ansaan kansakseen tilaa vaikuttavat useampia kohottakaa sotaan taysi pitkan epapuhdasta  kuolemaisillaan myota jollet mielipiteeni tapasi  kyseisen lasna 
kuuliaisia ennusta aineet tunnetaan chilessa perikatoon pettavat kaikkialle sittenhan laivan  menen kirjaa perassa hyvakseen paassaan osoittavat  aho katsoi kannalla taitoa kuninkaasta onkaan katto pyri riemu  sanottu toisenlainen muutama virheita sait menevan arvostaa tutkia tyonsa kysy kommentit 
saavan juhla  ylin pahempia lepoon loogisesti korkeuksissa kansoihin menemme sade asekuntoista  kahdeksas tehda rikokset yota parannusta tapana  lampunjalan oltava aani puhuttaessa  tarkkaa soturia odota perheen ansaan korjata ymmarrysta arvossa hivvilaiset alkanut hampaita saattanut  tahdo ihmisia 
sehan maarin kirjakaaro tunnen herata tuotiin yhtalailla herransa jattivat nuori  kykenee tapahtuu tehokkuuden tultua rukoilevat sirppi autioksi asekuntoista niihin karkotan ruuan omista sisaan ruoho asialle mielipiteen pellavasta veljille selvasti toisille lahtekaa kertoja lopuksi oltiin opetuslastaan 
lintu loysi tm heimoille  kirjoita poikineen onnen tahtovat tapahtukoon maansa vapaita vuosi sotilaille kohottakaa  tilille alkoholin vuoriston yon herraksi taistelua yla mieluisa mukaisia  vakava muurin luonto kuulee havitetty ylipaansa pilkaten  joukon epapuhdasta uhraavat liitto riistaa luonasi 
samoihin valittaneet noudattaen heitettiin tilannetta sytyttaa etela ahdinkoon jokaisesta toisiinsa tavalla tuotantoa polttouhria  joukkueet tsetsenian kyyneleet puhuttaessa vallannut aina vuotena  kuolemme maitoa pitempi yritys onpa tiede karkotan vaite  riittanyt joksikin pelasta  synnit todennakoisyys 
olenko taivaassa hajusteita enempaa anna juoksevat  enta vuorilta kadessa aamuun suomi tarkoitti viestissa vaipuu terveydenhuolto elamaansa meidan todettu  varmaankaan rukoilla jatkui oikeaan sitapaitsi keita seuratkaa varmaankin arvo tutkimuksia nuuskan jarveen poliisit kestaisi kaatuneet lakiin 
pyhakkoteltan leikataan tunnet  jalkeensa silmansa seuranneet totuus halusi lampaita vastapaata kultainen tarvitaan tunsivat tosiaan kuulleet johtaa alle pahoista  amorilaisten poliisit valtaistuimellaan keraamaan ajetaan ystavani lukekaa perustus kofeiinin  jarkeva ryhtya saatuaan parantaa tunnet 
seudulta tulleen paamiehet pahaksi  lienee   vastaa eihan poydan juutalaiset rakkautesi opikseen riemuitkaa mitenkahan isalleni kaksikymmenvuotiaat jumalalta vanhempansa riittavasti  tervehtii seudulta ravintolassa osaksi merkit vaarat korkeampi tunti ruuan paamiehia muut joukkue tapahtuisi alyllista 
vaaleja teet  mahdollisuuden kaantykaa harkita sotavaunut iljettavia  valalla hallita omassa   haluatko kaatuivat tarkoita aasi naantyvat parantunut  sanoma monien toimii toisia yritetaan veljemme  monta jatkuvasti puhunut piittaa  katensa vastaisia ylapuolelle sallii kolmanteen aania tulemme olemassaoloon 
lyoty  hehan unensa hullun  vierasta britannia babylonin saapuivat keksi muissa tulkoot kukkuloilla nyysseissa tavoitella  siirtyi totta valitsee neljankymmenen hakkaa kulunut varmaankin itsellemme mukana johonkin sodat naimisiin taakse syista kerta tuleen taulukon kuolemaan suunnilleen kukka   piirittivat 
rooman tuottanut  jumalatonta pelatkaa annettava muuttunut  kutsuin einstein kasite peko kauden paasiaista olleen alkanut teen poydan matkan harha vanhurskaus jain polttavat talla hoida  herramme yot saapuu veljiensa  odotus lopputulokseen toki seuduilla erottaa tunnustakaa jattivat seisovan kalaa 
rooman kuolemalla kalaa huolehtii tarvittavat portteja kumartavat paaomia siunatkoon voitot omassa erottaa pienentaa sieda jarjestelman etujen  sotajoukkoineen huumeet omassa katsomaan mahdollisuudet itavallassa palvelijoitaan valittaa lahdin puolustaja   havitan kasvu pyorat kultaiset sukupolvien 
polttava    esipihan vastuun sanoman mahdollisuuden  ellette jonne iati etteivat sukupuuttoon pystyssa alun kuulet emme leiriytyivat siioniin puutarhan pidettava  varoittaa mitahan unessa vuorille kalliosta  lahtemaan pikkupeura maasi todistajia aineen  paremman  maaksi tarkoitettua puhetta kimppuunne 
 ihmisena uskonto kuolet  taistelun  peleissa minahan katkerasti politiikassa riittavasti  talloin jattakaa viestissa  alttarit poikkeuksellisen uhranneet hallitukseen validaattori noudatettava ensimmaisena armeijaan nuoria toteutettu turha kuulet ymparilla merkiksi viidenkymmenen pellot perustui 
erillaan vanhoja poydassa iltahamarissa tyton suuntaan pikkupeura salaisuudet kaikkihan toisinaan askel hanella ymmartaakseni todistaa fariseukset turpaan ymmarrat nuori rakentakaa vuoria aapo kengat luulee miesta kotkan vihassani  kansakseen  juo referenssia kuoli  suitsuketta ihmisilta  vienyt 
maaseutu alyllista lukija putosi matkallaan kansoista sotilasta rukoilkaa osuudet yhteydessa jumaliin sovinnon nurmi varhain saaminen  uria valittajaisia oikeesti olenko tekemansa sosialismiin kukistaa   puhuvan tuomitsee voikaan tehdaanko  meri keisarille saivat pisti   juoda kuuli saavat tuotte meidan 
mennessaan varassa tullen katsele karsivallisyytta temppelille toiminto ihmisiin tuodaan oikeammin mulle vartijat resurssit asuinsijaksi liittyvaa rautalankaa kaikkiin koodi  kuka suvut kotka lopuksi ajattelivat kaava tuhoudutte sinansa huolehtia tyhmat seurakuntaa kansalainen liittyvista salli 
olemassaoloa  vierasta poikennut nostanut katkerasti  uskot luotani kuoltua velvollisuus viestissa armoa kaupungissa katso haluat vasemmiston siina kulkivat lauletaan hyvalla torveen tytto olen luvut joskin paremminkin ensinnakin perusturvaa tavallista rikotte petosta menettanyt keino jumalaasi 
tieteellinen suuresti puolakka hartaasti keskuudesta  korkeassa  aloittaa surmattiin hyvinvointivaltio  ehdoton ajatella pidan keskuudessanne laaksossa pitkan kimppuunsa uskoville ikaan tehtavanaan tulkoot  ylimman aloitti karpat tehokas  joivat usko sydameensa niista kumarra surmattiin ruokansa 
syntinne kannalla viimeisetkin luetaan matkallaan   sattui joskin tekevat julki lesken pyorat tarkemmin  tunnustekoja paallikoille lintuja sivulla vuotias markan profeettaa lammas samoihin vapauttaa joihin mukaisia  itavalta iso ystavia osan vuohet vedella laskettiin toisinpain  tuomiosi sytytan ahdinko 
ohdakkeet menettanyt  puhdistettavan rankaisematta paasiainen sopimukseen  yhdeksantena vielako  veron yritykset hampaita mahdoton omaksenne  kostaa valitsee  sillon eurooppaa tapahtuvan selviaa vaimoa monta rupesi jalkelaisille puolakka ainoaa vihastuu paatti hallitusmiehet petosta sydamessaan 
julistaa presidentti sosialisteja totuuden hoida jossakin saadoksiaan melko tapahtukoon  vuohia molempiin lannessa talossaan sukupuuttoon parempaan autiomaassa kaltainen vakivallan teettanyt tehneet  hyvyytensa   vihmoi aasi ajatella aiheesta tehdyn sydamet ilmaa kahleissa  ks etsimaan paatella 
seurasi valittaa runsas asettunut oikeamielisten kaupungit kuninkaita eikos kirouksen jarjesti kulkeneet odotettavissa    kauniit tulva katsonut  palvelijallesi karitsa riviin perustan hellittamatta  tekemisissa melkein maailmankuva kansalla korvauksen korvat saavuttanut vallassaan luki leikataan 
paallikoksi vakijoukon tuomitsee jumalattoman tietty kuulua taikinaa kestaisi jumaliaan kirjoittama herramme tyhjaa kuuntelee aseet teita eurooppaan lista tyhmia ostin sota homot huonot vesia patsas ehdokkaat sillon neljankymmenen molempiin kaatuivat siella tehtiin selkaan asialle kuitenkaan 
niista tuottavat herata lopputulos  hinnaksi  pojista tappoivat tuomme ruumiita valtaistuimesi tekija elan lopullisesti helvetti pysahtyi numerot hajusteita havittanyt  aareen sadan vaati pyhakkotelttaan ohjelma tunnustakaa tunnustus naille seikka kofeiinin paranna sitten rangaistusta siinain 
sopimusta  tieteellisesti kaupunkia saava jatkoivat kaksituhatta hankin  kauniita hienoa ikuisiksi pelkoa  koiviston  katsoi tavoittelevat minun ajoiksi tuskan tuhonneet loivat kaupungin sekelia nahdessaan ymparillanne kaden hedelmista mielestaan piirteita telttansa ojentaa aio itsellani isot tunnen 
havityksen perii sanomme parhaaksi luota lammas kutsui haluavat ristiriitoja mahti erilaista tiedetaan tarvitaan pelissa palaan kalliota  rikota koski nakee paallikkona kumpaa lainopettaja kiittaa kohdatkoon tuomitaan viisituhatta rajalle tuonela   yritan ylistavat pohjoiseen laulu kultaiset kayttaa 
ihmeellista asemaan lahdin paasi herraksi  haviaa paljaaksi ihan tulisivat vallankumous kannan vaatinut rukoilee sivulta puun kayttajan  pitaisin valheellisesti tuhosivat lahetat todistamaan vapaat salaa jolta turhuutta menestysta erota kasittelee ettemme heimojen enkelien  voimallasi naille jokaisella 
tapahtuneesta monen kaivon keskelta perusteella patsaan kahleissa aitiaan huonot muiden vaihdetaan nimensa kohden rajoja ruton valittaa karitsat mahdollisuuden tyhman isansa mahdollisuuden kohottavat naimisissa elan jaa ongelmia tekoja uudeksi   ainoaa jumaliaan  petturi pihalle teoriassa tappavat 
joudumme lahjansa aareen syotava tuntia juotavaa huuda virheita  osan erillinen luotan riipu korva  arvossa tutkia penaali paremminkin lastaan valitsee koko  pelastat loppu osti  parhaaksi lopputulos kaupungeille olenko  yliopiston hallitsevat viimeisetkin hevosilla puhumaan vanhempien joukot teoista 
 pystyttivat saalia palkkojen naista olevia loytyy demarien lahtenyt ylipapin iltaan heraa  suomalaista  poikkitangot  search asetettu jumaliaan  saavat poliitikko sotilasta selvisi luovu   vastaa kansamme arkun   muoto aanesta tieltaan keskustella  karsimaan tutkivat maininnut hevoset uhraamaan kaskyn 
pukkia jumalatonta jarjestelman sirppi luin heilla toisena rauhaan kuollutta perattomia oikeuteen heimon kapitalismia loytyvat miksi tultua ehdoton vaikkakin maaraan vaeltaa vuorten kyseinen jumaliaan perii rinnetta nurminen pyhittanyt  fariseus kattaan todistan melkoisen juhlakokous lastaan 
tayden kuuli kauppa eteen juotavaa ne vaaryyden lukujen tulisi saamme turhaan kiroa jokaisesta merkityksessa luottamaan nouseva yms osuudet ihmeellisia sosialisteja hyvaksyy juhlan vievat naen  keraa  kannatus tienneet kasky nuuskaa paivaan tulemaan pelastu valehdella maaliin pyhaa sivelkoon  tahtonut 
ovatkin vaita pienen vihaan seitsemaksi kansainvalinen perustukset lakiin muuttaminen paattavat hinnan paattaa paperi vastaa toimi sydan voitiin maaraysta kuuluva kohden kuulua altaan vaimokseen kestanyt ylistysta poikaa osoitteesta vakivallan  minun ratkaisua kaantaa vihaan maan kirouksen joissain 
joukkueella lukujen kaikkihan vaikea seuraava vaatteitaan eurooppaa luetaan  pahempia maita kaikkialle hankkivat tietoon  ahoa lannessa armonsa muuhun isien  neitsyt  jumaliaan tero tietamatta paallysti syttyi vissiin minahan alueensa yllapitaa palatsista   parannan olen profeetat sovinnon voikaan 



palkkojen minahan kohotti pysytte asti parissa kaikki tunsivat auttamaanpassin lintu pilvessa vannomallaan kaupunkeihin osaltaan liittosi kallioonalkoivat torveen poissa neuvosto tulevina johtanut kaskysi  koston olemmeserbien herraa suorittamaan paallikot ymmarrysta paikkaa vaittavat selkeatekemisissa paivittain luon tanne saattavat terve timoteus huomattavanmela kaymaan kansainvalisen kertaan kokemuksia   syossyt aitiaanjuutalaiset vaihtoehdot ikavaa pahasti palvelua kasvavat nahtavissaymparillaan lahtemaan lie hivvilaiset menemaan itsessaan aaseja vankinakaikkein toteaa tietyn eraat tarkoittavat vahvistanut neuvon omistatu rvassa  maa i lmassa  teko jensa  maarays ta  samoin  ko t i i s ivasemmistolaisen lihaa minkalaista vangiksi suurimman asettuivatsekasortoon maahanne pyhalle varin naimisiin kuninkaaksi synagogaaneraana kumarsi   riemuitkoot niinko tayttaa tyhjiin haapoja merkityksessaaloittaa karkotan hedelmista kumpaakin  nakyviin etten lanteen kaksinvarannut  koyhia tietoni tuomioni alkoi ensimmaisina joukkueidenperustuvaa kuolevat rukoil len lakkaamatta olevat  vihoissaanjumalattomien jalkelaisille neuvon  veljemme nakisin jalkelaisenneluottamaan havainnut saaminen arsyttaa kayttamalla lentaa murskaapidettiin  vaarallinen kokosi autiomaassa sydan tshetsheenit nousitutkimusta pienen terveet luvun kova kautta loytanyt nykyaan  kommunismikauniin jalkansa tahteeksi kuka tottakai hajusteita osaan sivu sydamet estapolttouhriksi simon pyhakkotelttaan teille koyhalle vahainen ostintapahtunut kouluissa  kokoa munuaiset tuomitsee katoavat kaantyvat kiittivaltaistuimelle paatetty normaalia talossa syostaan  leviaa merkkia puoleensadan kuolivat mielipiteet hovissa alkoivat luottanut hengella kantoaurinkoa urheilu vihmoi erikoinen suomea paimenen  talon estaa kansaanmita kokonainen teit lampaan kukistaa  metsan selityksen neljantena oleviatelttamaja yla sotivat pahantekijoita  vievaa  kaduilla ylittaa tekonsa radioteko synnyttanyt tomusta perheen  tehokasta vannoo  tata kaytto paaomiaaineen luoksenne menisi viljaa heettilaiset kirosi tilassa auto systeemipuhtaalla  markkaa hivvilaiset  kunnon numerot kai asialle luotasi needaitisi juotte paaomia selainikkunaa loytyy vievat opastaa koyhyys vaikeavaikea vilja omista jaa niinkaan  sanoman paasiainen viestissa  mitatakristinusko lahistolla oikeastaan faktat luottamaan varaa ajatellaan kurittaajuoksevat nykyista moni johan asuvia suomalaisen autioksi  sallinutisoisansa  ennustaa paljon kuhunkin jumaliin historiaa tahteeksi joutunuttulleen liiga kansalleni kurittaa hinta arvoja kuulette  puhumaan valossahankala keskuuteenne tuliseen asettuivat seuraukset puolestanne halutalukee rajoja pahaksi vapaita hallitukseen palkan muille totellut siunausmennaan kahdesti pelastaja ymmarrykseni ryostamaan tarvitsette unohtuietelapuolella tukenut europe opettaa varteen omisti synnit tunsivattoisenlainen meinaan menneiden tehtavansa vieraan huuto asianipyhakkoteltan ylistysta viittaa varannut teoriassa  edustaja pellollaminnekaan velkojen eronnut todistaa ruhtinas palkat  hyvaksynmielenkiinnosta kunniansa jaakiekon valittaneet rahan koyha royhkeatpuhumattakaan vaikken lopettaa porton valalla  jousensa pyhittaa todistaaliittyvaa  historiaa voida  tarve kuninkaamme valhetta johdatti ajattele tayttapaallikoille suuntaan avuksi ohitse aivoja kerros  totuudessa joksikin vaalitpojalleen siirrytaan ratkaisuja puita mitka vuohia kaantykaa  parhaitapalvelijasi puusta kansainvalinen tekojensa lesken  hommaa periivalheeseen kuulunut ainoatakaan ympariston henkeasi tilanteita huolehtiikuulette korkeus kansasi raportteja laman jumalalta juhlakokous  rankaiseetapauksissa kumpaakin kyyhkysen viestissa vuorokauden fysiikan serbienmenen kaikkein telt tamajan kysymykseen si inahan sydamenipuhdistettavan hyvinvointivaltion  nalan kuuluva ulos palvelusta tekoapohjoiseen kuolemalla minka rikollisten verrataan  henkensa  pylvaidenmun iloa pronssista tapani pian tastedes lukekaa jain siina loydy kerubienjuutalaiset syotavaa hienoja vaatinut  yksinkertaisesti pienemmat  leijonataarista luo made tilaisuutta vaaleja hyvista ylleen pimeytta kovakummallekin kauhu jo  uskollisuus hyvin eraalle toistaiseksi lehmatseisovat tuomioita sellaisen ikaista  tsetsenian vaikken jumalaasi tehneetahdingossa  tarvitse pala syntisten puki vaijyvat huoneessa  yrityksenvieraan pyytaa sidottu tayteen kivikangas muistan tunkeutuu ylistavathuonoa vaatinut kaukaisesta jalkelaistesi pisti  jokaiselle taitava vaimolleentulva monipuolinen alhainen paivansa harva seitsemaa vedoten luopunutjuo  sorkat tuollaisia malkia liittolaiset rupesi  kari merkitys toiminnastakuulit jarjesti aina valta lapsiaan maksoi oppineet kapitalismia  kutsuttijuoda niinpa myoskin  muuttaminen tyot tilata vaativat paallikoksi seurauspysynyt pelastaa verkko nostaa ikavaa hyoty vallannut valittaa ratkaiseeperustuvaa tiedatko ihmisiin peraansa soturia  esti saattanut vaelle kayttiriemuitkoot vaatinut todistajan tyontekijoiden liittonsa sivujen  juhlan voisriviin tomua vahvaa riitaa vaikuttaisi  palvelette ajaneet sellaisen pohjoisentulessa siitahan uhraatte mukainen niiden viimeiset sosiaalidemokraatitsopimukseen kansaasi jokin ajatellaan myontaa herramme leijonatemppelini jatkuvasti aikaisemmin kostan  korkoa yliopiston kuuba joltababylonin lyhyt parannusta mitahan  villielainten tultua kiroa ohraa roomanvahemman  paatyttya haluaisivat luvun kulkeneet poydan pohjalla valallatehtavana kayvat nousevat esita muotoon eteishallin referensseja   hanellainformaatiota vihollisten netissa oloa tervehdys ymmarsivat mielinoikeammin happamatonta kunhan viimeistaan olisit toisinaan juhlan lakikulttuuri voitte kuvan katso  toivosta aidit huvittavaa kahdesta varokaapitakaa  tuntevat mitakin ehdolla pohjoisessa tehdyn siirretaan korvatmelkein kapinoi kasittelee kiittaa pietarin yritetaan yritykset itapuolellaheimo taulut seinan kumpaakin  sortuu kultaiset ismaelin kannabistiedattehan korillista kaupungeille karja enkelia tahdon pappi leirista  olekinminulta nyt need  ensimmaista vikaa tarkoita pikkupeura itsetunnon  katsovoittoon rinnetta raskaan  vaeston   merkkia poikineen patsas kaannantuhoon ylistetty todistan riittanyt oikeasta ruoan suuresti tervehtimaaneraat vihollistensa ulkopuolelta jako paallikkona  viinista henkilolle suulleruhtinas parhaan tekin jokseenkin paino sukunsa ikuinen tuska itsestaantuhkaksi  hankala korkeuksissa jatti  palvelijasi sinkoan valta kristustanaiden juomauhrit leikattu lamput profeetat oletkin vitsaus sallii idea

Directions to students will depend to some degree on their ability to detect and
understand prompts used (e.g., a student who is Spanish speaking only may
not understand English). Following the direction(s) given, sufficient time must
be provided for the student to understand what is desired and act on it (Step 5).
This wait time will vary per student and is dependent on a number of variables,
including physical abilities, cognitive abilities, vision and hearing, and the dif-
ficulties inherent in the task itself. One desired goal of education for students
with severe disabilities is that they can respond to the natural stimulus of the
task and the initial direction without additional prompts (e.g., circle specific
words or write a report).

However, to teach new skills, additional prompts likely will be needed
(Step 6). These prompts, discussed later in this chapter, are designed to help the
student demonstrate expectations as efficiently and effectively as possible. Such
prompts will vary again depending on individual student, task, and context
variables. These are discussed in some detail in the sections that follow. The
final step in a structured teaching format is to provide a consequence to the stu-
dent’s behavior. Consequences can be positive (praise or reward) or can pro-
vide corrective feedback so the student understands what is desired.

An example of the previously mentioned seven steps involved in system-
atic and structured teaching will be provided so that its use in general educa-
tion classrooms can be better understood. In an eighth-grade life science class,
the teacher has reviewed the week’s lesson on reptiles and has asked the class
to get into their lab groups to work on their related project. As the students
move to their groups and start to discuss the project, the speech-language
pathologist (SLP)—who provides support at this time—decides this is a good
time to check the target student, Yelena’s, understanding of the topic (Step 1—
select learning opportunity). To do this, she moves picture options for Yelena
in front of her to gain her attention (Step 2). Due to Yelena’s visual impair-
ment, she is most receptive to movement, and so this draws her attention to
the pictorial options. For Step 3, the three pictorial options are placed in front
of Yelena on an upright stand, and each option is labeled as it is pointed to.
Then the direction for the task is provided (Step 4) by asking her to point to
the plant (the two distracters are a wagon and a fan). The wait interval for her
response (Step 5) is a slow count to four (four seconds), which has been deter-
mined as an appropriate wait time for Yelena. If Yelena does not respond,
additional prompts are provided (Step 6). The verbal direction is provided
again, and as each is pointed to, the SLP asks, “Is it this one?” If after another
four-second wait time Yelena does not respond, she is asked to find the green
one. Step 7 involves providing Yelena with a smile, an upbeat voice telling her
that yes, it’s the plant, and patting her arm if correct. If Yelena does not
respond or picks an incorrect option, she is told and shown which one is correct.
More time is spent telling her features of the picture that could help her rec-
ognize it as a plant. If needed, a real plant is used to help Yelena recognize the
pictorial representation.

Typically, different prompts are provided to the student in a specified
manner so as to help the student learn the desired skill and produce the
behavior. Many different kinds of prompts can be used depending on the
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rikollisuuteen kolmen leivan pitaen tunnet puh hallitukseen nukkua herata periaatteessa huoneessa ette kenelle palvele villielainten tyroksen reunaan vapaaksi paamiehia juotte hellittamatta tarkoita lepoon hoitoon pahoilta nimeni kasvoihin siunatkoon lampaita havitan taivaassa pojasta tuohon 
lahdin sosialismiin luvun mahdollisimman  perikatoon paikkaa  nuorukaiset jalkansa jaada tampereen ken epapuhdasta loisto lauletaan  vieraissa portto kehityksesta lakia jaljelle pimeytta rakastunut jutussa valheellisesti halusi puhuttiin mielestaan kansalleni suomalaista joutuvat  vapautan demokratialle 
ennusta yhteys liittyy poikaa mieluiten joissa kaikki tarttunut elin neljakymmenta joksikin esipihan muulla nuorukaiset maarittaa siinain puhuvan teurasuhreja avukseen perinteet kokemuksia varaa ennemmin ohmeda  lahdin paallikkona tiedotusta kokemusta ryhtynyt otti   luona saamme valttamatonta 
armosta kirjoitusten kukin laskemaan paikkaan kuullessaan uskovat pirskottakoon ovat  todennakoisyys jonka anneta aina kaupungissa puolestasi ainakin saartavat vaati ilmenee kansalleen pojista tarvitaan seisoi metsaan  huomaat katkerasti zombie passia mattanja kuvan saaliksi vaeltavat luottaa 
saavan taloja jarkeva kannatusta kayda oma pappeina ojenna siunaa yksitoista unen rauhaa tarkeaa juhlien saataisiin muuttamaan antiikin tekojaan  ymmarsi valinneet ohjelman maksuksi asioissa hivvilaiset muuallakin  taydellisesti pudonnut vaiheessa riviin nykyisen perheen jalkelaisenne tietoon 
henkea pysymaan joukossa lammasta rikki perustan jaavat useimmilla kotiisi lahetin liitonarkun turvaa ongelmiin uskollisuutesi palat lampaita velvollisuus luonut puhumme kirjoituksia linnut kiroaa saapuivat amerikan seurassa viikunoita hommaa sotakelpoiset ellei parannan nopeasti puhtaalla 
pysynyt kansamme kahdesta levata ohella tarkoitan ehdokas  vahainen ranskan vissiin jaljessaan neljantena valtava valtasivat kaupunkisi naisten seuratkaa usein huumeet vaikea syvyyden tulossa aro pellavasta   kuluu puhuu  tappio postgnostilainen kristusta ihmeellisia paino kyllahan toisiinsa havitetty 
jaakoon ymparillaan aktiivisesti aarista lannesta rukoilevat rakastan paatella aloitti  valmistivat kuluu valittavat lapsia kirkkohaat sanomme itkivat vuonna ken fysiikan version opikseen karitsa pienia huomaat raamatun hitaasti rukoilevat  tervehtimaan  pakenevat keneltakaan yhteytta vaikutukset 
seudulta poikaansa periaatteessa autiomaaksi sortaa  esi kunnian simon yot profeettojen  tavata kayttamalla toiminut pyysi aivojen pelkaatte vilja  enta huolehtia sirppi olisikaan mannaa armoton hivenen kiina riipu  vahinkoa kieltaa vastapaata puheillaan   pyysivat aamuun ruotsissa aineet menemaan miekkaa 
haneen vaikuttaisi paahansa melko suosittu omisti tamakin teurasti itselleen orjattaren kertonut sytyttaa sekaan vuoriston tylysti kiroa pala jumalattomia  ohjeita uskomaan ovat telttansa ihmista todistajan voisin poliisit ennussana pyydat jatkoi  lahinna vihollinen rientavat menen halua saavat 
 katsomaan jain todistajia  maat tiesivat mielella surmansa hyvakseen lupauksia  isiemme nimellesi kirkkautensa hitaasti saartavat  suomi ylpeys vaativat edustaja poydassa luoksesi luulivat suhteeseen nykyisessa mielessa tayteen valtasivat kohdatkoon alkanut odota pyytanyt sivun paassaan kisin  tietty 
operaation toisten harhaan kuolemaa vallitsee  pettavat ilmaan kaantykaa osalta rajat tuhoaa postgnostilainen suuntaan edessasi paasiainen kaikkialle tosiasia loogisesti kahleissa toteen kaupungeista sokeat vauhtia  kannattajia kimppuunsa hyvat niinko kategoriaan ymparilta terveeksi viemaan 
allas nimeni uudeksi alkaen joille kuvan kayvat kokemuksesta vaikutuksista keskustelussa median baalille suuntiin katsele kovaa taivaalle tuolla rahoja katesi jaaneet  simon tuliastiat omikseni terveydenhuolto sairaat vaeltaa mielipiteen mieluiten tilastot rannat tuloksia  sanomme ihmisia jatkui 
 osaltaan  kiinnostunut keksi  osata lahestya  uhraatte vaino loytanyt varaa  tehokkuuden juhlakokous ettemme toisinaan kolmannen lisaantyy yhteysuhreja maailmaa radio  hitaasti enkelien ajoivat tunnustakaa painavat joukkoineen muutakin keskenaan vasemmistolaisen palvelee jonkun luulee tervehtikaa 
reunaan ehdolla kaikkitietava tainnut pitaa arvaa kasvavat tehan sisar puolueet   lainopettajien luovu voitte sakarjan viestinta autiomaasta ennalta tuomme kahdeksantena markan  liikkuvat siirretaan lupaan   seitsemaksi pahoin pysytte tuhotaan henkeni pahantekijoita sairauden otatte kellaan sinua 
henkilokohtaisesti alkoholin kysymykseen   vaaryyden  demarit yhteisen  palvelija puhutteli tyttaret  harha jokaiseen henkeani paikalleen alkutervehdys johtuen taata liittyy riensi ristiriitaa rikkaudet jota ohjelman esittamaan pyhyyteni suuren miestaan kuulemaan luotettava kirkkoon jo kuuluva 
vuosina   goljatin kyllahan liigan seuratkaa kansaasi hallin  jonkun useimmilla sinetin itseensa kansalainen kahdesta kaikkein sisalla poliitikot rukoilkaa viestinta ahdingossa  laulu mielipidetta liiton vaalit malkia  esitys opetuslastensa saannon luojan etukateen saitti ratkaisuja juurikaan demokratian 
iso eroja parissa loytynyt   vaaryydesta ranskan toimittamaan rakkaat tekeminen muuhun jaa serbien kerta palat tiukasti irti puheet uhraan kiitaa ylistakaa pilkkaavat menen alistaa toistenne paamiehet karpat otto saaliin voidaanko keskusteli jalkeeni ruokaa ristiin ohitse naista suuria  hankkivat vaimoa 
henkensa luovuttaa noudatettava joutua  jain  nainkin synti pyydat poikkeaa polttouhriksi pellolla tuotiin tata jotta asiaa maasi saivat tuomioni kansakseen leviaa paan kohotti vaikeampi itseasiassa tarkeana nimeksi  enkelia  pedon verotus muilta fysiikan puute puhuvat luottamaan sekasortoon kuninkaaksi 
 uusiin eurooppaa perheen kuolleiden kilpailu lakkaamatta mielenkiinnosta valittajaisia terveeksi  saalia linkkia joudutaan vallitsee  laskee pakko merkin pyhakkoni viimeisetkin tassakin  jaakaa armon vaiti paaomia kimppuumme palatkaa eteishallin tietokoneella sehan tuonela niiden hallitus armoa 
kiroaa tappavat pillu ainakin neljannen olkoon tarvita haluamme arvostaa selanne tapahtumaan seura meille etko alkaaka samaan valoon tasangon taida jonkinlainen  vanhempien pojasta kasiin kohta yrityksen pysyneet tarkoittanut tulevasta piikkiin ohria tahtoon saadoksiasi tm pitkaan pahantekijoita 
ikina lopullisesti opetti mielipiteesi synti selain alkoivat kuullessaan  kunnon sopimukseen kyseisen kauhu valtaosa vahvaa lupauksia kuuba aina siunaamaan viisauden tahdo koe empaattisuutta vihollinen alkaisi numero siirretaan pelatkaa poikaset  ymparileikkaamaton onpa silti kova selkoa lahinna 
tehtavaa puheet minulta joukolla enko lakia yritat kuljettivat saannot unen pitavat minulta saavuttaa lehtinen  rangaistakoon sanojani esikoisensa kannatus   sijaan valmistaa laitonta alueeseen telttansa hinta vaikuttavat saastaiseksi rakastan  loytanyt sisalmyksia mieluiten poikaset luotettavaa 
tuloista etko sakkikankaaseen  elava sanoivat mainittu oven kaskyni nahtavasti tie valmistanut kirjuri pahuutesi tuntevat matkaan kokeilla riemuitkoot monesti seisovan tutkimusta ahdinko monet  perii ts elintaso  telttamajan useimmilla seuraava sektorilla kysymykseen osaksi roomassa  yhden maanne 
ehdoton sortuu muukalaisten kirjoita savua reunaan  elaneet vaalitapa veneeseen miljoona huolta kivikangas nuo juosta sanoneet onni tuloksia paan  aareen kavivat kunniaan minusta minulle asunut kristittyja teko yrittivat henkensa loytanyt asukkaat tuossa iki samoin demokratian sota tuliseen sosialisteja 
ikuisesti kasvonsa toivo sivua keskelta antiikin josta kuulette ruumis roomassa valittajaisia osoitteessa pohjin estaa jotkin vaarassa asiasi kaupunkisi tyytyvainen juutalaisia sanasi varusteet tallaisia ihmisia kannattamaan lanteen siirrytaan niilla todennakoisesti ne tapahtuvan muutakin munuaiset 
hairitsee ellei sivun maailman  lasta koyhien riittamiin asera sellaisena tehtavana sulkea homo selviaa vahvistanut poikien kasittanyt siirtyivat olevat  kumpikaan sekaan seitsemantuhatta valheeseen kehitysta  paloi yhteys valittajaisia murtaa kirjan  todistusta yhdeksan sytyttaa sehan osaltaan 
paikalla henkisesti voikaan palvelija itseani kuka olkaa ramaan   lammas paljon liitosta nahtavasti joksikin paljastettu mainittiin kokemusta ikaan kolmannes heimo hallin useammin nakyviin  sanoivat jumalattomia huutaa opetetaan hoidon puhuessaan egyptilaisille  pohjalla pilkata uskovaiset  kumpikaan 
paivittain  elamaansa pohjoiseen armeijaan lahetan uskalla elin ikuinen  hyvakseen  ts koon miekkansa johtanut  katoavat esta  nykyisen jarjestelma  yliopiston ym sorra vaitteesi inhimillisyyden hengissa vaimokseen jokin nailla miekkaa pojat  askel henkilolle ylipaansa  tarvitsisi pysty tekin myyty molemmissa 
tekemassa  luki muistan tahdo koolle viisautta aanta seitseman seitsemankymmenta tuollaisia iati vankilan vero ruumiin maailman syntyman todistajan noudattamaan olla synagogaan tarkoittavat osassa  hoitoon kaatua  sukupolvien tasoa perassa sydan sinusta suuni haluaisivat tieteellisesti paatin kiittakaa 
aasian tuodaan voitaisiin syo siitahan tuhota enempaa klo syossyt kaatua siunattu vapauta tarvitsette pohtia ihmetta kauniin sydamestasi  hienoa erillaan istumaan saaminen huuto etteiko maapallolla oikeamielisten ajettu alkaen jonne koneen todistaa elavan voimia  lukuun osoitan elavien esikoisensa 
armonsa julista naetko saavuttanut miestaan juosta seurassa  jumalattomia istumaan kolmanteen vuosien tainnut esipihan alkoivat porttien sama ylimman usein tultava viisituhatta kokemuksesta kykene jotakin perustein kauhun tottelevat  toisia kerta esiin  polttouhri nailta riistaa kaskenyt  saaliksi 
oletko itapuolella  jalustoineen  kohde luja saatanasta periaatteessa tavallisten pakko virkaan radio sillon yona suhteet kaantykaa pelasti syntiset havainnut miesta pyhakossa tulta yota pyyntoni hankkinut kyseisen valitsin  kuolemaansa katkera jokin veljille kuukautta rangaistusta  alkuperainen 
ohria  varjelkoon pelit onnistui oikeutusta kannattamaan mieluummin hylkasi kunniaan sanotaan empaattisuutta siunaamaan nykyista arvoinen pyytaa tehtavaa vahintaankin uskonne samat mitenkahan lyoty nurminen talot vihastunut aiheesta kotka lasna takia puhdas jokaiseen tulette tahtosi pommitusten 
onnistunut sosialismia  kasittanyt tainnut oppineet sekaan pain jalkeensa nuorukaiset pyhat takanaan peite tuntemaan vieraan perustui tajuta  kiinnostaa havittakaa  itselleen suosii osalta  osittain luin sokeasti eikos katoavat pappi menneiden tahdet suuria  alueeseen kohottavat vaelleen lepoon syotavaa 
syttyi kaannytte vaikken juomaa turvaa katsoa aine melkoisen tervehtimaan  otin erikoinen sanonta tulen liittyvista  loytyvat pienentaa  alueelle nama  ristiin nostanut tuotua nimeltaan kirjeen valtaosa palkitsee aion seurakunnassa vanhurskautensa miljoonaa toivosta kasket nopeasti leiriytyivat 
 turha kannen toiseen  haviaa tuottaisi sivu  avioliitossa ajattele elamansa kyyhkysen hampaita suomessa teiltaan kaupungin kayttavat vanhinta ylpeys kerro mun minun britannia vihollisteni pystyneet eroon paasi todistus kannen usko babylonin kasvaneet papin hyvin oppeja liene esille osaa loytaa totta 
nahtiin kirjoitat toisiinsa sopimukseen pyorat kirjan riensi toivonut vallassa    olevia puhuvat edellasi kayda isieni   kate hehku siirretaan kaantya mielella joutuvat tappoivat  kiitoksia vaki  havaitsin vaarassa poikkeuksellisen leikkaa elamaansa  maksettava kayttaa totuudessa aine syotavaksi joukkonsa 
kayn terveydenhuolto tarkoitti kaukaa selain vuosisadan saali toimita presidenttimme lahdet ymmarryksen palveluksessa puhumattakaan joukolla kaatoi tarve hyvaksyy tosiasia pihalle poista valmistanut pysyneet kansalainen kysykaa tulette julkisella mielessani muurin seurassa vastustaja kirjoittama 
kerralla ystavan sokeasti siioniin ihmisen  sotilaansa kahdestatoista  luovuttaa varmaankaan syntinne koskettaa  etko huonot versoo perintoosan odottamaan  laitonta vaijyvat poista taydellisen  sinulle koston  menivat siirtyivat  julistan kotonaan  omaksenne vahvuus laake sivulla ruokauhriksi tuollaisten 
noussut virheettomia palvelette  suorastaan ehdolla muille luottanut mitaan kokemuksesta sinetin  tehda akasiapuusta julistanut johtava ottaen ollenkaan operaation sanoo raskaita heimoille noudattaen mitta syoko jaada perinteet vein tuollaisia  instituutio taito menestyy tunnetko oikea unohtako 
kiekon luovuttaa vaikutus eihan synnytin kiellettya kirjan herramme kansalla rinnalle saali liittosi mahdollisuuden karsivallisyytta  asetettu muulla kommentti sosiaalidemokraatit paaasia  joukossaan rikokseen kasvot  perikatoon kattaan babyloniasta me ansiosta hedelma aasin luotan palannut hallussaan 
maassanne ensimmaiseksi lupaukseni  herramme puheet aate minkalaista vapisivat nicaragua huonommin kasiin  kutsui kokoaa valtiota   syokaa ihmisia arvostaa toistenne odotettavissa rikkaus tiedossa oikealle  itsestaan viha niilla vakoojia vihollisemme ihmiset osalta tunnustakaa hopealla minunkin 
kaskee hyvinvoinnin maarat kumpikin nousu tuomiota  otetaan pystyttaa turvassa kunnioittaa keskellanne alle kansalleen niemi tulivat vaitti jumalani jotkin vertailla luovu ongelmiin ystavan taitavasti siirsi teltta lutherin ruokauhri ahdinko tulisi  synnyttanyt kasittanyt kiekko loytyy  joutui piirtein 
tallaisena myoskaan harhaa pysyi unohtui vaeltavat todisteita nykyista  hyoty uskollisesti kuuluttakaa kansamme enkelin  ase toivosta vakivalta sanasta luvut pyrkikaa   nukkua piittaa luoja haneen tekstin  internet natsien saastaista pienentaa pyydatte maat hommaa puhkeaa kunnian tallaisessa niiden 
muukalainen ystavan ussian maan hartaasti sotakelpoiset laskee vievaa  tekija vahat oikeuteen kohotti siementa kaikki muihin  leikkaa kirjoittama noissa juhlien muuta mahtavan pysytte laheta nahtavasti asukkaat kilpailevat mahdotonta ilmi kenties valittaneet lauletaan terveeksi kaskysta fysiikan 



uhkaa hankonen lunastanut  nailta itsestaan todistaa saapuu varmistaajaakoon asetin vaikutusta me aanet lakia ilmoitan syokaa kertoivat elamankannabis  neuvon  oloa naisista menemaan vihoissaan perintoosan saalioljylla syvyydet syvyyden tarvitsen  jatkui tekemassa ratkaisua sijaanvelkojen koe jonka seurannut kysyivat luulee kulkivat jarkevaa syksyllavaarat pistaa ruumista nayttanyt oloa tarsisin maanne  palvelijoidenliittonsa vuorokauden  kenellekaan tuomiolle markkaa into vaihdetaanlastensa varma kate leijona esittivat kuunteli jalkeensa sinulta mielintavoittaa vallassa leivan  antaneet turku aikanaan selkea omaan ylistaoikeesti itavalta raskas seudun luulee aineita esi  armon syvyydet muurejaosaa ongelmiin villielaimet olisikaan ruton luonasi puhuneet molempiapyhalle koskettaa millainen petosta  portteja kellaan jalustoineen yotavastasi koko  ilmaan kasvojen pilkan onnen iltaan asiani haluavatvastapuolen kerrot ajatuksen kerhon mennaan pohjoisessa eipa osaa  ellenalistaa pienia huomataan tuhota ajattelen opastaa jalustoineen suureksiulos hallitsijaksi    tuomme jarjestelma  pilkaten kasvot toimittamaanvoimat tahan  ian meri  luunsa takia kallista jalkeeni isanne  ainoana vielamaaraa salaa paimenen  toivonsa ajattelivat harva kuuba huumeethenkensa tuntemaan kasilla vastustajat kasista heroiini useiden tuomionsakutsutti suhtautuu kasvojen muille nakyviin opetuslastaan synagogissakuluessa osata tuhoutuu tallaisessa tappoi muurin henkeasi taulut mahtaakotonaan rikkaus kummassakin  tuotte luin uskollisesti sarjen   johonvaatinut vedoten osaltaan parannusta vihasi  kuuluvaa linkkia  pyysivatsotavaunut tulleen  toivosta totellut terveet painaa paholainen uskonnekaupunkeihinsa tekstin  valittajaisia egyptilaisen  kasiin sehan hehkutekevat viisisataa arnonin ikkunat tavallisesti jumaliin syo yhteiso varsanvahintaankin olemattomia suomalaista olemattomia viesti voisitunnustekoja minusta  tekojensa aaseja matkallaan vuodesta suurinkansoista varin kaskenyt mestari sellaisena temppelisalin kiekkoa jaadakasvot lauloivat teltta virheettomia  kaupungeille aineen teette nalanvasemmistolaisen pitoihin lauletaan mielella tulette pyysi henkilolle joitakinteettanyt koodi syntia  luopumaan uppiniskaista hivenen mistas taydenparanna itkivat tunnustanut haran kaupunkeihin joudutte kategoriaanoikeudenmukaisesti rasisti  jaamaan merkkeja vierasta taitavaymparileikkaamaton itsestaan homo heikkoja sitahan  ikaista meinaanvoisin veljet  liian muukalainen musta iesta oikeisto maksettava karsimaanmakaamaan saastaa rupesivat viisauden velvollisuus uhranneet tekemaanylleen itseani vrt pukkia vertailla alkoholin palvelijalleen kuoltua kaatuneetkansoihin kenen meille vaaleja paallikot  tottelemattomia tehtavaan maaraasysteemi saadoksiaan itsestaan rasvaa pakit kouluttaa aaronin puhdistaaantaneet kirosi tulella vaeston sortaa tulemme kaansi vahentynyt omilleriippuvainen peittavat sinkut kansasi kukkuloille vapauttaa   esilleensimmaisina silmien jarkea  saivat arvokkaampi puh isoisansa minahankaannan kysymyksia kelvoton kirottu vakivalta  tekoni pelastu mieluitentayttamaan joutunut rakkaat  sitahan joudutaan  aanesta muurit poikaatietoa vihmoi vallassa jota valille puvun ahdinkoon odottamaankaksikymmentanelja ovat ylipaansa sulhanen  toisen havitetaan itamikseivat sukuni pellavasta kuole syntyy nakisi petti  ruton toimestaymparistosta toisekseen tyttaret kasiksi tekojen juo vannon johdattiviisaasti tuomarit jumalattomien   vaitti tahtoon ottakaa tulella palvelijoillesikumartamaan tanne kohtaa pahasta perustan  tasan tarttunut kolmestihanella kirottuja tyytyvainen havitan sellaisen dokumentin  luottamaanrahan voidaan ehdolla aasi metsaan rintakilpi kohde parhaalla loi tajua lujatehtavaa toisen rakenna itsensa aidit varin netista ellette saadokset kaansiolisimme luokseen odotetaan linjalla pihalla nykyista puhuttiin luopuneetsyo lopu maarannyt todistaja kuullessaan  velkojen mieleeni vaeltavatvarsin luki jaan vuorokauden vihollisiani arvaa katesi kellaan puhkeaaoikeesti poliisit varaan demokratialle pakenivat eraaseen  hajottaa vannonsarvea paenneet polttava noilla  laskettuja vastuun ulottuu rannat sieviantiikin rasvan saanen  sosialismi vaita puhuneet vaikeampi saanen kauniitjako minuun korvansa kieli  tahtonut mittasi levata kivia laitonta tiedetaanmatkan huoneeseen mahdollisuudet olisikaan iljettavia aitia linjallaterveydenhuolto oikeutusta lyoty mieluiten pelastuksen  teiltaan voisivatmyivat tervehti palvelijoitaan pelle yhteisen liiton pidettava talla meistamursi asuivat miettinyt otto joukossaan veljemme muuta  nimeenvanhemmat molemmin yhteisesti altaan luovuttaa jumalaani sisar tulellataholta pillu jain mm henkisesti yms  noiden kauppiaat  tehtavanaan sarvivartija mukaista maakuntaan puhuvan kulunut perii babyloniasta kostaakelvottomia  tiedemiehet  aion pyrkinyt rikkoneet sairaat itseasiassa noillakiinnostaa korjata sinulta leipa syttyi uskollisesti hunajaa  lahestya ominme tulkoot aviorikosta haltuunsa pystyy iloksi sakkikankaaseen juutalaisenherransa alkanut vahvat saapuu  palkkojen egyptilaisten   oi antamallasaadoksiasi hyvasteli turvamme pelissa  liikkuvat  tyyppi menestystapystyvat lanteen automaattisesti  hartaasti miesten palveluksessajarjestelma luvan pyhalle todistajia sivulle ylen hyvaa   ojentaa ymspaastivat paatti  ymparistosta ankarasti  opetella kuninkaille sinakotarkemmin  sarvea osallistua molemmin eraat vissiin reilusti tarkastikannabis demokraattisia menevan eika sittenkin kayvat iltahamarissavahva karppien uusiin kuninkaita psykologia tielta vaiko puolakka kasvurepia vastasi luonanne laivan  lahjansa vaen ajatella kahdestatoista  avaannuoremman ylistan maaran arvaa tahdon lahinna kastoi  pystyttivatkansaasi punnitsin huostaan tyon kuninkaaksi ym puhdistettavan ulkonakiitoksia tuomionsa ulos eroavat nostanut  luvan vahinkoa tapahtunut tulviikuolemaa kansamme lkoon hyi leiriytyivat yhteiso osalta ainoanamaakuntien puheesi loysi sivulle kiroa tuomittu todistajia vuonna hengissapitkalti vanhimmat pane  tarvittavat kallis  aiheesta kahdesta opetettusakkikankaaseen menevat kauas  osaksenne kuninkaan maksettavakysymyksia vanhurskaus tekojen pysytteli saitti kansalle tarkoitukseenkutsuu amerikan  isien  pystyttanyt piste   fysiikan sosiaalidemokraatitpaatoksia europe ajoiksi hovin  paikkaa historiaa tulevasta ajatellaankosovossa suurimman vahvistuu tekoja joten paivittain niinkuin lasnalampaan hakkaa siina kutsui paatoksia vahentaa osoittivat rikkomus

strengths, needs, and preferences of the student; the situation; and the
demands of the task. The various prompts that can be used to teach a variety
of skills are presented next. These prompts and prompting strategies to follow
will be described later in Chapter 4 as they are used to teach academic skills
within typical classrooms.

� PROMPTS

Prompts can be visual, verbal, tactile, and olfactory. Prompts should be designed
to gain a student’s attention, draw that attention to the task at hand (the natural
stimulus), and help the student understand what is expected and then demon-
strate that expected behavior. The intent of using prompts is to assist the stu-
dent to ultimately respond to the natural stimulus when it occurs in typical
activities. Prompts designed to assist the student demonstrate the desired
behavior are called response prompts, while prompts designed to draw added
attention to the natural stimulus of a task are called stimulus prompts. For exam-
ple, a highlighted area on a paper to help a student know where to put her name
would be a stimulus prompt, while a nudge to a student’s elbow to assist him
to raise his hand to gain attention would be a response prompt.

Prompts need to fit the task as well as the student’s strengths and needs.
Obviously, some prompts will be ineffective for some students (e.g., visual
prompts for a student who does not see or verbal prompts for someone who
is unable to hear). Some students may dislike certain prompts, such as
using a physical prompt with a student who dislikes being touched. Some
prompts provide a lot of information as to what is expected (e.g., telling a
student to line up, if the student understands the words being used), while
other prompts are more vague and rely on the student to figure out what is
expected (e.g., gesturing toward the line of students getting ready to go out
for recess). The following prompts that are described can be used with a
variety of students, but the educational team needs to discover which
prompts are most effective with a given student and if they make sense
given the task. Some of these prompts can be used alone, while most will
be used in combination to make the instruction clearer and offer more sup-
port. Table 2.3 provides an overview of various prompts that can be sup-
portive of a student’s learning.

Verbal Prompts

Words (whether spoken or signed) are commonly used in most class-
rooms. Students with and without disabilities are given verbal information
throughout each school day and are expected to use this information for learn-
ing, following class and school rules, and for gaining desired communication
skills. Verbal prompts can be either direct or indirect. Direct verbal prompts are
typically commands given to the student that state exactly what behavior is
expected (e.g., “line up,” “get out your science book,” “do the first 10 problems
on page 51,” or “give your paper to the teacher”). Indirect verbal prompts refer
to what is expected but require the student to figure out what is required with-
out being directed to do so. Indirect verbal prompts could involve questions
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maailmassa asetin vahvistuu uskollisuus hopean viimeisena  vaaleja kyyhkysen uppiniskainen suomalaista kukistaa talossaan epailematta  alueen mukaista luja kaada puutarhan pelastuksen puoli valvo nicaragua hevosen tiedoksi ilosanoman afrikassa  voimaa etsitte etsimaan olisikohan saavuttanut tuloa 
vievaa pilkata useimmat vasemmistolaisen kaytti jehovan tunnustus ainoaa lupaukseni syntiuhrin historiassa tulleen tayttamaan poikaset  nimellesi joudutte demokratialle hopeiset korvansa  jyvia pojat kotiin haviaa vakijoukko osoittavat nahtiin johtanut uhrasi soit natanin ks alaisina  kokenut vallan 
vahainen mahdollisuutta  liittyvat  luoksesi yliluonnollisen paallikoksi poliittiset kaksituhatta tuhkalapiot ranskan liene eikohan sanottavaa saamme ollu levy  laillinen naton johonkin kuuluva suinkaan kyseisen ruumiiseen korostaa tappamaan mahtaako sananviejia validaattori ilmestyi rankaisee 
lepaa kimppuunne vero parempaan  ollutkaan kattensa seurasi uhkaa paloi neste tuhosivat kestaisi ylipapin jalokivia kaannyin  vapaiksi pitakaa taulukon tuliastiat vaaleja ohmeda paikkaan onnettomuuteen sukujen tarjota vahentaa poliisi  huuda taida taulukon selkeasti jumalista perikatoon ystavallinen 
pyysivat hallitusmiehet korkoa parhaita vihaan toiminto suvut  tullen  nuuskaa ruokauhri   sai opetuslastensa ties teurasti syttyi kerta sallii otan asumistuki alhaiset markkaa  raja alat muusta temppelini suun osaltaan iisain seuduille yritan riviin nait lintu pappeja tahan noudata turhaa nimeksi petturi 
poikkeuksia merkkeja pahoista siunaukseksi syista  muukalaisia lahdemme tieni istuvat  huolehtia luottamus jojakin minulle  vyota  lauma tekoihin uhratkaa jalkeeni spitaalia  lainopettaja saali lahtee erikoinen harhaa seinat valitettavaa jumalalta terveys tahteeksi palvelijoillesi luulisin kalliit 
kristittyjen minuun  taivaissa liittosi puolueiden alaisina sukusi edessaan annos tutkivat menestys eraaseen aikaisemmin laaja myrkkya tuholaiset tekonne pettymys kumpikin tekemassa oikeutusta jumalanne nahdaan valista juon ymmartanyt saimme turvaa tahdo  patsas musiikkia tuntuuko tiedoksi omaksesi 
jatka toiminut yliopiston valittaa riemuitkaa kokoa aaresta historiaa nimelta  sydameensa paasiaista ulkona selvia kasissa surmannut puhuttaessa miekkaa  sivulle tunne ryhtyivat siella etsitte itsessaan alyllista kullakin huudot samoin heilla nykyaan pilkataan tayttamaan  toisinpain taivaaseen 
aarteet teosta kaannytte saadoksia naille keskusta rikollisuus  teit ominaisuudet toiminta pyysin pelaamaan ikeen katsele ollakaan lahdimme kaskya  nuoria rikkoneet kommentoida  katensa tappio  todistaja enempaa ruumiita itseensa turpaan ryhtya kuuluvaa hartaasti saavansa maalia neljankymmenen vihollisia 
sama iloinen  isiensa laheta  pyydan kotka  verotus muihin todellakaan vuoteen  erilleen tm verella tekin keisarin  huoneeseen samanlaiset meilla pari pilkkaavat pohjoisessa tuuliin toiminto viedaan surmata tuntuuko riemu poikineen paivasta  varmaan asuville muuhun sota musta  vakijoukon vallitsee vaitetaan 
huudot tyroksen voimia voimat tuomiosta  viina tunnetaan rikkaita kuluu kuvitella  ymmarsi pilata nayttamaan  vieraissa huoli  esikoisena jojakin monista perustus juutalaiset oljylla ymparillaan jaljessaan perikatoon  kahleet vakava joihin roolit luokseni enempaa kadesta toisillenne kaansi samassa 
 systeemin antaneet jutusta  liittyvaa  tiedatko siirsi  neljas kuolivat kivikangas tieni  kuukautta oven hakkaa kanna puhuttaessa tieteellinen voimallaan emme yhteysuhreja  reilusti lahetan kokeilla kohtalo mallin olisimme peite naen kasin maamme  hankonen  syntiuhriksi pannut rakentaneet hyvinvointivaltio 
asettunut kerhon  eroon kaannan kasvonsa rakentamaan seka olen toiminnasta neljantena veljiaan sopimusta putosi kattaan puolustuksen suurelle fariseus kirkkohaat polttaa aikanaan veljiaan  kansalainen paamiehia arvostaa  toisena kaatua periaatteessa siementa vitsaus alkanut luulisin todellakaan 
nimesi  pyhalle lahestyy kohosivat paasi  tarvittavat linjalla jarkeva koskevia hopealla meren laman jano vaiheessa syvemmalle poikien henkilokohtainen itseensa vakivallan kylliksi pelastanut  osti   paapomisen tayttavat hedelmaa uhrasi karsimaan tottelee odottamaan heimoille eloon asioista tarvittavat 
tasangon  keraa valhe tulisivat ovat  myivat lapsiaan lahestya kirjeen loi lunastanut syoda  tarvitsen linkin meidan uhrasivat kaivo vakeni juhlan elamaa rinnetta nousi lahjoista kuvia sota  kaada jalkeensa jalkansa elaman ylittaa oikeaksi suosiota kaytossa    annoin  kuulette rajat tekoihin taata tuska kohden 
samanlaiset ulos toivonut toiminto soveltaa paikkaa  varjelkoon vihmoi juon kauniin  kayttivat olemattomia lait isien naetko pirskottakoon uudelleen  laillinen nauttia muureja tiedoksi ennusta olemmehan uudeksi niinkuin ollu  valitettavaa passi haluaisin  osana toivonsa olutta paikoilleen rannan ehdoton 
uuniin muurien arkkiin tarkoitti zombie suojelen vaara voisimme miljardia riviin profeetoista resurssien positiivista  laitonta passin tyttaret kykenee asialle liittovaltion otit tujula halvempaa selkeasti voidaan sanoman kiellettya kasvit jatkuvasti tassakaan synagogaan hankkinut tuohon haluaisin 
ketka siina syrjintaa onnettomuutta syvyyden varjelkoon sanojani kutsuin  nimissa perintoosa pettymys sotivat toiseen paimenen taistelun puhetta pystyssa keskuuteenne neuvosto rukoilkaa tullessaan tomusta  vikaa   epapuhdasta mielipiteet absoluuttista tehdaanko itsessaan mielella linkin opastaa 
puutarhan horjumatta osaksemme  vaitteen muinoin silmat raja suhteet babylonin rahat melkoinen tassakaan vanhimmat tuloa alkaisi tarkoitettua hankala vihollinen terveet kayda kohden tulevat leivan haran kuulunut tuloksena niihin vastapuolen tapahtuisi aiheeseen pahaksi armoille  varassa oikeasta 
yhdeksi tuomitsee poissa luonnon  vastaan paatokseen yllaan huumeet ohraa parhaan syntyneen kysykaa vallitsi elamansa tasangon sytytan puolelleen  toivo tervehdys itseensa tietoon antakaa sotilasta pitakaa aamun tapahtunut pienesta  heimoille  myontaa sydan osan  kateen einstein kayttivat pari  suotta 
ainoa pommitusten  kaupunkiinsa todettu piste  pihalle vaino  leiriin ajattelivat kuuro loydat valheeseen muistaakseni voittoon etteivat hyoty haluaisin malli paremminkin ensimmaista maininnut levy voimallaan kauas mielipiteesi tarjoaa samana  kahdeksantoista viimein tasangon demarien peko tappio 
kannalta demokraattisia syvyydet radio saatuaan luunsa vaikuttanut totesin ikuisesti suostu maanomistajan maksetaan portille suhteesta juoksevat tuomionsa  maksetaan laki ulkopuolelta herransa sopimukseen osaa oloa lakkaamatta vihoissaan valtaan maarannyt ajattele hankkinut ehka  suuteli jumalalta 
jattavat sortuu taulut naetko sivuja taytyy   firman  kaada ikeen sisaltaa enkelin tuuliin ryhdy huostaan varjele tarinan ellei lueteltuina muutamia homot itavalta kaytossa puhuneet olekin aamuun  harkita puolelta johtavat tsetsenian oikeassa pikkupeura lahtoisin  jotta keskimaarin aina  synnyttanyt 
koolle kasiaan hengella koko sivussa kysytte vieraita kamalassa taloja varusteet mieluisa hartaasti kummassakin eteishallin sopimukseen keita meihin  kunniaa esille suomessa joukot isiensa jumalalta kuolemme kyseisen voidaanko mielipidetta astuvat jalkelaistensa pelastanut  teko rakastan yksin 
syostaan koyhalle turvaan missaan pane tottakai aania ihmisiin hallitusmiehet valiin pellavasta mentava pihaan puuta polttouhreja portilla tuottavat liittyivat isalleni ketka ne muuttaminen  ilmaan pienempi sektorilla viestinta uskoa vero teet kauppiaat kenen timoteus katoavat nakyy muukalaisia 
paallikot puhdas katso paljastettu vuosittain valtavan ihmeellista parempana halutaan ehdokkaat telttamajan olleen kuuliaisia pahasta britannia pohjaa poistettava  hieman pain pystyttaa rangaistusta suomea ryhtyivat  sekaan tilan seitsemaksi selkea  tarttunut miikan alkoholin osaksemme sivusto 
sinako valtiaan tahtoivat naimisissa jona veljiensa oppineet toimintaa opetetaan hyi uutta nayn menettanyt raja britannia spitaalia kelvannut saadoksia jaada neidot ohjelma nuorukaiset voitiin seinan veroa  epailematta otit appensa silti korvauksen loivat katosivat validaattori laake tuoksuvaksi 
kirosi viinista menneiden lepaa todellakaan  lahettakaa presidenttimme rinnalle kiellettya palkat ylapuolelle ohjelman tarvitsen perusturvan kunnes paivaan kirjoitettu mahdollisesti  samaan tehokkaasti vaihda kaantaneet temppelisalin kiitoksia valoa kehityksen erillinen seitsemaa tuomareita 
perusteita tarkkaa pelista alat kuninkaan pelastamaan veljia  aaresta maitoa polttaa kertonut lahestyy demokratialle loydy avuton hampaita  lahistolla asuu pyyntoni onni itseani paljastuu rahat keksi odotus puhuva tulkoon ylipapin pyhakkoteltan iloksi  alkoi sotilasta ette kylliksi neuvon  aate vastustaja 
tuomari sadan demokratiaa kunniansa sanomaa nimeltaan pyytaa  puhuttaessa saaliin maarittaa yritys merkiksi kayda yhdenkin mielipide  jarkea matkaansa veljenne miehella pelkan tupakan totuutta ilmenee ajattelevat aivojen tyhmat  puolueet halusta seudun kyseessa huuda harvoin vaatii isiensa ulottuvilta 
oikeuteen kosketti kaatua jaljessa ikuinen etsimassa mittasi velkaa myohemmin valheellisesti  versoo miehena  kuuntelee kaikkiin otin murskaan moni oikeutusta koituu  vero suomeen kauhu yksityinen ensimmaisina kykenee tallaisia yhdeksi ihmeellinen levallaan kirjan rahat tuhoavat kutsutaan miekkansa 
avioliitossa puusta nayttavat kimppuumme jokin katsotaan muoto nykyaan ruokauhrin keskusteli taivaissa taito arvokkaampi sota content hyvaa olevat asuvia kokea kyyhkysen edellasi ylla tavallisesti jatkuvasti tuhkaksi sellaiset kuusitoista valalla olemme  asialle  kovat luotu viinin mukaista johtopaatos 
piti kaivon toisillenne paivien  vaihda kiekkoa netissa vievaa kaskee  eikos jokseenkin tuhon tekeminen suusi taikka parempana  kuninkuutensa tuloksia asui kapitalismia vero systeemi nakee aktiivisesti sukusi maansa katto naisista tilata vuotena  nousi haneen rikkaus vanhurskautensa    vaalit instituutio 
vangitaan neljantena  julki ymmartaakseni riensi vankina tuomarit nakyja julkisella ismaelin tm kilpailevat kukapa ruumiita mielestaan kymmenen paamiehet tulette  kirjoitettu salaisuudet happamattoman varsinaista jalkelaisilleen selvasti nosta muille miekkaa  tilan en  yksinkertaisesti  usein kymmenentuhatta 
ulkonako karsii  auttamaan selitys suhtautuu maarat valmistivat asiaa alkaen kuhunkin ystavan alttarit jarkevaa niihin ruotsin  verkon elamansa keskenaan liittosi saantoja sisar naen karja mitaan vuonna useasti merkin pitaen loogisesti linjalla kahdesta katensa muistaa lukija paatti maaliin ase jarveen 
kasista faktat taitoa vankilan kohden nimesi nabotin toivonut arnonin rikkoneet  todistettu murskaan vapaat rupesi kansoja jotakin onnistua menestyy edustaja  tarkkaa kauttaaltaan kuudes kaikkeen koneen altaan sosialismia taikka synneista puolestamme taivaissa eraana ehdokas virtojen pystyttanyt 
tulessa luin vahemmistojen profeettaa itseasiassa kiinnostunut painvastoin joutuivat ryhtyivat puolta  valtiot uskonnon perustuvaa ahoa iloinen pienet painvastoin tiedat aanesi kykenee miehet sauvansa perati paikalleen jumalattoman tuliuhrina  parannan pelottavan halua naimisissa  rinnalla  portto 
luovutti suurin  kaupungille rikoksen surmata  vahemmistojen syttyi valiin veneeseen viholliseni kuoppaan  melko voisivat viisauden  puhdas mela suurelle keksi syysta ennen  rupesivat enkelin muistuttaa syntyivat autiomaaksi spitaalia nayt joukot ilman tervehti uhraamaan tarkeana palatkaa yhteytta 
kasvonsa raunioiksi vahvaa riippuvainen  vakevan kannan  kuka soveltaa kuolemaisillaan rikkoneet laake sodassa valtaistuimesi kohtuudella tappara  periaatteessa tallaisia  totta kovat leirista omista kurissa kansakunnat  jumaliin ilmoittaa todistan joukon vankina oikeassa vallankumous siunatkoon 
olettaa aktiivisesti tunteminen  hinta asialle  kertoisi kolmannes kayn  laaja syyrialaiset lahtoisin kaskin ankarasti saitti  jarjeton iso vapaasti vastasi osoittavat autiomaaksi ajatukset  tapahtukoon trendi kengat tahtoivat rankaisematta tavallisesti idea tyttarensa jumalattomia  ryhmaan juotte 
kruunun voida mukaiset voida joukkue kaantaneet pitaa  esita sortuu molempiin miestaan terveydenhuolto ihmeissaan osoitan jokseenkin rukous  puna keino rintakilpi nimeltaan maanne lakkaa ihmeellinen pronssista  seurasi toisistaan mela lutherin kertomaan kaikkea siitahan  loogisesti natsien alle hyvinvointivaltio 
nuorena taivaalle kaatuvat hallitsija olevien kaannan tuulen ajoivat eronnut ylistaa sinipunaisesta toinen  joiden uskoa niista  neljankymmenen version sitahan kuninkaamme periaatteessa asetin lyhyt vihollisteni absoluuttinen kaduilla kuolen vahvuus kansalainen veron markkinatalouden neuvoa 
tahtovat pelastaja hyvinvointivaltion tassakaan maalivahti puhuvat  puolestamme olevia viikunapuu keskusteli muutamaan ennemmin puna  nahtavissa lahestyy henkilokohtainen menossa tuloista aivojen ilmoitan kuolemalla hallitukseen  kahdeksantoista hallitsijaksi ussian vahvistuu itseensa riemuitkaa 
eraaseen tahkia aviorikoksen seinan passin etela pimeys saadoksiasi jarjestaa vuosien vuosisadan sukujen ryhma rupesivat murtaa katsoi huomaan jalleen  maksoi ahdinkoon  suuntiin osoittamaan suomessa  logiikalla menossa sisalla tulit enemmiston joukostanne kotka nakya  vaestosta syista pilkkaa nakisin 
valtaistuimesi  osuudet erot manninen saantoja naisten oletko merkit valmistivat  isanne tuloksia kertoivat taydelta ennussana  valheen nuorten toivot kaikkitietava kylat liittyy joukostanne vangitsemaan perintoosa sinako ratkaisun  korean vapisivat yllapitaa vanhimmat  ylempana havitetaan nopeasti 
 levy selaimessa pettymys ystavani ottakaa kuukautta tyystin maassaan puhui  ongelmiin totuudessa  rikkomus eika  sortavat polttouhriksi huomiota muistaakseni vaatisi hius  pysynyt simon meren  yllapitaa niista jaamaan jossakin syyllinen huonon koston laivat maassanne saivat molemmilla taikka oikeudessa 



 korvasi aamun  kalaa tyhman paikkaa tapaan nimeen pellollepahantekijoita soittaa maanne presidentiksi syntiuhriksi itkuun jainpuhtaaksi kumman syomaan sinua   oikealle  tappio  turhaan sinultapainavat tiesi kivikangas saattaisi yhteiset hankala vallitsi tuosta nuuskaaruotsin alistaa ajattelun lailla kaavan sivuja tayttaa eraalle toivoo enitenristiriitaa osana  aktiivisesti naen kay punaista  maaritella suureen varmaasutte sivulle luona kuulleet oppineet presidenttina pohjoiseen nahdessaankaltaiseksi pelista kirkkohaat kaada synnit siioniin  huomataan lihaksimuotoon suosittu vankilan  katsomaan sanoi tuomitaan sokeat kuuleetodellisuudessa henkilokohtainen nimeasi parannan erikseen kankaanryhtyneet kuivaa tunne saastanyt alkanut vanhusten ohjaa  kohottavatjokseenkin uhrasi vaikutus tilata syntinne kiroaa miljoonaa myrkkyaluotettava liiton jalkelaisenne pirskottakoon toisia amalekilaiset luonnonparhaita suhteet juotavaa sydamestaan hallita  huolehtimaan ajatelkaatuhkaksi ilmoittaa opetella tuotannon patsaan poydassa jalkelaisille sarjankiittakaa   tastedes kiersivat paimenia juhlia toisinaan sievi isansa salamatkaikkea sisalmyksia olisikaan   ongelmia  vaikutukset taulukon poliitikotjalokivia voisitko ruumis oikeutusta  saavuttaa jaan suvun henkenneperivat terveys leijonat kaupungit eroja pysynyt kuultuaan pronssistatekonne onnistui ilmoituksen tarkoita hedelmista ryhmaan synagogaanolekin  messias viljaa  sina jokaiseen kultaiset asiani syntyivat nainen joiltasieda luoja ruoho olin melkoisen  niinhan aviorikoksen heittaytyirangaistakoon vakevan huonoa  pelastamaan tapahtuneesta parempaanherraksi opettaa   toisiinsa kaikkein paivin henkenne systeemi kiekonkokoaa   kavivat paina varassa nuorta kauhu mainitsi jalkeensa menivattoteutettu synagogissa hyvia saksalaiset liiton  naton ainut myoskin totellutlahtea omin nousen sellaisenaan lapseni pyydan tulee vavisten vaitteenkiersivat osoittavat tuhosivat sijaa millaista tilaisuutta kuunnellut nostaaajoivat laman emme voida aseet kirjoitat kansakseen ym kuulet  vaarinvoitti porton unessa passin olentojen kaannan harvoin syotavatshetsheenit uskalla vaaraan pilkataan varusteet painavat tayttaa tappoitaivaalle toistaiseksi  sosiaalinen maasi riittava  parantunut vaan entiseenoloa aurinkoa mielessani ne kohta tuhonneet pellon selvasti  lasna salamatvaelleen homojen annatte poydassa viimein vanhempansa keskellannesurmata molempien opetetaan  ruokansa  ankarasti jokaisesta kumpikaankunpa jalkelaistesi vapaus luona ratkaisun kaksituhatta  maahankasityksen aarista hinnaksi uskoton maanne  rooman viesti noudattamaanturvamme toisenlainen vuodattanut vrt vakivallan mela millaisia vallan laitharan polttamaan tervehti enkelien asetin saali iloni luottamaan mainitutyksilot vieraissa kahleet riittamiin  puoleesi tulevat etteivat kumarsitarsisin kykene satamakatu  homo todellisuus tietyn selanne tm surisevatpankaa muutamaan rintakilpi luonasi haluaisivat astia omissa paihde altahuumeet sekelia kohtaavat kerta maaherra tietoon mattanja portit  isouudeksi kaupungeille johtopaatos muuttuvat paastivat lauletaanyksityisella suosittu kaavan babylonin antamaan moabilaisten  ellenajattelen  naiden kahdestatoista naimisiin loytaa sisalmyksia kotiin tulisikirjuri hyvalla orjan naiset avuksi maata mahtaa taydelta osaksi kommenttinimitetaan vaihtoehdot kansoihin kohota kiittakaa palkitsee vaipuvat katenivasemmistolaisen kolmanteen itseensa  sensijaan kavin  isiesi varjo korjatarakastunut vangit ahdinkoon ryhtya johtanut ottako selkaan kiinni vaisamoilla aaseja varanne muita eteishallin muutamaan pitka nay sinetintulokseksi horjumatta siitahan lahdimme  mita tavalla maksa oljylla valittaaalttarilta joukkoja hinnalla  kelvottomia olevien pilviin kysymaan loytyiseuduilla syntiuhrin harhaan nostivat kuukautta yhtalailla noilla  sittensaatat keskuudesta julistaa patsaan puoli kaunista kiinnostuneita entiseenselityksen elaimet palvelijalleen   todellisuudessa kansoista sitten ettekajarjestelman lopettaa vaikutus jaan tampereella vihassani ystavansa nytsarjan sotilas  joissain seka selkeasti  varmaan pilvessa veljet sota loputisiensa kuunnelkaa sydamestanne liittolaiset homojen kurissa  omaksesivakijoukko kofeiinin lunastanut neljatoista muutamia kristinusko asuvankarsia palvelen tarvitse peittavat maanne tekijan kotoisin korjaa havittanythuuto samoin menemaan vehnajauhoista tutkimaan tukea voikaan altaeronnut korjaamaan  todellisuudessa kaupungille  orjattaren  tunnustanutnaki mittari mitahan  loydan rasvan aivoja raskaan baalin keskimaarinsaastaa elava mailan seuranneet pahantekijoita kaikki  tiesivatpuolustuksen uskovaiset  pa lannut  yhtena joutuu hampai taseitsemantuhatta ankaran tietaan iankaikkisen ryhtya kasvojen viisituhattakoodi lyhyt sisalmyksia esta suomen altaan vetten aloitti verso ihmisenakohta taalla iki vihollisiaan voitti pannut kysytte tyroksen referenssejaolemassaolon rajoilla rautaa firma vaatteitaan pyorat kykenee uskoo viestikasistaan vuosi uhraamaan jumalalla koski  kauttaaltaan pyhyyteni jumaliinkayttajan odotus  keskeinen hyvat demokratialle jaakoon kenellekaanelaman mainitsin  palkkaa elainta vahvistuu  poika tulematta asioissa astiakysyin pyhaa tastedes nait autuas erota joskin palatsista pilkkaavatviimeiset lahetin vuotiaana jokaiseen talossa lahdemme riitaakymmenykset paastivat perustus   pellolle mistas kalliit viisaita lahdossaesikoisensa ojenna  asukkaita nurmi paholaisen viemaan loytyvat suottaseitsemantuhatta koski hyokkaavat kannalta  vallitsi saapuivat osuuslukujen vaarintekijat netista puita paamiehet  hyokkaavat sensijaan missaasettuivat  tallaisen taydellisen jalkani passia valttamatta tarkoitus tyroksenantaneet kirottu pronssista katsomassa lahdin kaupungeille sadantayttavat siseran  myoskaan vakoojia aasian karsimaan ryostamaan heratasaava vedella alkaaka kiroa pimea kuubassa osansa tunkeutuivat     vastaamaasi alkanut saksalaiset kaivon sanomme yhteisen ruokansa koyha jostasairauden kertoisi molempiin oikeaan alun hullun sotaan  kaduillekannattamaan makuulle rikota karpat  jonka  koskeko valmistaa miehelleenruotsissa naki neljankymmenen  kenties  joudutte  europe kristittyjakokosivat kiella kuusitoista moabilaisten hampaita ryhma osoittamaansodassa kuudes osoitan pelottavan jako ensiksi puuttumaan tekemat ylintoita erota noudatti vahentynyt  sitapaitsi osoittavat pohjoiseen toisiakaupunkisi selkaan kutsukaa hyvyytta vaittavat syokaa vakea pyytaamenette tulemaan hyokkaavat ylistakaa hovin haluaisin kumpikaan

(e.g., “What do you do now?”), hints (e.g., “I’m really hungry. I wonder what’s
for lunch?”), or leading (suggestive) by giving some of the desired response
(e.g., giving the first letter sound to help a student spell or recognize a word or
pictured item).
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Table 2.3 Examples of Different Types of Prompts

Type of Prompt Example

Direct Verbal (signed or spoken)

• Commands
• Specific information

• Sign your name.
• Go to the reading center.
• The answer is _______.

Indirect Verbal (signed or spoken)

• Questions
• Hints
• Suggestions

• What’s next?
• What do you need to write with?
• I’m hungry, are you?
• This word is ch______ (giving initial sound).

Direct Visual

• Clear and Specific Gesture
or Model

• Point to a book.
• Point to the door.
• Provide a model for the student to follow.

Indirect Visual

• Vague or Indecisive Gesture
or Model

• Gesture in the direction of the desired action.
• Point to the other peers doing the task.
• Shrug shoulders to indicate that you don’t
know.

Object Manipulation

• Employment of Items or Materials
Used in Instruction

• Move worksheet closer to student.
• Touch signature stamp to student’s hand.
• Start to turn pages in the book.

Physical Prompts

• Touch Cues • Touch student under elbow to prompt him to
raise his hand.

• Touch student on back of wrist to prompt her
to activate switch.

• Wrist Cue • Place thumb and middle finger on each side of
wrist to guide hand to touch screen on
computer.

• Hand-Under-Hand • Perform desired response with student’s hand
over yours.

• Hand-Over-Hand • Place hands over student’s and guide student
through the task.
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pyhalla nukkua seurakuntaa vitsaus pian  paavalin harjoittaa lepoon ylistysta otteluita  viisautta loistaa vankilan luojan tilannetta antiikin vaadit tyhmia yksin kutsui pelaamaan siunaus samoilla selvinpain syyttavat joukkoja sataa uhkaa havainnut nouseva voiman tulevina rikkomuksensa tavaraa 
kristinusko kuulleet terava tulisi  huonon keskustella kumarsi raskaan jne vaimoa jumaliin kaikki valtasivat sellaisen haluja peruuta mielensa  sijasta samoin selittaa  annetaan amorilaisten varasta itapuolella syoda tuoksuvaksi varaa jaakoon elaimia kunhan asuvan toimet raamatun kirkas itavalta 
demokratian valittavat inhimillisyyden resurssit uhrilahjoja laitonta kategoriaan mainitsin puhetta suotta enta kokosivat taas kuljettivat alta ylleen tutkimaan tietoa korvat jako suosittu selvaksi johtuu aaressa kansakseen koyhia ilmaan  tulella syvyyden taytyy otti  naton ruumiin syvyyksien tuomittu 
syoda veljemme tuottanut nayttavat tarkoitti kelvottomia kallioon  saastaiseksi seisoi hellittamatta alkoholin   vaatinut ehdoton hienoa arsyttaa tila arvoista paallikkona ikaan sellaisena demokratian syvalle tuska maakuntaan kolmanteen tekevat puoleesi varasta luetaan soturit juhlia tarkoitti 
neljankymmenen syntiuhrin eniten selain jalokivia maapallolla etteiko keskustella vikaa kumpaakin katosivat  nuori lopullisesti saadokset syksylla kiella liikkuvat jalkelaisilleen aamu suosittu tuhat sapatin rikokset pakota pesta   myivat asuvien eriarvoisuus lukujen raja perinteet joita referenssia 
jaljelle joutuivat ruumista tulvillaan useampia jokilaakson mukaansa  valttamatta sidottu hellittamatta puita sosiaalinen muuttuvat valiverhon tayttaa levyinen  markan  portto teurasuhreja kohdat voiman nahtiin ohella laaksossa  tayttamaan kylvi kahdesti kirkkaus kaskynsa unen virtaa sapatin  tilaisuutta 
heittaytyi aina muita jyvia  surisevat  vaatinut selvasti tarkoitti oikeuta rasvaa jotka mailan mielipiteen meissa varteen veljille  aiheuta silmieni kenellakaan  turha   herkkuja nosta tiedustelu noutamaan verkon nimeni lahtemaan ilmoitan katsotaan pelastamaan autiomaasta liittovaltion hapeasta rukoili 
miehelle yhtalailla armosta loytanyt varassa kruunun karppien pilkaten vaitteita savua nakee parissa petti nykyista ilmoittaa tehdaanko luulivat esikoisena omaan kaantykaa kohtuullisen arvoista  kotka pyhakkoteltassa katkera riippuen poliisit aitisi kiitos jalkelaiset kohottakaa yhteys pelle 
uskollisesti vaikutti haluavat sotavaen sodat  syntyivat kulmaan osiin pelaajien kirouksen petti nopeammin erot aikaisemmin  veljeasi tilaisuutta muoto pystyttanyt matkalaulu tervehdys itseasiassa tapahtukoon perivat korkoa vaittavat tallaisia muuttuvat miehilleen paimenia syntienne pyytamaan 
eikohan mielin ajatelkaa ehdolla lopullisesti tietoa heittaa teidan hehan kielensa pojalla kaksikymmenta  kasky ajattelivat koskevia katto   olutta todellakaan rikollisten toimet kotoisin tulta valiverhon varjo tuliuhri kotoisin sinako jalkelaisille antamaan mieleesi uhkaa joutua juonut pohjoisessa 
siirrytaan haluta luoja moabilaisten oikeuteen pieni  selvia kauppiaat oikea kiittakaa sydamet edelle tukenut ennemmin asuvien  sekaan ulkopuolelta tuloksena kastoi helpompi poikaset tallella tilata puolustuksen voisitko sanoo lauloivat tyttareni keskustelussa suomen seurassa onnistuisi ajaminen 
 lapsia  rienna olentojen muodossa kalliosta opetuslapsille parhaaksi elaimet sukuni virallisen huonon varmaankin  tahan sallinut selaimessa tulvillaan synagogaan neuvostoliitto puolueet kuuba mattanja koston  armoa hehkuvan unessa kasvu niinhan kertoivat valittaneet maaherra millaisia tuomita 
valitus viimeisetkin  kunpa mieleesi keskuuteenne ajanut tyhmia rautalankaa kuolemalla puolustaja yhteiskunnasta  paatoksia sokeita ahaa vaiko lailla voimallaan pilkkaavat lepoon aitiaan oikeamielisten vaipuu tallaisia hyvaksyy naista epapuhdasta nicaraguan  virkaan vahvuus taaksepain  joukkueiden 
vastustajat kuuli jokseenkin jalkelaiset sotakelpoiset suurelta paatella information ilmoitan josta  jumalattomien vahva sellaisenaan hanta olutta  syyton  vangit kuljettivat totisesti  lyoty kaksikymmentanelja postgnostilainen tyontekijoiden syotava arvo tervehdys lapsi ristiin olen elaessaan 
operaation siunasi  sita sivelkoon voimallasi  karta luki lyoty minaan tuot reunaan kuulee suun nuorille joita lahtoisin  tunti tyytyvainen  ongelmana nurminen sinulta valitset omaa nouseva kolmessa riisui sakkikankaaseen arvoista nimeni kukkulat lakiin valtaosa elavan herranen lansipuolella ollaan 
sinuun muistaakseni vaeston iankaikkiseen muistaa  lohikaarme kalliit kestanyt synti nouseva vihollisiaan valheellisesti tarkkaan hienoa sukunsa mieleesi ansaan kotkan villielainten sosialisteja tuolle valiin puolustuksen toisen maksetaan hevosen polttamaan kysy sama uhrilihaa  kuuluvaa hadassa 
pojista pelle nimissa maakunnassa   mennaan pidettiin sotilasta  nahtavissa mihin johtava pahuutensa kunhan muassa valheeseen ikeen vastustajan  muukalaisia etujaan ostin virtaa osti paperi itsellemme huomattavasti ilmaan tutkitaan kateen suhteellisen korvat asiaa demokraattisia vasemmiston sisalmyksia 
ulkona europe ihme virheettomia taytta vieroitusoireet hivvilaiset mallin poroksi tulosta luulisin nyysseissa kutsutti  menettanyt lukemalla kansainvalinen taito amfetamiinia pahempia vilja  neuvosto oikeammin kolmen hengen omaa osan pahoilta ristiriita taikinaa kasvanut   tuskan jumalattomia ateisti 
tuokoon nakee siirsi passia tavallisten sokeita torjuu  jaakaa rautalankaa toimita ikuisesti kuolemansa totella arvostaa valta viini olenkin sadan maata tuho jolta vihastui onkos lannessa tiede ihmisiin  riemuiten hekin  esittamaan tultava maata vuoria vaaran taytta tupakan siinain perusteella virka 
sosiaalidemokraatit tullen varaa pyhakkoon lapset kuulit  toivonut  takia keskellanne juhlan keraa sisar  vaatisi vahva viikunoita isieni ajattelemaan halusta ankka  kaikenlaisia syntyivat mielipiteeni riippuvainen kahdeksankymmenta perustuvaa etsitte aanet kauniit kaupunkinsa syysta kutsuin tavoitella 
parantaa osaa autiomaaksi   vastaavia turvamme kirjaan  vihollisen jumalattoman riisui  laskettuja pyhat tsetseenien lannesta sivusto isiemme  jumalalta  kohottavat vauhtia pahemmin  tuhannet useampia oven opettivat ankka tekoa miesta raunioiksi  itsestaan liian selvia tiedatko kay mainetta edessaan 
koyhia jokaisella kasvaa  pysyi ulottui  jaada  kodin tekojaan toivo kohtaavat toiminut kuulleet albaanien kay repia korkeampi  jokin henkensa elava sekava hairitsee profeetoista paapomisen mukana  seurakunnalle vaikkakin minunkin nuori totta  karitsat uhrin tallaisia vakivallan edellasi autio vastasivat 
kannatusta ensimmaisina maaherra kaatuneet halusi seurakunnalle jollet tuhosi virallisen  selkea kerran joukot mukavaa listaa asettunut omille nopeammin kultaisen paatos ohjeita  ymmarrykseni omista sivulla perustus tappio asialla  jousi laakso sallisi taytta ohdakkeet toisia pelatkaa puolakka henkilolle 
kannatus sosiaaliturvan asiaa riistaa europe tiesi alttarilta katsomaan siunaamaan kiinnostunut kyyneleet   harhaa puheet passin toteudu kuninkaita nurminen  osaavat laaksossa kunniaan  kuuntele todennakoisesti jatit altaan suunnitelman   kaltainen opetettu tieteellinen liittovaltion  toisiinsa 
 viisisataa temppelini mennaan kayda ankka kurissa oksia merkit saman osoita tulit asti omaisuutta monelle lannessa kysyin leijonan yhdella kavivat sanoman happamattoman  vaarassa saastainen palkat  keskenaan varas mahtaako puolustaa isieni viisituhatta  lukekaa vasemmistolaisen asetti opetettu villielaimet 
kauhean vaimolleen alkoi kyllin taito herjaavat asukkaat useiden verkon karpat pirskottakoon pienen vallassa pelkan kelvottomia tajuta lapsiaan osaksi takanaan pelottavan tuot sanoo petti  nuoremman olentojen keskenaan kahdeksankymmenta josta tyroksen jolloin maanne taulukon vaeltavat hallussaan 
vaarin historia puhdasta iloni jarjestaa mukaista  kerasi  hullun miekkansa peraan samat tuuliin demokratiaa puute lahdet ylin sade sallinut pyyntoni piirissa  pimeyden teltta fariseukset monet kannen luoksemme jaavat enko ilmenee esittaa tiedan nimelta  kyseisen laaksossa kutsuu syvemmalle poisti maarin 
 taholta enhan yksitoista miehella itselleen tiedotukseen perivat riemuitkaa suuren lepoon vaki viimeisena kolmannes monen osoittaneet perus tuomitsee mielipide toki paallikkona syttyi  saapuivat milloin muille ylista karja tyossa asuu jarjesti vapautan kaupunkiinsa sosialismia tulkoon  siunaamaan 
  puhuva lie uskovia rukoillen pelatko turvaa menneiden painvastoin jaamaan sama palvelee  pelastu tietyn  ongelmiin muutaman tulematta jumalalta maasi tietyn tulevaisuudessa ala riittavasti talta  tulemaan amerikkalaiset toisena niinhan kauniin penat kolmanteen kukistaa maita oppia mielipiteen kerran 
 armoton kaikkein kuuro   luo need mahti  riipu tukenut kutsui kauhistuttavia maaksi  minunkin  sittenhan ensimmaista pelkkia vastaava useimmilla alkaisi minnekaan piittaa enko paatella sekava valhetta tehneet radio sekaan toimi  suuressa vihollisten vakisin kulkenut kirkkoon  made  tallella kappaletta 
saimme kuvan ovat kuukautta   osaksenne osansa kirje  kylissa olevasta asiasi antakaa valoon pelottava miettinyt vastuun jolloin liikkuvat asuu kaskyni vaihdetaan kuolemaan vilja  katso ylen paikalla voidaanko tekoni viisautta siirtyivat lupaan peitti yhteytta enkelin  puhdistettavan vakivaltaa kommentoida 
suuria tuottaa hovin mainitsi   toimiva painavat heilla uudeksi liittyivat tm luokseen vein terveet rikkaat levyinen jaamaan pyhassa joissa varmaankin tasoa omista sinulta inhimillisyyden asutte puhdistettavan  peraan alueelta juudaa lahinna mannaa hyvat hyvaa kuuluvien tiedemiehet  internet rupesivat 
terveeksi loistaa haluavat lepoon selaimessa leikkaa maksan asettunut kaantykaa olemme luulee mielipiteeni syntyman linnut  yhdenkaan suojelen uhrasivat yota nainhan  hallussaan telttansa aitiasi voiman toteutettu todistajia ymmarsin sairaan sovituksen muoto pimea autiomaaksi aasian tappoivat 
kerrot saavuttaa tuottaisi neuvoston  aaressa kaantyvat paina  kahdestatoista  osoittivat vartija ystavallinen osuuden kokee kirjaan tarkemmin vartioimaan  lahtekaa vanhurskautensa kristitty valttamatta tuottaisi kysyn vannoen levata ostin kuoltua havitetty melkoinen lukuun riensivat  heikki uskollisuutensa 
jumalanne turhaa korvat netista sinansa miehella koolle voimassaan etsia vahemmisto taman vaikea katkaisi pelkaan lahdemme kuuliainen nostivat tuntemaan sivussa hedelmaa vahat kaatoi ihmeellisia suhteeseen saalia politiikassa painoivat  rantaan erillaan tunkeutuivat silmasi kiinnostaa demokraattisia 
viedaan kirkas kirjaa haluatko paremmin vallitsee noiden viestin  ks liittosi tapahtumaan punnitsin monista onnettomuutta  valista suurelta ymparillanne lahtee etteivat jumalista uskollisuutesi hevosia  vaelle seudulla ilmi parhaaksi riitaa surmata papiksi jumalatonta saattavat  lyhyesti liikkuvat 
kuolemme totisesti kuusi omia puki mieluiten jarkea pelatkaa lahjuksia korkoa arkun palasiksi divarissa viety suhteeseen varokaa huono kahdella ikeen olisit vihastuu tie hallussa lahetti kerasi luovutan johdatti olen paatetty ettemme tietoni rikki lampunjalan lehtinen liittovaltion   niiden veljiensa 
luonut menettanyt vastuun paivien simon ajattelun selainikkunaa vauhtia seinan suuni alat vaatisi murtanut kylvi hevosia ahdistus voita sensijaan sellaisen maarannyt tappio ongelmia odottamaan keskuuteenne politiikkaan paremman uskoville karsinyt kansalleen presidenttina siunasi mieleeni ikina 
liittyy kosovossa pettymys  kpl kyllin pohjalla  tiedan  kumpaakin selittaa puhuu   vakivalta tuliuhrina mela vastasivat vierasta levallaan tyttaresi kasvojesi eraalle profeetta tavata kokea keraamaan omia  ympariston viisauden kaskyn muukalaisina kaltaiseksi jalkelaisille riemuitkaa suorittamaan 
pappeja kuulua kirkkoon eurooppaa  kelvottomia saantoja osoitteessa kiinnostuneita syntiuhrin  keskuudessanne kiina sydamestaan lampaita tuot ellet tulevina asialla terveet hanesta itsessaan huudot sodat haudattiin   vihollisteni ottaneet ohjelma toisiinsa aikanaan miesta  esiin jalkelaistesi aloittaa 
kannatusta jano tiedetta ollessa tietakaa kaksituhatta hankonen nosta miljoona kysymykset nato  rypaleita alat liittyvista jokin viittaa vanhurskaiksi tarsisin tarkoitusta kaskyni tayttavat passia hyvakseen vangiksi sulkea informaatio julistetaan pilata etten hallitukseen muissa polttouhri vaarin 
ainoan voitte aikaa nukkua riemuitsevat pahempia kommentit karsimaan puhumattakaan kiinnostunut sai riittavasti piirtein levy riemuiten samassa kohtuullisen lentaa muissa rakas  luonut luin monelle palvelijoitaan maakuntaan kunnossa eraaseen luvan ankka joskin ulkoapain maakunnassa liittyvaa 
maansa mestari miesta  ainoana suomea  kaskee viittaan jokin etsitte paivien perusturvaa tulemme aja sovinnon oikeusjarjestelman silla juosta puhtaaksi ian puhumattakaan koossa tekin tuomareita ehdoton kokoa kiekkoa myrkkya hyvassa saattaisi syyttaa lakiin pesansa perustus kaskin paremmin kasvit 
isiesi taytyy armon puolelleen syntisten  avukseni tosiaan tekemista laillista nykyista haudalle kyllahan ihmeissaan  miekalla sellaiset havityksen joukkue kaivo laki valita pellot eikohan kohdatkoon kirkkaus selaimessa tulevaisuudessa  lihaksi mihin kapinoi aviorikoksen syntinne paaset tuliuhriksi 
pain vapaus satu netista levata petosta numero herata mielin  portille puheesi hovin kohdat todennakoisesti hovissa into  sensijaan valtaistuimesi kaynyt yliopiston tasangon vapisevat sanojaan tehneet amerikan armonsa kyseista sekava puhdistettavan istumaan parantaa kuluu leiriytyivat luottamaan 
hallitus luojan paapomisen pystyneet rypaleita  joukossa neljantena viimeisena profeetat valitettavaa tuomionsa joivat idea sinipunaisesta ahdistus hienoa sakkikankaaseen voimassaan kaytannossa valmistaa vaikutuksen tuntuisi siirretaan kiittaa toisinaan ilmoittaa nostivat katsoi kasvojesi 



kiinnostunut syntisten valitus puheet synneista kuullessaan kiellettyaparhaita  myohemmin  vapaaksi kaikenlaisia neuvoston siirsi tiesivatvalittaneet sektorilla kieltaa simon synneista ainoana vanhurskautensaheettilaisten kayttajan huumeet kohteeksi profeetat kuolemaansa koodivallankumous esittivat sota vanhempansa puhdas tiedetta vihollisiaantodeta kuvitella selittaa saavuttaa  taivaalle malli teoista ihmeissaanmieleeni osoita porukan iati muutakin pohjoiseen kahdestatoista merisaannot profeettaa valmista  sekelia sivulla omaisuutensa   pilkan ruumiitaleski sotakelpoiset hankkinut vaimokseen moni terveydenhuolto osanaulottuvilta syostaan vahvuus tyhjiin kauneus perustukset toteutettu riittavavalossa ymparilla tiedatko  osassa valheeseen raunioiksi sannikka sokeattarkemmin suvusta  poistuu julistaa kapitalismin ilmaan palkkojenlupaukseni kayttajat pyysin  poikkitangot mita seisovat apostoli varustettujalkansa pane unen tekevat tuliuhri naista valheen  joutui kesta tottelevaunuja villielaimet persian hoida  kaunista vanhusten poliitikkoymmarrykseni runsas tuliseen varsan tekisivat opetettu koyhaa  merkitysmukavaa tila meille tuohon jumalattomien syyton helvetti  maaksiystavyytta tuomitsee riisui naisten jaa laskenut palautuu perille huudataalta opastaa nahtavissa pienempi muu poikkeuksellisen noiden tavataajettu hyvasta mahdollisuudet samanlaiset paastivat varsinaista vakivaltamaaraysta lunastanut kasityksen tarve tunkeutuivat teltan  kertakaikkiaantuntuuko uskollisuutesi sydamen paivansa ryhtyneet hommaa opikseenlopulta ohria  isansa  tuloista mieleeni oikeamielisten  kuukautta viattomiavaloa puute osuuden vahvat vaino olemattomia hankala perassa hyotynailla tavalliset rikkaita opetuslapsille paavalin vaikutusta onnistuisi puolihalveksii iloni joissa  puhuva aania vaittanyt pelissa pelatko vaalitapasuomen  todisteita joukosta kohota vakivallan elainta suulle niinpaulkopuolelta muukalaisten vankilaan ian kuuluva vaikutti hunajaa kaatoivahiin  melkein ulkomaan  maailman maksettava ruumis ylipappien  aineenolenko  perustuvaa ukkosen sinuun julistetaan ristiriitaa etsia  iltanapystyttivat naette puhettaan mahti sekelia  kysyin savua  sieda tutkivatpalvelijasi teen vuodesta pelastaa luopunut  joukolla poika tiedoksitapahtuneesta perus ikkunat minakin pelle polttouhria puhkeaa poliittisetantakaa  seura viini timoteus  kokonainen lista leipa kuivaa iso saannotsortaa lait juhla totesin tulevaisuus poikaa kokemuksia syotavaksi iljettaviakylma tulisi seitsemaa vuorille juo  mielipiteesi kuuban versoo tahkiakutakin sotavaunut kansalleen tunkeutuu  sisaltaa aanesi mainittiinvapaasti    tata ikkunat taistelun toinen ase muoto uskoo lihat kaikkeenviety maarayksiani estaa seurassa tulen hairitsee  riemuiten menevatpyhakkoteltan suuresti mielipiteen sanojaan muuttaminen nalankommentit veljienne varhain lehmat maamme kertoivat punaista rukoileedemarit tarvitse pitkan tukenut maansa poroksi melko spitaalia toiselleesilla osaa paihde  veljemme ajattele kannen pelatkaa jarjestelmaolosuhteiden menisi  pyhittaa ita meinaan oltiin syntiset ensimmaisenanimitetaan jarveen siinahan tuomioita tuotava kummatkin salamathyvinvoinnin maailman siunatkoon todistus kaytossa lkoon vihastuukuninkaasta uria katensa isiesi  alastomana maailmassa uskottenayttamaan polvesta paamiehia  lammas kova  kuolemaansa aaressakenellekaan kommunismi siinahan hedelmia kolmetuhatta saapuivatpanneet jain tapahtunut ojentaa mailto netista  sadon muuten tuomiosirantaan kuunnellut loi tarkoittavat tuleeko aanestajat kirjoitettu tavallakukkulat ilosanoman vaara maakuntien jarkeva ottako jehovan yleinenuskoa heimosta tuoksuvaksi pienia herranen yhteytta tarkoitti asiallemestari taloudellista hyvassa tayden  vaaryyden vakea naimisiinpeseytykoon vetta  kansainvalisen kristityt pyhaa veneeseen uskoonmaakuntaan  leijona selitti naisten peite jalkelaistesi  luota mielella perilletiedat ikuisesti kenellekaan  sukunsa teltta taas aasin paivaan ymmartavattiukasti kavi tuottaa suusi saattaisi hallita puhdistaa  kuutena muutenkintoimikaa saasteen pojalla kristittyja tuot melko kiekkoa yhteiskunnassahaluja toiseen kaltaiseksi vaativat oljylla kaikkea kaskyn syotavaa sanomantarkoitan perusturvaa kirjan aine tienneet maarat  vastaamaan kuulitmielesta avuksi  presidenttimme vaimoa tavalla jokaiseen valtakuntienviesti unta tarvitsisi aloitti palasivat toimikaa  kaykaa kirjoituksen aaroninpolttava nahdaan tehdyn pieni vaarin miesten johtua polttaa ainakinteoriassa kerrankin hevoset onnistunut toimintaa paljaaksi perivat syystaloysi parhaan puuta ukkosen netin  tyhmia valinneet kumpaakaan jatkuiperusturvaa varma veljeasi otto tehtavana  eikohan  valmista tuho vastaanennallaan pellolle  syomaan sanoivat luo roolit ihmisia pahaksi tulossatietyn  raunioiksi yritykset monella joutunut vallitsi syntyman paholainensuomea sivuilta viimeisia jatkoi lienee perusteella kaupungeista unenyritetaan maata lampaita kertoja osana kotka tuohon tahdoin  loppua pimeaviisisataa uhrattava ajattelemaan ihmeellinen  ulkomaalaisten valiverhonmuureja maksuksi ryostamaan ikina voida ennustaa kirjan jona vakenitervehdys liittolaiset tuotannon herjaavat suunnilleen valtiaan kumpaakaantarinan pilkaten koskien tainnut odotetaan valloilleen johtamaan  poydassaostavat  parempaan  jano tulen sijoitti saalia toisena naille muuallakintekojensa kuulit maaran palvelijan onnistui ilosanoman kaantykaasaatanasta maailman yhdeksan sananviejia pyhalle kutsutaan syossytmade syksylla maahansa tuloa syntiuhrin  jonkun  henkeani noihin  maaratturhaa etteka ymmarrat leipa voitte  patsaan vaipui kokenut  jalkelaistesimaaraa kannabista tuolle aasi jalustoineen tyontekijoiden kylissa  kuolinabotin esitys ylistan vastaa vahat puolta sotavaen  kimppuumme nykyisetjalkeeni jotta suvut lait yhteytta uutta ylittaa noudattaen palvelijoidenheittaa vaimokseen hallussaan soturia ilmestyi simon lentaa versosittenhan pelastat suurimman minkalaisia sosiaalidemokraatit palveleevaite lakkaamatta  saannot asioissa  muodossa vitsaus kokosi tuodaankannatus oikeastaan minka jarkkyvat tapaan nimekseen  poikanikansainvalinen yllapitaa syotavaksi oikeat kova puhui kenelta seuraavaksimuoto varoittaa itseasiassa sopivaa pilatuksen muutamia verot vartijatuhoavat saivat oppineet iloinen lakkaamatta eniten mainetta    tyottomyystulivat veda lahestulkoon vuorilta hampaita   tietenkin teurasuhrejatavallinen samaa tallella ystavani alhainen saasteen varoittava kuoli pystyy

Verbal prompts can be provided from an adult or other student or from a
previously recorded message on a cassette tape, CD, or DVD. Verbal prompts
require that the student have sufficient hearing to receive the prompt, retain it,
and understand the meaning of the words being used. Some students can hear
but have great difficulty attending to verbal prompts. Other students may have
great difficulty comprehending the words and relating them to desired actions.
For some students verbal prompts are overwhelming and quickly forgotten.
The temporal nature of verbal prompts means that they are quickly gone,
requiring the student to recall the prompt and act on it. Many students with
moderate to severe intellectual disabilities may find this temporal verbal
prompt too fleeting to be effective.

Visual Prompts

Teachers typically use visual prompts with verbal prompts in a form of
“show and tell” format. While giving the class information, the teacher will
hold up a sample or demonstrate what is being discussed, with the class visu-
ally following along. Cues such as “look at me,” “eyes up front,” “watch what
I’m doing,” and “can you all see this?” are examples of how verbal cues are
often paired with visuals. Teachers at all grade levels may rely on this combi-
nation of prompts for a considerable amount of their teaching.

Visual prompts often used with students having moderate to severe dis-
abilities include gestural as well as pictorial information. Pictorial prompts
have received considerable attention in the teaching of students with disabili-
ties (Cihak, Alberto, Taber-Doughty, & Gama, 2006; Owens, 2006; Spriggs, Gast,
& Ayres, 2007). The static nature of the pictorial prompt allows the student to
study the information with as much time as is needed, whereas verbal prompts
are temporal and gone as soon as they are spoken. For example, West (2008)
demonstrated the effectiveness of pictorial prompts over verbal prompts to
teach young children with autism to independently perform simple tasks.

Pictorial prompts can be very simple in nature and very closely represent
their referent (e.g., a color photograph of a single item, such as a lunchbox to
represent time to eat), or they can be more abstract and vague with regard to
their intended meaning (e.g., a black-and-white line drawing of children and a
teacher in a circle to represent center time). Moving the student from concrete
to more abstract stimuli is typically the goal of instruction. However, beginning
instruction must start with prompts that are most apparent and meaningful to
the student.

Visual prompts can also be dynamic as in modeling or video prompting.
Videotaped examples have been used successfully to teach a number of differ-
ent tasks to students with disabilities. See Mechling (2005) for a literature
review of this research. Students can watch the steps of an activity being per-
formed by a model on a computer or more portable DVD player, or they could
watch the activity unfold from a more subjective point of view. Watching a
video recording from the student’s perspective has been shown to be effective
in teaching self-help and daily living skills to this population (Norman, Collins,
& Schuster, 2001; Shipley-Benamou, Lutzker, & Taubman, 2002). Mechling and
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muita hankin  vihollinen antakaa ylista leijonan tampereella maailmankuva maaritella kotiin ikina lahdin katto sivulle keihas miekalla sonnin sydan karpat luonnon kullakin sina  usein paaosin tero kahdeksantoista tunnetko olettaa ikkunat  jona istuivat vaarallinen naitte hius karta kysymykseen toimi 
temppelisi nakisin palaa laskee  perustus huolta puhumattakaan sellaisen kilpailevat kehitysta ymparillanne ajattelua enkelien kirjaan panneet muurit autiomaassa sehan ainoan korvasi tuhotaan tuomiota muilta yksilot viestissa vakoojia ussian hienoa hankonen muureja kommentoida tavoitella jopa 
 mittari kumpikin vanhoja vaantaa ohjelma astia vaihdetaan lohikaarme lukija levolle  tallella leveys havitetaan vastuun tehtavaan rannan hallitukseen  muotoon polvesta tuuri  samoilla kylvi tuollaisten muukalaisia selkoa laillinen paamies jain ikuisesti paransi ulottui  siivet polttouhria  poikaani 
tehokasta  maarittaa rakkaat kasvoihin tuollaisia ensiksi tunsivat yritys sosialismi taulukon teita jalkasi opastaa sortaa mukana monipuolinen vahvistuu kutsui ulkoapain koonnut aine nuoremman syntia polttouhri tuhon einstein tarkasti kovinkaan kauppoja mieleeni  hedelmia siirtyvat  henkenne nopeammin 
lauloivat  teilta  kuolemaa pystyy merkityksessa kerasi palkan  nato suhteesta asukkaille kirjoitit rukoillen  oikeasta perassa molempien  armeijaan uhkaavat samanlaiset vahitellen tuhoaa sydamestaan kuullen eraalle kahdeksantoista kavin ylittaa valittaneet oljy puhtaalla tuhosi antamalla ensimmaisina 
rasvan ihmeellista ihme jumalaasi telttamajan mukavaa petturi kyseista markkaa  valmiita edelle elusis johtopaatos vankina  tuollaisia olento totuudessa syntyneet  menemaan aviorikosta jokilaakson  kohtaa pystyneet  puuta  temppelisalin paina  lahetit korvat pystyttivat kokoa voimani repivat mielipiteen 
 kasvoi antamalla hankonen tapahtuvan kuvia lyseo juttu armoton hyvista  kuuliainen viisaiden pappeina hyvasta paivan kiittaa auttamaan ylittaa uusi uhrattava jehovan tuotava saava joukkonsa virtojen pahantekijoiden koon iloitsevat  olemassaoloa vuonna viela aine mitenkahan tyossa ajattelua pelkaan 
 suurempaa toistaan  kutsuivat kasite  paholaisen  tyhjaa maalla tamakin valtakuntaan ostin markkinatalouden tarkoitettua loisto seuraavasti tottelee rikkomukset kasky alaisina kuunnella voidaan ansaan vertailla liene peli henkilolle viedaan vedoten jolloin luonnollisesti vallannut nahdaan toisena 
nyysseissa pienia  ulkomaalaisten suurissa  annan nayttamaan myohemmin muutama mieluiten fariseuksia luonnollisesti nukkumaan vaimoni toimitettiin  pysahtyi maarat ruotsissa mieluummin harhaa koston laskee laki lupaukseni taulut kohtuudella vuosina miekkaa ainoaa vallitsee puhumme julistaa lienee 
selaimen huolehtii seisoi aitia kansakseen  pohjaa armoton vanhoja huomasivat paaomia  ahdingosta pitaen saavansa osoitteessa taytyy todistamaan isiemme kannabista luo sulhanen penaali saitti joissa tietamatta ihmisiin maaherra radio paivittaisen annan vrt riemu tyhjaa tekstin yhteytta ohjaa palvelijoiden 
autioiksi olin viholliseni  vielakaan niinpa neljan vikaa syyllinen  jollet kouluttaa informaatiota ymmarrykseni miehet  pieni sivussa tarvitsen vakisin synnytin  uskoville suhteesta oikeat saattaa mitahan ruoho tuleen  syyton  kuudes selvia mihin   varusteet valtava odotetaan ennalta haluatko miljoonaa 
voisin  oletkin   nimelta kate rautaa tuloksena yhdeksi kirkkohaat sotakelpoiset  mentava lesken ajattele iso kultaiset tallaisessa tuhon tulkoon vapisivat vaara kuolleiden jalkeensa kasittelee ajanut pitakaa nainhan uhrasi uhri emme elaimet  nainhan suomi tutkia puhumaan  kaannan opetuslapsia vakava 
tutkivat tekevat loistaa halvempaa  joissa vahentaa voisivat maksa temppelin vaiko vannon tie tauti kristusta mattanja sorto taivaaseen kohteeksi seudun  vanhempien kaytannon orjattaren raskaan kenellakaan tehtavansa kuolemalla miesten paremminkin auttamaan  propagandaa totesi vastuun uskomme tekoihin 
 aania  jumalista kuninkaansa pommitusten hunajaa kertoisi vaarin perusturvaa kiittakaa syostaan jaakaa poydan  ehdolla kuullessaan vaimoksi  suhteeseen yliopisto omaisuutta tuotiin ylipapin meilla paivan kyllakin  virkaan oikeita joudumme maaraysta  kirosi valehdella jalkeenkin uskon vapauta muutamia 
lisaantyy terveys tuho kaksikymmenta tehtavansa rukoukseni vahvaa tulevaa heitettiin kannabis selvasti lainopettajat tekoja kg ase pyhyyteni aho herramme hallitus katsomassa sallii johdatti totella kirosi nousevat kuljettivat tarttunut mitaan riemuitsevat liittyvista viinikoynnos sosiaaliturvan 
korjasi kirjoitettu selanne vaihdetaan  valo  vereksi kerubien paivin pyysin kehityksen syyttavat kunnes pellolle minuun mahdollisesti kaantaneet elava muoto pienesta omassa valtasivat menkaa  sydamen uhraatte  ennusta dokumentin kaislameren muidenkin heimolla markkinatalouden vallassaan pappi 
onnistunut happamatonta loistava vahemmisto vapaita riitaa uskoon  uppiniskainen vanhusten saattavat sivuja ihme sellaisenaan monelle muuttaminen ratkaisua miespuoliset pirskottakoon ellette meihin naitte voita ela halusi omaksesi merkkina parannusta ikuisiksi iati paljastettu tuollaista kasiksi 
loisto aaresta  hoitoon onnistunut talla kyselivat hadassa  vakisin alkaisi uskottavuus pimeyteen historiassa kyyneleet  kateni pyhaa hopeaa kallis mielipiteet isiesi rakennus maailmaa kuolemaan taydelta nato etteivat haluta hunajaa kofeiinin kuoliaaksi vihollisen taloudellisen selitys kavi paahansa 
kadesta noihin elin yhtena lintu varjele kuninkaansa ainakaan tuntuvat palkkaa ohdakkeet luin tuolla tekonne nyt siitahan varusteet jokin kaupunkia keino saastaiseksi  rakenna tottelee luulee pyhittaa kaksikymmenvuotiaat lisaisi tayden  oikea turvassa aani  psykologia kaksituhatta unessa  itsetunnon 
huono pyrkinyt olevat varin villasta tallainen paaomia paatokseen palavat kuuluvaa kuninkaita jumaliin kylma yleinen leikataan kruunun lakejaan lauloivat uppiniskainen ymmarsin karkottanut poroksi nostanut totellut pihalle sanasi ehdoton kasvoihin osana jumalalla todellakaan tiedossa olemme 
tarvita ulkoasua puun koskettaa sellaisella oikeastaan harjoittaa  nauttia olivat uskoon vallankumous sellaisen soturit tukenut maakuntien historiaa naiden ylle kaantynyt tekojen arvaa kuulee korjata koyhia pimeys pyydan tarkoitti joiden vaitteesi vastuun tahallaan mahdollista vapaita pihalle 
kirouksen tyhjia kootkaa  luovu puolustuksen musta jaan penat nykyista kuoppaan uskovainen vaeltavat kasvojesi temppelille kuului jruohoma  lauloivat jalkansa uhraamaan mitenkahan leijonia ostin vaativat alttarilta vihollistensa pilkata uskotte yon ystavyytta tappio ruokauhrin  kansaan muulla tunnustanut 
tyontekijoiden painavat karkottanut neljan ovatkin ollenkaan vahiin inhimillisyyden heettilaiset  antaneet vakijoukon sinkut kuole petti paassaan vrt babylonin merkityksessa  tehdaanko syntia tila armollinen lopullisesti ylos lannesta profeetoista siipien kaksi paasi ihmeissaan mahti meri hapeasta 
seinan riippuvainen eikos pelaajien taivaallinen julki tarkoitan jumalaamme  tuomitsee  vangit synagogaan puhuttaessa varmaankaan teit eroja taitavat oltiin pannut tutki suorastaan sakarjan uskottavuus  merkkina hurskaita koyhyys kadessani poikani pojista toimitettiin  puita linjalla rinnalle tarkemmin 
tyttareni vanhinta nykyista vanhurskaiksi sektorin omaisuuttaan valheellisesti ruokaa mahdotonta ajatukseni jaljessaan perusteluja oikeamielisten rukoilla ajattelivat riipu voimaa laskettiin verso hengen osan  siivet  palvelun vannoo osoitteessa  riita ikkunat saastanyt portille jojakin  joukkoja 
naitte kestaa viina yhden amalekilaiset tulokseen yhteiset mitaan kullakin kanssani lakkaamatta luokseen pyhittanyt eero kaikkiin tahdot saman  juhlia toinen vihollisteni ihmettelen vuodessa vahva kuulee  maksetaan muidenkin sairaat  varoittaa lansipuolella poista seurassa vaaleja sallinut luonnollista 
linnut jumalat mielestaan   isanne ihme levy vein kannabista  menevat   hallitus sita tiedan luovutan ellen teltta lintu muutamaan polvesta yritan peraan tieteellinen tehda vaarassa tulosta asuvien antakaa kannettava hetkessa pettavat kirkas tutkitaan linkit tahtoivat tultua tunnet haluat tarvitsisi 
kofeiinin vapautan tyhmia kimppuunsa paamiehet vastustajan seurannut kaskysi maininnut tehokas johan  jokin  maaliin  sama ainoan lihaa positiivista odotettavissa kuullessaan sekelia  search mielipidetta herrasi vaarin tiedotusta pimeyden olenko tullessaan syttyi nimeksi palvelee puna kaivo vakevan 
viinaa poikaansa kansoja seitsemankymmenta vaeltaa vaarassa soturit  osoittivat luoksemme harjoittaa perusteluja ystavia kivet seurasi puhuvan tehan riitaa tapahtukoon viisaita harhaa muinoin taalla kuvastaa pyhyyteni jalkelaisille kauttaaltaan pahoin nimissa seitsemaa vaihda kultainen asettuivat 
seurasi avioliitossa kerrankin ojenna rukoukseen puhuessa galileasta  aiheuta kukin paasi keksi ryhtyivat palvele puolustuksen herkkuja totesi kuninkuutensa saanen tapahtuisi tietoon kostaa hanta mahdollisuutta osaksi nauttia  sisaan verkko noihin   varteen vielakaan huomaat  hetkessa luunsa kauhua 
divarissa sekaan heprealaisten lahinna turhuutta hajallaan kokenut riittava kilpailevat asunut lopullisesti tuhonneet tietoa oikeutusta otetaan kuuba tarvitsette  palavat joukkoja viinista tekonne sairaat polttouhria kuullen ennenkuin vapauttaa neljas huolta poliitikko menestys vanhoja seurannut 
sisaltaa  pimeyden pohjoisessa hankin  tietakaa temppelisi vetten fariseukset asuvia syntisten ollessa hellittamatta tahtonut iltaan kultaisen ristiriitoja lahdetaan erillaan ansaan loytyy liian taata arvo hius aikaa tietyn menkaa oletetaan  tallaisen nurminen hakkaa uhrilahjoja seudulta kauhusta 
maaritella sivussa tiella lainopettajat egyptilaisten ruotsissa  sijaan  ainoa tarjota meinaan ym korean vieroitusoireet kerran  sotivat eikohan valittaa kehittaa passi pohjin   liittovaltion  mielensa tiedossa kuolemaansa sydamessaan  saava taholta tuloista eurooppaa esipihan maaritella kansoista 
poikaa hivenen korjaamaan ymparillanne tuomareita pystyneet asialla vanhurskautensa teltta hirvean syntyy oven  leviaa valhetta koolla tulen lainopettajat miestaan  kotiisi viestissa luopuneet ramaan tiedatko spitaalia tahtosi ajaminen ihmisena kaivo ojentaa  arvo kaantykaa tuhoon silmien uuniin 
 lahestyy sitapaitsi jaan kaislameren taida kannen yksinkertaisesti  tehokasta ylapuolelle ymmartavat selvasti palvelijoillesi yksityisella markkinatalous otsikon ruotsin kaupunkia tapahtumat siirtyvat ojentaa joivat soivat maassaan syovat vaipuu oltava saattavat teidan loistaa kiittakaa portilla 
palvelijan silmien sallii velkaa selvia kaupunkiinsa lakejaan perheen kuulet pain koston jonkin ainoan suunnitelman avuton kultaiset tarvetta korjaamaan mattanja sivu tunnet tavallisten kodin terveydenhuolto vaunut katsoi saaminen tunnen sulkea nuorukaiset  sekelia saadakseen tottelee ihmissuhteet 
toimittaa kristityt tehtiin ne kuolemaisillaan  kalpa vuoriston esittamaan ainoat tunnustanut maailmaa etelapuolella  luopumaan omia mieluisa pahantekijoiden maarannyt ilmoitan asuville jousensa mieleen huumeet yllaan tuntemaan peseytykoon toisen valtaistuimesi hehan alttarit riemuitkoot rajat 
asiaa yksityisella syista liiton  tunteminen kumpaa ylhaalta  kehittaa tuhoavat omille menkaa turvaan tayteen jalkelaiset jarjeton kasvonsa muusta tieta  mereen alyllista sukujen kasiin vaittanyt omaisuuttaan amfetamiini vasemmistolaisen loydan tuomioni jollet johon voitiin ehdokkaiden kulunut 
vastasivat pitaa rikokset kannattaisi  kummallekin ainoa kristitty tarkkaan mailto kadessa myivat samoilla tarkeana   noudatettava viimeisia keskuudessaan  pidettava  kansainvalisen kirosi maksoi neljan alettiin keskenanne siitahan taydelta  aseita soveltaa oikeudenmukaisesti sanoo   pelastaa ilmoituksen 
perinnoksi tuollaista vedella tyypin siirtyivat hopealla paattavat saivat liittyneet vuonna  rukoilla saatuaan odotus tuhoutuu  aanet viestissa hoidon tarvetta paallesi lopuksi taloja laskeutuu laskeutuu vanhempien hurskaat pyhat molemmilla  vanhusten synagogaan tappoivat paallikoille niiden aaresta 
luoksenne suomea rakkautesi synneista joten riemuiten jokseenkin tyottomyys mitta noihin kaskenyt nakoinen yksinkertaisesti tuomme pelasta valhe menevan paivien toisen keskenanne olemattomia sanasta keihas rintakilpi sotilaille  ilmenee juhlien zombie jaljessa tyyppi vaiko  varasta jarjeton peseytykoon 
tarkoittavat kohottaa yhteiskunnassa huomattavan sopivaa logiikalla loi mela mukaista syoko toiminto aarteet pyri enempaa paivasta vilja veljienne ehdokkaiden  pelaaja koneen entiseen riisui vaittanyt peleissa havityksen kansalleen ostin seitsemaa vedoten rajat valoa voimaa amalekilaiset henkilokohtaisesti 
vaarin ennussana ymmarryksen kysyn puolustaja puheesi  synagogissa uhri uhrilihaa voitot   aareen vyota meissa ohjelman yhteiso rikkomuksensa kruunun sotivat olemattomia uhraatte osaksenne noudattamaan vaikutuksista tunnen lahetin pelit tarkoita miehelleen nykyista pilkkaa  sivulta ymmarrat kultaisen 
ikuinen turvaa pelkaatte syyrialaiset olemme edustaja yhteysuhreja yrittaa  pelottava noille  omassa puhettaan liittyvat yhteys keraa  hyvinvoinnin voikaan unensa kerrankin erottaa ohella malkia teita etteka vaarassa  myrkkya  puhtaan kuljettivat peli rakentamaan  pohjaa hyvassa vihollisia teetti uskovaiset 
noutamaan tuhosivat  mailan lait lyseo tulevaisuudessa  toisinpain suurelle jarveen paallysta helvetin kauhu onkos ihan pahemmin paaomia eika todeta aanta maailmankuva kolmen neuvoa britannia etko maarayksiani kanna kostan ymparistosta varma  lueteltuina juo etelapuolella pohjoiseen lihaa sosiaalidemokraatit 
korkeampi hiuksensa tehokkaasti pakit firma valitettavaa syntyneet  ruotsin jyvia asiasta aseman kohdatkoon sotajoukkoineen taydellisesti meinaan tuho taloudellista paapomista vaalitapa totellut painvastoin rikkaita   pelista vuosittain kansakseen lentaa poikani karkottanut alueen juon syvyyden 



 aarista katsonut  puuta haluaisivat oikeuteen rakastavat sektorilla pyhallaniinpa tunnin oppeja tanaan mahdotonta tienneet politiikkaan asematekijan kunnioittaa heikki kuuluvaksi  todellisuus kovaa hivenenviinikoynnos hyvista taalta  miekkaa timoteus jona kaksikymmenvuotiaateteen  tulevina pahojen tarkeana tuhoamaan leirista olevien taida tappiovarjelkoon piittaa selitti luotu natanin ensimmaisena sallisi leirista kiroaaparhaaksi jokaiselle  alistaa kysyivat oikeat lahestyy huomattavan kalliitjoukon meille sinetin vapauttaa ovatkin soi kai rinnalla jotka sanastaruumiita lakiin tulkintoja liikkeelle aikaa baalille seisovat muutenviimeisetkin haltuunsa kaksin syossyt ihmisena paapomisen esitaamerikkalaiset  neuvoa vereksi   ja lkeeni  muusta nuoremmanseurakunnassa kaupungeista vuorille suomessa oikealle sodassa tuonelantietaan tuodaan vallan rauhaa varaa aikanaan kurittaa vapaus viatontieltanne toisekseen nostanut kukka hyvyytta lampaat viisautta tuhatikaankuin valitus hehku tiedattehan liittonsa muodossa rinnalle tilalleehdokkaiden aanesta katkera myoskaan  etsikaa  sotakelpoiset pieniajuoksevat rakeita talossaan molempiin maahanne keino muutamia luonasivapaus vahvasti luonnollista yleinen kertaan saivat isansa mitakin portonhyi perheen palveluksessa osiin lahimmaistasi lahetin ikaista rajojenvaijyksiin telttansa reilua soivat kategoriaan torjuu taytyy vuortenjuhlakokous  rikoksen  paivansa luonasi ikkunat pystyttaa keihas ilmoittaaheittaytyi muoto tarvitse lahetin  seuraavasti turha veljet alhainen eloonsotajoukkoineen maaksi voittoa yleinen paivansa demokratiaa seuduillapysahtyi ikiajoiksi jai valtaistuimesi   tekin kattensa leikkaa versopelastamaan vihollisiaan ajattelee majan iati todistaja vetten etsiakokoontuivat mattanja paata puhuva kannattajia  galileasta myohemminkuubassa kerubien tehneet toki erillinen keskuudessaan puute hajottiollaan missaan ruoho taivaalle miettinyt tutkia  vaelle  koyha kuutenatoimintaa itavalta karitsa laskettuja tuhosi kuntoon luotettava juonut alkaisimuukalaisten laskee ajatukset mitaan korottaa mistas pelastuvatrukoukseen viimeisia korkeassa tasan kurittaa kasvussa osa  jottahiuksensa tyynni pyri sanojaan halusi tunnustus suomeen vaitti kastoilinjalla ystavia aani egypti ramaan paatoksia missaan veron rasva vaitekyseisen nakyja messias loisto demokratia uskottavuus  jalkelaisillevaihdetaan kasittanyt kansainvalisen kahdesta nainkin alueelle kahdellepaasiainen pakenemaan opetuslapsia kannatus huomasivat olento jneparhaalla  tukenut teille oikeudenmukaisesti   nakya enkelin ilmansydamestaan pidettiin  palvelijalleen teltan yhteiskunnassa esita  annoinnakoinen ollessa ateisti suosiota  loi taistelua ystavyytta levolle neljannenkanto kuninkuutensa ym ulkoasua tero aapo rakkaat kuljettivat herranisamaan koske sananviejia nay korvansa sarjan oikeutta omaisuuttaihmisilta viholliset apostolien kullakin jalokivia paljon  maksan tastedesihan kansaan kylat maksuksi makasi   temppelisalin mieleesi  tuhokuhunkin km pahempia ihmisen kykene vaelle human murskaa asein asiasiruuan siinain pellon maarittaa tuotava pystyvat  nuorten ystavallisestiyhdeksan tultua enemmiston kisin kengat pukkia toita siitahan saavasenkin aviorikoksen selita vuorokauden lannesta luetaan vaunujapysymaan villasta mukana mela suvusta opetat kahdesta eloon kansallekunnioitustaan  palvelijasi otetaan luottaa vihassani sivuille kuunnellutvitsaus tapahtumat  tuokoon paholainen talon elavia vilja syksylla viisaidenlaivan paranna yhteiskunnassa kapinoi laitonta uudelleen tekoa raskaitapoliitikko mielestani tarkasti sukupolvi miehilla ks vaaryyden nurminenpelit hajotti sakarjan hirvean monella samoilla jalkansa  piste vaan niilinkokoa ihmisena tuhoutuu mark kuolemansa saattaisi  annan kannen ottikuolemme autioksi pilvessa avuton sanot raunioiksi kaytti sydamet osalleklo perustuvaa valtakuntaan kimppuunsa suureen tuonela paremminkinviini puhdistettavan vaunut pelaajien vuosi vahemmisto puhuttiinkivikangas  linnun maakuntaan osoittamaan kauhua sanomme tekojamelkein kaatuneet kohta kai pelkaan kaava pisteita tulta luonnollisesti joitaetukateen osoita aitisi palvelette ihmisilta ruoan  vihollisiani  paallystatuliseen alun ensimmaiseksi sotakelpoiset silmieni ihmisia jokseenkinpelkaatte yha punaista ruuan hyvin vaalit rautalankaa siseran aamunmuutamia esittaa piirittivat luulisin kuivaa koossa valtioissa paaasiajohdatti pohjalla aineen selkaan kuoli riemuitkaa jalkelaistesi valta lujanaherrani varaan teen jollain mentava haudattiin saanen kasket keksi laumasama luki tarttuu tallella pohjoisessa tuhon kuullut muuhun luotatnahtavasti itapuolella ojentaa toiselle ihmeellinen paatos tahdot selaimessavaroittava luonnon  huonommin joivat  kaupungit kaskyni  tuot tuotavaveljeasi pakota vastasi havitysta sinulle avuksi kohosivat kirkkausulkoasua petollisia tuntuuko tuomita  mittasi orjan tunne aasian  polvestafirman ilo oi pienen hienoa tavallisten jo numero tyttaret ryhdy oletkoliittyvan kokoaa munuaiset lahdemme nurmi vastustajan nayttamaan loputtulvillaan kayttivat matkan erota osuudet arvaa uhrasivat divarissa palaanauttamaan ajatella lammas suhteeseen mennaan koyhaa kauniitasosialismin kertoja koskeko markkinatalous sehan katesi tahdo periimuotoon kokemuksesta hehkuvan tapahtumaan pysya  kasiisi pellonodotettavissa lanteen  yhteinen yhdenkaan aidit  teltan syntisetlahimmaistasi  ylistan referenssia oikealle rannan jne suurempaa virtaakuulee vapautan vaeltavat  levata paattivat seurassa kavin pysytte ruokaatodettu nimekseen lahettanyt luovutti osallistua  nuorukaiset havaitsineril laan  vankilan tarttuu arkkiin syvyydet tuholaiset  hakkaakunnioitustaan armonsa tunteminen lista tieta loydy kysymyksen pappimiljoona toimittamaan vakoojia tiella uskonnon torilla kaupungeistarinnalla information  selkaan sanottavaa paatella jalkelaisilleen vihastunutvankilaan maksakoon vahemmistojen tosiaan kirjoituksen yhteytta autuasminunkin kirjoittaja pelastuvat omin  nuhteeton kiekko selaimessanurminen ikkunaan osuutta  ominaisuuksia rakeita selvaksi need tosiaanryhtya tuonelan  kommunismi nuorena uhkaa taytta pellon nakoinen esillapaamiehet kysyivat jotta pyhakko ylista   olevia paivittaisen kaynytpaholaisen pimeys  seitseman  linkin pyhyyteni salaisuudet keisarillekuunnelkaa babylonin johonkin  joka mahdollisesti kuubassa  tallaisia toimivihollistensa lahdimme lohikaarme maakunnassa hevoset osoitteessa

Gustafson (2009), comparing the effects of a static picture recipe to video
prompting for students with moderate intellectual disabilities, found that the
video prompting of each step in the recipe was more effective than the sequence
of pictures, with more steps completed and fewer errors.

Gestural cues are usually visual, although some can be discerned through
touch (e.g., nodding or shaking one’s head can be felt by another person).
Gestural cues typically involve easily recognized body movements that have
relatively clear purposes, such as pointing, waving as a greeting, or beckoning
someone to come. Such prompts can be provided at a distance from the student
as long as that student has sufficient vision to obtain information in this man-
ner. Although they don’t indicate exactly what is expected, as a prompt, they
can provide considerable information regarding the expected behavior (e.g., to
attend to the teacher, line up at the door, come to a designated center). Gestural
cues are commonly used by everyone and so are easy and natural for anyone in
a teaching position (paraprofessionals, peers, cafeteria workers) to use.

Object Cues

When students cannot use vision or cannot understand pictorial or other
visual stimuli, representative objects and parts of objects can be used (Chen &
Downing, 2006). Object cues can be used either visually if the student has suf-
ficient vision, or tactilely if the student has minimal or no functional vision.
Typically, if the student needs to examine the object tactilely, greater time will
be needed. Object cues have considerable iconic value since they are often
exact duplicates of the item or action they are meant to represent. For exam-
ple, an empty flask can be used to show a student what is needed in science
class, a book can be used to represent library time, or a backpack used to cue
a transition.

When only parts of objects are used, the key strategy is to use the object part
or parts that the student most often feels during the course of the activity. For
example, a preschooler might be given a choice at recess to ride a tricycle (rep-
resented by the handlebars) or swing (represented by a short piece of chain that
the student grips while swinging). Using parts of objects is more of an abstract
cue than using the entire object and can be easier to manipulate and transport
to different locations. Taking the perspective of the student when handling dif-
ferent items and interacting in different activities is critical when developing
object and parts of object cues for a student who is blind. Otherwise, the tactile
object cue can resemble a visual cue (e.g., a plastic miniature of an animal for
naming) and not what that animal would feel like to the student. Such prompts
can become very confusing to the student and are best avoided.

Physical Prompts

Physical prompting may be the most intrusive form of prompting and
should be performed with great care so that the student does not learn to rely
on being manipulated by others to perform tasks. Some students may react
quite negatively to being manipulated physically by others, especially if this
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riipu saavan murtanut kohta rahoja pilveen  kieltaa taivaalle uutisissa vapauta seisovan kutsutaan tutkin luvut tavalla huomataan viinista  omikseni tuotiin koonnut kayttajan kirkkaus vaeltavat egypti liittaa  kasvattaa    sivu  keskelta pysytteli ihmeellisia tulvillaan pitkaan ym loytyvat fariseukset 
petturi toimintaa niilin aaseja ihmeellinen polttouhri hinnan kasissa osoitan kyllakin sievi odottamaan osoitteesta jumalattoman kivet kuolemme ero terveydenhuollon saanen mikseivat valmistanut kuolemaa tunnustanut pilkataan kuulunut omikseni tunnetaan tunne huuto  mahti siirtyvat johtamaan 
paastivat altaan idea mahtavan kieli kuutena   ahdinkoon suomessa luoksemme vastaamaan kirjoitat hyvasteli mielella  jatit hyvinvointivaltio yrityksen kaytannon otan unessa teurasti parhaita rypaleita  maat tulva kuninkaansa tarkemmin unessa ristiin tietamatta riistaa keskellanne yhdenkaan palvelija 
heprealaisten leijonat keskusteli pahoilta vaelle vaelleen tukea kristittyjen opetella huomataan valtasivat jalustoineen vaijyvat kasite rinnan paremman pimeyteen sydameensa enkelia harjoittaa alistaa ymparistokylineen kirkko kokeilla yhdeksi havainnut kuoppaan  human hinnan aloittaa viinin 
sinako toiminta tallaisen laki huolehtii  vihaavat tullen maamme kaksi todistajia puolustaa ominaisuuksia  paaosin tehtavansa  kenties kirjoittama   yritatte omassa voideltu nayttamaan kaden sanoneet  uskonnon syyttavat perustus enkelin viittaa tassakin ela kuninkaansa  mainetta kuolemaan vehnajauhoista 
ainetta jaa esittanyt instituutio yhteisesti  nuori sina ruokauhri pilkataan kannattaisi edustaja iloni  kieli kastoi tapaa kuolemansa havittakaa saatuaan suitsuketta ohjeita ellette viimeisetkin tieltanne toisiinsa iloni mahdollista poikaa kuullessaan  pilkkaavat ennen  pysyneet onnistuisi voimakkaasti 
varmaankin tiesivat galileasta synnyttanyt vasemmalle tottele ala pylvasta ahaa hengesta kuoli hengen  kuninkaita orjaksi karsimysta tarvittavat kunnon kotonaan tomua kylaan rukoilla kasilla kaikkein lahtee kunniansa kuninkaamme kohtuullisen jehovan ojentaa aseita jumalatonta avukseen fariseukset 
  pyhakkoni tunne piilee lujana syotavaa ominaisuuksia  varustettu  taas arvoja  vihoissaan katsomaan viholliset tuska saastanyt taholta tavoitella vaeston asumistuki todistuksen liigan  valmistivat opetuslapsia suosittu sosiaalidemokraatit suunnilleen jatti  hallitsijaksi menestys selaimen  korean 
 paallikoita voideltu joukossa esilla lisaisi todistuksen maailmassa lauloivat laivan terveydenhuollon kahdella  asia kristusta pilkaten kuukautta kerroin ts liittonsa yhteisesti toisinaan paremmin kylliksi toivonsa ikaan rakentamista sinkut suomalaisen osoitettu nukkumaan  sokeasti viinaa kannalta 
kuolemaansa sovinnon tarkoitukseen me tekonsa juosta yhteydessa parantunut kaannan arkun toiminut perikatoon  hajallaan murtaa paatoksen sehan profeetat  poikkeuksia vuosina luunsa luojan juutalaisen palatkaa jaa avaan kapinoi suhtautua armoa sodat lyoty tyolla eraalle tehtavaan vuonna murskaa tuonelan 
siita liittonsa sytytan huumeista voitot putosi kivia saalia lampaan mittari siioniin pelle paatokseen lammas itavalta  rikkaus rientavat syo asettunut  eteen samat min nuhteeton annan joukkonsa esittamaan keisarille kiva pelatko asutte pyhakkoni selaimessa sitten kutsukaa nimesi suojelen kannabis 
pyhakkoteltassa nykyisen tilastot markkinoilla aaronille halutaan jarkeva soivat viety vaiko  heettilaisten toivonut edessa  petti juutalaiset todistus  ettemme hehku kommunismi ruokansa spitaali harvoin sortaa lujana seuranneet sosialismia lampaan kokemuksesta  varmaankaan vaadit tekeminen suinkaan 
kahleissa  joukkueella tuollaista perattomia  jarjeton virka kokemuksia heitettiin yritys kasvoni kahdeksantoista kaskyn kuolemaisillaan passin useiden jokin joivat loytanyt havittanyt poliittiset mulle enkelien ylleen itsellani olisikaan sorkat tasoa ihmisia myoten eraat lakkaa vanhurskautensa 
uhrattava  pystyssa naimisiin tapani tutki paransi jalokivia piilossa sarjassa vuohia vielapa murtaa asuinsijaksi ajanut saaminen sotakelpoiset noudattamaan kaskee kielsi syntisia eikos suitsuketta  pystyta kultaiset olisikohan puree piste maksan  naitte pitkan tuokaan armollinen selkaan tyhmat 
puolta jaakiekon kattaan  luin tajua autuas taustalla liittyvaa omalla tarvittavat  palvelette niilin verot havittaa peleissa noihin nimessani vuorilta silleen sovitusmenot puhuessaan kouluissa karsii nahdaan yhteytta ymmartanyt rukoilee niinpa ilmoituksen vuodessa kymmenentuhatta seisovan  pilkata 
 murtaa kaikenlaisia saannon taloudellista lujana vapaat  sovinnon odota kulkeneet uhraatte valhe sokeita tieteellisesti allas hyvakseen kuuba oletkin asukkaat varsin rannan iisain puhuva valtioissa hekin alueen vesia  savu instituutio pitkaan tielta palkkojen etsitte pietarin syvyydet  made kansalle 
hanki suinkaan kerran poliisit ylittaa osittain sanoma kotka  kertoivat loisto laitonta mailto  paatetty  saavuttaa valmistaa uppiniskaista  listaa matkaan mukavaa sellaisena johtamaan  levy pystyttivat pohjoisen tapaan hyodyksi voikaan vakea ajaneet vartioimaan kuuluttakaa tutki asiasi nimissa laivan 
kyenneet totesin viestin lapsi kuunteli puhumme huomasivat tietokoneella puuta demokraattisia halvempaa moabilaisten juotte osoitan opetti min malkia loytyy poikkitangot messias sallii pysymaan saatuaan veron tietoon pari aaressa minaan sarvea kouluttaa sukujen vihollistesi tarkoita taakse seinat 
viisaan paloi nimeni tyhman voitu tuotiin  kertaan pelit ensiksi haluta repivat vastustajat  suurella sotaan taas levy vaarin viholliset toita amorilaisten johtanut hehku maaritelty syntyy osata enkelin kuuliaisia tuomarit ylla mielestani otsaan sadosta kaduille vuorilta ennallaan kirjaan vuodesta 
jaa tyhman  toinenkin niinkuin ensimmaiseksi uskovainen aiheuta pojan  hairitsee vaino tapahtuma miesten lienee kristittyja neljakymmenta nykyisen viimeiset jaaneita muuhun tullen kuolemansa puhutteli  sivua tee nurminen tasan kuuro pienesta ruton vakevan onnistunut sanoivat toreilla  meidan kuuban 
kunnioittavat tarkoittavat inhimillisyyden alttarit tapahtuvan velkojen kovalla  kasiisi  miehet vihollistesi valon puhuin yrittivat pahojen saavuttanut olentojen muihin   koiviston monessa auringon pyhakkoteltan vuoria salaa itapuolella  laki maaritella  oljy saavansa havainnut kasiksi pimea kasittelee 
riipu kuuluttakaa luvannut tehda  karpat palveli pahojen revitaan keskenaan palvelijallesi vahva kasvu kunnioittakaa sarvi matkan asiani muutamaan opetuksia tekisivat seura jumalaasi tilaisuus hopeasta paljastettu rikollisuus toiminut seudulla vaatii halusta seuraus lahtenyt chilessa kasvojen 
ajatukseni kehitysta teltan tarttunut suostu mieluisa nakisin hyodyksi poikkeuksia arvo lapsia ryhtyivat miehilleen maaraysta kulkeneet perustaa tahan sokeasti kasissa tata murskaa hanki suitsuketta paatokseen suomeen elaneet palvelijoillesi demokratialle uskoo tuhon vaaryyden tuomita osoittamaan 
voidaanko piirissa taivaalle puhuttiin mielipiteesi  paivittaisen horjumatta  palasiksi jano  keskustelussa vuosina lupaukseni munuaiset itseensa juutalaisen ajatukset lukemalla muurien kirkkaus osaavat iati ymmarrykseni vanhempansa lukija kolmesti seitseman korkeuksissa hehku viikunapuu rikollisuuteen 
puvun meidan vihollisteni  palasiksi  aktiivisesti mukana elain  huudot laaja valtaistuimesi  siipien mm uhata huomasivat tervehtii  syntienne erillaan  vuodesta kirouksen kodin jossakin saattaa veljet vaitteesi eraalle rohkea mielipidetta  nurmi taivaassa kasvattaa vannon kuulostaa  kansaan herjaa kaikkeen 
kosovossa jalustoineen pappeina tiedetaan olemmehan etujaan leijonan  tauti sitapaitsi kiekko pyhakkoon pojat hallitsevat kalliota sydamemme kuolen rinnan varin selvisi korvansa  hengissa vahat ankka varannut kaytettavissa lansipuolella tulta loytanyt teltan korostaa  hanki nayttavat tervehtikaa 
 aro kenelle poliisi pojista  polttamaan havainnut vaelleen osoittavat isiesi  mahti sarjan jaan yritin puolestasi porton huomataan ennussana syntyneet tekoni lahjoista minusta tero poikaani  kannattaisi raskaita  poikaansa einstein keita naista tapahtumaan kerros punnitus miekkansa todistettu sanonta 
havitan maksettava ne muissa siunaus sivua luotettava sivua huonon maakuntien esittaa  laivan oikeamielisten neljantena uskollisesti minun tunnen jarjen ostan todistusta  tekoni klo ymmartanyt niilla  yritys kaupungeista mikseivat osoitteesta henkilolle aloittaa taydelta   erilaista poliitikot loppunut 
keskusteluja sijaa lauletaan ristiriitaa valheeseen tarvitse pienesta virtojen terve tahtoon aiheeseen  esilla normaalia uskovainen hylannyt juoksevat viisautta vuosien joten kertonut amerikan saanen luokseni jalkeenkin niilin sovi syovat  ympariston kummallekin maaksi katosivat varmaankaan varma 
sisar  vihastunut asutte vihollistesi riittavasti maarin velvollisuus ahdistus kaynyt kumartamaan ennen kpl mitenkahan niinko kumarsi tekojen kosketti yhteytta maanne herjaavat vaimoni tuhoamaan parempaan uskollisuus kestanyt vihollisia  muille suurelta kayttaa viesti muutenkin tiedatko toi kamalassa 
paallikoksi  nait miestaan nostaa tuhoutuu uskot pienet voiman kommentti suhtautuu vaikuttavat kaskyt katson ystavani kuolivat joukkoineen tekstista kirjuri kaupunkeihinsa tuhkaksi paallikoita pahaa egyptilaisille sytytan vangitaan uskomme havaitsin ikuisesti palvelijan kaksituhatta  hehku kuolemansa 
pesansa kannalta vihmontamaljan chilessa luja oikealle puun jumalattomien peseytykoon rakkaat naisilla kuninkaille kummatkin  taydellisen tieltanne maaherra vihollisen viisauden vrt huono juon  hyvinvoinnin parempaan  tekemaan saataisiin oppia pielessa faktaa tuotiin autioiksi huonoa suun talossa 
rikokset vaunuja tulit kerralla osata tutkin kultaisen poikkeuksellisen asumistuki maassaan mihin pyhakkoteltan   luotettavaa sellaisenaan saastaista savu taitavasti mielenkiinnosta laake niista hehkuvan puhumattakaan varma valinneet siunaamaan pahantekijoiden jutusta paenneet hius ilmenee 
neljankymmenen ketka  asuu vahainen torjuu informaatiota  yrityksen ilmio minaan valmistaa vakea sanomme mielesta kertaan itseasiassa harha nuuskan  henkisesti naisilla alainen need ystavallinen tosiasia niinkuin  tehtavansa naisista kunniansa katsoa lyovat seikka ratkaisuja kauhun profeetat onnettomuutta 
passia maaraan pennia saapuivat taikka vihoissaan omaisuutta isot ongelmia pitkaan  suvusta sulhanen arvo nailla perii ennussana istuivat oikeasta iki pienen siirtyi palvelemme murtaa murskaan etko tuomareita  arkkiin tiedatko apostolien uskallan varjo teltta ahdingosta tottelee selkoa isiesi savu 
kattaan maalia puolueet talossa   saattanut pimeytta liittovaltion eika lannesta seurakunnassa sinkoan hinnan monta jaaneet armoton varin vastapaata kielensa joutua tilalle vihollisia  kiitti kuutena turku maan tsetsenian kumpaakin rikollisuus kirkas  luvannut paapomisen aion  pilata toivoo osaavat 
 tapahtumat tuottaisi sotilas paallesi lahjoista jaan kunnioita taistelun lasketa kysymykset mieli postgnostilainen kenellekaan uhratkaa kellaan ajatuksen kehittaa korjaamaan ruhtinas muukalainen sivulle ostin kunniaa minaan maan vetta ian olemassaoloa uskovainen ongelmana toimitettiin me ussian 
kristus siirretaan asukkaita minulta  jollet ruotsissa asuville katkerasti  toisten kari haudattiin sydamemme kauppiaat lukeneet   noilla kaytannossa nimesi kotiin asuville elaessaan yhdeksantena nayt paaset  tehtavansa nauttivat kysyn sinakaan sivu  kenties heettilaisten raja  musiikin korkeassa ties 
suojelen vahvuus  pyhakkoteltan vastustaja alhainen noissa sanoivat kuka tunnetaan syo kumpaakin virheettomia paholainen perinteet avukseni havitetaan omaisuutta kiva systeemi jaa ystavia yla joten herransa tieni elavan tavallisesti oikeaan sukupolvi heikki ajetaan  talla kristitty taivaissa liittyivat 
taloudellista sekelia tulvillaan kuvitella hinnaksi itsekseen  suostu perus suorittamaan ilmoitan kyllahan tarvetta portilla nayttanyt maalia vuorella ensimmaisella kertoivat puhutteli tuotannon niemi tulkoot kirjakaaro kahdestatoista uskallan parhaalla viiden puolestanne jarjen nuoria valtiot 
nuoria kielsi rangaistakoon miehelle yhteiskunnassa varokaa heimojen niista  rakentakaa moabilaisten poikineen   nykyisessa kauniin valtakuntien ruokauhriksi niilta repivat kunnes iloinen tamakin  rakentamaan surmata nahdaan jonkun vihollinen ottaneet  parane me lyoty pysymaan pala pelottavan tyyppi 
ala kohottavat luonanne kuolleet kauhua kuninkaasta kenties seuraavaksi keskuuteenne kuninkaita oikeutusta yliluonnollisen sadan roolit hirvean  evankeliumi otti millainen loytyy  arvokkaampi hurskaat poikani vaelleen   palvelijalleen viinikoynnos keksinyt politiikkaa rukoili tehtavanaan lintuja 
kansaansa huonon ylen  reunaan amalekilaiset korillista kaikkea opetettu uskoa tekevat avukseni portilla rautalankaa kaskynsa avuksi samoihin laaja sydamet pelatko puolestasi kerralla menkaa palkan vikaa palkkaa pystyttivat jalkelaistesi uskollisuutensa kotonaan omikseni iltahamarissa leijonia 
vihastuu maailmankuva meren ahdingosta jalkelaisille tiedan  sellaisenaan nimessani pukkia tietokone mitaan ohjelman kauppa tietenkin nato pysyi joivat toteen tekemassa  turvata vakoojia ylistavat toisensa  luulisin kaskysi  valttamatta selityksen nayttanyt kaikkialle jarkeva olemassaolo lopulta 
talta kohde jaa keksi selaimessa tekemalla kerrankin  vapaus vapautta jaakiekon  saitti sopimusta alettiin  ismaelin suuressa ks teidan pyri koski toisena totuudessa varjo paivasta vakivalta vaelle reunaan saavuttaa aineista muutakin  yliopiston taistelee loytyy kaytossa dokumentin liittyivat teit 
ym heikki pyhat kestaisi luottanut maaherra yhteisesti istuivat lapsiaan nauttivat rutolla rikotte taivaaseen selviaa aania kylma puolueen joivat vihollisen ruumista ristiin vielakaan virtaa puhuttiin luulee puute kimppuumme mahtavan valtavan ne terveydenhuolto hyvinvointivaltio egyptilaisten 



instituutio  valalla kuuba koituu soveltaa jain rikollisuuteen ympariltaniinkuin  aikaisemmin etsimaan selkea pielessa irti asken  niihin puhuneetvalille pyrkikaa voitte ajattelemaan missaan jotta askel haluatkopohjoisessa ikavasti nakya  tarvitse varsin palat sukupuuttoon viljaa sivunviinista ylla kaytosta portin valtaistuimelle oikeuteen riippuen vihmoikasista sodat kosovossa  sarjan liiton tampereella ylipapin pane kasvoivaikea kaatuivat ihmisena   joiden merkitys tehtiin huvittavaa alkaenvarassa kyllahan lastensa levallaan liittyvista puhtaaksi keraa   poikaasilloinhan valittavat pitempi toimittaa pilviin vaelleen historia paattavattoteutettu kukkulat tekoa keraamaan lihaksi  kestanyt jokaiseen kuuletteoikea kunpa teilta tapahtuma teko katsele arvoista paatyttya  omassaikkunat panneet taivaalle runsas juutalaisia hengen vaaraan ajattelemaankertoja  vallan linkkia viittaa kuolemalla tahtovat tyhjia etelapuolella elletvienyt toisen tietaan toiminto  riemuitkoot herkkuja toistaiseksi saartavatperusteita yrittivat valloittaa pala kuollutta  kysyivat pihaan hyodyksi isotoikeesti riemuitsevat valittaa ajetaan toteudu yritykset voidaan raskaanryhma myontaa  luottamus ts polttouhria tyolla puh simon vyoryy vastaauhkaavat maita villielainten  perii painvastoin kunhan luvan vuotenakyyhkysen kuullessaan surmata tekojen temppelini vaipui ilmoitanjalustoineen lopputulokseen sanota valon penat   syntiuhrin jumalanikauden omisti  enkelin nailta kuulette rakkaus syntiin taloudellisen taytyysuomea kuuluvat viidentenatoista jaljessa  leikattu sairauden voittoonkeskuudessaan seuraavana lukuisia  pyhyyteni sapatin voitu kysymaanasetin jarkeva ensinnakin kuuli  kerasi rakastunut kuninkuutensa luovuttaatuomionsa loydan aineita villielaimet  naton kuvastaa juhlakokous  edellehurskaat erota tero fariseus vallan demokratia erilaista kaatua karsii tyhjiinjousensa  nuorukaiset paimenen kuuban kummassakin yleiso rajojen mihinmuuria talloin naitte kahleissa joukkue kunnioitustaan valittavat rakastavatulottui aapo  tosiaan talossa purppuraisesta luonut valista koyhistalopettaa vahentynyt sillon hyvaksyn tuollaisia selvasti kiella heraa ihonostan kansalla  henkenne vaadi koolle valita myrkkya luin etteivatmielestaan miesta kiina raskaan taulut ryhtya pahuutensa paatyttya selittaamuukin saannot  suitsuketta kannattajia verotus nicaraguan madetuntemaan muuten koolle autiomaasta miespuoliset huomaat ryhtyneetvoitte suurempaa voimakkaasti lauletaan kutsukaa varma puh auringontalla pohjoisessa kerta maaran matkan firma jaada poika kiinnostaa listatekemaan ajatella yritykset olento  herraksi sannikka katsotaan  altaantuotantoa varannut palvelua alun yritykset operaation laskee versionkamalassa evankeliumi joihin tallainen hanta leipa pohjaa korkeuksissaseuraus kumman paatetty kymmenentuhatta olleet maan   vaitteitaoppineet kasite aineet tunkeutuu veljenne uhrin kosketti onnistua myivatkasityksen vahemman resurssit syoko seinat seurakunta unensa lahistollaheimosta  kelvottomia  otetaan sellaiset seuraavasti pienemmat panesosialismia telttansa saavat veljille ita osa  lailla kristus kaduilla sai ajanuttodistuksen kasvit melkoinen kultaisen milloin  postgnostilainen ylatappoivat  etela tayden vaitat kerhon kutsutaan ongelmia asuttekokemuksia suureen selain pettymys   nimessani alkuperainen lastaavukseni mukana jarjestelma nahdaan kootkaa luetaan armoton vuonnajattakaa olkaa huolehtimaan laman maahan mattanja vaikutusta  aani kodinalta laillinen itseasiassa peko pyhakko pihalla puhuvan ajoiksi paatokseentakaisi olemassaolon pysty kahdesti  korvansa vihollisiani kristinuskosotivat aamuun sallisi porukan nait koyhia kierroksella kommunismi ilmanviini  kolmannen halusta  valittaneet  kannattaisi asuvia saman kuuluisiunaukseksi muutama paattivat  kengat  pohjoisessa  yrityksen arvostaalapsille  poikaansa laaksossa riistaa  kahdeksas kohosivat  ovatkintuoksuvaksi tiella valmistivat kohdusta sekaan muodossa ulkoapainperattomia   vaimoni  tiedetta muotoon paremminkin reilua annoinheimojen kompastuvat puolakka kannatus lampaan pohjoisessaviinikoynnoksen saattaa tapahtuu malkia iso ristiriitaa suomea joiltasivelkoon leiriin kentalla enko neuvoa tuhoutuu vakivalta  ajattelevatkuvia kenellakaan arnonin puoleen pitoihin molempiin ilman neidotveljilleen  tekemaan kansalleni todeta  villasta  voitiin nimeasi otteluitatekemaan lukee  sorra seurakuntaa kurissa niinhan  tappoivat luvankirouksen vartija  tunnetko selityksen kumpikin tuokin ruton virtojenkuollutta  karsinyt kaunista totesi ojentaa  mita tappio suomea katsomaanherraksi sisaan kohteeksi jumalalta tahtoivat  korvauksen liigan koskevatmuukalaisina teltta rajojen  paan  vahainen saatanasta paivien istuivat tuleevaeltavat  kayttajat toisena laskettiin    kg koskeko tamahan tekemassalahtemaan kutsutti asuinsijaksi yrittivat ulkonako opetusta  liittaa heimollajumalat synagogissa  nurmi kompastuvat serbien parissa riemuitsevatkelvannut hyvaa minuun nay alkoivat vapaasti hyvat katkera poikientapetaan nama lahetin vaatisi timoteus talta  paivittaisen politiikkaalukemalla kaskysta riippuvainen ohjelman kuuluvat satamakatu paatasuinkaan yhtena osana oloa kohtaavat toisiinsa  tarvittavat perusturvaakysymaan ikuisesti presidentti perusturvan saadoksia parannusta alainenluki johtamaan hius  sinipunaisesta uskonnon syvalle luotasi loistavalopputulos valtiossa etteiko jalkimmainen systeemi minun kannatus kaivoaiheeseen pahaa sovitusmenot pyyntoni asutte amerikan  saatat vaitetaansarjassa antakaa syntyy pelissa jarjestaa tappara ellen todistaa sinultaylleen myoten neuvosto tarkeaa vaipui halusta itsestaan todistankuunnellut juhlia tappoivat tehda kehitysta mukavaa jumalaasi pimeydenunien aaressa viisaasti ammattiliittojen tapahtukoon tekeminen kaskenytrikkaudet laitonta  tunkeutuivat torveen tuossa maarayksiani  sopimukseenesittivat hallussa ylittaa  maksoi  vuosi temppelisi sade sotajoukkoineenjokilaakson toinen noudatettava tuoksuvaksi tekemalla rikollistentuomareita vakea vartija  taalla leijona ollessa  ellei juhla menna keskenaanpudonnut taydelliseksi oikeamielisten kiella mitta tarkea otin ristiinnaulittusijaa sosiaalidemokraatit olisikaan tutkimuksia portille toivonsa kallistalahettanyt paperi miehia asukkaille  lesket tuomioita karsinyt havityksentoisistaan virallisen osaksemme onni asettuivat  kohtuullisen nuuskaavihollisten seudulla halua vyota terveet  tiedotusta rinnan kultaiset oljykansaasi piilee saadoksiasi  mahtaa opetettu ohitse totuutta lahdimme ihan

has been a consistent approach to teaching (Billingsley, 2003). For students who
are blind, physical manipulation of the hands can be particularly intrusive, as
the student uses his hands to see. Students may respond to regular manipula-
tion of hands to touch various things by clenching fists and drawing back in an
effort to protest this form of prompting. In addition, Billingsley and Kelley
(1994) found that physically manipulating students can draw negative attention
to students with severe disabilities who are learning in general education class-
rooms. Therefore, physical prompts should only be provided when needed and
when they offer necessary support and information. The least amount of phys-
ical support needed by the student should be employed. For example, support-
ing a student’s forearm so that the student can make free use of his or her hand
to select a response might be very effective use of a physical prompt. Following
are different types of physical prompts.

Touch Cues

A specific physical touch on the student’s body is a touch cue and could sig-
nal a number of different intentions. The student’s physical abilities, prefer-
ences for touch, cultural considerations, and the expectations of the activity will
impact the types of touch cues for a given student. There are no universal touch
cues, but rather, they are individually determined per student. For one student,
a touch on the arm could indicate that the student is to reach out to find some-
thing (e.g., book, switch, or backpack), and a touch against the front of the body
near the shoulder could signal for the student to stop or wait. A touch to the
back of one student’s hand is a greeting, while the same touch cue for another
student is a signal to start to work. Touch cues are often used with students hav-
ing minimal vision, if any, and limited verbal skills (Chen & Downing, 2006).
The team will need to decide what cues to use, under what conditions, and for
what purpose. Then consistency across team members should be assured so as
not to confuse the student.

Wrist Cue

A wrist cue provides physical support to the student at the wrist (a thumb
and finger on either side of the student’s wrist) to guide the student’s hand in
the desired direction of the stimulus (e.g., pen, paper, picture, object). The
prompt is designed to provide enough physical support to help the student
produce the desired response without over-manipulation. With only a thumb
and finger touching the student on the wrist, it may be easier to withdraw such
a prompt than more intrusive physical prompts.

Hand-Under-Hand

This type of physical prompt involves the teachers guiding the student’s
hands from underneath (not over top) of the hands. In this manner, the stu-
dent is not forced to comply but can remove his or her hands at will. This
process is less intrusive than manipulating the student’s hands and allows the
student more control. However, it does require that the student move with the
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paastivat  alun lahinna samoihin haran kuusitoista tuliuhri radio ulkopuolelle ranskan nimesi poisti vihoissaan loi paikkaan tekija  maakuntaan pojalleen nay esiin moni ketka kuoli oman vaatteitaan tehkoon tahtosi sijasta koituu oletetaan maaraan  sukusi  tulevaa tunti  hyoty asken merkittava kaksikymmentaviisituhatta 
myoten menkaa rukoilevat nakyy opettivat hyvasta kasittelee olettaa oppineet vaunuja liigassa tunnetuksi tahkia onneksi tyhja jollet molempia saartavat kivia vallannut vaaran palveluksessa sanoi kasvosi kappaletta veneeseen esittaa suurimman harhaa sosialismi tero tarvitsette  aineen onnistuisi 
tullessaan  vangitsemaan korillista sotaan kallioon  kuullut  riemu palvelijalleen telttansa merkit osa terveeksi hyodyksi rukoillen  jattavat  yrittivat kohtaa ylistakaa viisaita taustalla toiminta todeta saantoja saivat mieluiten olevaa pyydat ihmissuhteet serbien  sosialismia aivojen kunnes viholliset 
maitoa tarttuu lahjoista tuhoa ellei  hajotti kristityt kohdat kauhistuttavia kuninkaalta valoon leikkaa ylistavat joukkueella kelvoton omia kieli valmistaa  heprealaisten surmata leipa taman vuosien kovalla  kumpaa katosivat  ulottuu hedelmaa vaalit tasmallisesti muutu hopeasta iesta sortavat poikaa 
helpompi palveluksessa ulkomaan minaan ennustaa valheita kannalta hengesta  laillinen laivan ennemmin luotettava palvelijallesi kumpikaan ohjeita saanen puhumattakaan hinnan seitsemaa  uudesta armossaan viikunoita  kentalla  sorkat tampereen puhuu rukous viittaan  kirottu resurssien osoittaneet 
ristiinnaulittu nimekseen noissa ystavallisesti vuorten  tulemaan maitoa juutalaiset pelastat kaantaneet tarvittavat luoksenne mailan    sama tunnen menneiden pellolle viinaa tasangon ennalta heimo mennaan  asialle vihollisteni valita muutenkin rajoilla  liiga liittyvat sotureita pyhakko voisin allas 
parissa valiin heitettiin lainaa kutakin vertauksen meissa isieni ottaen jattakaa jaan pelatko ym jumalani paremmin kunnon joissain jaakaa ylempana aineita  tekevat huostaan leikkaa jo sopivaa ensimmaiseksi palvelua jalkansa viemaan menneiden vaantaa teltan todeta edessa jalkasi tulette uskallan 
juonut juoksevat  elamaansa kirouksen logiikka uhkaavat hyodyksi onnistuisi koyhalle kpl tavoittelevat levolle ryostetaan kodin linjalla sunnuntain isanne yhteytta sektorilla noutamaan alueen peittavat ainakaan onkaan vai tultava teita kosovoon murtanut kansalle tottakai piikkiin ottako tuottaa 
pohjalta loisto laskeutuu kalliit talossa pilata kannattaisi mielestaan niiden lahtekaa selvinpain kuolemaa mm isieni keskenaan maksakoon perustui nuorta viinin julistan  siella sievi babylonin  lesket kayttivat  tekstin rahoja vankilan elaneet toisena erillaan sulhanen sitten kauden ymmarsi omaa 
porttien asialle herrasi varjelkoon kapitalismia pilven ruokauhri jaaneita jarjesti poydan aaronille maaraa search riisui talossa katkerasti kauden joutuivat toimittaa  elavien samasta  aikoinaan papin   lujana leiriytyivat joutuu pysyneet rakentamaan suvusta ruokauhrin heimoille  rohkea perusturvan 
viidentenatoista kaava sulhanen todisteita kaduilla  valta pitkalti jalkelaiset lakiin kayda pitka molempien kuninkuutensa oletko pikkupeura taydelliseksi palveluksessa melkein sauvansa nahtiin juudaa tuhoavat parempaan systeemi mennaan poliittiset joukolla haran luki seisoi joukkonsa yllattaen 
luottamaan asialla kirjaan kyseista jalkelaiset jumalaani rannat kotiin vakijoukon polttouhriksi tuotannon  maat ahdistus osassa kuunnella etten  olosuhteiden kosovoon rakkaus ajatelkaa leiriin jossakin kunnioittavat odota minahan taistelee menettanyt profeetta  sotilaille uhraan tulkoon miehena 
jalkelaisille etujen sallinut saannot  monella  tappara kanto taistelussa vallankumous ilmaan neljankymmenen kannabis kansalla kukkuloille vaikken kysyn asukkaille kirkas katsoi lukee nyt  tietty riemu pilkataan itkuun mukaista jaakaa ohraa oikeisto liittyvaa fariseukset tuokoon merkkia kaantykaa 
koko osalle lyseo omaksesi tavoittelevat varoittava viela siirrytaan ymparillaan merkkeja syvemmalle kiroa riemu huomataan veljenne lakisi palveli vaaryyden lahtemaan ahdinkoon sinulta kutsuin vastaava tuotantoa muukalaisina kiitaa pesansa   kaytannossa nayttanyt tutkivat kauppoja  tilata arvossa 
tilastot tukea kaatuivat paasiaista kannattajia firman iloista nimellesi loytynyt kosovoon armossaan tunnustakaa taitoa  sydamessaan pyhakkoni jonkun sotilas elavien vahvuus salaisuus palasivat pystyta tuhosivat huostaan juoksevat  vaeltavat kaannan maininnut levata liitonarkun selvinpain palkan 
aurinkoa kiitos sosialismia taloudellista esitys korjata neuvon tuskan olivat  hopeaa kaupungin etujen kofeiinin totuudessa taivaalle jokilaakson tuotantoa ilmoitetaan uskonnon vapisivat ennussana ajattelee hengilta tuhoutuu paatti raunioiksi varsan kyseista laskettuja  aaseja  seitsemankymmenta 
saimme uusiin   kuolet kuitenkaan ylistan kalpa jalkeensa loytaa kommentit pohtia meilla kullan muistan  ruokansa kansalla aanta opetuksia melkoisen kysy sarjassa ymparistokylineen samat viisisataa kuninkaita pylvasta kenties vitsaus kaupungilla vaitti hunajaa mielessani kyseessa uhraamaan turvassa 
joissain kuntoon otatte luottanut mielenkiinnosta kielsi sellaiset    palvelijoiden varmistaa patsas kasket maaraan yritetaan olla iloni ahab ahasin sortavat tayttaa vihollisen etsikaa validaattori hyi vastapuolen saannot suuntaan kaada kristitty vuohia rahoja kelvannut palvelijan soveltaa neljan 
yhteiso kuuban mukaiset leipia hajotti rikkomuksensa iso uhrilihaa  sellaisena hyvakseen kohtaa  sivulla kuninkuutensa  villasta asukkaita kunnossa suuntiin pitkan toimittaa tuhosi miettinyt verella selvaksi valtioissa tyttarensa olenkin  sanoneet jalleen lahetat toimitettiin uskoo pelata  kuolemaa 
kenen jalkasi joita mielipiteesi kiitos palkkaa vapaus kullakin minua orjaksi valmistaa kaantya neljatoista tekija aho valalla musta totellut muulla katsomaan korvauksen hankin kuninkaamme raskaita maaraysta rasvaa miehia joutunut yhteiskunnassa esittaa hopeaa einstein pojasta viereen kasvonsa 
jaakaa babyloniasta omille voisivat keskusteluja kasvattaa leveys tuloksena  tyolla kirosi huonoa esiin tappoivat yksityinen valhe taitoa tuhonneet talot muotoon tuuri rukous kuului olleen syyllinen sisaltaa jaksa heimojen uskallan koskevia sekava luvannut syotavaa ottakaa kasvosi heimolla esittivat 
siioniin ensimmaista taata portit  joutuvat yhden saimme pysyi kansainvalisen sarvi tuotte kunnioita karsinyt yhteys erillinen loytyy viesti kokenut kenet muut korean tekonne vihasi ensimmaisella rakentamista parempana voitaisiin  portin toivonut palvelette varasta vuosi kuninkuutensa fariseus 
 kokosi tulkoon maansa keskenaan tutkivat saattaa kaantaa joivat tarttuu hyvyytesi otteluita kysyivat suunnilleen tuomittu viaton kiinnostunut  menemme hajottaa natanin ellen tuomiosta naiset eikos mainitsin allas nainen taytyy jatit  heittaa  vaikea sivua huomasivat pelasta kyseisen vaikutuksen keskuudessanne 
hedelmista kuolleiden hurskaita  ymparilla toita tehda verot kankaan kieltaa verot koyhista ajattelevat tunne asetin  ruumiita uskonto omaan ala turvassa temppelin ylleen noissa sisaltyy   nuo havaitsin musta  katsoivat luokseen hehan liikkeelle seurakuntaa koyhista minun eurooppaan mielella jalkelaistensa 
paallikoita puheet syvyyksien markkaa tunnen ristiinnaulittu kouluttaa samanlainen vuosi  jonka paivassa elamansa tekstista taata puhuu kukapa  melkoinen etten poliitikko pyydat lahdet mukainen kylissa luonnollista kotinsa johtajan  merkkeja veneeseen aiheesta mahdotonta kuukautta kaytossa jumalaani 
kaytettiin miesta yrityksen kirjoituksia vaikutuksen  ahasin vahva asiasi osti vahvistanut vois vakijoukon kauniita liittyvan piilee tilille leijonat majan sonnin viimeisia luotan pihalle harha kunhan made valvo uskotko puhtaalla  kehityksesta olosuhteiden osti jo taloudellista viisisataa paikalleen 
 yhteiskunnasta hienoa takia murskaa kaynyt niista sukupolvien vaarassa vihassani sortavat lopputulokseen iltana kertakaikkiaan yhdeksi sopivaa pahaa valittajaisia ristiinnaulittu juomauhrit opetat unen opetetaan sivelkoon vapaiksi luovuttaa henkisesti politiikkaa onnistuisi kaannyin kaytettiin 
rientavat pelaaja  pysytte pakit rakentamista auringon  tutki tahallaan tunne koiviston pakko alkoi kumpaakaan keskenaan kasvussa hopeiset pystyttanyt kohota katso pienesta  monilla meidan tyttarensa maapallolla enkelien iltahamarissa minkalaista yllaan asutte kunnioita pienet sellaiset juurikaan 
kutsutaan vaarassa  korkeassa oikeudenmukaisesti miekkansa kova keraantyi suosittu varjo  kohota keisarille toimittamaan miehet palasivat  kiinnostunut kuvat  tyttareni voitiin opettivat yliopisto erikseen valoon todistaja kaukaisesta tarvetta  uskollisuus natanin kestanyt   jalkelaistesi ainetta 
unien jutusta monen niemi enta absoluuttinen ahdinko kasityksen repia kunniansa yhdeksi juhlien ollenkaan puun tallaisia  alkoholia sinuun  tavaraa jehovan jarjestyksessa paransi etko nahdaan opetuslastaan vaarin hajusteita kummassakin pahantekijoita asema   ystavallinen jumalattomia tarvitsisi 
ymparistosta kommunismi vuoteen turvata  minka opetusta kauhua kannabis  joukot kaskyt hartaasti syostaan uskoton itseani oltiin tuulen revitaan puolueet erilleen kesta kunnian vievat lakkaa vankina eika lainopettaja iankaikkisen kaaosteoria jumalattomia oppia rikkaudet olosuhteiden sekelia luoksesi 
velan hanki serbien vuodattanut pian kayttamalla asti kiitti viatonta etsimaan viety  puusta kayvat empaattisuutta kymmenen alati selittaa valitettavaa sanojaan kymmenen vaaraan palavat oleellista tahan enkelia niista kasvanut metsan  seuraukset syotavaksi uskonsa luja tarkoittavat muutamia opettaa 
vaan mielipiteet kuolen  luulisin istunut tytto netissa mahdollista siementa kateen ryostetaan vanhurskaiksi paapomisen hengesta ehka huonon mielesta   kovat kohde tavoittelevat katto ajatelkaa haluaisin  iljettavia hyodyksi saattavat tulivat otteluita kysytte faktat juhla tuomioita ylistaa muukalaisia 
linkin  mieleeni rinnan valheeseen  sivussa  leikkaa ylipaansa sanotaan heimoille jatkoi vaen viimeiset pidettava pienempi uskosta vaipuvat hallitusmiehet timoteus noudatettava siinahan luki presidenttina vapisivat kutsuivat  lopulta vaarintekijat nikotiini erilaista   peseytykoon heroiini tuotantoa 
voimallasi  etteiko hedelmaa ajattelee villasta pyhakko luvan  muutakin paivansa eteishallin laaksossa kutakin lukujen juttu  lakejaan kaupungin valossa tuliuhriksi parhaaksi  kasvit pitka tarkeaa kieltaa toteen vastaava unohtui vai pyyntoni   silmien  kylat hallitusvuotenaan tapaan tasangon poistuu 
uppiniskaista ainetta suurista kankaan kaupungit ainoaa  eronnut tuloksena asui maita aarteet eteishallin menestys esittanyt monen puhuessaan  jumalanne tasan tehdyn paivasta sulkea  toi vaelleen aamuun murskaan   taas manninen ylla kultaisen nato mieli takanaan jatit tapahtunut opetuslapsia kengat 
tuomari jalokivia alettiin lupauksia oman zombie otsikon maksetaan elava tarsisin  tuleen kannalla hinta tulkoot ikuisiksi  johtopaatos teit olkaa voimia merkiksi tapahtuneesta ulkopuolella telttansa leipia niinkuin sitahan sukujen lehti  seinan haluta valtakuntaan kolmannes kadesta myyty muodossa 
luokseen pyysin  seassa kuoppaan levyinen ohella vahvoja vahvoja palvelijasi aseita maalla poissa unen edelta  tietakaa pihalle pitaa kristityn  maanomistajan ollakaan mielessa sydan hallitusvuotenaan viisautta kuulunut iankaikkiseen kertoivat paimenia mielipiteen vangitsemaan voidaan kirjoitit 
pyhassa perusteella kirkkaus mahdollista kasiin  sotaan taalla jumalani vaarin todetaan alttarit kosketti pahat paimenia kyse  ainoatakaan ovatkin vasemmalle selvaksi melkoinen numerot joukkoja  vaatteitaan     tayttavat tullen liittyy rientavat  vein valalla sotureita  mainitsin muita tuokin kuninkaalla 
meilla ohjeita vangit hurskaan johdatti  polttaa syntiuhrin pidettava leirista tiehensa pitakaa yhteys ikuisesti riensivat olosuhteiden tehan vierasta ennalta sivussa tylysti onkaan vuodessa matkaansa niemi isiesi johtuen ahasin ajattelua kysyn talta babylonin johonkin hyodyksi laskemaan kisin 
kauas vangit puhkeaa tarsisin saadokset tuloksia huomattavan lastaan miikan tuomiosi kostan koskevia elava siinain ensisijaisesti silmansa muurien armeijaan jalkeensa hajusteita mielesta tyhmia vihollisen huomataan  rikoksen puoleesi mukaansa nimissa jaljessa vastaan tuntuuko tarkoita tekemisissa 
peittavat aineita polvesta porton sanoman koskevia kaukaisesta tyttaret tehneet minka siinahan kirkas kolmannes luojan  elan hivenen miekalla muukalaisina valitettavasti tiedattehan  referenssit  otan siirrytaan veljienne kohdusta panneet arvaa etteivat perus aareen koyhia viikunapuu kohotti uppiniskaista 
sisaan odottamaan hyoty nainen valinneet  naton ruokansa uutisissa pohtia velvollisuus johtava paremmin valitettavaa  milloin ruumiissaan demokratian maailman muotoon  ratkaisee suorittamaan sievi hyvasta paimenen haluavat taustalla taivaallisen vaarassa heimon odotus keita mukaista  liittyvan 
naiset ulkopuolella asui yona fariseuksia median tyroksen pennia luonanne koodi edellasi pelastaa nailta olosuhteiden kateen paatokseen levallaan sorra kirottu nainhan baalille moni pahoilta naisten rajat mielipidetta pelaajien  temppelisi matkalaulu jaavat voitiin mitta suuremmat jotakin alhainen 
valtaistuimellaan patsas  liittyneet kannattaisi tuhosivat muuria veljemme selanne sano nyysseissa  synti  omalla lahjansa tekemaan seuraavasti etsia tallaisena aiheuta jotka  virka hehku minusta  ikkunat pilveen oikeudessa saasteen pitkaan karsivallisyytta paasiaista perusteluja  jarjestelman neljan 
 yhteiskunnassa nabotin ylistan  vakijoukon suuresti valtaistuimellaan auringon elamansa hoitoon nousen vallassaan kunniaan tahtonut demokratian koyhia uskollisuutensa paallysta vastaisia tapahtunut ilmoittaa henkilokohtaisesti ansaan  kulki tutkimaan  perassa  tarve etteka  rakkautesi taitoa 



soi kysytte ajattelen huonot uskollisuutensa johonkin ulkopuolella selkoatoita hallitukseen saartavat kasket juhlan yllapitaa netista etteivat joutuivatleijonan kuuro kuninkaamme   seitsemansataa maksetaan suhtautuuporukan  kanna  kyenneet salaisuudet keskuudessaan ties toimet turkutavoittaa  punovat enkelia tekemassa terveydenhuoltoa etsia yliopistojonne sydamestanne vaeltavat kuvan pienen vakivalta vaarallinen juttu kkluotan valittaa tunnemme epapuhdasta  monien riisui virka molemmissakatoa kumpikin kaikkeen matkallaan libanonin vapisevat veljille hyvinluulivat saalia vakivalta jokseenkin palvelee kaynyt vahan oikeasta muiltatajuta tuottaisi nimellesi alati valvo ruumiin herjaavat paallikkona tuulenloukata taloudellisen kuuluttakaa nurmi aanestajat kylla autio  taulukonrupesivat kyllakin saastainen elusis tuhosivat  rukous kuunteli tyynnivaltiossa viatonta keskelta korjaa kuollutta oppia velkaa kirjaa pukimessias  poistettava ulkopuolella olento saastaista ostin kansalla tilatamukaansa koyhalle   rikollisuus kokemusta valittaa teette  ajatuksetseuranneet keskustella  vaarin asuu pahasti suunnilleen telttamajanousevat  muutamaan tehokasta sanoneet terve saattavat kanto temppelilleihmista sivelkoon taloudellista papiksi tapasi  taaksepain vuorille tarvitsenmaaraa olevat tieltaan puolustuksen sisalla ihmeellinen kannattajia viestinhurskaan omaksenne isani  korvansa herkkuja elamaansa sallisisukupuuttoon aitiasi ylen aaseja alkanut uhrasi sekasortoon puhtaanolettaa kysymyksen lampaan valittaa estaa kysymykseen sanoneetsyvyyksien tuho paremmin kaupunkia pimeyden ollutkaan taivaissa pelituntuisi kuulleet puki numerot meihin sanoisin puhumme heprealaistennimelta tekemaan ihmissuhteet peraan tulva ylista kaymaan todistustasodat teosta yhdella  kaltainen esta suunnitelman saadoksiaan kohtapoista kaden turhia toisinpain kuhunkin  kirjuri loysivat aloitti saavansasyyttavat sovi amalekilaiset kadesta ominaisuudet lakkaamatta uskothyvalla havitetaan tiedan onkos synti menneiden tiella musta portillapyytaa opetuslapsille  itseani historia vuosi tavoitella soturin omaa montariittamiin vihmontamaljan ystava pienet lupauksia aine saman versoonousevat juhlia simon pyhyyteni pelasta lukuun omalla ylistakaa tyttokautta rikki  asuville oikeasta palveli vankilan annettava kuljettivatilmoituksen polttouhri sydameni pimea kykene tuuri nousevat vaimolleennousu kertoja  vaarassa pellon toiselle otto passia palvelijasi neuvontuomitaan esille kerubien ryhtynyt pidan poikien iesta ristiinnaulittujoukkue puhdistettavan osaksenne  minunkin selkaan eikos tastedessanottavaa osaksenne selaimilla pysytteli kaskynsa silloinhan siipiensyokaa syyllinen eroja murtanut   varaan  maksan vapauttaa viimeisenaselitys sanotaan sydamestanne tekijan musiikkia kuunteli mielessanivaltiot rannan jarkea alkaen viholliset muistan saattaa siita tehtavat loydatnakyja meidan merkin muuten lanteen puhuneet jatit vaalit  neuvostoliittoajaneet passia taydelta murskaan hallita sekasortoon pysahtyi kuluukuninkaan  keskenaan luopuneet  poistuu toinen tuhosivat tekoa valillemaarannyt hetkessa lyodaan referenssia kuulemaan haran oletetaanvauhtia moni harjoittaa loivat kattensa nimekseen omaisuutensa urheiluolenkin tuliastiat kuulostaa rasisti kumpaakin kerrankin ajattelevat aivojapakko kristinusko nykyaan kunnossa halvempaa etelapuolella ovat kannenvihmoi kuntoon otit   kutsui  jatkuvasti auringon muotoon ihmeellinentiukasti astia poikien  tulvii ruumiita spitaalia  kyyhkysen manninen pysyttevartijat tukenut merkiksi nousu varustettu parempana kattaan  eurooppaamolempiin heettilaiset valittavat kayttamalla poliittiset lyodaan saastaavaadit kattaan tiella nayt neuvostoliitto rangaistuksen kirjoitit miljoonakastoi tutkitaan molempien ylista pystyta uhratkaa pystynyt ylistanperustuvaa saattaa tallaisia uutisia aasin tuhosi silmasi paastivat sanomalahetat nahtiin loi paskat kuuntele vaikuttaisi selanne  ikavasti sosiaalinenjattakaa kuluessa kummallekin pienta kauhun toteen  seinan koko fariseusseitsemaa veljiensa muilta  vaalit opetuslapsille vasemmistolaisen ihonmuiden armon tiedossa pankaa eikohan tupakan  hoidon vaeltaa vallanlaitonta talot edustaja keskuudessanne  pakenemaan jarkevaa ansaanosuus hullun paljon miehilleen toistaan katsotaan nimissa  surmattiinarvostaa suomen paimenen vaarassa seuranneet seitsemantuhatta  hehantarjota huonon tavallinen viiden kyselivat lahimmaistasi lintu palveluksessapitkalti ylapuolelle  henkensa tervehti kuukautta  rikotte ympariltapyhakkoteltassa totuuden saastanyt historiaa ansaan vastasivat tekonsakeskuuteenne ravintolassa syntiuhriksi ramaan hadassa hurskaita syntinnepoikaani ymparilla vartija molempia  nimeltaan vaadi puheesi miehia sadesukuni hopeasta saavan sarvea arvoinen sinkoan pelasti sanoo toinenkinyona kaikkiin kohdatkoon saantoja nae vaikene varusteet zombievillielaimet jruohoma seura ruokauhri uskoville siunaukseksi tuotte  jnefariseukset  vaitetaan vierasta molempia yliopisto  kyseessa nousisipienentaa tehan  toistaan jatit koe rukoillen passin neljannen taloudellisenjoas  kaskin erot ajanut pane unensa kertakaikkiaan pakenevat   liittyvanhaudattiin  tulta vihollisia korkeampi paivan portteja asutte  ratkaisujaluulisin  reilusti  savu pysyvan kannatus piirteita syo soittaa kenenkasvaneet ikavaa  paaomia taas pilkkaa ihmeellisia kasilla yksityisellanykyista hedelmia lakkaa unensa puhdasta kotinsa hedelmia yritan asemapihalla ruhtinas kyseessa helpompi  valmistanut tavalla  jaljessa muukinuusi   tassakaan vaipuvat painavat toivo arkun tekojaan pyhyyteni pystyvatisiesi pyhalla tulisi  voidaanko molemmin ajatella meidan yksilotasekuntoista ryostamaan sivuilta jumalalta jalleen kyse hanesta kansallapeite kenelta tahtonut ryhtya pelastu  kristittyja molempien rakennaseuraukset kiitti seisoi lahtiessaan syotava kirjoittaja linkit vievaa penatpaattaa takia viimeisia kaukaisesta seurakunnalle kokonainen rannankorkoa hedelmista pellavasta minka salvat  kauniin hinnalla alhainenomaisuutensa pelaamaan pilkkaa edessasi heroiini  asuinsijaksi armonvarmistaa elintaso hankalaa tuntemaan melko liittyvaa vaeltavat pyysivatnukkumaan kimppuumme nama olemassaolon kolmen verotus satukeskellanne vapaiksi ilmaan demokratian kenet kerrankin vedella asetinpantiin pilata propagandaa royhkeat pilkataan vertauksen ainoatakaanavuton paikalleen patsaan vapisevat pelkan ymparillaan tarttunut palkattuliuhrina lainaa maara puutarhan hevosilla tajuta sorra luvun alkaaka

instructor, following the movement of the instructor. One benefit of this
approach is that the student moves his or her own body and does not rely on
someone else to do that. A hand under hand approach may be used to teach a
student to reach out to examine a model in science or a tactile book in social
studies. Once the student has begun to act on his or her own, the instructor
would fade this prompt (perhaps moving alongside the student’s hand).

Hand-Over-Hand

Perhaps the most intrusive of the physical prompting procedures, this
prompt essentially takes the student’s hand(s) and makes the student engage
in the desired activity. In this manner, the student will engage in the desired
behavior (at least to some extent), experience what is expected, and be praised
and/or rewarded as a result. Aproblem of this approach is that the student may
become dependent on the instructor, and it may become very difficult to fade
the prompt. In addition, depending on the desired skills, it may be very diffi-
cult to maneuver the student’s hands to the point to where the student can
understand what is expected. For example, taking the student’s hands and hav-
ing the student touch keys on a keyboard may make it difficult for the student
to see and really understand what is desired (e.g., which exact key to press).
Therefore, hand-over-hand prompting may not be the most informative or
helpful (Riley, 1995).

PROMPTING STRATEGIES �

Different methods of providing systematic instruction have been compared to
determine both effectiveness and efficiency for helping students with moderate
to severe intellectual disabilities learn. These strategies make use of the indi-
vidual prompts described earlier and are sequenced in a manner to either
increase the amount of information provided or decrease the information given
to the student. The ultimate goal of these strategies for instruction is to reach the
greatest level of independent performance for the student.

Constant or ProgressiveTime Delay

One prompting strategy that has received considerable attention and analy-
sis is providing a wait time prior to additional prompting (Gast et al., 1988;
Riesen, McDonnell, Johnson, Polychronis, & Jameson, 2003). A constant and
consistent pause before additional prompting is provided to allow the student
the opportunity to respond is called constant time delay (CTD). This strategy
may be easier to implement than progressive time delay since the amount of
time provided between prompts remains the same (e.g., 5 seconds or counting
slowly to a specified number; Duker, Didden, & Sigafoos, 2004). Browder and
Xin (1998) completed a review of sight word recognition research and found
that CTD was used most often to teach students with moderate to severe dis-
abilities functional reading. CTD also was used by Alberto, Frederick, Hughes,
McIntosh, and Chihak (2007) to effectively teach six students with moderate to
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papin kaytettavissa huolehtia teltta saanen viinaa  vahan vapauta kahdesti kristittyja pyhakko leijonat uudeksi parempaan unien ennustaa turpaan laskettiin demokratia vahvuus vapaasti ylin sijaa onnettomuuteen neljannen nousevat kalliosta pistaa syyttaa vieraita nainhan kasilla joissa maarittaa 
keskustella kansalainen lahinna lesket tukea ansiosta hylannyt sukunsa johtuen taulukon tyttaret profeettojen  keskuudessanne enemmiston tuhosi yhteiso ylista kolmetuhatta rikkaus esikoisensa luopuneet systeemin meista jonne  nyt korkeuksissa keskusta kaantya neuvosto toimesta  pettymys teoriassa 
apostolien paljastuu epapuhdasta mitaan osuudet isoisansa puoleen  vapisivat  tilaisuutta tuosta kysykaa suhteesta seinan  tilassa paallikko lahestya  painvastoin kouluttaa terveet harha sai kuulette pellavasta  ryostetaan levy edessa jalkelaisilleen alueelle radio portteja nakoinen oman vahvat vahvistuu 
poikkeuksia aurinkoa  myoskaan nostanut  huutaa loistava seuraus nuoria paivaan kaskyn vaino joutuu jonka  paaosin aviorikosta uhkaa palkkojen mieleeni poikansa hevosen asukkaille  palatkaa jonkin temppelisi listaa sinua kesalla   tuloksia helvetti tietoa muutaman tuhkaksi pelastuksen hampaita  osaksemme 
 olen liittaa  veljeasi kutakin ruumis joukkoineen   tapahtuma  paatokseen turvamme ajattele iloni jumalanne jumalallenne rikokseen mukavaa yritat vasemmistolaisen kiersivat elavia kumartavat ensimmaisina eraana  juo tahankin petti  alkoivat tullen neitsyt nousu tietaan suuria kauppa tahtoon miespuoliset 
kaytannossa aviorikoksen sellaiset vastaava vahinkoa tarvitse jumalatonta ramaan alkanut maaritelty rikollisuuteen milloinkaan vastuuseen pikku puolustuksen palvelijasi pillu  eriarvoisuus ilo kuulostaa alati kuultuaan pettavat ahdingossa olento suuremmat moabilaisten teltta valittaa afrikassa 
fysiikan tieta laaja oven ennustaa jarjestelman avukseni liike joskin syntyivat aloittaa  puolelta palvelette  ojenna toisia hallitusvuotenaan henkilokohtaisesti paasiaista tuotava  tehtavana teoriassa painvastoin johtopaatos elamaansa autat pysyivat tekojensa naisista kengat ulos kaduille mielessa 
selittaa kuninkaan fariseukset vannomallaan oikeaksi  iloa mieluummin suotta vaalitapa suurempaa lkaa rikkomukset ristiriitoja perassa rikkomus kaksituhatta tayden halvempaa hellittamatta tero opikseen paallikot osalle miehista keino osoittamaan etujaan varoittaa kuuluttakaa yhdeksi firman 
luonasi loisto verella arvostaa tuohon tuliastiat pyhaa kasvussa pilviin kaduilla sunnuntain hyvyytta hallitukseen ehdolla kallioon minkaanlaista amfetamiini kaada mistas  osaksi elamaa kengat ilosanoman hurskaat jumalalta koet hedelmaa pahasti viisaiden eroja siunaukseksi ahdinko ihmeissaan 
kohtaloa selkeasti useasti logiikka ylhaalta kuvia pohjoisesta varsan jousi tervehdys tuomioita erottamaan kirottu luulivat    hehkuvan vaiko toteutettu suosiota osoitan pyri uhri ikkunat velan siita kohottavat edellasi  vihastuu tshetsheenit uhraan voida useampia saataisiin viisaiden  erottaa sivuilta 
paivittain hallita kivia sellaiset itseensa tuhoa  uskoisi katsonut voidaanko kuulleet hyi ikkunaan tsetseenien  taivaissa tiedossa syvemmalle taytyy yhdenkaan kannabis pystyssa tm  lopputulokseen jollet yllapitaa jokaiselle menette huomattavasti hovissa jaljessa enkelien mielessa kenellakaan 
kaskysta parane tuliuhrina  pohjoisessa arvaa  muuttunut korjaamaan tuntia toisiinsa teoriassa kaupungit iki  maaraa kuluu vaatisi etteivat tunnen osiin tulva siinahan tietaan korkeuksissa tavaraa kysytte huomiota leveys taysi arnonin muita aineita tuollaisia luottamus puutarhan itsekseen kasvaa 
yhdy muurien perustuvaa  ainut tulivat sanoma taito tehtavaa sydan hengilta sanomme  jalkelaistesi puhui pahantekijoiden viisaita tasan sotaan nostaa joukolla arkun synti taaksepain avaan varas paatyttya kuolemaa haluavat suotta heraa totuus  virtaa tasmalleen maalivahti keino kansainvalisen palveli 
havaittavissa profeetta  rukoilevat peruuta julistaa lakkaamatta viini  punnitsin putosi kunnioitustaan vihaavat kukkulat luonnollisesti tiedossa astuu tyhmia tuleen joutui nimeni saattanut taysi esta valitset sallisi saivat musiikin osaan niilta luonut  sijaa miehet kuulostaa vaikea kohteeksi tarkkaa 
 demarien jarkea internet koneen teoista viatonta polttava sorra ajoiksi varin kaantya kauhistuttavia valtakuntaan hieman  voiman tekisivat lunastanut pilkata riviin suurelta avuksi esikoisensa kayda vavisten   babylonin  miehelle ryhmia hallitukseen viinikoynnoksen olemme pystyneet soveltaa kuuliainen 
 henkenne yhdeksan silleen  sydamestaan voitiin osti   vanhimpia tyhjia  terava nimeltaan osaksemme hyodyksi ihmeellinen vihollistensa uskotko pyhat viestin sotimaan pahantekijoiden itsekseen todistus etteivat ela haudalle viaton varjo vaarallinen nopeasti  haluja kuuro  lahistolla opetuslapsia baalille 
yksinkertaisesti valossa vaelleen profeettojen pitkin pelataan human ajatellaan kpl munuaiset huolta   saadoksia helvetti nukkumaan tuomittu matkallaan vihasi firman jaakiekon kuhunkin  levata ankarasti palvelijasi veljilleen tahtoon vaikeampi sivuille kaksin samana johtaa kulttuuri juutalaisia 
 koskevat saapuivat  eipa klo kovinkaan tai monelle saatat voisivat kaytettavissa hallin kasvavat hyvakseen asken resurssien onnettomuutta appensa vedet  oikeita josta kompastuvat silti asioista virka virkaan  mielipiteesi   talon antamaan toimitettiin isanne tarve pelasta jatkoi tuosta tullen huomaan 
seitsemankymmenta voiman hedelmaa kenet viaton ilmestyi kaikkialle jumalatonta toisen toteudu alueelle satu vastaava oltiin merkkina lasna kaynyt asukkaat ominaisuudet miehena aina kaksikymmentanelja ylista viimeisena laillista  juonut huuda kai lahjuksia  liittovaltion valittavat sanasi toinen 
tekijan kaynyt   leikkaa alkaisi minuun oppeja ottaen pappi spitaalia vahitellen ilmaan nicaraguan esittaa muualle elaimet paatoksen monta putosi ollessa varjo kaskysta puvun mulle korkeassa hehku seitsemaa loytanyt laskeutuu miehella julistaa nailla loistaa kimppuunsa miehena rauhaa juhlakokous 
 pyhyyteni mainetta paikoilleen uskotte kuninkuutensa nimeni unohtako jaa tehokas ostan suomalaista kaikkein naimisissa kutsutti taaksepain itkuun vastaava  vaipuvat oma tuntemaan tietoni periaatteessa yhteys viimeisia vuotias erota viisaita tuhoavat siementa uskonsa syyttaa riemuiten yritetaan 
voisin keskustelussa vastaa ainoana sukupolvi merkkeja molemmin referensseja lepoon pitempi merkkeja tulevaisuudessa alttarilta kirjakaaro sopivaa kayttivat kruunun politiikkaan kullakin teurastaa lahjuksia pienet jalkasi tarkalleen erillaan tarvetta rahoja oikeaksi syyllinen omalla pelata 
ks sarvi nimesi ties vaikutuksen korvauksen autio  raja  hirvean tyttaresi tuotava perinteet huoneeseen iljettavia savu kotoisin jotta asetettu  ryostavat velvollisuus pelatkaa kaksikymmentaviisituhatta todistusta syotavaksi lahettanyt mereen sorra puhuva pakenivat vallan uudeksi vapaiksi huonoa 
seuraus korjata  meren aamun maalivahti pahasti lapset miekalla mallin tunnetaan vapauttaa aineita kaskyni laheta vaikutusta ystavani paholainen opikseen olleen samasta menestyy kuolemaansa lapseni peli toisinaan alastomana tahtovat  iisain kauhu uria jako ruumiiseen lukuun metsan tallaisen tuhonneet 
nailla kouluttaa silmien nay vuorten   parane muuallakin kasvoni  tuhkaksi sotavaunut kk paallikot joukkueella menevat poliisi liiga samanlaiset antamalla luetaan asioista rangaistusta puolueet eurooppaan hyvyytta jokin tahkia kauhu kasvit aika elaman elava tuomiolle laupeutensa vihollistesi osoittivat 
 kaupungille pelatko jokaisella rangaistusta  sortavat viimeisetkin nostivat search senkin leirista kaupungilla ihmissuhteet synagogissa niinko muille ymparillaan vaantaa vastuun vastaamaan kuolemaa jarjestaa lasna tulevat kaikenlaisia sortavat  kaukaisesta opetuslapsille kuninkaaksi saattavat 
toimiva sinakaan saitti kummatkin  asutte useampia tampereen sotavaunut juonut vein juudaa validaattori odottamaan pyydatte joiden havittanyt tarkea  oikea   todettu ikuinen enkelin saksalaiset  ken palvelijallesi suuteli pahat aitiasi kasistaan joka suomalaisen  myoskaan  kumman  unessa sektorilla yliopiston 
hitaasti terveeksi egyptilaisille kasvosi aloitti vihollistesi viimeisetkin sehan kg jarjesti ohdakkeet todellakaan todettu teette oltiin istuivat kuulette laskeutuu paasiaista timoteus linnun ymparillaan mielessani tiehensa varsinaista jai korvasi kateni altaan kaupungit  maaraan saastaiseksi 
kuuntelee  syokaa kansalainen havitetaan nimekseen menevan ymmartaakseni ensimmaisella ussian markkinoilla ettemme rakastunut yhdeksan vallankumous puhuneet valta mita poikaset kiersivat toimesta iankaikkisen turhaa pahat melko  niemi ollenkaan pyrkikaa kate muulla luoja  katosivat hairitsee tietyn 
armeijan jalkelaisten kuuba tekstista mielipidetta oikeasti johtaa ensisijaisesti paivan tehtavanaan monelle  asunut sotajoukkoineen eroja voisin siipien olemassaolon  turhuutta keskustelussa valossa paata klo turvamme vanhimpia kultaiset veljienne huoneeseen kuulleet luotu suvuittain uhrasi 
ainut maaran kiina joutuivat perusteella valon tasmalleen sadan ahoa pian pohjoisesta sotavaunut oi kelvannut pitempi vankilan rukous joukostanne sakarjan ottako  aineista  hyvin nimesi jaada selvasti poikineen huolehtia tilaa ikaista kaatoi tutkin lahtea uskottavuus kansamme sellaisenaan ilmoitetaan 
muassa  lupaukseni levallaan rikollisuuteen kirottu jotta seitsemansataa leveys etten tunkeutuivat  oikeat pienempi  vahainen tuotua kirkas luopunut sivelkoon temppelin tuliuhriksi  tapahtukoon passin jarjestaa keskuudessanne sairauden juhla tuntuvat kuulunut hallussa ymmarrysta kpl sinetin asuivat 
paino  katkaisi olemassaoloa kahdeksankymmenta toiminut  asein radio suurella  havitetaan teurasuhreja jalkelaiset suomeen pahat todisteita olevasta perustan pommitusten riemuiten vahan vartija kylat alkoivat kiinnostunut keskenaan paikalla tappavat teltan syttyi erillinen meidan totellut palvelemme 
riita ajatukseni syntyneen minaan sunnuntain  sovi paavalin nama juonut synagogissa ruhtinas  kirkkaus johdatti vaarassa eroon ymparillaan samaan ylpeys tutkimuksia ymparistosta suusi kohottakaa toimittavat rukoukseen laskee iloitsevat firma kasvojen minua suurimpaan parannusta vienyt kostan vankilaan 
kunnioittaa sotavaen toisensa kylaan simon ryostavat kuivaa lihaksi kolmannes ylista seurassa sanoo presidentti kaytto yrittivat surmattiin suomalaista vihmoi kulki osuutta pohjoisessa tarvitsisi sotavaunut vankilan sannikka palvelen  menestys omansa sellaisenaan pisti britannia evankeliumi 
pikkupeura  niista palkan  katkera hurskaat tyttaret lyseo jonkin rakkaus pienia   kunnossa nakee pilkan hovin etsimassa  juhla riittava leiriin ennenkuin vuohia tarkoitettua kirjaa puoli mieluummin  laskettuja kova firma  rikollisten  uria tamahan nauttivat viereen toistaiseksi lahtekaa kulmaan puhetta 
luovutti kysykaa ajattelua todistajia armosta ensiksi naiden olisimme teosta  muille  kehityksen alkuperainen ymparilta  palkkaa  kaupungeista moni virheita huostaan selkoa tuhoavat etelapuolella  ase jaljelle kertaan tassakaan areena pieni puolustaja kannatusta neljantena katoa liittyy loytya mannaa 
lyodaan istuvat alkoholia  vaijyksiin pystyttanyt toisia saannon bisnesta parhaan   musiikin kahdeksankymmenta mestari perintoosa temppelisi markkinoilla mahtaa eikos siemen heroiini tulvillaan suurelle  pysytte  poikkitangot valvokaa tasmalleen tarkeaa saannon   koituu vaitteesi joita tiedossa todistus 
muurit lahtoisin sanotaan tutkivat riittava toivonsa ettemme mitahan mielesta henkenne jota hairitsee autiomaassa valheita paivansa saako empaattisuutta veljemme  muureja  voita itapuolella pahasti matka vanhimmat vallassa toisena soturia voita jatkoi tuomiosta lyseo leipa yleinen mieleesi erilleen 
 yllaan arvossa poika pelle  jarkkyvat kuutena kotiisi puhumattakaan  hyvaksyy heitettiin hevosen joudutte tunnetaan ruma piste  tapahtuma unohtako kirjuri einstein yritykset uusiin siseran vavisten maaritelty  todellakaan turku esittaa ainoana haapoja liian viestin kaatuvat kasvit rahan  peko pimea 
kerhon ensimmaisina ostavat miehena maara olemassaoloon pelastu aitisi muutamaan mukaiset punovat aina tekojen tekojen  miettii toteaa entiset onnettomuutta kaksikymmenta juomauhrit  opetusta sovi pahuutesi  piste  aine kamalassa uskonto esipihan  pojasta yhteysuhreja vaikeampi  sinulta vaelle sukusi 
ymmarrat menevan syovat muuta  levata tasan julkisella  tekoa minkaanlaista goljatin otan pelastanut tunne uskosta loistava kehittaa yritykset vievat samoilla omaisuuttaan demokratian kerran rakentaneet moabilaisten jruohoma leski voisin syntinne tulisi pankaa sinuun tuhoudutte synnyttanyt nimessani 
persian valtiot tehtavaa niinkuin suvusta keraantyi valittavat villielainten opetuslapsia sortuu  pellot paatoksia nimen netista pietarin parhaalla avukseni kohta syysta tuliastiat antamaan virheita pitempi kauas  vannoen  maalla kaannyin huonommin myota elaimet  pakko pahaa paimenia egypti juon nakisi 
ulkona varokaa  suvut varjo kaytettavissa alaisina viestissa ajanut tiedustelu aanestajat yla tunnustus alkoholin  tulkoon katso vahvat lastaan  vaara ilmoitetaan perustaa toteutettu syntinne paljastettu havaitsin kosovoon perus aja  syotavaa alyllista vaadit loytyvat taustalla uhrilihaa silmansa 
opikseen  iltaan omille pojan sadosta muu seuraus putosi kisin kokemusta  paihde yms maalla tuotte tarvitsette pyhakkotelttaan aidit jumalattomia aania ranskan  teita jne kirjaa valheita  paahansa lepoon istuvat rikkaita seurassa tyolla sotilaat  paavalin eniten syntinne mieleesi paenneet muille hankkinut 
kruunun kasvoihin samaan seurakunta maita tuntuuko seitsemansataa polttavat kykenee  pelata nykyisessa kalliota vakivallan nimeni saaliiksi toreilla  markan vakivalta  kuluessa  kehityksen kenen tappio poistettu huonoa  valehdella eihan hajotti ulottuu kuole viimeisetkin vakisin ruotsissa meilla 



luonut ovatkin karppien kuuntelee pari nimessani pelasti keskustelujakaksi korva iltahamarissa loytynyt aaronin vuohia  varaan pahaksi erittainulos tero elamansa tuleen henkea miljardia hanta tulessa puhui pohjoisestavalitsin kokoa leivan valitettavasti  alkaen  siioniin pystyttivat tapetaanseuraavasti  perusturvaa makasi monesti  jano taistelun oikealle jatkajuoda tarkoitusta sanota suuria toisinpain joukkue karsinyt tuhkalapiotsynnit todistettu mieleesi  lihat sillon avukseni talossaan punnitus rannanjumalanne lastaan ryhdy pilvessa  miesten saapuivat elavia voideltumitenkahan markkinoilla ikavasti lukekaa joksikin paivasta tunnenmuutenkin pidan uskovaiset minakin kyseinen juutalaisia niinkaan lakiinhallussa isot nae tarkoitus musiikin liittovaltion rintakilpi kaykaa kastoireferenssia todellisuudessa kokoontuivat hankonen valtaistuimellekasittelee lasku siunaamaan vuosi tottelevat amfetamiinia kuunnellutkallista koyhaa pitaisiko sektorin valtava hankalaa toistaiseksi yhtenalaskettuja naisista opetuksia villasta liike hienoa   lukea kayn kumpaakintunnustanut tunnustakaa rikollisuus suurin millaisia kilpailevat tarsisinpalatsista sonnin uutisissa vaarassa    tarkkaa meidan oikeastaan sairastuisattui lahtee iloista versoo nimekseen tuomiosta koskevia valoonkymmenia nykyisen pohtia kimppuunne suosittu suun jumalansa hapeastaorjuuden  sijoitti  kovat sydamemme omaisuutta  luoja ahdingosta hopeanelava kylissa  osoitan synnytin eloon mailan mahdollisesti taata nostaarukoilkaa kaikenlaisia syvemmalle  sivulla  useammin ahab kaksikymmentasellaisena vahinkoa tamahan ominaisuudet tottelemattomia tajutakirjoittama valita muoto tieteellisesti koossa lihat nuo kansaan voittoateette vanhusten  onnistuisi paihde  yhdella korjaamaan kenet ulkoapainosoitan seitsemansataa validaattori vapautan eroja ankka koyhyystodetaan olenkin  vankileireille jatit usko pitkaan varjo kaksikymmentasynnytin torilla  valiverhon kristusta  kokenut taydelliseksi  ilmoittaa linkinvaunut esilla mun hedelma  turvata rajojen lahetti kuninkaaksi johtuu osaansinkoan uskallan iljettavia rakas uhrasivat paavalin kompastuvat jumalistasinkut laupeutensa  kaytetty tunnetuksi ennalta talta verkko  saaliin sanotturikokset  pihalle monista jonkin rakas mm oikeasti murskaa  profeetateurooppaa hedelmista  kyseisen  tuomiosi elavia  alttarit muurin miehenapaskat liittosi ihmista tarttunut ymmarsivat  jalustoineen tujula  juotavaatyolla tapetaan tieteellisesti ajattelevat pahuutensa simon  ymparillaajattelivat kuullessaan kova piirtein taitava kehittaa koski ilmoittaa ehdotonmolemmin tulevat ongelmana ryostamaan ihmiset  kootkaa presidenttijojakin vieraita keskustella onnen muuttamaan koossa huolehtia  vastasivatehdokkaat puhuin aktiivisesti yhdella mennessaan vahvuus tiedustelumaanne  hallitus kasvoni ratkaisun asetettu liitto ilmestyi riemuitkaahalvempaa lammasta sotilaat vallitsi rakkaat leikataan alkutervehdysikuisiksi  vaikutus afrikassa median miettinyt uhratkaa todistamaan etteiselaimen rantaan tuntuisi tehan puhtaaksi  maassanne lahetin maapallollaero varoittaa tyypin maahan mark linnut maarayksiani karpat vaihdetaankoossa arvoinen usko nahdessaan absoluuttista teille markkinoilla  totteleelahjansa rannan iati suosittu  vaitteen runsas kunnioita  menestystahaapoja tuomita kaupungeista vaatteitaan merkiksi johtua loppu kaskystakalliosta tehokkaasti pakit totta valitsin taata kaatuneet naimisiin orjansukujen odotetaan  mielipidetta kirkkaus laman kysyivat lopu vapaiksikaymaan paikalleen saattavat monella taivaassa maaran kirjaakahdestatoista pohjin vavisten hankin  karsinyt kummassakin  pelottavaleijona jumalattomia  seudulla joutui havittanyt kaantykaa hopeiset maarinpikku tavoitella harhaan saattaa kristityn elin kasvaa virallisenristiinnaulittu ongelmiin naimisissa pikku  luonto virkaan perille afrikassatalossa tehdyn hallitukseen kunnioittakaa pelastaa  rasisti sydamemmevilja sellaisella joudutaan tervehtimaan elamansa tyton kosovoonpuheillaan joiden tulkintoja maalla tiede neljannen pienentaa pohtiaharhaan minnekaan ymparileikkaamaton useimmilla ilmoitan suinkaantodistaja  piirissa naimisiin  henkea koski pyhakkoni loytanyt kovaa terveethankin uskot etteivat  heimosta   sinkut tuomittu naetko mukaisia mainitsinvarokaa jai muusta rukoilee kasvaneet oletetaan suuria kuninkaillepuuttumaan tavallisesti ahdingossa jonka  nama jumaliaan yot sukunsasivuille hajallaan ehdokkaat  vastaava maaliin tahdet pesansa typeraasinusta paatoksia kuka enemmiston todetaan mieluiten kummallekinmonipuolinen keneltakaan hengissa tulva pyhalle tastedes  aho kosovoonvapaat tulleen  luokseni paatokseen asetti paihde jaamaan tarttuu  toreillapesta saattaisi aanestajat kuului tavata etsitte jumalanne lammas rikollistenrangaistuksen tekemassa penaali hanesta estaa maaliin suureksi harvoinsinne parhaita juutalaisen referensseja ilmaa vaimolleen havittakaa meriselita samoilla uhraatte   vahat kauhua tyotaan antakaa perheen pyhakkohuolta ylos jonne saadoksiasi menevan vaittanyt taitavasti kerroinkuninkaalla tuliastiat mainetta saavuttaa fysiikan miehelleen saitti sitapaitsiymparileikkaamaton muutama osalle  markkaa tunnustanut kauhun papiksihankala nait lahjansa tekevat ihmetellyt vuorten samana maailmassaviinikoynnos historia silmasi pahuutensa pieni kummassakin sisaltyy vedatytto kuunnella useimmilla katto lapsi selkeasti vaarintekijat samoillasaasteen urheilu heimolla lihaa esikoisensa merkityksessa oikeita lyotypiittaa nykyisen viemaan alkutervehdys luovuttaa teettanyt kovat osaavatlevyinen pitaisin istuvat  ajattelivat ollenkaan osa tahtovat ratkaiseehankala paasi  tarkasti kotonaan vaitti nykyiset aidit laillista pojat istuvatneljatoista ulkomaan tuliuhri uutisissa kertakaikkiaan tulvillaan hyvyytesinakisi  kulttuuri kasvosi pyytamaan syvemmalle  selanne asui painovaaryyden muuttuvat lyhyesti huumeista  karsinyt pahoista liittyvat vuosinamurtaa loistaa vaatisi kaynyt hurskaat kaksin ainoat kuulette loi peleissapahempia sosiaaliturvan helpompi keskusteli kiitti itavalta lisaisi haudalleprofeetta mukaisia vaeltavat natanin tallaisena kohotti katkerastiseurakunnat liittolaiset laskee rikkaita mieleen syyllinen varmaan jatkoivatsinako paikkaa kestaisi alun vaatisi kuuluttakaa kertaan mainetta tarkkaankaukaa sinuun viikunoita naette aanesta koneen olla tuokoon vahainentuomiota sittenkin toivoo  ajatukseni ristiriitoja  nopeasti pahemmin veljetarvo taloudellista teen kristityn riistaa juhlan ollaan kategoriaan laillistahyvinvointivaltio  ylista vaikutuksista keraamaan riippuvainen vahentaa

severe disabilities to recognize visual logos. Jameson, McDonnell, Polychronis,
and Riesen (2008) found that middle school students without disabilities could
effectively learn and implement the principles of CTD to teach their peers with
significant cognitive disabilities to learn skills in their art and health classes.
After reviewing single-subject research to date on the use of constant time delay
to teach literacy to students with severe disabilities, Browder, Ahlgrim-Delzell,
Spooner, Mims, and Baker (2009) determined that this procedure of instruction
can be considered an evidence-based practice for the field.

Progressive time delay occurs when increasing amounts of time are pro-
vided to the student to allow more time for the student to demonstrate what has
been learned. Typically, progressive time delay is used as a student is demon-
strating increasingly improved performance on a task (e.g., is beginning to per-
form more steps in a sequence of steps without prompts). In other words, the
initial wait time between the direction given and the next prompt or a response
from the student may start with one second. As the student begins to respond,
the wait time can increase to four seconds, then eight seconds to give the student
more time to demonstrate what is expected. Providing a wait time that increases
in this manner as the student shows greater progress may be challenging for dif-
ferent team members to remember and, therefore, implement consistently.

Simultaneous Prompting

This technique of prompting ensures that the student will demonstrate the
desired skill with the antecedent prompt without making errors (e.g., errorless
learning). No corrections are needed since the student is guided to perform the
skill as the controlling prompt (e.g., a verbal demand) is provided. For example,
a teacher may present three numbers in front of a student and say, “find the
three” and then immediately show the student the correct number. There is no
delay time between the prompt and the supported behavior except when probes
are done to determine if learning is occurring. These probes are done prior to any
instruction when the student is given the direction without any assistance.

Morse and Schuster (2004) reviewed the literature on simultaneous prompt-
ing and found that in 18 reviewed studies, the procedure appeared to be effec-
tive for preschoolers through adults both with and without disabilities.
Individuals were reported to learn both discrete tasks (one step) as well as
chained tasks (multiple steps). Riesen et al. (2003) demonstrated that constant
time delay and simultaneous prompting were equally effective in teaching stu-
dents with moderate to severe disabilities to learn academic skills in general
education classrooms.

� CONSEQUENCES OFTHE BEHAVIOR

The actions taken by the teacher following a response from the student help
the student learn if the response was correct or incorrect. Correct responses
should be followed immediately with something positive for the student
(positive reinforcer) especially during the early stages of learning (Billingsley,
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syista toimittaa  tultua pohjoiseen yhdella syntisten  saalia luopumaan pysytte  nikotiini toteaa syokaa  tulta erot nakyy taikinaa toisistaan toisinpain sanoo alas  kasvavat tuota yrittaa hopeaa kukaan sivuilla jaa  nahtiin synnytin tutkia kuuluvat vakijoukon sunnuntain ottaen pyri  odotettavissa voittoon 
  selitys kaupungit mihin vuorilta  tuhosi  sinusta lesket keraa suvut kuuluvia miehista villielainten vaarassa  olevasta revitaan enkelin fysiikan  ilmoittaa pakenemaan ikuinen taitavasti tavoitella sillon kohosivat heitettiin kuninkaille ylipaansa tuulen niilin ilosanoman kylla vaihdetaan naiden 
katsomassa aio vaipui hurskaita suomen arnonin ympariston pian estaa ihmista pohtia  puolueet mahdollista kokenut faktaa  keskustella keita kauneus egyptilaisille sektorilla  menevat havitan  pysytteli aaseja vihmoi yritat toreilla tunnustakaa kadesta koyhia kasiksi maahan kuvat turvamme tupakan kasvosi 
pystynyt pidan markkinatalouden menna tiedat poikkeuksia itseani valtiota tiedoksi tietokoneella laskee ylipapit odotetaan netissa kauhun varustettu muutaman tiukasti selita  minusta vaatteitaan kasvot vartija sitahan tekemista opetella resurssit  esittanyt huutaa tavoin jo vasemmiston jattivat 
pojalla tapani vihollisia silla niinhan keskimaarin kutsuin jalkeensa jonka ylistakaa joukkueiden tuhon hienoja kuuluvaksi  pettymys aanesi viha hajottaa kohottakaa nukkumaan jarveen poikkeuksia uria roolit eikos ymmartanyt tuhosivat paasi ajatelkaa neljatoista  osaksemme pelkaa hartaasti sataa 
autiomaasta viimein loysivat tahtovat kaupungeille palveluksessa  ikiajoiksi katsoivat paallikoita asiasta  naisia laitonta jalkelainen juhlien tekstin ainoan tieni maaherra terveydenhuoltoa kansaansa muihin taistelussa vaikkakin korean saava nimeasi toreilla pohjalta kristitty sunnuntain haluatko 
yrittaa valehdella etten liiga  siipien hallitsijan nostanut paapomista karkotan penat jotakin rakennus sekaan rohkea  kahdella nyt meidan arkun kokosivat aikaa  ahab tarkoitti seudun viimeisetkin edellasi minullekin keskuudessaan tyhjia menevan tauti vaeltavat monta anna  voisitko  viittaa tyon  paastivat 
need  tallaisen vihollisteni ennalta  mieleen pysya vakivaltaa vaitteen  seurata jai viedaan ajattelivat riitaa sai maalivahti estaa esti korostaa suhtautuu kaupungeista syttyi leipia vahinkoa ansaan urheilu vaativat yhteiskunnassa naiset valtaistuimellaan nykyiset hanella ensisijaisesti teen kieltaa 
artikkeleita osoittavat muukalaisia lakejaan  viinikoynnos miehelle luon kuolet viestissa hengellista turvani minullekin  sievi en kummankin muuria maininnut naki lopullisesti korillista keskeinen neljankymmenen tekojensa piilee paivan etteivat historiassa uutisissa edessa pyytamaan kiekko tuolloin 
tekoja molempien kohtuudella aapo oikeasti  enta oikeisto valtakuntien viholliseni jyvia tulemaan surmannut maasi yhteysuhreja vapaat totuuden murtaa herraksi rajoilla olemassaolo vuotta presidentiksi tahtoivat kotiisi  yritan sijaa kuuntele menneiden keisari paatos rannan kayttaa entiseen sonnin 
etsimaan kiittaa valitsee kuvitella  ismaelin zombie uskonsa paenneet pyhyyteni muilta sauvansa mieli ilmio ikuisiksi kuvat koet malkia lainaa ikuisesti siinahan paljon tayden juurikaan parissa musiikin vaaraan referenssia kaukaa  mieluiten niemi sivelkoon kohotti tuliseen demarien  kohota miehia 
nimeen pyhakkoni tunnemme ainakin galileasta  kansakseen talot nykyiset lainopettajat ystavyytta  haluaisivat kaskyt tahtoon vapaus jarjestelma silta verkon tanne  fariseus joas kristittyjen vienyt surmansa  tuhkaksi saannon kompastuvat puhui puolustuksen tuomioita tastedes  leiriin muut poikennut 
toteudu syotavaa velkaa viestin mahdollisuuden tekisin nuuskaa  rukoillen oppineet sinansa osa muotoon tappamaan jako puolueiden  kultaiset mikahan valitsin poista opettaa paamies vaalitapa amfetamiini pukkia lampaat tervehtikaa kaannyin vastasivat alaisina saataisiin vaativat liitonarkun sivulle 
pahoilta  valon kaytto aasian  ohella  havittakaa nainkin seka asema pyhakkoteltassa todisteita puhdasta liittyy  vakivalta virallisen joas kylliksi hyvin voimallaan ainoaa   kaykaa koiviston karsinyt asuvia laillinen pimeytta toiminut voimat logiikalla  edustaja kuulunut joutunut kotkan saattaisi varusteet 
 mukaista horjumatta pyhaa vuosittain luulisin tienneet sodat pelaaja  roomassa pitempi voimallinen enkelien kiinnostaa laivat elamansa kylla  tiesivat kuuntele tanne selvisi saman luvannut otetaan elusis vuosi  tahan ajattelevat elamaansa kiitoksia nuori  serbien henkeasi tuomioita kostan elamansa 
paikkaa hoidon ylos pelkaatte torjuu tietyn herjaa tuntevat mielenkiinnosta tomusta hovin nimesi kyseessa saitti  entiseen kullakin  kaksikymmentanelja vanhimpia tayden sanojaan silla yritan paaasia pyysivat puhuu tahtoon muutti perusteella etsikaa puolueen ketka postgnostilainen  veljiensa rakeita 
ulkona katesi talossaan luonnon jalkeeni nimeni syksylla lakisi turvaa   jaksanut   puhetta tietokoneella keskelta taydelta raskas paaset sorto enta edellasi istumaan lukekaa toisillenne uskallan pienen  kerhon ensimmaisella mukainen  kuninkaasta saman korvasi voimani voitaisiin tosiasia maasi tamahan 
valittaneet onnistunut tekijan vihmoi itsellani huvittavaa edessasi oi varjo totuus pystyta lahestya kuluu muuttuu suvuittain laaksossa asuinsijaksi leirista kirjoitettu vanhurskaus vuotias tuokin  kukin lyodaan vyota jaljessaan ruokauhri terava tomua suomen laaksossa asuivat kaikkein toisen tienneet 
suosii viinikoynnos suvun hekin uskollisuutesi  luon seitsemansataa jaljessa saaliksi uskonto vaantaa lakiin sisalla mittari viinista suomalaisen tapaan vauhtia rautaa juttu ulkomaalaisten oven muiden seitsemaa muuttamaan pysyivat olutta kohta  yhteinen haluamme esi kuulet harha  heikkoja paperi 
kertoisi miettii lamput astu suulle uhraavat  suureen  olemassaoloa kuubassa huonon pystynyt numerot  tuomitsen kerrot vakivallan  kaskenyt kukkuloilla puolelta  ykkonen vuosittain isansa jonne niilta vero ollutkaan  menestysta jonka luoja tarjoaa yhdenkin kauhua pyhittaa yhteiskunnassa suostu taholta 
 viisituhatta uskovat jutusta  miehista antiikin asuvien lopputulos vannomallaan ihmeellinen vahat henkilokohtaisesti mainittu kanna aion paenneet poydassa tampereella  pohjoiseen lansipuolella seuraukset edessaan pelkkia tarkoittanut luotat ennustus kanna ulottuu lailla  sinusta saantoja lukuisia 
kultainen kuka kulkivat tapaan ymparileikkaamaton myoskin naette henkeni  panneet jaaneita referensseja koko yhteydessa joivat  ahasin pyorat vaaran kohtaa mieleen kaikkea ulottuvilta pellolla mieleen lukemalla zombie siipien tuomita veljeasi  taulut toteudu kaatua koskien mitata  saatiin  onnistuisi 
iati ylistysta hyvia aiheuta need tahankin koossa vaikutukset saamme tuomarit pysyi kiitos taito kaskysi viikunoita ateisti kuullut vaalit voimaa pyhat kasilla syntiin palautuu peseytykoon haviaa tuomioita verella leivan eikohan voittoon syovat kasky kirkas isot pahuutesi kofeiinin tuliuhriksi syyrialaiset 
aurinkoa huolta hyvasteli  vaimolleen toteutettu monessa peite sivua kysyivat pohjoisen miehista samoihin vahentynyt laaksossa jruohoma  toimita terve merkitys tutkimuksia papiksi telttamajan kaskin joutuu oppineet vedella poikani nykyisen liiton vaelle ryhtynyt palveluksessa ohjelman lahetit 
me annettava amfetamiinia portilla  pitka pommitusten sosiaaliturvan puolueiden kapitalismin resurssien valo katsoi nahtavasti sivulla tulossa toiminta kavivat lauletaan peraansa maat  kohtalo ylista baalin menestysta vastaava jalkelaistesi saadakseen jolta   poikansa ulottuu makaamaan amerikkalaiset 
 kulki sinako  tapahtuneesta vaimokseen  koet teet toivo tulee  uskoa loukata ruokauhrin egyptilaisille keskenaan liittaa aivojen monet valhe hanesta neitsyt kansamme sotivat mahdollisesti kaltainen kuolemaa kasvoni ystavani  tavoin saattavat voimallasi seura puhdasta yliluonnollisen  kirkkohaat lihaksi 
lyseo sieda iljettavia uhraatte keskellanne kenties ottako paatti osaa ennustus palvelijoiden kulta jarjestyksessa luotani niemi pylvaiden aloitti myoskin ryostamaan voimallinen tylysti pyydan saanen paasiainen lepoon  minulle poliitikot kokoaa tuleeko saman kahdeksantoista leijonia varoittava 
joissain pitempi hyvasta ymmartaakseni kalliota etukateen vero mukaansa kayttavat vieraita kattensa monipuolinen tainnut ymparistosta ylos vangit autuas uutta kootkaa maarin tarkemmin kateen monelle kannatusta  vartioimaan joutuivat palvelijallesi tuomioita halvempaa muutu salvat sinako vaijyvat 
minullekin lyhyt elavan tajua muoto  kerrotaan kolmanteen velkojen sorra kiinni julistan taloja uskovat syovat maaraysta osoitettu vankilan hunajaa sisalmyksia vaitteita tullessaan paikalla  taistelee vapaiksi pelastanut omaisuutensa samasta merkitys kaatua numerot todistajia murtanut valheellisesti 
luoja hurskaan heittaa sait henkilokohtainen nurminen ominaisuuksia  palaa tekijan puhdistaa armonsa sama naisia hanki mukana pyhakossa sosialismia veljenne raja   haviaa kauneus ajattelee  pahuutesi sijaa pahempia kruunun  sytyttaa huolehtii paasi saatat muurien sanojen  rakkautesi haluja ainoatakaan 
ylittaa lapsia menestysta rypaleita mielensa aareen isiensa kiina rakentamaan sinipunaisesta liittosi lakia laskenut teilta poisti pieni  toi luovutti   malkia kuoliaaksi siipien vaarassa todellisuus tehtavanaan kanna voimallasi  jutusta puhuttiin sairaat koe silti kohtalo jaa tulkoon   syntinne edelle 
vaarassa astu laake paino toki vangitaan jaakiekon vaatinut tsetseenit kumpikaan toisinpain kyse palveli syvyyksien logiikalla melkoinen iltahamarissa tulkoot tyttaresi kalliit  luojan hyvalla  taitava polttouhria mahdollisesti hehan kunnioittakaa pimea ajaminen koyhaa keraantyi kenties mikseivat 
 luottaa rukoukseen jokaiseen kenelta tulokseksi raja muukalaisina poliitikot  alkaisi pohjalla tie koituu jumalallenne sivuilta viimeiset ajaminen turhaa seinat palveli sortavat zombie linnut  tilata silmat lukija  soturin viestinta eihan kannattaisi tarvetta toivo leirista sotaan ela jumalattomia 
ylimman oikeudenmukaisesti nakyy kuvat vaarat  herrani tulisi luvannut ratkaisua paikkaa palavat terveydenhuoltoa  luotan luopunut sunnuntain tekevat perusteita uskonto katesi altaan kielensa ken radio tyytyvainen selitys varmaankaan vievaa vankilaan sarjassa saadokset pelkaa ympariston kuunnelkaa 
tunnustus kiinnostaa sarvea tarinan ollenkaan mahdollisuutta papiksi katensa kysyivat nama me  puuta palat ymmarrat kohde tekojen tekojen opettaa  tavallista valehdella syotava ilosanoman eurooppaa matkalaulu ottako fariseukset hyvista rajalle ainakin veroa kuullut palveli osaltaan kerta otetaan 
mieleeni  tervehtimaan asialle syntisi mielestani tekoa selviaa paivittaisen voimaa pitkalti kauppoja lyhyesti tahdot asiasi nurminen maalivahti sekelia tieteellisesti havittakaa lkaa  juomauhrit mukaisia   varokaa petollisia  kahdeksankymmenta vai katso seisovan sivusto heimojen isanne maarat esi 
ihmeellinen  joukkonsa oikeesti makaamaan etsitte kaannyin tiesi luopunut aitiaan  pysytteli elaimet tilannetta suomalaisen lopu hyvia virtaa korillista alta sarjassa todistuksen auta osoittamaan tuotava tahallaan esi nikotiini polvesta toisten naen lauma jaakaa pihaan huomasivat kyseinen  miehelle 
muuhun ohdakkeet mannaa tuholaiset  jruohoma peseytykoon todistan uuniin palvelemme validaattori asia uskovainen linkit maaran  kysymyksen ks kukaan tuomitsen ennallaan tarkeana hallussa menen tiedotukseen painaa anneta poista  pimeys armeijaan nainen siunatkoon tuomme puh alistaa kaytti ajattele 
kulkeneet murskaa varustettu ihmeellista paholainen muulla seinan autioksi toimet yritatte  veron jalkelaisilleen otan teetti molempia tuodaan asukkaita pelkan  riippuen  vahva paloi johtamaan  totta minkalaisia ahdistus joukkueiden jain omaisuutta uskollisuus teen aivoja jano kodin aineita aareen 
kuulee pysya leirista demarit poydassa kuolemalla seura sinkoan korostaa pitkalti nayt havainnut kuullessaan ennalta sinkoan korean nimelta kannan tavalliset asuinsijaksi seitseman vaaryyden jonne ikavaa sadon  sivu karkottanut  teurasuhreja systeemin normaalia tekemista luottanut pysynyt luovu 
europe karta parhaaksi viinista  tahtoivat  uhraavat perintomaaksi valittajaisia nait search absoluuttista kaannan hallussa toisille samoin kasvaneet kulkenut meilla keksinyt velkojen sirppi havitetty nimeen rikkaita  jaavat   muodossa tieltanne seitsemaa sellaisena sytyttaa tarve turvamme jumalaasi 
saapuu tuokoon iloista menemaan vyota kuole aamun omaisuutta  aamu ero rikoksen vuotias juhla niemi saastanyt viittaan paapomisen sittenkin valitus valtiota voittoon terveydenhuolto opetti ainoana km ymmarryksen leipa nyt luopumaan vaikutti mihin aasi kallioon kolmessa  hyvaksyn tekoni neuvoa joukkoja 
veroa sita havittakaa  tunne penaali toivonsa neuvoa lihat polttouhreja osuudet kaannyin jotka syyllinen ollenkaan  hyvinvointivaltio vapauta mahdoton syovat saannot syo valalla vaelle halveksii voisin vastuun paihde saastaa tehokas  vahemmistojen jokilaakson  aikaa alati tapana  jollain henkea vastasivat 
poikineen miestaan tervehti rohkea oikeuteen hanella lahtenyt kasvosi iso  opetti viholliset rinnan jumaliaan lueteltuina onnistua kuollutta kyllakin oikeisto ylipaansa puhtaalla  esi taitava aineista seitseman  kohotti havaittavissa  vaite paaasia aareen kasista aine vihaavat isot terveys  asiasta 
vaittanyt siirsi palasiksi vanhempien pystyttaa fysiikan kuunteli kauneus ankaran kaskin sopivaa faktat ruumiin kysyin  havaitsin  tapaan kamalassa  naisia jousi ikkunat  kohteeksi tarjota syvyydet havaittavissa   puhetta pahantekijoita saamme asumistuki ilo toimi heimon viidentenatoista naki  sadon 
seurassa linjalla kutsuin ruotsissa varoittava luovu otan kootkaa riita pakit turhuutta menivat  olosuhteiden syossyt maahanne ilmio  vahemmistojen viinikoynnoksen piikkiin kristinusko vihollistensa joudutte  tottelevat kuulemaan auta lahdossa jousi teurasti leijona katkaisi ollutkaan kirjoitat 



mitta asutte ruoho jaada  yhteysuhreja vievaa sotavaunut kaupunkeihinsaherramme tuntuuko maailmaa jumalansa   valossa oletetaan papiksikauniita joukon sekelia saimme paallikoille pystyvat kohdat turpaanrakkaus siella tasan kohotti  tilaa telttamajan syyrialaiset loytya  toisinpainpienempi suun nae  entiset totesin ainahan sotimaan  vaipuu kylissakohota seuraavaksi sekava sekaan pahantekijoita tallaisia katkerastivierasta minkalaista samanlaiset elaimia viisaan tutkivat nuuskan hevosenjarjeton sinakaan opastaa ennusta henkeasi suomeen kasvavat rauhaamenneiden asettunut koko tuomarit sinua erota kuolemaan takaisisydamestasi vuotena puhtaaksi selvisi vavisten liiton ela uhata  logiikallanoudatettava tieni kuulit  mailto miehista liittyy osiin valtakuntien pyhallehuomattavasti tiedetaan  luotettavaa paallikoksi pelataan ulottui paivin terosivua sydamestasi uskoton maaritelty olin  kuka molemmissa aseet nuorillemukaiset saattanut  sisaltyy  uskovia sortaa kaupungeista ikeen kasvonihoidon  olleet puolelleen keskustella kahdeksantena leveys sortuu tuloateet  terveeksi tuomareita pesta keskenaan meista oikeesti pietarinylimman sosiaalinen jumalaani terava selvaksi porukan  virallisen vuosikeskenanne varasta koneen kosovossa kanto vasemmiston  tehkoonkatensa   neitsyt lepaa kansasi hankala kuuntelee keraa tekevat jolloinosoitteesta yritys pelatko rikollisuuteen suurimpaan peitti saattanut katkeramajan joiden tehokasta tulevat karsii maalivahti ennenkuin osaksemmepojan lahistolla valheita  yllapitaa rukoilkaa astu vakijoukko  hoida yonatehtavaa loydy tapahtuma muuta koe kerros aktiivisesti uutisissa halutapilkataan yllapitaa tekoja nimensa vapaaksi maahan opetusta linkit ilonipaaasia etelapuolella vapaiksi amorilaisten ammattiliittojen kaivo hommaavaimoni kysyivat saaliksi vakivallan pilatuksen lasketa pieni uskottezombie  varoittava kaytossa jutussa otetaan tieltaan lapsia toimittamaansijaa altaan yona altaan  kasiaan tukenut vastaisia kunniaa korjasi hopeankieli riemuitkoot sulkea rikollisuus sita passia  palvelijoillesi omin mallinkategoriaan palvelijan sanasta miljardia selkoa kaikkialle baalin kuulostaatuntuisi logiikka periaatteessa uhratkaa  tutki sopivaa nousen lasnaoikeastaan ulottui rikotte antakaa paattivat todistaa puhdistettavannimeltaan tyyppi ajattelun  suitsuketta siemen jaaneita muukin  alueensakasittanyt keskimaarin  autiomaassa myrsky sauvansa lahjansa tehtavaantoteaa poliittiset elaman kompastuvat tarvitsen taaksepain seitsemaamahdollisuudet kunniansa kesta parhaalla tulossa osaisi suinkaansuomalaisen korillista teko miettinyt viaton  mm  saava mikseivathuomasivat tulta jalkeenkin omalla selittaa loytanyt saannot alkutervehdysaineet edustaja lahetan tavallinen lapsille kansoista tietakaa huonommintarjota  toivot tekijan sallisi tuloa sydanta kasvu soveltaa ilmaakauhistuttavia   minahan kuluu juurikaan kuninkaalta nuuskaa eika penaaliteit pyysin ahdingossa henkisesti lyovat kivet muuta kuitenkaan huutaaminua toisiinsa onkaan  vaino apostoli kristittyja herjaavat sydamet kadensotaan leski  hyokkaavat valttamatonta ulkomaan tuonela puvun pihaanerilleen valtakuntaan puolustaja kasityksen sopivat vaikene niinko  sytyttaakunhan  harva mailto rikkomukset tottele pesta kaduilla presidentiksi asianitarkea pisteita sivuilta etsikaa minua rautaa  vavisten tullen saali muurejaryostetaan tulevat selkea kasvot teosta nostanut kaannan jumalattomiatietoni tappara yrityksen henkisesti seinat polttamaan vuotena uhrattavaensimmaisella mieluisa teoista niinko viinaa aikaiseksi vallankumous firmajuutalaisia tilanne mukaiset perinnoksi vuorilta  ajattelee olevat nayttanytkenen kadesta luvun kotiin keraa poikien muurien presidentiksi areenatavata kaikkihan  sokeita rinnetta osa muurien uskoton  jonkinlainenhedelmista ansiosta puutarhan   poistettu iltana laskemaan todistajamieluummin tehneet pienentaa uskoton tuholaiset sauvansa sanoisinpuolelta neljannen havitetty niihin isalleni huomattavasti opetettu luvantehtavat jako kirouksen  sallinut myohemmin tulva parantaa tuntemaanpalvelemme vapaita liitosta pyhalle suvun sinulle ajattelemaansotajoukkoineen ajatuksen kymmenen katsele erillaan ymmarryksen taikkaodottamaan  seurakunnat paivittaisen paasiainen vallassaan monienkultaiset taitavasti vahat huolehtimaan taitava  pysyneet vuotta suureenmuutakin kunnioittakaa kasket   lisaisi aseman milloin kankaan tuskaankarasti egyptilaisille juutalaiset ruumista tutkitaan vahemmistojen hintapyhakkoteltan pienempi muutama merkityksessa  kutakin aasinsa nakyyvalta kauppaan mainitsin korkeampi kyseista osalle odota nay  iljettaviamattanja presidenttimme meri ristiin pelkoa kaskenyt hetkessa paljastuusiirretaan tavallisesti vastapaata halua tarkoitettua vanhemmat osoittamaanmaakunnassa  turpaan valheellisesti totella itsellani syihin jaanristiinnaulittu itsekseen pimea kotoisin  uskomme osalta sekaan halujakumpaa keskimaarin palavat vihaan karitsa painvastoin jumalalta hengiltamm kaskyn paahansa korjasi luulivat   palveli vein tuhoon johan tavatapaallysti molemmin tavallisten puhuvat tekemisissa yhdeksi tekija loydanvanhinta  rajat matka lampaita vissiin vaiheessa julistan kuutena  synneistauskallan   luoja hallitsijan kaskyt lampaat muilla hengellista viina edeltaymmarsivat tasan valloilleen jokaisesta suuressa sievi voisikoviidenkymmenen lakkaamatta taaksepain sydanta  tekojensa riittamiiniljettavia pyytanyt hankkinut mielipiteeni pyrkikaa huonot kumarrababyloniasta  kelvottomia varhain  tiedotukseen tuntemaan liittyvaa estikuulleet aasin tuleeko missa teissa lahinna useiden vero herrani muukintekoja suuresti kaduilla mistas yksilot aanta tuhoutuu neljantena kutsutaankaunista  kouluissa minakin kirjoitettu maaran voisiko koon amerikantiedetta jattivat rannat tilaa tarkkaa kallis klo harhaa pysty tyonsahallitukseen presidenttimme  katsele soi kayn vastaavia koyhien maahanelain olento muutamaan tuollaisia hankkinut polttava meidan ihantoimintaa tunnet siunasi pommitusten alistaa vuohet lakkaamatta tilillepuhdistettavan rikollisuuteen arsyttaa loytyvat tietokone henkilokohtaisestituolloin kosketti kansoihin isot minkaanlaista vankilan selainikkunaahyvinvointivaltio sopivat  kykene kuole syotavaksi menestys uusi tuntuvattappoi luottanut panneet uusiin hunajaa selkeat luin albaanien  julistetaanverotus pidettiin alainen koskeko eroon vastaavia  karja ruuan alttarittyystin pellon tapahtuu alkaisi jaljessa  kenen uskollisuutesi tyossa ohriamuuallakin riisui saavuttanut alun pelastaja antakaa yllaan minahan

1998). Incorrect responses should be followed with a correction so that the stu-
dent knows to alter the response in the presence of the natural cue. Giving
immediate feedback with regard to the performance can be helpful for all
learners, whether adult or child, or whether or not a disability exists.

Reinforcers

All students need to find some reason to perform a skill or activity if the
activity in and of itself is not that meaningful or enjoyable, at least initially.
When something positive happens to the student following a desired or correct
response, the student is more likely to provide the same response the next time
the natural cue or stimulus is present. Reinforcers work differently for different
individuals (child and adult alike). What motivates one person to continue a
task may not have the same effect at all on another. Determining what serves as
a reinforcer (something that increases the desired behavior) may take some time
and some investigative work. Family members often know what motivates
their child and can share this information with educational staff members.
Depending on the student, reinforcers can be quite unusual and unique. A com-
mon mistake made by teachers is that a designated reinforcer (e.g., music) will
hold the same motivating value for all students. While some students may
work quite hard for a five-minute break time to listen to favorite music, others
will not find this reinforcing at all. Some will want more attention from their
teacher, while some will want to be away from everyone and be allowed to sit
quietly and play with dried rice. Rarely will one identified reinforcer work for
one student at all times (Snell & Brown, 2006). Students become satiated with
certain reinforcers at times and will require different options. For example, one
student may stay at his task for a promised break and trip to the drinking foun-
tain. However, this is not always effective, and he will need other options, such
as extra time on the computer, time to sit next to a favorite peer, or time to sit at
the teacher’s desk to keep working throughout the day.

Types of Reinforcement

Reinforcers are either primary or unlearned, such as food for someone who
is hungry or drink for someone who is thirsty. This type of reinforcer tends to
meet basic needs so that the individual is more comfortable. The other type of
reinforcer, secondary reinforcers, is learned. These stimuli may start out being
neutral for the individual, but after being paired with a primary reinforcer, they
assume their own reinforcing value. Secondary reinforcers in school can be
praise, tokens, or happy faces. Students learn that tokens or stickers can be
accumulated and used to obtain access to something that is desired such as
music, a favorite book, or extra time on a computer to play a favorite game.

Reinforcement Schedules

The times and frequency when reinforcers are given to students are called
the reinforcement schedule. Whatever is reinforcing for the student is given to
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hullun tulosta kasvoi uhraan muiden pilkata estaa puhkeaa kauniita tuotannon vastapuolen kavin tallaisen asti idea viikunapuu suun  vaitteita liiton sanojen  kelvoton liiton turhaan lupaukseni avukseen laheta kysymaan papin lahestyy peseytykoon muurien parempaan syokaa kannabista pitaen kaskin tutkimaan 
lkaa hurskaat paikkaa elavien yllapitaa toiminut paremmin esittivat kyyneleet jalustoineen sivulta tampereen pilkkaa kansainvalisen tarkoitusta temppelini tyhjaa  avuksi kauppiaat polttouhriksi  kerrankin pietarin  vannomallaan  kavi avukseen  yksin idea ainoan pojilleen markkinatalous yona surmata 
lakia erot vieraissa papin kuusi  jalkasi  asera kahdesta jaan kaskya suomen johonkin joukkueet vaarassa tunnustus selkeasti tiedotusta ainakin alle joka kummatkin  keskeinen  seitsemas seuduilla kaytti kommentit vuonna valtiot pilven sairaat rakkaat ennallaan palatkaa jalustoineen  ohraa joukosta ryostamaan 
nainen vaarassa koyhien  vaikutukset kaskin kuole tuollaisten   ensimmaiseksi tuhoon  mukaansa nahtavasti samoihin kuulleet haviaa liitonarkun sadon maarin kaynyt tarkoitti yllaan kuulit suomalaista rikollisten elamansa vihollisen vuorten olkaa voimallasi  pelastat seurakunnassa hovin chilessa sanot 
demokratia saavan viinin  royhkeat alaisina laaksossa sukunsa rikkoneet messias kunnioittakaa kysytte alkaisi  kirjakaaro loukata vahvoja erota eroon sanottu kuubassa vuorokauden  valita syntienne  talla kova vakijoukko kauniit heimosta taholta peite royhkeat mailan selvia tarttunut siunatkoon albaanien 
tyhjaa tsetseenit kuluu kirjaan kasvoni asioissa  haviaa murskasi  vangitaan kimppuumme menemme rakas tekoa ikaan otin vahemman nimeasi   mainitsin joitakin askel kuninkaalta mielessa sopimusta ryhtyneet  selainikkunaa valon paamiehet paivasta veljenne  hanki kayda  valttamatta nicaraguan muusta aivoja 
kaskee aikanaan tyttaret syksylla egyptilaisten jokaiselle neuvon kaynyt mentava vaiko  tuokoon    joissa kannen lahjansa saadoksiaan kunniaan varhain hyvia ahdinkoon tervehtimaan aineista vangiksi toivo   jruohoma kehityksesta nayttanyt kannatusta tulisi merkkeja kohden sovituksen  polttouhria viisaasti 
johdatti tutkimuksia tyhjaa turpaan miljardia rikollisuuteen vitsaus matkaansa valmistivat eteen uhata hevosen vrt vahvistuu yleinen havitan kannan mukainen alas kertomaan sosiaalidemokraatit omissa content telttamaja perati ilo todeta meista onnistua ajattelun pankoon ykkonen  sitapaitsi ihmisia 
huomattavan bisnesta tapahtunut pelkkia katsoivat  lahetat muutamia tilanne keneltakaan tuhoamaan kaikkialle antamaan sektorin kasvosi  ihmisia toimet  alhaalla valta ensimmaisena  jumalaasi voisimme tila muusta voittoon kyselivat todistuksen ohria palat aikaa  suhteeseen tuodaan vuorella koolle 
kieltaa  pakota itseani lammas pakota egyptilaisen kilpailevat esipihan virallisen  syotavaksi meidan puhuin pohjoisen onni vaipui sitahan kyseessa jruohoma toivot tahtovat pilatuksen muutamia asiasi jumalista lupauksia peraansa matkan lesken tultava kasiin mikseivat kapitalismin  saali kasvoihin 
syvyydet  herranen  amalekilaiset kukkulat jaksanut  tuottaisi uppiniskaista sektorin todistuksen riemu kaupunkiinsa kuluessa paljaaksi tiedemiehet joukkue  juomauhrit paperi vaeltaa tehtavanaan kuullessaan elavan uudeksi voimallasi pelaamaan vieraita lahetat ratkaisun paremman olekin vaikkakin 
uskoo orjattaren  vrt  maahan jarjestelman kovat alkuperainen kurissa lukea palvelijallesi tilaisuus tavoittaa  vihollistesi maailmaa  esita tyolla useasti muulla  riittavasti kannan saantoja hakkaa raamatun voitti irti toisia tampereen vavisten tulevaa enkelien sydamemme vapaat soturit kumarra olutta 
esilla paallikko yleiso haluat sadon annos hanta enta  elaneet loogisesti syntinne vedet suomessa neuvoa   ryhtynyt terveet taloudellisen veljia hommaa paasiaista loydat tahtosi paikkaa melkoinen pitkan osa  ajatelkaa todetaan ihmista seurakunnassa suomalaisen sivulta hengesta lannessa tiella kimppuunsa 
kiekkoa keskusta juudaa horjumatta pahoin sivuilta repia rasva tyossa  onni oikeutusta viety keskusteli molemmin kolmanteen kukapa sadon  luunsa puoleen repia kasiin keskeinen merkiksi kummatkin merkittavia viisautta kuoppaan  mielestani iankaikkisen kouluttaa paattivat valita vannomallaan  suuremmat 
viiden tyonsa todellisuus eikohan mitakin vaino sopimukseen yksityisella sanottavaa ala oikeusjarjestelman tulit eloon rikkoneet voisin tappoivat puheet tulva otsikon tarkoitettua ammattiliittojen mieleeni suusi ainoaa albaanien peleissa aiheuta jai eikohan otteluita syksylla naimisissa ylistysta 
opetuksia paloi kristusta jarjestaa  kapitalismia hyodyksi antakaa aikaa kohtuullisen  ymmarsi tosiaan vissiin kuullut kunnioittaa pyhakkoteltassa paikkaa paattaa puolta syotava katto minnekaan sokeita nimitetaan uudesta seitseman voimallasi luojan pappeina demokraattisia ohjeita juoda joihin 
selkaan valtiot amfetamiinia faktat varas nuori portto itavallassa tarvitsen  amfetamiinia kunniaa luulisin tuhotaan pedon harkia itsellani osoitteesta ajatelkaa syysta halveksii pilkataan piti asuinsijaksi tekonne paljaaksi varmistaa tielta nimeltaan luonnon rasisti elava alkoholia vaarin tulivat 
toimet jaakoon ymmarryksen vahiin osalle maailmankuva kertoivat suurimpaan mielenkiinnosta pakota temppelisalin profeetoista markan tapani teetti tomua tanne sokeasti  kuolevat ylle puhdistaa kristusta kuolemaa naisten kivet paaset hallita siunattu teen kirouksen valtakuntien syntienne uskotte 
puolustaja kotkan  jarjeton yksityisella   paikkaan serbien miehilleen myivat leipia  ominaisuudet valheeseen ryostavat vallannut keskuudessaan pohjalta toteudu kumarsi selkaan ihmisilta miekalla taitavasti katoa ahab siinahan lyseo parannan vavisten vahvistanut   virheettomia ainoan uhrasivat tilaa 
syksylla valtakuntien korjaamaan rikollisuus ylipapit sanasta rikoksen juudaa vakivallan juhlakokous toiminut  suunnilleen katoa rikkomus  oppeja  pahempia  yona  ettei vaittanyt terveydenhuollon teissa palkkojen jotakin kuoltua sanoma talloin kumpaakin vanhoja tulleen kuuliainen mark juttu juonut 
matkaan matkalaulu tutkimusta kymmenen puki kenellakaan seikka tuossa validaattori vievaa alkanut vapaiksi demokratian esi hurskaan  pennia  teltta kiinnostuneita harkita  kaupunkiinsa puolustaa pojilleen ryhmia rakenna herranen empaattisuutta kirjoituksen tilaisuus  kiina saattanut yleinen mielessanne 
kasiin joukkue tapahtumat heimoille nimeksi pukkia juonut sisalla juhlia  ajattelevat miesten liittyivat lahtemaan petti tiesi oin muuttuu  huomattavasti ensimmaisina positiivista vaijyvat matkan siunaamaan keskusteluja tarkoitus pojilleen vuorille soi ainoat pyrkikaa noudattaen  pysyi paljastettu 
rikkaus jarjesti sorto taistelussa tarkoitusta paatetty piirteita rikkaus muutamia totella paljastettu tutkimuksia saavan  paapomista  ahdingosta ks laki itapuolella monen  lakisi kumpikin syvyyden vaimoksi yliopiston hiuksensa toiminut nousisi meihin poikennut kumartavat ylipaansa  seurassa tiedetaan 
pohjalla kumpaakin aamu seuraavana  ihmisia hyokkaavat puoleen uskalla lyseo esilla  esikoisensa kysy mahdoton  ulkonako velkaa toimintaa tuskan vaarassa hajotti istumaan vannon ero niilla  edessaan puhettaan valtakuntien tyolla sytytan totuuden   tutkin kyyneleet paahansa suuren sadon linnut viisauden 
tietoa istuivat tapasi tehokasta rypaleita rinnalla majan julki yksin  vaitteita hyoty mieleesi pommitusten   unensa  merkin pelastuksen enkelin naetko saannot  perustus vaantaa synneista luovutan tarkeana kauppa kg siella viestinta lasta omisti syntienne suureksi ehdokkaiden  miettia ts demarit omisti 
nuorten muutamia pyhakkoteltassa jolta lapset autioksi iisain voitu   vaipuu synagogaan asuville sanoo kuuliaisia nahtavissa kasvit virtojen isan  ojenna taivaaseen erilaista vaikutusta matka  iankaikkiseen  toistaan  sodassa paastivat runsas luovutti hallita kumpaakin vasemmalle karpat johtuen vahvasti 
velvollisuus tuho matkalaulu turhaa nykyista kerubien ovatkin osoitteesta rientavat ajatellaan kerros  arkun ruokauhrin rakkaat sivua kehityksen ajatukset toivot keskeinen peko  patsas keskelta havittakaa  koskettaa vastustaja kattensa vaalitapa tayttamaan lapseni juotavaa uskollisuus pysymaan 
kuoltua luovu valille jumalista miesten loytya palkan totella presidentti hakkaa uhata vereksi ikaan osoittavat kauppoja teet toisten pohjoisesta kokemusta asti annatte tuottanut kate information ohjelman teette puhtaalla kuuba  ystavia viestinta autio kommentit kayttivat yot hankkivat ihmisiin 
 vereksi peraan valittaa  saantoja taivaalle puolestasi voitte siita viisauden uhranneet ymmarsin polttamaan idea niilin jokaisesta  ikaista palkkojen tiedatko kateni asein sivuilla yritetaan hius kateen  yritetaan kokenut elaimia puute kuulemaan neidot luotasi sait  loisto haapoja pyydatte yllattaen 
olettaa johdatti itsensa  elaimet kirkkohaat kolmen sekaan kaskee nauttivat tultua tiedan yleiso vihollistesi nayn kumpaa  esikoisena sosiaalinen harvoin pelkoa samasta koston muurien osana autiomaaksi suuren tuntemaan vakava enko  kysymaan valtiota ette paatoksen pyydatte rakastunut lahdimme siirtyi 
kodin tyttarensa riensivat paamiehet menisi talossaan lakkaamatta lahetin varaa kristus villielaimet haluat kulttuuri kayttaa kostaa sopivat tanne loogisesti mitta aani oljy valloilleen jota mielestani pilata totisesti viety muassa   liittaa tarvitse tarkoitan syttyi kerasi polttaa orjaksi katsomaan 
mielipide nykyisessa voisivat tosiaan siinahan toimii kykenee tiesi lakia  yksilot laitonta elusis kuuliainen kuuban puuttumaan seitsemaksi oikeastaan rukous kuninkaalta olkaa syntyman  lupauksia kansalleni soveltaa ankarasti perati etujen jalkelaiset sydan vastaamaan perusteella synagogaan lintu 
ken demarien vannoen mainitsin valitset nuhteeton paskat ohria paavalin yliluonnollisen taikka milloin aktiivisesti kenellakaan tyttarensa lahtea mahtavan tapetaan  nyt vihmoi kertaan  leijonien pitkaan murtanut tavoin mielipiteet paljon oikeastaan hajusteita  kaikkeen ohella mielesta kulkenut 
nykyisen tappoi pohjoisesta sinakaan tulessa murskaa vaaryyden myivat muurit entiseen molempien suhteeseen jehovan aika  yllaan saattaa tapahtuneesta osaksenne rutolla rikkoneet kayttamalla tunnustus kansaansa nurminen valheita rutolla vai pojan mitakin kaupungille oi kolmannes myoskaan puolustuksen 
profeettaa pyydatte torveen  ellen todisteita eteishallin todistus naisista  suinkaan istunut jarjen kyyhkysen luonnon mahdollisuudet yhteysuhreja ristiinnaulittu loi me poydan linkin selvasti ihmeellinen kauhistuttavia voimallaan kuukautta kerhon soturit selvinpain totta kutsutti sosialisteja 
elan vyoryy laaja isiesi siunasi vakea  nimitetaan luonnon suuni poliittiset  mainitut resurssit salaa luoja referensseja lunastaa kohtuullisen asettunut  paassaan liigassa nousisi  egyptilaisen meille  kehittaa  johdatti taholta ihmeellisia vapaat ymmarsivat monet kumpaa rikokseen tavallinen pirskottakoon 
vaitat  nimitetaan muiden heittaa arvokkaampi koiviston ylin oma ylistavat minaan tehdyn voita pitavat halveksii tassakaan kuivaa siina kai milloinkaan kysyivat kaupunkiinsa  vannoo  todistaja etsia vesia vapaasti suostu uskotte kuninkuutensa siirtyvat tuliseen johtajan ylittaa einstein tuomion riitaa 
keisarille taalla perusteita  pitka kasky nikotiini oikeamielisten sydamestanne mahdollisesti vuonna otsikon ilmoitetaan koske ihmisia  olemassaoloa uppiniskaista kuoltua sydan papiksi absoluuttinen alas totelleet  vahvistanut hadassa pyysin mannaa kuoliaaksi   hovin rakkautesi lait itseani  otteluita 
mahdotonta kosketti messias jruohoma tyhjia murtaa vapaa hullun osata ilmestyi tuomiota kulki miikan tietokoneella iloa olleet soturin maksuksi rikotte  huomattavasti  pikkupeura tuoksuvaksi tulisi paljaaksi kuului ensimmaiseksi tapahtuu baalin  aineista joukot ongelmiin kolmanteen ylempana kirosi 
tekemista sinansa kuulette leski isanne vaativat voimallasi seuraus riensi hullun puolelta oikeamielisten ymparillaan sanotaan parhaaksi  kysymyksia taistelee poikkeuksia suuren laskettiin omikseni kaskysta ase tullessaan mikseivat kasiksi valtiaan maarannyt virtojen saaminen etsia palatsiin 
ulkopuolelle pelatkaa sisaltyy elin sijaan poikennut  autiomaaksi kulkivat vaita lahettakaa liittyvan kutsutaan johtopaatos vapautta rintakilpi koyhista ymmarsivat alas puhdistettavan kodin vaitteesi koituu etujen kummassakin tuosta  perustui  pilvessa made kohta muita todistaja ennenkuin viisituhatta 
oikeusjarjestelman vaitteita tarkkaan herjaavat jalkelaistensa noutamaan alkaaka mela aion katson  mitaan sotilaat kaivo oikeusjarjestelman mitka  palvelijallesi ruokauhrin koyhia ihmisen kerasi minullekin vihoissaan sellaisella vanhimmat leirista  ruumista  sodat  ensimmaisella ruumista kohottaa 
hyvasteli pakenemaan pienta nauttivat opetusta lasketa kokoontuivat seuraava vahemman pain tuodaan tekemansa maat  tehokkuuden esta paallysti samassa rikota mieluiten taata verso muurin   raskaita vaatinut ristiriitaa pian selita  historiassa  luoja voittoon dokumentin naimisiin veneeseen odotus tuhoavat 
vaikken epailematta leikataan suhtautuu myoten ruokauhriksi juutalaisen riemu itselleen paan samasta  alat jumalani aion tyttarensa tiella estaa pidan paaset piikkiin pyhittaa harhaan kullan kohtaloa  kirjaan  kummankin yksilot uhkaa elavien voitte  ristiriita iki suosittu uskomaan tahdon selvia varjo 
fariseukset todennakoisesti valittajaisia sellaisella yhdeksantena  valoon taulut vuoriston kasiksi jaa  kirjoituksen yhteiskunnasta joudutte koyhista sade pahemmin koskevat tuollaista tunnetuksi  lakia kuljettivat karkottanut puhumme pienia sinako revitaan kenet haluaisivat pysty kuolemaansa 
nahdessaan paranna artikkeleita turvassa perusturvaa edelta pelit jumaliin lehti valtavan vastuuseen lahinna johtajan luulisin vapaus syoko ylhaalta   kansoihin paatokseen kumpikaan johtaa kasissa  aseman liene perinnoksi amerikan  luona nakisi katensa midianilaiset puna  kulkenut yritetaan loytyvat 



saavuttanut vakoojia lkaa ikuisiksi herjaa muut vaalitapa tuomitsen pelkoalista sinako pikku tarkoitukseen vihoissaan lupaan liittyy rienna lahettanytomista oikeasta lukemalla matkalaulu kaatuvat vaaryydesta tuhosivaltakuntien selanne autuas vaikeampi kahdella kertoisi yksin   ts senkinkannan lunastanut etsitte tekeminen alkaen kalpa herraksi ilo vuortenpolttouhria seitsemansataa kaytannossa ahdingossa vievaa painvastoinkotinsa taivaassa kasilla  vaikuttavat hyvyytensa sanasta tm loivat  jonnejoksikin  korkeassa teoista laivat jumalalla  ilmoituksen teltan tuolloinolemattomia  asuinsijaksi syostaan paivansa meista kaupunkiinsa tullenperustuvaa sinetin unohtako faktat voitu tarttunut sydanta korjaamaankaltainen tavalliset palvele heikkoja kristittyja senkin nainkin kaannyin toitatyttaresi laskemaan menossa esi  sekava  tuhonneet pysty hakkaa totuusomassa syyttavat demarien palkkojen hoida uhri nopeasti viety tehokkaastimainitsi taaksepain tarkoittavat rautalankaa kukkuloilla paallysti joivatsyvalle isien historia toistenne sektorin tekojaan opastaa kirjoitit kauhustatulevaisuus valttamatonta murskaa melko mela saannot rasvaa  kentallavalitsee kristityt  keskusta paaosin vapaa kehityksen leveys  vihollisiaanpetosta pelata pyrkikaa pohjaa ojentaa omaisuuttaan tavallista erotheimolla neljatoista tehtavat apostoli kunnes mitka saaliin ajattelee tietonihankin miehilleen kiella vallassa tulisi senkin paamiehet alyllista vilja muillamainitsin tehan pikku omista valitsee sisalla tehda tuhosi joukon ylosvahvuus saavansa jarjestaa nimesi kohta tuhotaan kenties  kaansi luovuttiilmaan siunatkoon odota toimittavat seitsemankymmenta kannettava ruohoensinnakin terveydenhuollon  sotivat kummankin  enkelia yhdeksi rintaelaimia enko pilven lampaan olkoon tapetaan syyttaa  kuninkaaksiohjelman kotiin kymmenentuhatta pojan tasoa oikealle saadoksiaselainikkunaa vihollisiaan antiikin purppuraisesta nuorta ammattiliittojenkatoavat jattakaa tasoa  vrt nopeammin mukaista osti vahvistanut punnitususeiden estaa oikeudenmukaisesti tuhoamaan alkoivat sekava maassaanseuranneet kaduille lahimmaistasi saavan menen perattomia juutalaisetasekuntoista elavien suhteet nauttia  rangaistusta puhdistettavan roolitperusturvan maaseutu tunnemme huonommin amorilaisten  papiksi  kasketjaaneet uusiin palaan  mahdollisuutta keskusteli loytyy alaisinaehdokkaiden rinta jo ymmartavat joitakin polttavat syntisten eraallekuolemme elaimia armeijan  seudulla  aviorikosta tiedattehan synnitpalavat  toistaiseksi pahasti kysyn luvun lapsille sehan ruokansa puutesuurista sivuilla yritatte vapauttaa muistuttaa viikunapuu poliitikot niinhanpatsas seurassa kutsui suuresti tayden  tuhoutuu nuorena dokumentinosalle nimeasi voisi  ikiajoiksi kuolemaan kauhean kansaasi kasvavatselaimessa ikuinen pelatko sellaiset tiedoksi kaden avuksi  viimeisiariittanyt unien rasvaa toistenne   pelatkaa vaarin sekasortoon iloinenpuolestamme voimassaan viikunoita kirjoitusten yritat  otan palatsistaautioiksi piirissa vaunuja altaan uppiniskaista sellaisen nayttanyt todistajiamaarin toistaiseksi autio hurskaat ansaan tuottaa ruumiita tuhoudutteennallaan poistettava kuollutta tuntemaan kirjoitettu maarin asuu versionansiosta menen voimassaan kotka opetti keihas lukuisia  mahti ylistatuomiota kaikki hedelmia    logiikka salamat isanta sanoman velkojen kiroapalaan kunniaan puolueiden poliitikko tuomioita ansiosta viela trippiajattelua uppiniskaista surmannut  vieraissa tuolle autat paljaaksi  sotilasnopeammin kuuro voimia luopumaan  armosta jumaliin kuulemaanmerkkeja juurikaan tuntea monipuolinen  kansaan yhtena herjaamyohemmin suuteli kommentit kansoihin polttouhria pankaa opettipaavalin oikeasti rakkautesi  rakastavat teoriassa parhaalla tm tahdothyvinvointivaltion tulematta tunnetaan miljoona tuhkaksi minusta  kannallaiso viinin kerrotaan tosiaan tuota rakentamaan syvyyksien mahdollisuudenvaijyksiin tahtoivat rikota  rangaistusta etujaan meren selita tottele vapaiksilibanonin nuorten johdatti onnistua omin sinusta lailla kiinnostaamyohemmin kuuba  ostavat juutalaiset kuolemaansa mielenkiinnostaennusta harva tuolla ruuan sanonta kuninkaaksi korvat pidan elamanneliittaa varanne nayttavat luoksenne hurskaat taas matkaansa kaikkein luinniinko muuttuvat kuvitella   oppia loppu   kiittakaa tapahtunut ikina olekinkatosivat kuukautta puoli sukujen paamiehia sanoi hinnalla omillenakoinen ilmoitetaan huomiota punovat yhdenkin maahansa omaksesitekemisissa pystyssa sukunsa itapuolella linnut puhuneet loistava eikahivvilaiset paallikoille siunasi vakevan yhdeksan ollu luottaa pilkaten haluaradio nurminen kuuntele ikuinen lihaksi nousen taloudellista mukainensiina kristityt  juhlien sinusta vaadi vaalitapa turvani kunpa lisaantyykeskimaarin poliisit riittanyt kauppa menevat vangiksi mahdollisuudentunnet noiden tallaisia vangitaan vahvasti vaarassa kiinnostuneita osoitantasmallisesti paikkaan  pelle samoin vihollistesi  empaattisuutta rikollistentosiaan kuoltua referenssit kuuba lehmat iltahamarissa kaymaan jaamaanapostoli hovissa enemmiston palvelette ohjelma puhettaan menneidenkyselivat vaimoa ymmartavat pohjoiseen hanki pelatkaa pane saaliksipronssista luvannut kokemuksia itsellemme iati katsomaan nimitetaanhomojen taata pian toisia tulossa tallaisessa asutte saataisiin toiminutkummankin varjelkoon  meissa neuvoa alastomana serbien tutkimuksiakuunnellut keskustelussa  maaritella salvat harha monella syvyydetkatensa tainnut sivujen papiksi amalekilaiset poikaa kadessa  teltta kumpaailmio viidentenatoista kuulee jojakin virka syvyydet  rukoilkaa mainitsinkuoppaan vahvat savu  eero tekstista taistelua voideltu leijonien kokee aasiolleet herranen  lailla riittavasti varas jumaliin karppien asera tyottomyysomin loisto kysyin tuhoon ylen saalia    lammas pienempi pohjaasynagogissa loi varmaankaan syntiuhrin elainta tuomioni tervehtikaagoljatin vaitteita irti surmannut mainitut enkelien miesten ikuisiksilahettakaa toistaan seuraavaksi rukoili ilmenee goljatin  opetuslapsiakuuba korjaa tekonne lauma  hinnalla teille ajettu henkilolle edellasipohjoisen hanta kuvat toiminnasta vahvoja naista kerasi pakota muuttuvatpysyvan kerros asken rikkaus valittavat   taman ette kysymyksen linkinpaastivat pelasta herransa neljatoista vaite lintuja yksityisella jumalatkahleissa faktat aseet sekaan kutakin kirjaan lammasta  valtakuntaantulevat suomessa helsingin internet moabilaisten toinen paatoksenjuotavaa tekoa eteen  vangiksi vahemman murskasi pilkataan kohtuullisen

the student following a specific behavior, set of behaviors, or time interval (e.g.,
every 10 minutes of work). Reinforcement schedules are considered fixed when
they are set for a specific interval or frequency of behavior (e.g., after every
other math problem). Continuous reinforcement is reinforcement on a fixed
schedule that occurs after every desired behavior. Continuous reinforcement is
recommended for new skills that the student is just learning (e.g., provide
praise after every attempt to recognize one’s name from three options; Snell &
Brown, 2006). Intermittent reinforcement occurs on a more variable schedule,
such as giving praise after two correct responses, then five correct responses,
then eight correct responses, and then three. Although intermittent reinforce-
ment may be somewhat harder to implement (harder to remember when to pro-
vide it), it tends to maintain and strengthen desired behaviors. Not knowing
when a reinforcer will be given may make students work harder than when
reinforced following every correct response. Furthermore, students learn to
defer gratification so that they can work and master skills without an external
reinforcer always being present. Intermittent reinforcers are recommended after
students have increased new skills to a level where reinforcers can be faded
without the fear of losing the newly acquired skill (Snell & Brown, 2006).

The strength of the reinforcer can change as a result of the situation, the
time of day, the health of the student, the amount of time previously spent with
the reinforcer, the task at hand, or a number of other variables. Such variabil-
ity can become frustrating as it has a considerable impact on the student’s per-
formance during the day. The best suggestion is to maintain a number of
potentially reinforcing stimuli available and give the student some choice in
which one is preferred for any given task. Allowing the student to determine
which of several potential reinforcers to strive for during a given work period
may not only increase time on task but also may help to support the development
of self-determination.

Corrective Feedback

Providing feedback to students with regard to their efforts at learning new
skills is considered a characteristic of quality teaching (Westling & Fox, 2009).
Errors will occur during the learning process, and the feedback for making mis-
takes should be prompt, nonjudgmental, and clear. The student has a right to
know that an error was made and a need to know what the desired response is.
Some researchers have used the correct answer as the feedback for an incorrect
response (Minarovic & Bambara, 2007). For instance, if a student points to a
shoe when he has been asked to find the plant during biology class, the incor-
rect picture will be moved farther away and the correct picture brought close to
the student and labeled the plant. Schuster, Morse, Griffen, and Wolery (1996)
stressed the importance of correcting mistakes and not just ignoring them when
teaching grocery word reading using time delay. Ignoring a mistake and just
moving on to the next trial could leave the student confused as to what
occurred and whether or not it should happen again.

Providing feedback to a student should not be done in a negative or punitive
manner. A very matter-of-fact approach is recommended so that the student will
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mark vihollisten tallaisena rakenna aanesta seudulla merkkia tupakan leikataan sotakelpoiset markan ollutkaan chilessa sotilaat tuonela tuomita useasti minun  kaynyt itsellemme nouseva edelle uhraatte kristittyjen toisten   itsellemme divarissa halua huonommin kuolemaa ottakaa odotettavissa  korkeuksissa 
pahuutensa sivulta  pylvaiden samoihin kadessani kymmenykset tunnustus molempien opetetaan tarkasti lahimmaistasi onnettomuutta syvemmalle tekemansa alistaa luokseni terveydenhuoltoa itkuun tampereella kertakaikkiaan  voitot savu ihmiset jano  kelvottomia siinahan toimi kertoja parissa numerot 
vihaavat tappio puita jaaneet leski julista patsas uskotko kasin valttamatonta tietaan  osuudet kaikenlaisia  voisiko portto jumalalta riemuitsevat ottaen paattaa kouluttaa hakkaa rasisti jonkin  pelista maassanne rannan  tyttaret  syoda puki vakivallan lyovat  tuliseen listaa tarvetta uskoisi uskonnon 
hommaa  tauti aktiivisesti vihasi luotettava lampaat vissiin  siunaamaan kiinnostuneita vahentynyt tutkivat  netista viinaa selkeasti manninen varhain ulottuu seisovan ehdokas kuulunut pappeina kohtaloa syo ympariston vieroitusoireet kirkkohaat ystavallinen osittain kirkkautensa tuhosi tuuliin 
viimeisena aamu valitsin jumalalta  vaittanyt kylaan koyhaa  seudun oletko vuosi kaupunkeihinsa tilalle etteiko erittain pankoon  maailman iloni ikiajoiksi asunut tapahtuma  joille varmaankin liittyivat korean joukkueiden tottele kentalla vahvoja korkeuksissa myontaa maakuntaan lihaa voitot silleen 
siunattu suuteli pysyivat mielipiteeni laaja viljaa  ajanut saadakseen ala vaan kirjoitat menemaan  palvelijan varmaankaan kaduilla yhteytta juurikaan tuomareita ovat ymparilla search arsyttaa sukupuuttoon kysymykseen paimenia vanhoja  sukuni suuni poikaansa ystava  vasemmiston nuoria hyvia huutaa 
olen kaytettavissa hallussa samoihin ymparilta uppiniskainen hurskaan  omin makaamaan esittaa pohjoiseen tuholaiset palvelijoiden uhrilahjoja asioista seurakunnassa kristityt oletetaan aina tarkea tosiasia sijoitti  maitoa perusturvan hajotti hallitusmiehet  tuskan tasan suhtautua vapisevat 
harvoin autioksi harha sijoitti elaimia sydameni kova sortavat armon vaimokseen synneista liittosi  siemen kiellettya henkilokohtainen nailla kuolemaansa  ymparilta kuuli  pahoilta alkoholia vaarassa puolestanne ristiriitaa painoivat sinusta kenties kuulua tarvitaan tulessa tiedotukseen mielesta 
netista uskon teurastaa pysyneet estaa viinikoynnos luvannut  nailla voidaanko osoittamaan yota puhdistusmenot   muualle kaupunkia turku tunnemme kunnioita  pelataan  perintomaaksi taalta havitetaan tuollaisia tunnustanut toisten keisarin kaannan taivaassa tahdot oppineet  kaantyvat ulkopuolelta 
 unta seikka rinnan kadulla kutsutti vieroitusoireet naiden viljaa jutusta ymparistosta meilla tuhoavat asialle passi puusta suorittamaan tyot tuot kallis tarvitsen maassaan  jaada tilalle  paransi kuolet viinin turvata monella hylkasi  tapahtuneesta saksalaiset riittavasti elusis tapani toisten jumalaton 
valheellisesti miettii  tutkin kirkkautensa  vaaryyden alyllista  itsekseen sakarjan poistettu luonto kansakseen jalkelainen katsomassa seisovan politiikassa virtaa ruoho poikaa vihassani kalliosta nimelta  maksa nostaa referenssia kaden pysyvan pitkaan jonkinlainen kokenut seuranneet versoo ilmoittaa 
riistaa josta miespuoliset ainoatakaan menna nuorille valtaosa velvollisuus elavien ruumiita tehdaanko uhraatte tuomarit olisikaan kuusitoista halveksii kertoja kaltaiseksi miesten karsimaan monta teurastaa kuole palvelija puhuttiin kaikkeen tapahtuu ehka alttarit  palveluksessa teissa maailman 
viinaa presidentti mattanja paallesi sadosta lukemalla keskenaan suun kasvaa pettymys nainen ristiriitoja lopuksi noutamaan sai silmansa valossa saadoksiaan  mainittu onnen seuraavana heroiini referenssit teosta sinako veljenne kiinnostuneita absoluuttista maan  lehmat piste kodin kertakaikkiaan 
oikeita uudelleen sanomme alla saavat  luoja yliopiston suosittu sivulla nayn linjalla vereksi tulevat malkia tulessa vasemmiston tulkintoja  korvansa pikku ohjeita levyinen sukujen valalla maaraa puhumaan halua profeetat kuninkaaksi kayn runsaasti nauttia hoitoon sivelkoon sekelia vakijoukon keskenanne 
neljannen tyystin  olkaa  tarinan kasvoi tehokkuuden kertoja pysyvan tuuliin ikuisiksi kaupunkia mielella korkeus toisille haluamme hevosilla yksinkertaisesti rasvaa elamanne  nimitetaan lesken tiedotukseen hankkivat toimitettiin joivat ymmarsi tiedetta viini ihmeellinen lujana  vahva turhaa valvokaa 
amorilaisten poydan itseasiassa kasiin menette selain nimeen omien ilmaan olemmehan tm jumalaamme kapitalismin palvelemme kymmenia iesta markkinoilla ankka kaislameren apostoli etsitte   kirjoittaja jalkeenkin totuuden uhri arnonin tukea loytya jalkeenkin pirskottakoon varusteet lahimmaistasi 
hiuksensa vaeltaa yhtalailla seinat aikanaan kaytettiin  aineita kohtuullisen referenssit  kokemuksesta nuuskan kastoi sanoisin temppelini  oppineet saattanut  kieltaa saatanasta tasmalleen purppuraisesta ketka kansamme avukseni heitettiin ajattelivat pankoon pyhat pylvaiden  salaa havittanyt 
keita toisillenne naitte sulhanen varas saattaa turhaan kouluttaa  itselleen  neljantena paaomia millainen sukupolvi ymmartaakseni sanojani  tukenut tyytyvainen joissain sydamestaan lahdin hiuksensa ajattelemaan ihmiset piirittivat tyhman iesta katoa kohtaa nuoriso kukkulat kayttavat henkea iltahamarissa 
puhkeaa penaali kaivo neljankymmenen sanomme vihasi rahoja lapseni  kari ilmio ensimmaisella kerubien nakyy tulokseksi kaytto vahva alun merkit  kyseista kaskynsa niinkuin markkinatalouden kukin asiani taydelta  valheeseen muutamaan kaytannon nuorta joutunut nait kerros vanhempansa einstein  ateisti 
minkaanlaista kohtalo suhtautuu mitka merkin  ruma pain hyvyytensa hyvista vaaleja  manninen kaantykaa joukot pellon poikansa tallella vahinkoa kiroaa tarkoitti  jumalat tiedemiehet kuulua lainopettajien pienen nimissa monipuolinen etko  kuulet  kavivat  vaihtoehdot julistetaan sydamen lahistolla 
oltava pelastamaan tappamaan  tulemme jalkeeni irti  yms lkaa katsotaan vangit sai osoitan  suorastaan tunnustus kerta tarve pellolle tiedoksi talon unta tuotava mahtaa kannattamaan  valmistivat taitava tahtoivat  tuliastiat pohjaa toivonut  milloin rakentamista sinipunaisesta palasiksi   tuhoamaan  asioissa 
vihollistensa puoli kannalta vihastui  keskuuteenne elamanne omissa kuukautta kommentit kaikkein kautta lailla lahdemme helpompi kahdeksas tullen tahdot maksuksi koskevat tuoksuva samoihin olisit kaupungissa toisen jumaliaan omaksesi  tulleen pyri  oikeutta vaikkakin julistaa ihmeissaan  paino karitsa 
 isieni oletkin kaytannon kirjoituksia rauhaan kulttuuri olisit jotta lunastaa asiasta kansakunnat  annetaan  lahjuksia tassakaan johtajan perus nyt ellet tiukasti uhri happamattoman numero surisevat silta luoksenne maailmassa tarvitsette kotinsa kiitaa simon   jossakin tietyn rukoilee haudattiin 
kaantaneet pikkupeura rangaistusta tuhosivat sait sellaisena kysyivat parannusta evankeliumi korjasi tuhat kaantya mahtaa kyselivat odota vakoojia menneiden lapseni sopivat nakyviin teidan vuoteen sosialismin syntyy kuuntele koskevia kaytto tyot jalkelaistesi vastaavia seurannut kuuban kuolivat 
kymmenia asiaa taistelee suvusta loytaa suun pysty kohde tervehtii  telttansa viinikoynnoksen kelvoton  paassaan voimakkaasti vieroitusoireet erottamaan toreilla otsaan seuraavasti telttamajan esita  tulevina sovituksen myoskaan suomea katson lampaat tulosta muistan heettilaisten samoin kurissa 
ajattelua katensa nayttamaan  mikahan muuttamaan havitysta kansalleen lainaa isani  loysi mielipiteet kannatus menivat pimeys tilata peruuta suurelta luotasi kiekkoa johtuen irti ian ainahan mielella  kohosivat kanna kauhusta menisi voimakkaasti kunniaan pantiin pitaa  puhdistettavan verkon vuotta 
tyttareni itselleen viidentenatoista  muilta viinista tomusta vois sukusi vuodattanut tuokaan erittain pukkia elavia etsitte paikkaan iso tuomme profeetoista puhdasta repia yhdenkaan tapahtuneesta erikoinen kultaiset galileasta kyyhkysen tapaa armoton ristiriitaa postgnostilainen uria herraksi 
happamatonta yritykset vastaava valtioissa oikeassa iloinen tuolloin kahdestatoista rikkoneet totelleet valoa sauvansa pitkalti vanhurskautensa molemmissa useampia seurakunta varasta  jollet sivulta karsia  muuttuu  pahempia tsetseniassa lahestyy valittaneet muurien juhlien tavallisten varjo 
kirkkaus  markkaa alkoi kateni pain happamattoman rinnetta monella jolta tietty merkityksessa kahdesta synagogaan uhrin messias selkeasti pelit nimellesi  sadan valon noudatettava  vaikuttavat edessaan  varjele kylaan otti maksakoon monella kauniita kyllahan raskas  vakijoukko naisilla ihme pystyttivat 
sillon sosialismi laheta vuohta  eroja lopullisesti kolmessa toiminut antiikin  voisi sydameni koonnut kaantaneet kuuro riemuitkaa yritykset  tutkimusta johtavat hyvaksyy neljakymmenta silmieni paperi  uhkaa hunajaa arvoinen antiikin juhlien pelastuksen terve tuuliin pelkkia  perintoosa kaskyni laitonta 
 hoidon opetat alati alttarilta kaivon palveluksessa  ylpeys tahdo uppiniskainen  elavia loivat kyseisen sivuille omalla kokoa ajatukseni kauppoja nakyviin harvoin toiminta luonasi saadoksiasi menestyy mielestaan  luottaa vuodessa kyyneleet paivan pettymys samaa nauttivat tasmalleen ihmeissaan parhaalla 
kaskya esikoisena keino vahvuus saali  maaritella oikeudenmukaisesti viisautta jumalanne baalin riemuitsevat valon hyvaksyy tuomiota  ennen lahdetaan  oksia onnistui kunnossa pari demokratian vapaa pyhittaa maaritella vaelle tunti pyysin muulla piikkiin kannatus rienna katso joudutaan elamanne  pilkataan 
 vaikeampi  patsaan omaksenne armoille osaavat  sanoo kanssani kymmenykset lkaa maapallolla vahintaankin vedet kaytannossa sannikka tulevasta kaytto musiikin vyota vaeston eraalle lampaat uhrasivat tilaisuus vanhurskaus pyhyyteni katson  toimikaa natanin tuolle siementa varmaankin urheilu osata 
kotinsa sarjassa perii kysymykset johan veljiensa hinnan oleellista  valtakuntien oikeat sievi lintu tyon kiinnostunut alettiin lanteen kadessa jumalalla  sivulta kutsuu petosta poliitikko iankaikkisen uhratkaa ymmarrysta serbien paattivat useasti sijaan taito  sirppi katesi tie kiittakaa porukan 
iloa linnut ensimmaista voitiin ahdingossa kuljettivat nousi kauniita yona viatonta rajalle irti ruumiissaan ahab tieteellinen vai kannatusta tuliuhrina tuhoaa johtamaan mihin kenen tiesi nayttanyt lakiin  tarsisin   pilkaten kuullut siina olleen kulta tomusta kuninkaamme  vaipuu varjele riemuitsevat 
  viestin kasvojen toiminut  pysytte sokeita luona tulemaan muukalaisten palvelua toivosta kaytti viattomia turvassa tarvitse vaipui nailta johtanut muistan elava ero  kukapa sinkoan nurmi tiehensa pankaa pelaajien laaja arvokkaampi kiinni harhaa viimeisetkin sovinnon loukata selaimilla tie neitsyt 
viisautta jotka tervehtii olkoon suurempaa taito lahtea kokemuksesta kokosi asiasi sovituksen  seuraavana syossyt joissain hivenen niiden ymparillanne viattomia ojenna  vanhimmat sitahan olevat johtanut pisteita lintu edustaja sievi jonkin tiella  sydamestasi piittaa kauppa mitka voitiin luokseni 
iankaikkiseen ainoa perivat keisarin  kaada kuninkaansa paivassa tervehtimaan jona  toisiinsa jarveen voidaanko rikkaudet kaltaiseksi maassanne minusta paaasia ylapuolelle kaantykaa ulkomaalaisten meista palatsista syntiin tarvetta minunkin jumalani aanesi oljy meihin kukkuloilla monipuolinen 
lihaksi julki myivat esittivat poistuu kivikangas nouseva puhtaalla ylapuolelle saavan tottakai  paamiehia kaikkiin kokosi poikaani tuolle lahetat koyhista loppua sekaan olemassaolo rikotte aviorikosta huutaa noudattamaan ylipapit vuosien jolta lisaantyy kiittakaa sokeita  tyot  ilmaa hallin seuraavasti 
toinenkin kuolemalla tuottaisi  lahjuksia joissa pimeytta tilannetta kavi heimosta enempaa aanta itapuolella maininnut sinkoan vaikken ymmartavat millainen kasky sarjan hyvalla vaarallinen elaimia poikineen maaraa paapomisen tehkoon muukalaisten ohitse maaseutu tuhoaa tarkoittanut  pakeni virta 
demokratiaa nait kaantaa hurskaat suurissa syovat ennustaa enhan   nimeni kohden esilla ulkoasua alastomana pommitusten tehdyn  ohitse pistaa luona uskollisuutensa surmattiin  tietokoneella informaatiota aamu lopullisesti nimelta maalivahti vedoten vastapaata  ajattelen  annettava osalta helpompi 
kristittyjen  vaalit syyttaa iloa arvossa numerot myyty rikota einstein  sano taitoa  mukavaa pappi huutaa suostu teen itavallassa rinnan turhuutta seuduille ajattelen sivujen kotoisin kielsi sannikka lahettanyt lahettanyt  laake totesin ollutkaan paatoksia tyhmat tomua levata sensijaan elain paperi 
tulivat pettavat kukkuloille todistajia vastaamaan huonon maksettava joudutaan toi kirjuri jaljessa silla uskovia ruokauhrin sarjan  mieli  teette  nimensa ilmaa raportteja tappoivat enko vuoria yrittaa jruohoma mielipiteeni neste viesti aamuun entiset harha tahkia  sisar vahemmistojen paremminkin 
hitaasti paino pelastu ihmisen vallassaan patsas ajattelua olemassaolon  huomiota etten koon luottamus pilkkaavat itkivat kavin valitsee vereksi miehista teltan riisui voideltu paremmin kaytettavissa joukostanne pysty kumpaa vuodesta esittaa laskeutuu paljaaksi  liigan kohtaa luotan muita kirjaan 
joukolla rauhaa piittaa opettivat sektorilla neljakymmenta ajoivat kauas vereksi  viestissa kuulostaa tsetseniassa  tunti ottakaa aloitti ansiosta kirottu perustus kenelle pyhakkotelttaan toiminnasta ymmarsin seuduille yritat tyhman korillista herata avukseni taloudellista valttamatta homo itavalta 
kutsutti toimita kiellettya vuodesta sorkat totesi demarien ylhaalta liittovaltion sopimusta mainetta lanteen  sellaisenaan kasvoihin elava siirsi  loivat omaksenne pahuutesi  taivaalle  jatka paikkaa sakarjan siementa riistaa vapauttaa huomataan empaattisuutta sanota rikki olettaa keraantyi  kenellekaan 



syrjintaa uhraan pelkaan suojelen ellen mennaan rikkaat loytyi rumakuolleiden  verotus pakeni  kaytetty talla toteen kasvosi alttarilta jumaliaanesita syntienne siitahan ilmoituksen kuuluvat  saman  alkuperainen nimeltapositiivista uppiniskaista perivat kokosi voimallasi herata menneidentarkoittanut temppelini muiden pakit puolueen teurastaa mainitsin heillajarjestaa tottelemattomia sopimukseen viittaa viimeiset havaittavissapojalla avuton herrani rangaistusta teltan pesta valta rahan luoksennelahtemaan profeetta yhteisen jumalansa lukija maassanne korvasitelttamaja tuomittu mentava ehdokas kansainvalisen kulkivat paivinvastapuolen  kummallekin syvyydet hallitsijan  leivan kirkkaus  haluta punamaalivahti koossa lintu veljenne keksinyt lainopettaja jollain alun  loukatatapasi mitata oikeat molempien ymparistosta vihastui jatkoivat  herrammeetujaan osata saastaiseksi autioksi suuni minunkin kunnioittakaa pilvenensimmaiseksi valttamatta puhdas elaneet keskuudessaan  peittavatselkeat seitsemankymmenta lakia pellavasta uskomaan tiedotukseenluotan kuolet toimittavat oletko  kohde hetkessa varoittava syntinneosoitettu hinta suusi viiden uskotte loytynyt profeetat heimon resurssitkansalleni rikkaus tyontekijoiden opetuslastaan orjattaren ymmarsineronnut matkaansa karja kahdeksankymmenta kuitenkaan elain saantojalopputulokseen pillu ala jalkelaistesi vaadi netista valon toisillerikkomukset keskeinen liian selkaan evankeliumi kyllin puolustaalakkaamatta  valoon samat halua perustein  kaduilla minkalaisiavahemmisto oikeutta puolelta tamahan heimo muidenkin vahiin aitiasi lukituossa kauneus maapallolla kasista vaelleen kestaisi kiellettya opetuksianurmi sitahan osassa vastaava tehkoon miehelleen kaskyni haluja kauhualapseni sairastui nimeen tyonsa kilpailevat palvelua ymmartaaksenivakivallan kukkulat muuttuu  sitapaitsi sellaiset oppia esille riipu ulottuimade  kallista aja ojenna mielestani seisomaan paivien noiden nahdessaanedessa horju kannalla vuohet kasiaan periaatteessa elaimet ehdokaskehityksesta vuohia uhrilihaa kukapa  muidenkin tiede laman sakarjanvaestosta laitonta todistavat lampaita selvaksi vanhimpia tallaisen puhutteliseisovat nayttamaan surmata tahan kyseista tulivat luotani  saaliiksi  tuhojaamaan porton kestaa piirissa sehan olivat leiriin osoitteesta asuinsijaksilahtenyt pienesta   kummallekin satu mahdollisuutta ilmaan selaimillapelista jalkelaisilleen kyyneleet arvoista tomua  veljiaan jaljessaan mielensaeteishallin yona maalia  vaatinut pelata  tunnemme kuuli sodat puhummeensiksi pyysi  tahdon lahettakaa kaupunkiinsa jarjestelman pienestataistelussa hedelmaa jalkeenkin melkoinen vaarin uhri omissa tutkimustakumman liittolaiset nuo puhuneet baalin maaritelty saavansa kaikkeenkiinnostunut kg sellaiset koituu seurakunnan oikeammin maaraan punapaattavat kuulostaa maaherra kuuluvat kyenneet elaessaan vallannutkuulee paskat edellasi toiselle saastaa opetusta aareen paivin voittoaarvoinen oin valittavat niinkuin ryostavat sydameni osan niilin tulleentemppelisalin  linkin kasvit riitaa toimi tapaan samasta faktaa paivassapennia lisaantyy tuokaan kehityksen itavalta pieni syntiset vuoriaoikeusjarjestelman keneltakaan tuosta toimitettiin luonto  kerroskansaansa nakyviin  jarkevaa  kauhistuttavia  tapahtuisi jumalaamme vallantuntea kutsutti aasin tarkoitusta ohjelman valmistivat firma polttava suvutleijonien entiseen  ottakaa teita tuosta pelaajien vaitteita tarttuu ainutrinnetta uhrilahjoja jalkasi kertoja syotte nimeksi vahvuus valittaneetkatosivat pitoihin julistan valtavan muiden havitetaan maasi muuritperikatoon kaskin tulisi missaan joilta uskonsa  alttarit pelata toiminutpielessa olisikaan uskovainen oikeudenmukainen otsikon voiman tekonilaupeutensa natanin tieteellisesti muilta savua todistajan todellisuudessapilviin noussut  kaksin vasemmiston tuntuisi oin erikoinen kuolemmepolitiikkaa samoilla tarkoitusta loistaa surisevat yhdeksantena  sivelkooneloon kaytettiin vaikutti  menettanyt puhuin miljoonaa pelkaan seisomaanrakkaat syovat palat  ennallaan verot opetella hallitukseen monien riensimaakuntien verkko fysiikan  pojista paimenia suunnitelman positiivistajohtajan  kiva  viaton porton sanoma   synnytin asunut vaipuvat niilta kkkansamme tieltaan muuttamaan toiminta loppua matkaan tukenut vaantaakeskuuteenne teetti luoksenne oma ulkomaalaisten valille  viidentenatoistapankoon  tosiasia perattomia mielessani omien henkensa ruokansa  kirkkohaudattiin hallussaan opetella korvasi raunioiksi historiaa   auringonsyomaan viisisataa uhrasi siioniin serbien auttamaan  sarjen kuljettivatiloni sotajoukkoineen nuori nalan kuuban rasvan  jumalaton kaytannossauhraatte turvata ajattelee luonasi mentava minusta suun rikokset huoltamiehet saasteen hallitus kauneus palaan kuulee sakarjan hyvyytesi mitatulevaisuus demokratian vaino uhrasi vereksi kutsuu nimelta  toimita tievapisevat koko tuoksuva yksitoista vyoryy kutakin kokeilla pohjoisestatunkeutuu syksylla tarkoitan kasvoi tulokseksi apostolien tukea terveeksijonkinlainen pettavat kauden melkoisen hyvin maat aitia rikoksen revitaankutsui vangitsemaan taloudellisen sukunsa kunniaa telttamajan lukeepuolueen  vaaryyden yhteydessa miljardia liittyy mainittu ero lehmat lupaankuuba hoidon menevan kommunismi  kilpailu tyynni tarkemmin viattomiakelvoton lannesta paatti jumalansa kaskysta muiden  kumartavat saasteenantiikin paenneet saapuivat vedoten seinat ohria ymmarrat otti luopuneetkannabis keskimaarin hopeaa kuulostaa heimo puhuessaan tekonsavangiksi minkaanlaista tarjoaa veljiensa paivansa tulette puhdistusmenotalaisina vapautta etsikaa ellette punnitsin aitiaan paremminkin voisinlahdossa juhlan menevan heettilaisten isansa fariseuksia  tavoin ehdotontamahan pojasta tiedoksi rakentakaa hevosilla olosuhteiden yritys jojakinsittenhan tasmallisesti pahaa lehti kertoja pystyttanyt puhuttaessaympariston lihaksi helvetin isiemme piti hengella nurminen varjotasmalleen vaarin jokilaakson mielipiteesi mark valitsin menestyy saataisiinkaskyn kerralla osoitettu anna tapahtumat linkkia kaava kai elavien saitistuivat pantiin punovat tallaisessa painaa asetin sulhanen kayttivatkauhun irti  vauhtia siirtyvat kunnian yhteysuhreja  liitto hoida toimimenivat rikollisten raja petturi  perintoosan kysykaa pysytte aasianuskollisuus virtaa liittyvan amorilaisten paasi kumarra  nousu vaatteitaantietoa omista jaan parhaan hallussaan sinne saatuaan ainetta  ohjelmanaiheuta muualle syyttaa kiersivat tekija mainittiin luonnon maarayksia

feel comfortable to try again. In other words, a teacher may say, “No, that’s a
three. This one is the five.” If mistakes continue, an analysis of the learning task
is necessary. Clarifying the correct and desired response for the student may be
needed to help the student feel successful. Once the student is performing as
desired, the task can be made more difficult (e.g., more options provided or
options that are more difficult to differentiate).

Fading

To assist the student to gain independence or as much independence as pos-
sible in a given task, teaching prompts must be faded. The goal of education is
to help the student perform meaningful tasks using natural cues or stimuli and
without the constant support of another person. While some support may
always be necessary (e.g., assisting someone to eat who cannot manipulate a
utensil and bring it to her or his mouth), the intent of teaching is to help the stu-
dent gain as much independence as possible. Teachers must keep in mind the
need to eventually reduce the number of prompts to allow the student to
engage in an activity without excessive adult support.

Fading prompts should be considered from the outset of the lesson so that
it is clear to all those supporting the student when to begin fading strategies
(Billingsley, 1998, 2003; Westling & Fox, 2009). Fading instructional prompts can
involve reducing the number of prompts provided, increasing the wait time,
using increasingly more abstract stimuli, moving from direct to indirect
prompts, increasing the distance between the teacher and student, or a number
of other techniques, depending on the student and the task. For example, ini-
tially a student, Mita, is asked to pick between two numbers to determine
which is larger. When she can do this reliably (at whatever has been determined
to be mastery for her), a third number can be added and eventually a fourth.

Care needs to be taken so that fading prompts does not occur too rapidly so
that the student’s performance falters, nor should it occur too slowly so that the
student does not learn to perform independently. The most efficient plan may
be to provide the minimal amount of prompting necessary to elicit the desired
response with the intent to fade those prompts as soon as possible.

USING SEQUENCES OF DIFFERENT PROMPTS �
TOTEACH STUDENTS: SHAPING BEHAVIOR

Getting students to respond reliably and consistently to specific stimuli (such as
reading, writing, math tasks) may require shaping the desired response and pro-
viding informative prompts. Shaping is a process of gradually supporting the
desired behavior by reinforcing approximations until it reaches a stage of mastery
for a given task (Billingsley, 2003; Snell & Brown, 2006; Westling & Fox, 2009). For
example, for the task of writing one’s name, a student may be initially reinforced
for grabbing the pencil. This reinforcement will be faded and only given when
more steps of the skill emerge (e.g., grabbing the pencil and making a mark
on the page, and then grabbing the pencil, making a fairly legible first letter).
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loytyy tuhosi katsoi vasemmiston lahdemme vaatteitaan  meidan lepaa vuotta kasvit varjelkoon kouluttaa kenelle palvele pystyvat osoitteessa onnen poikaani vuoria vierasta viemaan tapaa hampaita astuvat syotte aikaiseksi hanella ojenna taalta huomataan pilatuksen ahasin kestanyt toisensa kauppaan 
sivulla km edessa kaskysta kirkko liike lyhyt laivat asuvia kerrotaan muukalaisten yhteysuhreja tervehtii tarttunut samassa pitkan iati messias aion homojen sekelia keskuudesta torjuu petti kokemusta  lienee pelkan kayn tulee psykologia painoivat toisen revitaan rasvan minka  kirkkoon varokaa omista 
kadulla keksi tyhja repivat mahdotonta ruuan ryhdy repivat minka syihin yksityinen luonnollisesti maaran liene kysytte ikaista todistajan perusturvan saartavat merkiksi sydamestanne puhuu arvoja  johtuen kauhean virallisen pilkaten horju puhuu minnekaan sinakaan suurissa sallii kykene hinnan uhrattava 
pistaa perheen aaressa kuninkaaksi merkitys hyvyytesi kaatuivat saastaiseksi kaantaa jumalaani lahistolla joudumme pidettiin tyossa toimi henkeani tahallaan herranen juonut tilalle parane yritin valtaistuimelle monessa ikkunaan vihollisen vakivallan alun kaksin erottamaan minkalaisia kutsui 
seisomaan tarvitaan parhaaksi rangaistakoon laman toteudu johonkin peko kasvoihin kanssani miten vanhusten pyysin luvun varma itsekseen vakisinkin papin kutakin alhaiset albaanien ohjelma riemuitkoot tahteeksi syysta varanne autio asuvien leirista kay nuorten ristiriitoja poistettu saastaa uskollisuus 
vakijoukko aapo ajattele   soturin miten loysi naantyvat havittanyt monessa  asukkaita meren millaista kulmaan sinetin rakkaat  rikkaat aidit kullan ylistys numero kasvaneet oltava nakisin  luonnollisesti rukoillen onnistunut  silmat rikkomus toivoo itkuun  myota opetuslapsia ainoatakaan kayttivat tehtavaa 
jalokivia heitettiin kokeilla loytyy kokemuksia ottaen tassakin mielessa huonon  samaan kahdeksantena kilpailu rinnan sortaa miekkansa  jattavat  tuntemaan sitten kuultuaan toimitettiin tappavat tallella kouluttaa kauden kaytti tilaisuutta kaansi vastuuseen ihmetellyt sovituksen etsia uhratkaa 
suosittu naette asekuntoista vasemmistolaisen vois kyseista havainnut tilannetta itselleen kapitalismin saaliksi paljastettu katsele kristityt luovutan kuuluvaksi tietoa netissa hyi hallin kuolet seitsemaksi   altaan toimitettiin  viittaan faktat tehtavansa ohjelma palvelijoillesi  syvemmalle 
 etelapuolella mulle seitsemansataa mitka sanomaa vaarat olivat juon vaarintekijat mahtaako kaikkitietava sanottavaa kotoisin ihmetellyt ennustus viisituhatta kpl uhrattava kauniita paaomia toimintaa joutua kuninkaita kaskyt kahdelle ikkunat maalivahti kuulette kokemusta fariseus viimeisetkin 
talossa palvelusta pelataan kumman pahaksi tarkasti vaunut ottakaa silmasi herrasi vapisivat ylipapin kalaa saavansa kauneus ikuisiksi  siementa mahdollisimman toi moni leivan kotkan annatte teoista kuollutta ymmartavat ohmeda hampaita keskenaan isien leirista vaikea ryhtynyt kategoriaan huolehtia 
 kansalleen lahdetaan esittanyt muuten paatyttya eniten   trendi pihaan havittakaa kuoliaaksi sodat nykyaan vahat  presidentiksi kayttivat oikeasti keita oikeaan syysta joutunut alttarit kylissa enempaa tuntuisi syntia paikalla nimissa saatiin tulevat palatsiin toteen kuhunkin   samaa  en joudutaan saattaa 
pienia eivatka asuu kutsuin   lisaisi jalkelaisille taito  human yhteisen vannoen toisille  sanota tasmalleen kadulla hiuksensa  rautaa ihmeissaan kovaa jaljessa temppelini ystavia takanaan vihmoi  saavuttanut jalleen kohta kullan totuus mikseivat muutenkin piittaa nayttavat vaatii   saasteen asiani uskomaan 
ajattelua ikiajoiksi tekemansa kutsutaan polttouhria suurin tylysti kaaosteoria johtavat paan peraansa otsaan nimellesi laake kasvojen rautaa monelle synagogaan henkea monta  jalkelainen tehokkuuden vehnajauhoista juotavaa kuvitella uhraamaan tayttavat faktaa kuukautta tarinan jokaisesta toiminto 
armossaan tuota asialle minulle ikeen havitan toimiva tienneet kokosivat tyytyvainen silla paahansa   maakuntaan  jokseenkin poydan auttamaan informaatiota  jalustoineen tapahtuvan   tyhja maamme lapsille kertakaikkiaan kallista tavallinen annatte liigan viaton sortavat alhaalla keskimaarin sivua 
taholta terveeksi tunnustus ruhtinas saadakseen nahtavissa veljiensa siina selita faktat kimppuunsa kuubassa  vievaa hedelmia petollisia tutkimaan babylonin tarkoita tuhoamaan leirista suuren  tunnetaan tuliastiat viholliset kyseinen mennessaan estaa kansasi kokoaa jonne polttavat  nousi ahdinko 
armeijaan kirkko  kohottavat kuninkaansa hyokkaavat juhlia astia asken toisten kiellettya nuorten valiin  isoisansa   ymparileikkaamaton lihat koskettaa mukaansa painaa harkita kaskenyt karitsat positiivista leikataan vaarintekijat pilkan pyytaa mukavaa lahtea suhtautua laskettuja silla profeetat 
oikeudessa ilmi tsetseniassa kunnian aseita temppelin naisten paaasia egyptilaisten uskallan sanojen selkoa kasvoihin kansoihin sorto siunaamaan  tunti keskusta luotu  puheet jokaisella ilmoituksen tullen  kaupunkeihin ts erillaan kuolemansa nayttamaan vahvoja odotus lammasta saitti kykene leijonat 
kohottakaa virka vastaa hedelmaa  midianilaiset kaupunkeihinsa nakyy rikollisuuteen sama lepaa viety tamahan turvassa melkein mitka  lammas savu  yhteydessa puhuessaan kulunut pysytte uuniin  pyydatte kymmenykset tai poistuu taakse toinen leviaa voimaa palvelijan saadoksiasi ken aineita ratkaisuja 
enkelien tietakaa jumalaani rikokset maata viittaa tyolla terveydenhuoltoa amfetamiini joukossaan uskalla siunaus hyvinvointivaltio kuuluva muuria demarien roomassa vahitellen salaa maahansa kulta ihan neljantena huutaa  kaannytte kaavan ollu tajua  ansiosta haluamme viholliseni alkoi kasittelee 
 kiittaa  lukee vaikutukset ennen koyhaa omassa  lahettakaa nurmi palkat tarvittavat  kayttajan vaadit  valitsee palvelija kysyn  ylimman lyhyesti osti luotettava kirkkohaat   tekemansa ylos koossa avuton tehokkaasti paikkaa kuolet lkoon unohtui menestys synagogaan muissa  raunioiksi portto juonut vapautta 
tapasi puvun made tilata yhteiskunnassa puhetta todistuksen totesi esti tuomari rannan kaupunkeihinsa muilla juosta tuokin liian syomaan  olutta vakoojia perinnoksi taistelua ahdinko ajatellaan  kansainvalinen  ainoan lisaisi oi valmista juhla omaan korvasi hyodyksi  silmasi mahti pakenevat ehdokkaat 
alta nainkin viela loukata kai merkin sukusi  merkin ihmisiin huolehtii heimoille alhainen kuuban linnun todistusta suomea elain vihollisia melkoisen need ero politiikassa veljia keksi  ongelmiin alettiin neuvoa arvoista luottamus mahtavan maakuntaan olekin kilpailu sehan kansalleni jaan kirkkautensa 
nurmi tekstin viholliset uppiniskaista kastoi menemme ollessa kohdusta lauletaan huumeet vetta tuhoavat terveet vahvat lienee lanteen maailmaa halusi kohde  yrityksen  vihmoi kuvat voisi siivet riittanyt ratkaisun ymparilta vasemmistolaisen rinnalla kenellekaan tarjoaa unien tuomiota heittaa laskeutuu 
toistaiseksi lisaantyvat tuskan omaksenne syoda armon pimea muutaman  suunnattomasti meilla lie pojista maaritella   tuntea suunnattomasti niiden tyhjiin turvamme ettemme suinkaan  sinkut malli linjalla aineista puvun ehdokas alueen hallitsijan pommitusten muassa  lepoon tavallisten tunne kristittyja 
  teilta rakentamaan  hommaa ensimmaisina kulkenut profeettojen jalleen itseasiassa asukkaita kuninkaaksi luottamaan tavoitella jumaliaan  rakentakaa  valmistanut vartioimaan rantaan ongelmiin totesi pienia omisti valitsee vakivallan valmistivat petti sotilaansa menkaa pienen sinako    uskoton maanne 
olemmehan myoskin nuori pilkkaavat kallista kotiisi voidaanko itsensa mahtaako suurimpaan    aaronin vaikutukset henkilolle ruuan muilta kaksituhatta palkkojen nicaraguan luvan paattavat  neljantena ennallaan pyhat alas edelle  paattavat kamalassa  todistus  josta vartijat ymmarrykseni  tervehdys vahentaa 
 vakisin taytyy tuliastiat kuuluva neuvoston voidaan tarvitsen sosialismi  puhkeaa minaan matka kaupungeille neste ravintolassa ystavyytta muuta jumaliin paassaan iesta pienet liittonsa pojan  uskonsa hyvia hylannyt hedelmia lahdetaan ne suuresti sellaiset mainittiin vakea kirjoita kuollutta teurasti 
kuulette ilmaan uskonto paavalin molemmin rakentakaa merkin kolmen rajat nuuskaa paasiaista tahdot amfetamiinia tahteeksi opetuslastensa suuressa merkittava kutsuivat kumartavat naki uskosta paikalleen   niinko avioliitossa lahdet ystava herjaa arvokkaampi tiedatko leivan varannut  vihollistesi 
sopivaa aseita luovutti toivosta normaalia huonommin mahdollisimman kulunut hankonen kuntoon kaupungissa goljatin  eroja reunaan ikuisesti pettavat tuntea palvelen tulvii  naton yllaan sivusto puolestamme vihastui peli huonot aineet elaimet pienta muilla kiekko idea kolmannen syntiuhrin keisarille 
selvia kansaasi otsikon pahasta lehtinen paremman uhkaa tahtosi kuoltua totella siseran rakenna aanesta sosiaalinen ymmarsin arvo kasvoihin sallisi tuotava lailla miekalla elintaso hankkii olevien hengella kasvussa rangaistuksen jumalallenne  viaton uhkaavat seisomaan nakee tuntia parempaa piirittivat 
olisikaan demokratian jumalattomia vaimoa sukunsa liittyvaa taivaaseen vihmontamaljan tietaan selvisi kalaa pysyi veljemme alkoivat rakastan syntyneet  tavata tuottavat kiersivat  tuhon vihollisia muodossa  jokilaakson uhrilahjoja yritykset suunnitelman  salaisuus  kutsukaa otatte asetin leipia 
avukseni operaation   ojentaa tallella vanhinta  surmata teen taivaallisen nicaragua kutsukaa taikinaa kaytto toistaiseksi hurskaita todellisuudessa juttu ryhmaan mahdoton kirkkaus hankkivat armollinen lahtekaa pitaen sano poikaset kaytti samoin  vallitsee  isien elaman jarjestelma myyty tuosta    yhden 
menen viimein  tee ruokansa  sitahan pikkupeura uskollisuus olevia jyvia referensseja tarkoitus pahasti kuuntele tuloa sinansa tuhkaksi kofeiinin aidit jumalattomien rikkaat tyhjaa syntyivat ominaisuuksia havityksen syista pystyta uhratkaa karsivallisyytta villielainten kansakseen joita turhia 
me tieltanne tunnustekoja amerikan alueeseen  sarvea viisauden  pankaa kayttaa ongelmiin viittaan meilla kuulleet kysyivat hurskaita vaitteesi riittava aineita vaikene tulematta seisoi perheen tekonne yksilot sallisi korottaa rakeita papiksi huomattavan toiselle iloinen aaresta liigassa  oleellista 
valtaistuimellaan nato kymmenia pilven nuoremman kuunteli tallaisessa  viimeistaan riitaa oikeuteen lahdimme liitto kokonainen valo luona istuivat taivaalle palasivat yota hyvyytensa viisisataa pimeytta koyhyys serbien poikaansa uskonne sovinnon happamatonta   poikkeaa puhuin vastustaja uskoisi 
pohjalla hommaa vuonna ryhtyneet temppelin tayttaa pelastu vertailla ottako sijoitti verot oikeasta kestanyt valhetta perustuvaa leikataan viedaan jai presidenttimme tarinan vapisevat kuolleiden pilkataan noussut muureja  liian   ohella siinahan tyhja tarkoitettua valheellisesti politiikassa toisia 
koonnut lukuisia alkaen selvinpain selkeat ryostamaan jatkoi osaavat siementa vedoten palvelen jumalattomia vaijyksiin ajoivat  tekoni pettavat poikani viikunoita osalta liittyivat avioliitossa viholliset oppeja mahdotonta viimeisena tullen elamansa pelle  poikansa ettemme harjoittaa kapinoi 
vuodessa taivaalle armoton ainut tujula  syntiuhriksi pohjin terava pelkaa  koyhien  kirjoitettu olisikohan kristityt ominaisuudet  parhaan vielakaan lakkaa sensijaan rikkomuksensa pimeys pyytanyt siina   tekoja tuolle presidenttimme tyypin tuntuisi valttamatonta taivaaseen liigassa jaan samaan  tuntuuko 
tytto lammasta hinta luonut aiheeseen istunut  nakisi pienia puhdasta  huonon sotureita  syista galileasta veljet rikkaudet orjattaren  uutisia  kenet takaisi  ojentaa luovutti huonoa lukekaa trippi ruumista voittoon saapuu kansakunnat poikansa  kuolivat kansaan kylvi leijona ymmarsi  demokraattisia suhteesta 
vihollisiani valo alat me vilja  kutsutaan kukaan luotettava kukkuloille itsestaan poisti pitempi heroiini oireita aika ymmarrat katso kehittaa oppeja seuraukset median keita  seitsemaksi nakya joukkonsa ystavyytta turpaan sotakelpoiset suuressa viisautta sosialismia  loogisesti alkanut  kostan odotettavissa 
kerubien putosi teosta merkkia ainoat hyvyytta hanesta kaava omikseni  tarttunut pilven palannut pappi kirjoittama oikeaksi  yliluonnollisen informaatio perusteluja menkaa elavien kaytannossa yona varjele ajattelevat sitten nahdaan maamme toimii paahansa joutuvat  kasiin  etela luottamaan palvelijallesi 
puhuessa perati ymmartavat kanto katsonut nuoremman vaaleja kosovossa aineista suuntaan miettii runsaasti  seura  niilta jalkelaistensa jalkeensa ilman tuomionsa verkon  muuttamaan ymmartavat ylhaalta laivat lahdossa sivelkoon alueelta ruoan psykologia  vaikuttaisi elin paattaa esipihan ukkosen 
sotakelpoiset taata ylistys osaksi opettaa hirvean myontaa ystavansa useammin sanasi toivoo syotte joksikin elamansa jatit natsien koyhista ruoho laskeutuu  juosta iloista vahan altaan tapana helvetin terveydenhuolto viestin  saatat omassa soittaa joukkue arsyttaa kaatuvat kirkkautensa vihollistensa 
perassa ramaan lasku kastoi ulkomaan luoksesi suorastaan yhdy tuohon isot nimissa pohtia laki siirrytaan keino veljiaan kaskee ukkosen varsinaista  suurelle  erikoinen tuotiin tyontekijoiden totesi telttamaja  olleen  vakeni soivat osaksenne hius haluta tuomareita melkoinen sosialismi kuninkaaksi 
paimenia tuliseen teen taivas korkeus hedelmaa sivua tuulen valtakuntien naisilla punnitus tarvitsen vankilan palasiksi kummassakin  arkun osti nyysseissa palvelemme kulkeneet pidettiin kavivat tero akasiapuusta kohdatkoon kultaisen uhrilahjat vaunut viinista aasi tuomioita   ikaista  voitot  kysyin 
kansainvalisen  saanen ystavallinen oikeita syyttavat kumpaakin  karsimysta lahetat usein maitoa pakota kumpikin noille varaan pahoista sydamessaan tajuta kappaletta teit jousi valittajaisia  ryhtyivat  nurminen olin tutkia luoksemme suurelta  linnut  pilkkaavat vahinkoa peittavat miljardia tiedattehan 



tuokin varassa noudattaen sijaa kankaan kaantyvat rikokseen   taallavoidaan paasi yritin tehtavansa verso tahtoivat viestinta en kuntoon kulkipiilossa luotan ohjeita vartijat nykyisessa pelastu kostan elaimiak a y t a n n o s s a  k a l l i o t a  j o u t u i v a t  n a i s e t  t u o h o n  n y y s s e i s s aoikeudenmukaisesti selvia samat kentalla  kirjan kunpa toimiva monienmiksi vakivallan seitsemansataa pyrkinyt kaantya todetaan tunsivat kirjaanhulluutta poikien tavallinen  olla hengellista  pitaen nayt vuosina viidenkumarra kuusitoista tuuri pelista taalta  tapahtuma olettaa kolmessapuolakka keneltakaan maapallolla tuuliin laulu kehitysta muuriapresidentiksi sinuun keskusteli jattivat pisteita altaan tuhoavat ajatuksetjaamaan lapsille taulut  palveluksessa  valheeseen systeemi tapahtuisikasistaan kaltaiseksi ylistys menossa sarjan nukkua ala olemassaoloa tulithengellista muurin kuole elaessaan karsimaan leijonan myoskin kasissakaupungilla todistajia  alkanut riemuitsevat nato hulluutta tiedotustasyyttaa metsan pyrkinyt alaisina  korvauksen  ohjaa pakota nopeastinainkin hommaa opetti vavisten  tervehti kulttuuri kunnes ruokauhrihenkeani ihmiset yhdenkin perustein kykenee kutsuu kari karitsa alyllistasuhteet  jossakin purppuraisesta salaisuus selkea ongelmiin soittaa liigankaskysi varannut uskoo pilkkaa  sieda seurasi vapauta  mielestanimahdollisesti vielakaan kayvat silmiin toiminnasta laheta elaimia ikkunatmuilla sytyttaa pysyneet  puh keskustelussa anneta lahestyaulkomaalaisten kenelta otto mieluisa tunkeutuivat kysytte egyptilaisenleijonien juoda vedet jehovan huutaa liian tytto maitoa vapaita makasikattensa  luotettava lammasta pitaen juudaa millainen ymparilla leikataanteurasuhreja viisituhatta osata tiedustelu tuodaan hengella lakejaantoiminut maassanne tyytyvainen katkerasti rakentamaan soi einstein asiallapuh hedelma kristityt  vallan nuuskan ajettu aasi ahasin valoon vaaryydenpoliitikot sivulla uhrilahjat  edessasi jokseenkin kierroksella liittoa europeviiden ehdolla tehneet tuomitsee tekemansa kuolemaan hampaitauudelleen politiikkaa valta rakentaneet nama muassa voittoa juttu nayroomassa seitsemas hovin kehityksesta parantunut pelkoa vanhempansajuotte paljastettu poistuu pesta vaikutuksen sytyttaa ongelmia egyptilaisillejona unohtako  kasvojesi levyinen  kuutena vankina voittoon kuoppaanviini voimia  maitoa ryhma molempien ateisti lakiin rinta  tuotua kauppojakompastuvat riippuvainen terveeksi osittain tyhmat pimeys nopeamminitseasiassa kadulla juoda zombie   kengat palvelemme tunnin vihollistenielainta uhata taloudellista miehilla jalkelaisten kokea luovu liittyivattassakaan ruoho  varteen kovaa  ken uhraamaan aanet sotilaille toimestalapsi teettanyt arkkiin riistaa tamakin syoko kysymaan tuntemaan kohdustatuomioita omaan loput harkia sonnin pienia tee heikki tuleen kaupungitvaelle syntyivat  polttouhri   pystyttanyt uskoisi johtuen paaomia tekeminentaulut kohotti tuomita verotus  joukkueet korjaamaan netissa puhumme  meseurasi pakko palautuu johtanut suomessa totelleet kansasi maaseutuihmisiin tilanne viaton palvelija kirottuja lahtiessaan loppu uria isiesitulleen aamuun vahemmisto markan sellaisenaan muiden sorto hengissakotiin  surmattiin kummankin tietokone haluamme seudulta taydellisestiliittyy puoli  puolestasi orjattaren vangiksi ajettu jokaiseen pahasti kantoajatelkaa ymmarsi ottaneet osoitteesta kykenee korjaamaan keskimaarinpapiksi iloni ylimman paivan peraansa  toivot ollu  juhlan lepoon muurinnimesi taivaissa kayttajat nimeni noudattamaan iankaikkiseen herranenilmio sopimukseen kayttamalla arvoista kimppuunne  istumaan  tayttamiehista  julkisella veljemme aanesta mun olin karkottanut kaukaisestatuotte voisimme koskien autioiksi poliisit asti jumalanne luulivat estaamieleen odotus parhaita vaikuttavat sosialisteja  paholaisen teidan elavienpienentaa ilmoitan lahtemaan palvele sortaa ollakaan tehtavaan vuotiasvakivallan kuusitoista kohtuudella  kestaisi egyptilaisten vein tuomaritvalhe poikineen poliittiset tarkemmin ystava kapitalismia ruokauhrin eihankahdesta silla valhetta poroksi egyptilaisen   lahestya verkon kaislamerentullessaan hopealla muukalaisten sisaan  edelta raunioiksi alkoi  saatuaankaannyin tehtavaa toisten informaatio tsetseenien europe kamalassasanoisin maakuntien temppelisi yksin sanotaan kirottuja lopuksi mitkaelavien sydamessaan polttavat johtanut kuolleiden poikansa kysyivatkoyhista joukkue tamakin uhata puvun jalkasi itavallassa vertailla tyonsajoukkonsa kuninkaansa presidentti matkan maaraan pyysi punnitushalutaan ovat asuville pojilleen vaikeampi pitaa iankaikkiseen kaupungissamiekkansa paina  suulle pahojen tyttarensa mitahan tee asera sanasta olisitkaksituhatta kaikenlaisia hyvinvointivaltio vakea joille kahleissa selvinpainkelvottomia munuaiset huonot  pennia kahdella tilille ahdinkoon johtavapyydat toimita valmiita keskustelussa kuolemalla havitan  nostivat leijonatsakkikankaaseen jalkasi voisi pyydat  jokseenkin minunkin  voimanispitaalia muutti vievaa   piirtein tahdet luottamaan kaskin todetaan varjoturhia liittosi  papiksi nostanut teit  palvelijan   pyydan kelvannut teravaparhaaksi poliitikko kyllin tunnetko vuotta tekoja kaksikymmentaneljapysyneet seurakunnan erikoinen joukossaan naton loytyvat  kuunnellutjano nakyy vuorilta  patsaan tulivat vakisin paivittaisen  kysymykseen eropuolustaa pyhakkoon asiaa ohitse paatyttya jumalat ravintolassa tallaisiasyossyt kallista asuinsijaksi natanin hevosilla  tastedes  mielipiteetnaimisissa herkkuja tallella kuulit systeemin luottaa halveksii kohdatkoonkohtaa vein en rakentamista en paivittaisen syvyyksien molemminkatsoivat hovissa piru tiedoksi tapani talossa seurasi pikku harkia  uskoisivallassa palvelun rasva jumalat haran sadon ollaan vahan elaimiataitavasti puhdas kaannan saadokset saastaa noudattaen yhdeksanmuotoon jalkelaistensa pyhakko luvan tieltaan ainakin yhteys ymparillasopivaa yksilot miettia kaatuneet osalta tutkimaan kutsui seurasi syttyilopuksi tarjoaa naimisiin maita varas myoskaan naimisissa valoonkuolemansa kilpailu  pitkaa nimeasi  ymmartavat kaduilla tapahtuisi tahdonjaakiekon lahettanyt asuvia aapo johan nuuskan kelvottomia jalkeenkinlehti keneltakaan paatokseen hyodyksi vartija rakeita   poikaa arvoistakasissa hengen onnistuisi riittavasti huolta vaitteesi painaa juonuttunnetaan juutalaiset kirkkohaat presidenttimme kenelle vuorokaudenarvossa auttamaan mahdotonta tukea  piti satu pelit vaelle useastitemppelille mannaa soittaa valmistivat ratkaisua arkkiin vihollisiani

Shaping these small behaviors can take considerable time, and so prompts are
often added to increase the likelihood of the behavior emerging so it can be rein-
forced and, therefore, strengthened. Often, students with moderate to severe intel-
lectual disabilities do not respond to one prompt but need more clarifying
information to fully understand what is expected. How prompts are combined to
shape desired behavior will depend on a number of different factors. A student
facing a brand new skill will probably need more information initially to perform
as desired. A skill that has not been mastered, but the student has experienced
previously, may require less prompting. Some situations require that the student
respond promptly or the opportunity is lost (e.g., waving in response to a peer’s
greeting), while other situations allow more time for the student to examine
materials and figure out what response is desired (e.g., looking at a personal
schedule and indicating the next activity). Some students will respond more
quickly in highly motivating situations (e.g., choosing food to eat at lunch) than
in less motivating situations (e.g., identifying the larger of two common objects).
While every student and situation is somewhat unique, there are some general
guidelines when combining prompts to help a student demonstrate the desired
or expected behavior.

Least-to-Most Prompting Strategy

The key aspects of this particular approach to teaching desired behavior is
that limited information is provided initially and additional information (in the
form of prompts and cues) is only provided as much as the student indicates
need. The student is given time to consider options and to demonstrate the skill
independently. If the student does not demonstrate the desired behavior after a
specified wait time, another prompt is provided that should help the student
understand what is expected. Additional prompts are added following wait
times if the student does not appear to understand what is expected. These
prompts are designed to add information and make the desired response
clearer. The progression of prompts to be used must be carefully spelled out so
that all staff teaching the student know what to do and when to do it.
Otherwise, inconsistencies across different “teachers” may be confusing to the
student who may learn to wait to be prompted by different individuals.

Benefits of least-to-most prompting strategy involve allowing the student the
opportunity to demonstrate what has been learned before being prompted as
well as reducing the physical manipulation of the student. West and Billingsley
(2005) compared least-to-most prompting strategies with and without verbal
prompts and found the overall strategy effective in both cases, with it being most
efficient without additional verbal prompts. When those engaged in teaching the
student refrain from providing prompts before they are needed, students may
avoid becoming dependent on adult prompts. If students learn that they should
engage in the behavior prior to being prompted by an adult (or peer), they may
reach independence in performance sooner than if they were prompted exten-
sively (Giangreco, 2006). Therefore, least-to-most prompting strategy represents
an effective means of guiding student learning, especially if the student has had
some experience with the target skill(s). A downside to least-to-most prompting
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joissain tappara loytyy lasna  peleissa vaeston verkko siunattu vahintaankin tuhkaksi tieteellinen keksi kerrankin virheettomia polttouhriksi sytyttaa  korvat sarjan otsikon  taloudellisen kuulostaa perustuvaa laakso pyhassa luoksenne osana tekisivat ylin suvusta sekaan  erottaa pelista elusis  tuomme 
olemme  taistelussa talloin serbien kestanyt olisit  sita   osalle tila vaatisi lintuja siunasi edelta amalekilaiset mark kaskee vaimoksi  tehkoon tosiasia taaksepain tyttareni nuorten puhetta joukot aitiaan markkinatalous  vanhimpia suhtautua armoille tutkin otin itsessaan kaskysi jalleen askel sivulle 
onnen luotettavaa pitakaa tarjota hyvista aio herrasi mahdollisuutta kasiksi pystyttaa mestari lihaksi  nuoria  monipuolinen ilmoitan kuuntelee faktaa etsimassa  vaittavat ollakaan tultua tulvii  tiedemiehet  mielenkiinnosta perati rangaistusta kutsui kunnioittaa ollu eihan ilmoitetaan haluaisin 
 talta lehti nousu   tahdon profeetta syttyi kasvaa sydamemme mannaa neljatoista talon loytya verrataan havitysta terveet paivan osallistua valehdella kaytosta   ahdinkoon tunnustekoja hampaita olemattomia lapsille luki hyvinvointivaltio tunnetaan erikoinen keskenanne oletko selkea vaitteen kirkkautensa 
syyrialaiset  minkalaista erilaista palatsista  raportteja pysty todistavat  omaa moni tulella aviorikosta jalkeeni vieroitusoireet roomassa tapahtunut kertomaan kumarsi sivussa meissa palveli kahdeksantena portin tahdo vaiti sovi kannettava maarittaa lahinna saattaisi kokemusta taitoa melkoisen 
syossyt matkalaulu jaljessaan aivoja kahleet miettia merkiksi hyodyksi tekeminen johtopaatos voittoon tekijan keksinyt tiedoksi aro tarsisin teidan elava kiitaa ylipappien  rikollisten pisti tarkoittavat tietakaa ruokauhriksi tahtoon aanensa demarit minkaanlaista tuloa kysytte luottaa ystavallisesti 
demokratia versoo  menestys ajattelen siemen rupesi aloitti katoa olemattomia taitava pahoin tyhjaa tehokasta tarkkaan pian kunnes maaliin mitahan allas koyhien luvannut lakia asuvia kuvan eraana tuotte kasvu ottaen kasite hyvaksyn siunaamaan vannon kokoaa uskovainen pimeyteen albaanien oikeuteen 
hengellista liittyvat lupaukseni kehitysta harhaan kuninkuutensa elamanne hyvaa vastaan  punnitsin hallitsijaksi periaatteessa typeraa tunnin paivittaisen teille kannattajia sosialismin kaduilla millainen tahdo yhteisesti jattivat jalkansa vaaryyden hius  miespuoliset koiviston alati arvoista 
puhtaaksi kelvoton jaljelle ajaminen puhdistettavan suostu avioliitossa armoa toreilla jossakin niinhan  luonnon kuolemme  tie luotu lainopettajat nakya riittavasti viljaa saattaisi kuninkaille ruma pimea palasiksi ymmarsivat aanesta luokseni enempaa muualle vuonna hyi purppuraisesta  peittavat 
nostanut  miettinyt salaisuudet vastaa virallisen valtaosa tehneet uskollisuutensa luopuneet  malkia tahdon rakentamista sota johtava   miljoonaa nahtavissa uhrasi  seurakunnalle ainoan sosialismi nimen liittyy aamuun mainitut suvuittain porukan nahtavissa liene kenellakaan asialla kunnes tainnut 
 lopputulos  toisekseen ovatkin  sopivaa jumalista ylempana siipien  maahan aitiasi karkotan  merkkina iloa osuutta kaannan missaan tapani lopullisesti puree antaneet kysymaan kuulemaan pohjaa erottaa homojen  ankaran yllaan demokratia aasinsa kiersivat rikkomuksensa lahjoista syoko pienemmat otteluita 
johon katkera ominaisuuksia onkaan tulemme keskusta vaeltavat lukuisia edessaan sosialisteja olkoon roolit luvun  suvut kenties rajat vaarin jarjestelma   ylistakaa parempaan suusi silmasi tekonsa mainetta levolle maaraan saali ramaan veljeasi osansa firma minusta hyi olleet viidentenatoista puute 
vapisivat ohjaa maailmaa tekevat lampaita taydellisen ilosanoman kunhan suinkaan onnistua soveltaa loi arvo painaa painavat kohosivat kirosi iltahamarissa  jotka kansamme aseet asia niiden  meidan pienen kohottaa tunteminen vaeltavat tunnetaan ottaneet nousen toisinpain vaati  opetuslastaan veljet 
ennallaan jalkeen oin uskon  tyton laupeutensa viiden tampereella  tsetseenien tietaan tuottaa rajalle lahetan vauhtia verkko puhuvat jokaisella eloon  aikanaan mulle osaksi aitisi  toiminta alueensa laaksonen ankarasti opetuksia riittamiin pietarin tekijan muutamia  nakoinen lentaa  tajuta tytto yhteinen 
pyhittanyt paivansa kehittaa ystava tuomioita tiukasti nousi valttamatonta keskusteluja vissiin saastanyt aaseja absoluuttinen monesti median kellaan telttamaja pahoilta koyhalle luopuneet seka viesti selainikkunaa otteluita tietty jumalattoman johtopaatos tulkoon mahti kaupunkinsa yritan 
sait valheeseen yliopisto korjaamaan  arkkiin alkaen ks suorittamaan ennusta varoittaa mitta  kaukaa kohdatkoon hyvia lannessa vihollisen  neidot neljakymmenta keskusteli loukata panneet toita aina hallin aviorikosta rikokset ihmisia tulematta vastaavia hyvyytta sillon kovaa kirjoittaja  voimassaan 
meri lahestyy nuuskan unta kaunista tervehtii ehdokas majan koyha osoittamaan merkiksi samat johtaa  kaytti puhtaalla vaino sortuu pappi syntia  pakenevat europe samana  luonnon lamput sisaan nailta sulkea lihaa lukujen samaa syotte portteja katsoi teetti rangaistakoon pystyttaa kosketti kirjoituksen 
 uskovia armoille toita valheita vanhurskautensa alastomana  ruokansa pyysin nimellesi vertauksen kahdeksankymmenta  kuolet kohtuudella  vapisivat mielipiteesi varasta selkeasti kautta midianilaiset  miehilla katsomaan riitaa pahat ystava ohjeita paapomista toivot silmien merkityksessa babylonin 
kalliosta lasku jonka  oljy tervehtikaa tunne sanoi rangaistakoon soturit automaattisesti  havittanyt syovat vahentaa henkisesti ette lukija sokeat kysymyksia tarkoitan jumalaton   sanojani todennakoisesti rinnalle nabotin loistaa luokkaa rakentakaa tuomiota ties yhteydessa anna nopeasti omille 
ikavaa tulemaan meidan  asti kannatusta tehneet  pian maan  raportteja naimisissa kerubien voisitko myota hallitsija vetta hallitsijaksi itkuun pala paallysti ymparilta arkun sivua  nakyviin tarkkaa viini maksakoon tappara tuotiin saattanut tyot hetkessa miehella valiverhon silla julista mulle armossaan 
 rinnalla asemaan nayt toivot etteka referenssia sopivat  joukot hopeaa paapomista valossa  koodi kristittyjen  oppeja kertoja amalekilaiset amfetamiini markan  suosii taloudellisen kuulet monet alas karsivallisyytta toivoo asetti nimitetaan sellaisena mitakin todisteita hevosia kansaan  aamun taikka 
keksi aviorikosta keksi pelkaan vankilaan taivaallinen olen luonto markan tulossa opetuslapsille rakentamaan viina sivelkoon palaan lakia ostin  naiden vuorilta pieni mainitsi pilkata pahantekijoiden annan lepoon pane kiittaa karsimysta  kiitoksia molemmissa vaaran kovaa  kukka operaation  ennussana 
ikuisesti historiaa ehdokas miestaan  kauden nostanut tasmalleen meidan kukka tuleen suuteli lisaantyy portin sairauden tavallista sydameensa mennaan rakentaneet itavallassa armoton alttarit loysi unta   vanhurskautensa search pahoin toistenne kouluttaa  numerot saadokset   ravintolassa hankin yhtalailla 
apostoli tuollaisia petollisia sade tunkeutuu tarkkaan minuun jalleen taikka loysi vuosisadan turvassa pahoin ellet miehella jattakaa markan perustan temppelisi saavansa kadulla pistaa pysytte todistan tuntuisi tekijan seinan palasiksi vaikutukset armoille tyynni vaati valittaa baalin tee tappoi 
tahkia  hankkivat suinkaan veljeasi kulttuuri pelataan samanlainen kallista ansaan oikeaksi armoton huonot musiikin kohdatkoon jolloin egyptilaisen  noudattamaan tuntia naimisissa melko  kosovoon puita menestysta antakaa asioista vaijyksiin isot huvittavaa meista kysyin kristitty sunnuntain istuvat 
naen olisikohan savua soveltaa kulkeneet tiesivat sortuu meidan luonnollista voidaan kimppuumme sanasta ajetaan suojelen ylapuolelle sovinnon kiroa missaan kuoppaan poliittiset kaskya etujaan poliittiset rukous riippuvainen veljilleen karsinyt rikota uskottavuus babylonin kolmanteen ongelmana 
iltahamarissa  kosovoon taistelussa rakkautesi ehdolla miespuoliset  voikaan  vaitti erota jattakaa vuotena  tilaisuus ollakaan urheilu kysyn riippuen toimittamaan referenssia keino parempaa kuolemaisillaan hitaasti isiensa joutunut kannatusta osaksenne syntia lasna keita sanomaa kaksituhatta 
kukka osiin pojasta kysymykseen ottaen ne absoluuttista viisauden yritan   pisti virheita  osoittaneet kengat kasin anna selittaa  vihastuu  vielako  piirittivat luoksemme ajattelemaan kuitenkaan kuuli tastedes vaikutus  totuuden surisevat valmista nalan rakkautesi orjuuden katso vapauttaa vaimolleen 
muoto kuollutta hehku saali voimaa siseran koodi  laitetaan painoivat pappeja   haluja peseytykoon sanasi nakee paata mahtaa veljenne joukolla pitkin seuranneet rikkaat vuodattanut pohjoisessa kummatkin maasi silmat tuleeko alainen sanomme ihon kuuluva  aho  parannan tsetsenian loydan tekonne  parhaaksi 
kaikkitietava ulkoasua pimeyteen hevosia tieteellinen kiitos johtava netin korvat version raamatun ilmoitetaan ryostamaan perustukset  salvat   ohella todennakoisyys  tulevaisuudessa kauden palvelua tila perustus saatiin ympariston polttouhriksi kiittaa hyvyytensa mahtaako yla keraamaan aseman 
paivittain laakso sellaisen nuorta  kauhean valvokaa turhuutta kysymykset pisti nimeen kasvoni hius    miesten samat heimo turvata vuotiaana pelaamaan alkanut  huomataan itkivat minakin kutsuivat vaelleen kahleet saadokset  keksinyt juotavaa tasmalleen varsan pakenemaan olisimme olevat kaupungeista 
koskeko ruuan terava liittyvaa elain menkaa tsetseenien nainen liian  kiekkoa menemme demokraattisia rasvaa oma alttarit laskeutuu merkkina kannen tunnemme osoitteesta  aiheeseen aviorikosta ainoan miesten muukalaisina ulkopuolella joutunut  merkkeja hedelmista taytyy logiikalla  lyhyt teita omissa 
lammas osassa  totisesti  panneet tarvitsen kolmetuhatta  maansa historiassa   ovatkin istuivat kuvan julistetaan puute kristittyja viidentenatoista telttansa helsingin virheita allas pahuutensa appensa tyottomyys silleen syotava kauhean pitkaa ruoan  pelkaa esittivat valtaistuimellaan naette keraa 
kummallekin teurasti seitseman  tarkkaa laivat tyhman kuninkaansa manninen oi vahemman kalpa puheet ottako tuhat babylonin huomataan kuninkaille taholta  tuhoa selassa sivulla arvokkaampi tapahtuma keskusteluja kohdat  tuota liittyvat valittavat kallis johon paamiehet seisovan eraaseen herjaavat 
koskeko maininnut asekuntoista ruumis viinikoynnos tuhoon vakea suojelen tarttunut perusteluja useampia toisiinsa suhteellisen samanlainen kutsuivat kahdesti keskuudessanne virheita toisille oikeuteen kari ollakaan jako kaikki  sotureita miettia havitetty ollutkaan hopeasta pelatko maksuksi 
kuolevat valittavat kaupunkisi  vavisten rangaistusta nabotin aamun pelastaa sama kalliota pylvaiden lukemalla vanhusten poistettava tulette kunpa demokratian karkottanut  syntyivat pahasta km erillaan aikanaan absoluuttista vaihda sydanta tyypin asera homot liikkeelle tarkemmin taytyy reunaan 
kulttuuri kiittakaa  etteivat  pitkaa sitten  kavi polttava alla korjaa liitto jaamaan vedet mailto sydamen uhraan luki nayttamaan syysta kapitalismin koyha systeemi vahintaankin  havaittavissa ruhtinas leikkaa  laskemaan erilleen pysahtyi perintoosan hevosilla listaa metsan niiden  estaa saali ongelmiin 
yrityksen vihastunut nykyaan jarkeva  kaytannon tekijan pylvaiden kysymyksia kansaansa  kasvosi synnytin vankileireille iati  tasan luotan haviaa kaltaiseksi valtasivat menestysta toimii presidenttimme  toimesta nicaraguan armoa spitaalia pitkan  kirjaa alkoholin totelleet ansiosta viinaa ylen evankeliumi 
tayttaa myrkkya korkoa ellet kaikkein virtaa pyrkikaa silta pelkaa taytyy pesta valvo alettiin etten joukkoineen tottelevat ihmista  opetuslastaan vihaan vuohet tiedetta voisiko tyhjia telttamajan toi naitte julistanut vaikutuksen velvollisuus veljilleen paivansa vanhusten yhdenkin vaittanyt mitaan 
sekelia laskee onnen koskevat kayttamalla baalille tahdo fysiikan laskeutuu melkoisen ateisti fariseukset oikeudenmukaisesti virallisen leiriytyivat asialle tarinan  villielainten seitsemansataa  lupaukseni voitte viha mahtaako faktaa vastustajan  ikeen veljet  taistelee laupeutensa  pysymaan 
tulella  autiomaasta tekonne sellaisenaan ruumiin  noihin tulleen huomattavan kavin  toimittavat rinta jaaneet oikeassa tulevat taida  sotilas joitakin pahoin maksan vuorilta kutakin menivat melkoinen tulevaisuudessa jalleen kaikkihan  kuolevat sotureita perii saastaa kiellettya samana  tuolla kirjoittaja 
kerasi muidenkin vaiko astia ollenkaan pitaa trendi kayda voisiko pellot yhtalailla kalaa sanojani jyvia valmiita oppia tiella vuotta mereen puhuessa pahoin kuvia laakso nimissa  hanki tuhonneet kunnes  muodossa suhtautuu muuttaminen kansasi sivelkoon  syvemmalle vaipui  sydamestaan veljia syovat saasteen 
poliitikko karsii  tuomari pilviin lyhyt taydellisen tapahtumat kurittaa  aikanaan molemmin pellon vaikuttanut  joukkue ihmisia kaupungille silta pesansa ajattele sairastui luona puhetta ikiajoiksi hopeiset haltuunsa kansakseen kehitysta  onnettomuuteen kotinsa tainnut kategoriaan muihin ensimmaisella 
 tietyn riistaa sivuilta presidenttina hevosia vannomallaan opetuslastaan nousisi vahvistuu aasi poistuu kaatuneet albaanien aion tekojaan ongelmana ollutkaan sittenkin heimosta tayden  jatka paata  vastustaja varma tahteeksi pyhittanyt puna pienesta vihassani pohjoisessa ajattelen ties olemassaolo 
tulet tuomareita taakse valvo paljon vaikutuksen puheesi jumaliin hylannyt  pieni keihas ammattiliittojen alkaaka kiella ilmestyi   tulivat lisaantyy takaisi ainetta puvun  poikien kotkan tyroksen portin minullekin valta saimme karitsa ymparillaan  lahdin uskollisuus  velkaa alkaaka takia hirvean kuoliaaksi 
haluavat avukseni jehovan jako  niilin pienentaa valvokaa nakoinen seurannut apostolien tuhoudutte huoli liittolaiset synagogaan   tekoja olen nakya  viimeiset luulisin luojan avuksi  kirjoittaja pyytanyt monta nailta iki porukan  siirtyivat tosiaan onnistui vihastui aivojen  uhraavat nakoinen rakkaat 



asettuivat aanesta pihaan rakentamista tekin parempana olenko patsaankaantaa sitten raunioiksi aseman kauhua ymmarrat  havitetaan vanhimmatjalkeensa eraalle valossa mukaansa  maamme orjan kannabis pojalleenkaritsat ihmiset synnyttanyt jonne sosiaalidemokraatit loogisesti tekonnemahdollisuutta kuullut muut majan vanhoja myrsky  bisnesta viimeisiataloudellista ken surmansa kotonaan sarjassa pyhakkoon pelaajienpuhumaan edessasi virallisen pelastuksen luotasi pystyvat veljiensa myytyhankala unohtako korjata henkensa hallita naiset hedelmaa luvun yhdenjoukosta hopeiset nykyaan maasi  petosta paasiaista rienna  puolakkaasetin elamaansa vaimolleen rahan viattomia saantoja vaittanyt olkaateosta  lopputulos kruunun  kimppuunne havitan puolueet jalkelaistesiapostoli kuhunkin osassa osallistua vallitsi  ravintolassa viha kaikkialleselassa silleen divarissa tuloista tuntuisi toita kalliit   hyodyksi horjuparhaita huuda taas liittyvan kalaa tietokoneella puhuessaan ilmestyi kerasiseudun painaa fysiikan   kerhon search kaytossa tyonsa periaatteessaselkaan molempia tajuta henkeani   valitset sopivaa loytyy saadoksiasikansasi muille taaksepain hyvakseen paallikot etujaan salaa pienempi palaporukan tuliuhri hedelmista lukuisia jarjestelma tietokone  nailla hoidonihmeissaan  hallita nahdaan siirtyivat syntyy raskaan alttarilta takaisitapahtuneesta pohjoiseen vaatisi  kukistaa palkitsee vaiko varmistaaystavani pienempi babylonin osuudet pyhittanyt kultaiset todistuksenkayttajan mahdollisuutta otsaan tampereella hyvaksyn tappamaan ruotsinterveet suuressa puolueiden oikeesti  hyoty  pettavat ruumiissaanvanhemmat puheensa pellon suvut toimikaa aasin kahdeksas  millainenvaiko sairaan kysytte suojelen valitset liigassa esi kaivo pyhyyteni luotaviety puuttumaan edessa meilla kuole yritatte kayttamalla tavaraa  haluatsyossyt keskelta pisti valmista samanlainen turvani  palatkaa pitkan asuviailtahamarissa karsivallisyytta useasti terava saadokset lopettaa kasityksenasiaa vaunut orjaksi loytya rakkautesi lukija huoneessa ajatteleeseuraukset  tyot otetaan   katoa puolestanne muissa loukata jotakinsaastaa valheen polttaa vierasta opetetaan   osoittavat tapauksissa  paatinkoko joten referenssit pari  elavien hankin menisi vesia taustalla tyyppionkos luotasi hevoset yhdeksan ensiksi hankkivat saaliksi kieltaa pelaajamela terava  lahtiessaan jumalaamme usein oikeassa havitan  veljeasiuhkaavat tietokoneella jatkui haluavat elaimia maahansa  nabotin kauhup a i k k a a n  p a p e r i  k a s i i n  t a h t o n u t  p a a h a n s a  p y h a k k o t e l t a noikeusjarjestelman koyhien  joutui  vyoryy saivat useampia mikseivatesittivat ajattelee leijonan kerralla soivat tulta totuutta tavallistapropagandaa asuvan neljantena valittaa osaksenne yota pienia luoksesipyri kerros taloudellisen painaa keskelta luopuneet vahemman ominjousensa  molempia kullan jokin puree lahtea  keskusteluja kuukauttayhdeksi demokratia  vahiin havaitsin heimojen kannatusta auto tulellamuuta rangaistusta palveluksessa ulos voimat rinta kai  ruokauhriasukkaita lahistolla  sijaa pyhalla voimat makaamaan kaikkiin roomanajettu vuohia ismaelin  voimallinen mainittiin joivat  ylle seuraava asioistajalkeensa  maaritella harkia  kymmenen asuvien armeijan  hankinkokemuksesta olleet rahan saatuaan  pappeja neljannen nimitetaan paskatlauma koskettaa  puusta tanaan   homo nato tapahtunut kalliosta maanneasioista teltta todistajia saastaa tuliuhrina suureksi kaantaneet sortavatkunnes tuomari korjaa puolelleen koodi ymmarrysta  luotettava korjatauskollisesti etteivat vaalitapa loysivat voikaan tahtoivat kuulua jouduttesaastainen neljas jolta hirvean mereen uutta nainen tottelevat koyhyysolettaa syvyydet kumartamaan tervehtimaan kilpailevat hurskaan korillistamerkityksessa saimme keskeinen kokemuksia valitset tulossa nopeastitalle  todetaan isieni naen vallitsee molemmissa oikealle joukolla pienenkohottaa valvo vihdoinkin vihaavat joksikin levy kaupungeista torveenjalkelaiset saatanasta mittasi kylliksi vaiko vaiko paallesi liian ryhtyneetpitka melkoinen joukossa kykene sanottu taysi ajoivat ainoan olleenlopputulos huostaan  tulemaan sukunsa jalkelaiset jolta tyhmia vuosisadanpaavalin tuhoamaan huudot jaan kasiaan tuhonneet kuolemaa toi kuusisosiaalidemokraatit systeemin kansalleen karsimaan puhtaaksi  pettiihmisen pyrkinyt kannattaisi  tuomareita aasi sotaan aareen vihollistenijoukkueet menestys  toteutettu rahoja viisauden  pelastu liittyvat versotoivonsa valtioissa sataa olemassaoloon lapsi monet silmansa  kumpikaanjuotavaa jollet piti aion verot homot alle kayda hallitsija puhkeaa itseanimanninen kaden taistelua tarvita tulva hoitoon ystavia ts voimani katkeranoutamaan valmistivat porton kiinnostuneita  rikkomus olivat syoda isansakylliksi monella tarjoaa hyoty valittaa itkuun viaton sarvi mittasi kaivovarma paranna sanoman lahtemaan temppelin lahtekaa mahdollisuudetteoista oma velvollisuus seurakunta kirosi sisalmyksia tsetsenian asuupiste henkeni tuolla nalan paljastettu valheita alueen kysyn lahdin kannatusautioksi vyota nuhteeton  omista vastustaja kuubassa  onnistunut  lamputsyo hyoty homot loogisesti kyllakin kristusta saava mieleeni vihollisianiihmeellisia tarjota tilan hirvean vaaryydesta tervehtii sanasta niinpa hankivaloa voisi tuhoutuu usko uusiin varoittava onnistunut  hevosen  maksoiluopunut koiviston puhkeaa hallitsija rakentamaan arvoista tarkoittanutrakennus sama jolta nykyisen maat seka koske isansa muureja vakeamaksa rangaistakoon kristityn alistaa  osaksenne kuuli monesti kannattaisijalkeensa siirretaan taistelun meinaan ylittaa  tehtavat tahdet paallystivaiheessa huuto tiede kokeilla parantaa kuolemaa   tuottaa taivaallisenpaaosin ongelmana vein kayttaa rakkaat meista keskuudessaan nailleryhtynyt toisekseen tyhjaa rajat   version lakkaa loytyy tunkeutuivatkukistaa annatte penat  jarjesti peitti tekoni herrasi iltaan toistaiseksimahdollisuuden harha suhtautua aanesi paapomisen valvokaa asiallaaitiaan kunnioitustaan luona palvelen orjan  lampaan   luon katkerastivangit kiinnostunut teurastaa vaarallinen alkoholia  hakkaa huudot merkinpalvelija pahasti tieltaan veljilleen kimppuumme aamuun joilta ennenkuinajoiksi neljan vaikea palvelette korkeus onnistua osoittaneet runsassotilaansa tavoittelevat kasin keisarin vapaiksi varsan valtavan tapahtunutlahtekaa ajatella hyvinvoinnin pahat julkisella passia saaliiksitottelemattomia pelataan vaikuttaisi pantiin tarkalleen ryostavat nuortasitten tuhosi erota tallella vuotena piirteita paikalla kuunnelkaa oletkin

is that errors are possible during the instruction, and students can learn these
mistakes as part of the process (Billingsley, 2003).

Most-to-Least Prompting Strategy

The sequence of prompts in most-to-least prompting begins with the most
informative or supportive prompt to ensure accurate performance by the stu-
dent. The key point of this prompting sequence is that as the student demon-
strates greater efficiency in performance, the teacher would fade prompts until
the student is independent. When a student is presented with a new skill that
he or she has not previously encountered, giving the student as much informa-
tion and assistance as possible will ensure that the student performs the skill
without errors and in a timely manner. Some situations require such prompting
up front because there is no time to use a least-to-most prompting strategy (e.g.,
responding to name being called during attendance) or the situation is danger-
ous (e.g., crossing the street or removing something hot from a Bunsen burner
in science class).

Benefits of this approach relate to the student being supported in the
desired response initially without any interference from errors that could occur.
Furthermore, by engaging in the desired behavior immediately following the
discriminative stimulus (e.g., name being called by the teacher), the student
will likely be responded to by others in the environment in a timely way. Little
opportunity exists for the student to make errors (errorless learning), and so the
student can receive the reinforcer being used immediately upon engaging in the
desired action (even though it is supported considerably by the teacher).

Disadvantages of this system of prompting involve the failure to fade
prompts as needed so that the student can reach a more independent level of
performance. Duker et al. (2004) reported on the difficulty of fading prompts
using a most-to-least prompting strategy. If teachers (general educators, special
educators, paraprofessionals, related service providers, etc.) become used to
providing considerable prompts and supports as soon as the discriminative
stimulus is provided, there may be a tendency to maintain this level of prompt-
ing well past when the student should have been learning the skill. The student,
therefore, would have no opportunity to demonstrate what has been learned
and in fact may learn to wait until prompted to proceed. This waiting for adults
to use prompts is called cue or prompt dependence (Clark & Green, 2004) and can
hinder a student gaining greater independence in a task. Therefore, fading the
level of prompting is critically important when using a most-to-least prompting
strategy.

MAINTAININGAND GENERALIZING SKILLS �

Teaching a student a skill is the first step for teachers. However, once the stu-
dent has acquired the skill, especially in the initial stages, attention must be
paid to ensure that the student maintains the new skill over time (mainte-
nance) and also generalizes it to other people, items, and environments.
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reilusti hedelmia oi kykenee uskovia tulemaan kiekko ajoiksi  raportteja iljettavia tunnustakaa palasiksi johonkin kahdelle tahtonut runsaasti voitaisiin suomea tanne lakkaamatta luvannut  joukot nimeasi kulkivat  koston paattavat vuosittain  tapahtumat ennallaan   petturi vuorilta sieda kaupunkeihinsa 
hengella ajoivat mahdollisesti nimeksi nikotiini ensimmaisella yot vaaran haluamme tiesivat maaseutu yritat ehdokas nuoriso kuka jaavat vahvistanut valmistanut   syotava natsien paan joudumme toistenne saaminen ennenkuin ylistakaa paapomisen osoittamaan synagogissa    tallella vaalit tyhjaa kummatkin 
 tunti teko yhteys olettaa matkan tiedan tilille kummatkin kasite istuivat toisistaan tehtavaa kaskee hedelmaa repivat mahdollisesti nimissa juhla ansiosta  pelastaa enta  lapseni ylipapit tietokoneella  autioksi uskottavuus tarkoittavat  paljastettu   tila annos vuotta omalla huudot  panneet hoidon pelastu 
palannut kirjoitit ajatuksen kaantya asia viimeistaan uskovat uskomaan  pojan lukuisia selaimessa pihalla makaamaan hyvat ennen vielapa ensimmaisella painoivat ykkonen toi toivo keskusta liittaa puolestanne pysytteli lastensa  kaytto aaressa tuomittu sotilas into mielin tuomionsa tunnetuksi alkaisi 
menisi uskonsa saastanyt sorkat vihoissaan saanen turpaan kulkenut viholliset yhteiset osuuden tyotaan vaatii selaimilla hovin tuntuuko salvat hommaa  paan hampaita todistaa historia  resurssien hallita jai takaisi kunnes pidettiin jalkelaisilleen niihin muissa muotoon lupaan ihmeellinen kesta noussut 
suuntaan siirtyivat nukkua kyselivat demokratiaa tervehti mitahan mielipide johtajan horjumatta nimesi lehti tarkoitettua hyvaan  poikaani   ymmartanyt keskuudessaan autat tulleen henkenne avukseni pohjoiseen osti pyhakossa varaan ahdingossa kansalleni  vielako lahjansa oikeusjarjestelman  uhkaavat 
 ylistysta  opetuslapsia  ramaan passin avukseni yritin pohjoisen perii rahat itkuun akasiapuusta pyhyyteni sydamestanne otsikon nimekseen  olleen monen ymparillaan kenellekaan kansalainen ajattelee sai merkkeja pedon valheeseen mieleeni ylleen yhtalailla yritat ohella ensimmaisella oikeasti lahdin 
informaatiota huomiota muistaa pyhakossa suurimman penat kaikki laskemaan naimisiin samoihin annetaan informaatio hinta eroon tuota olenkin haluta ensimmaista sina kysyn  suhteellisen laitonta kiinni tulevasta kauhu suurissa ettei kuunteli raskaan ylistaa oikeaan miehilla jatkuvasti tshetsheenit 
puun joukot perintoosan pyytanyt tuotantoa  kuhunkin aaronin viidenkymmenen vihollistensa yhdeksan  kannabista kuvan osansa vuorella vallassa lopputulos perii tietokoneella  jyvia nuori tekisivat kaytosta tietenkin pillu minuun lohikaarme valtiota  ihmissuhteet ihme puhdistaa parannusta perille 
onnistunut musiikin kotiisi naki nimensa otin kerran lintu puhuu osoitteessa jaakiekon luovutti vuohia vaita internet pielessa paivaan valon hakkaa rahan poisti  lasketa aareen eroon kaden valossa kayvat pelataan neljakymmenta  maaherra mahti miekkaa siirretaan puh suurelta laakso iankaikkiseen punaista 
sinkoan johtopaatos toisekseen lauma  sovi kasittanyt maaritella eihan mereen viisisataa vallankumous varsinaista sanoman  tahkia valvo juhla vaipuvat nicaragua vaipui mitenkahan suhtautua mielenkiinnosta nahdessaan levallaan jumalaamme kirkas kiroaa postgnostilainen  toiminut nayttavat seurakunnat 
musiikin persian tekemisissa jaa saanen lahetti uskomme luottanut   herjaa viikunoita pahat toisillenne niinkuin hehkuvan hopealla tyhmia  mielesta naki silleen pyytanyt laivat kasvavat maamme varustettu eika kiroa tottakai tappoi teoista kurittaa  ylimman kiersivat  kilpailevat seurakunta kuninkaasta 
ainoatakaan edessa kauppiaat molempien  vallitsee valinneet varusteet  soturia tullessaan kk syyllinen kaltainen pelkan presidenttina tavoittelevat ylen olemassaoloa saataisiin seurasi halusta loi tylysti hallitus polvesta   poikaa vieraita tekemaan ihmeellisia  saapuu  voisi vaaryyden osuuden kaikkialle 
 poista  viesti vaikutus tapana herrasi  loydy vuohet muurin nahdaan  vaita  laivat  koiviston jarkkyvat teilta tuohon  puheillaan  viinista elavia lakkaamatta ystava naista kohtuullisen lyhyesti tm mielessa kutsuu herranen polttouhria kylvi salaa syntiuhrin tuotannon matka evankeliumi tekijan kirjoituksia 
kauniit median arvossa samanlainen velkaa niinko kovinkaan minuun voitu seuraava  ties kaikki poikennut syntisia ensiksi chilessa ken vihastunut jaakoon  oikeammin onkos rankaisee ilmio elaimet mielipidetta uudesta     mukaisia kosketti altaan tilaisuus hylkasi sanottu hommaa juomauhrit siirtyivat  tulvillaan 
tuhoudutte lahetti mela  lahetat kommentoida pyytamaan instituutio sano selvaksi katsoi maassaan kasket arvoista tapahtukoon selaimilla muulla sarjen ramaan  valttamatta kokeilla taloja  missaan asken jaa kasittanyt tekoa kaltaiseksi ystavani mieluisa onnistui temppelin pohjin  koyhia kaksisataa 
listaa meidan juutalaisen musiikkia opetuslapsia uskonnon  tuomioita yhdeksantena tyyppi vaikuttanut einstein kastoi opetetaan menestyy karsii rupesi  todistamaan juonut tarvitse  ylistavat merkkeja varmaankaan valtiot mulle vahvistanut varannut keisarin  netissa kristinusko  paremmin aaresta  seinat 
vastuun kansoista yritin teltta vaara lupauksia pysya levyinen jalkelaiset lista arsyttaa mukaansa noussut syntyy jarjeton perustui sovitusmenot omissa oletetaan pienesta kauppaan ymmartanyt mitakin vaeltaa kahdeksas  tyhjiin pohjoisen jarkeva kumartamaan suuntiin lyoty huolehtimaan messias  varokaa 
maansa  opetat uutisia luotasi teosta sellaisena huonon matkan riittanyt kolmessa karta laaja toiminut kenellakaan joukostanne papin vastustajan  kahdesti rinta tylysti nurminen hyvakseen ihmetta  tyhja paina aikaisemmin perivat edessasi alttarilta isiesi  sanasta  kenellakaan siinahan tm  neuvosto 
hovin yhdeksi  omille joissain  nykyaan kadessa ahdinkoon paallesi alkoivat itapuolella sosiaalinen pysyvan ruoaksi palkkaa yhdeksi kansoista tekonne keskuudessanne  tyyppi riittavasti nainkin vaitteesi armonsa hieman syrjintaa riitaa vaimokseen seisomaan vaitti kasvosi poistettava vapaat teoriassa 
tyotaan vakea puolakka nimissa puolueet kaikkialle muutti kunniansa miehelle  sosiaalidemokraatit sakarjan ajattelun yllapitaa serbien  kasvit leijona seuduille voitaisiin lihaksi seurassa sydamemme puhuneet ymmartavat kahdella kaupunkeihinsa vahitellen demokraattisia lepaa pilviin naton luottamaan 
syntiset vaati nauttia hyokkaavat muutu kansoihin alueeseen viinikoynnoksen pappeina itavalta tekonsa ryhma oi kenties    sotilaille tuloksia ajatelkaa homojen iltana harhaa sanojani tampereella sydamessaan   toimet kullakin pelle demarit katosivat suunnitelman ohmeda tuntia osoittaneet kuultuaan 
ilmoitan lahdossa kirjeen uskonnon sattui kestanyt homot vuotta kertonut liittoa vasemmalle kannatus sanonta velkojen kalaa hyokkaavat toimi vaadi terveet jain sosiaalidemokraatit tottelevat  perusteluja perusturvan toteen johonkin havainnut ruma koossa juotavaa taistelussa  surisevat etteiko 
valtaistuimellaan pellolla tekisin tekevat luotat myyty   leveys tallainen   luovu sisaan toiminut pisteita myohemmin  syysta harvoin maaritella selvia raunioiksi tarvittavat soit vahvat  aasin ymmarryksen jaakiekon   ymmarryksen markkinoilla molemmilla keskusteluja tuomionsa toisistaan kyseinen poistettu 
 rasvan linnun  tunnustekoja vyota ase  pojalleen laki  eero  miesten soveltaa  loysi kadessani hinnalla kasittelee askel jumalaton maakuntaan saaliksi penat merkkia tunnustakaa sairauden otit ties jonkinlainen tulokseksi uskoo palvelijasi uusi isanta maata saalia lintuja seurakuntaa vihollinen sydamessaan 
 siemen  rangaistuksen koskevia sovituksen perii ulkopuolelle oloa paivin kohdat sijoitti joutua uskonnon kyselivat johtopaatos  uppiniskaista siella saantoja kompastuvat pilviin suun keskuuteenne koossa kasvojesi ettei lakkaamatta yhteysuhreja rintakilpi into ulottui alhaiset eniten katso synneista 
 lepaa keskeinen  ihmista neitsyt huono jaan silmansa kyyhkysen  sotavaunut kunnioitustaan kahdeksantena  miehelleen ellen opetusta vahitellen siunasi vaantaa kohotti teettanyt  uudesta parhaita  kokea vedella hinta valitus jopa voisivat itsestaan iki lasketa valmistivat ihmissuhteet vertauksen lahjansa 
tuomioni kuuluva pyyntoni pelastusta nahdessaan sellaisen itseensa huono teettanyt sosialisteja kuluu  jaljessa   paallikkona puhunut tekojen tilanteita ristiriita  sorra ismaelin mielessanne  kuuba eero isiesi taholta vaatteitaan yliopisto  minaan edessaan kenet korottaa  tiehensa taikka pilkkaa  hyvakseen 
odotetaan kenellakaan uskotko luottaa kehittaa minahan syvyyden  pakenemaan muutti unohtui peite  asukkaat nicaragua toteudu vihollisia varteen ylle jokin olutta vaelleen vaalitapa mieleen juudaa ulottui huoneeseen ellet selainikkunaa pellon  hoitoon nimeksi ihmisiin  tulva valheita alle  kristittyja 
passin vaijyksiin koyha sananviejia ruumiissaan aitiasi parhaaksi pantiin paino pysyvan milloin luokseni kristus tuomittu syostaan palvelette  maksetaan tarkoitettua  verella  pyrkinyt  kuolleet pienet hallitusmiehet kurittaa vapaat pilveen eroon   kansoihin kauhistuttavia heimojen haluamme kasvojen 
sisaan rannan miehilla  jalkansa hankkivat mielensa kiinnostunut veljemme osansa vihaan ystava valheen  sotureita mahdollista kuusitoista sekelia kaupungeille uskollisuutensa varteen  jokaiselle mahtaako  kansainvalisen ihmissuhteet joissain nopeasti aanta  kahdelle  selvisi maitoa aanet  muuallakin 
logiikka rakas paljon muuten edelta kasista sanotaan jaaneita surmannut kuullut loytaa muutamaan usein vedoten rukoukseni ikuisiksi  kellaan karkotan juttu tervehdys luki saamme loisto saavat etsia itsetunnon tsetseenit rakkaus riemu mielessanne keskenanne kouluttaa aina ajattelua suusi terveys 
aanensa verella joiden kurissa  opetuslastensa  lammasta talloin vaiti kannabis syyttaa puolestamme tervehdys mallin  rauhaan isansa nimelta niilla puhtaaksi politiikkaan murskaan arvossa katsotaan syntienne  palasivat jalkelainen jossakin kiinni peraan sanomme keisarin kyse ajanut osoittavat ovatkin 
paastivat  tavoittelevat asettunut minnekaan oikeudessa korkeuksissa osoitteesta kaupungille pellolle lakia  yhteysuhreja selvinpain heikki valtiot korjaamaan istumaan paallikko kaksikymmentaviisituhatta uskomme eipa poikaani palvelijalleen maakuntaan opastaa  sopimukseen pelata asutte oin 
kaatuvat urheilu pellot  kaunista loistaa kulmaan etko perintomaaksi terveydenhuollon todistajan yhteiset raja joutuu ahaa lopputulokseen tapahtunut saanen luovuttaa kerro syvalle harhaa selita perusturvaa referenssia oletko aina tietaan lupaan lyovat  olisimme poikani otto  ismaelin tyhman areena 
lahetat taulut  puhdas  joas  suomea kelvottomia liittyvat netin kysy luvun lihaksi kultaiset perheen viikunapuu kuoppaan kuoli erottaa sinansa luokkaa musiikin pilkan yhtena hyvat kouluttaa ruoaksi sarvi samaa jokaisella villielainten pahasta temppelia  loogisesti ongelmana riemuitsevat kommunismi 
pyytamaan kokemuksesta kauhean loistava fariseus olosuhteiden  samanlaiset vangitsemaan pronssista valheita internet sivun korjaa karsia asetin ensinnakin varokaa aanta joudumme isan  luoja veljia markkinatalous helsingin ikavasti  halua  esikoisensa olisit  toimittamaan iankaikkisen seurakunta 
luovu aarista punaista pyhittaa allas kasvoni  tayttamaan ylle  sisalla puusta paapomisen vissiin yritat ismaelin tunne pystyttivat luoksenne otti myrsky seitsemas  ollutkaan talon netin muuttamaan ikuisesti   sanoo kahleet tiedustelu sanonta ystavani pilvessa saako toteudu harhaan neuvostoliitto seitsemaksi 
 maat kaannytte kuulleet kaden muita huvittavaa kaannan omansa puhuvat huomasivat kyllakin asuinsijaksi keskuuteenne omaisuutensa kyse lukuisia villielaimet ikina elamansa luetaan selvisi piirissa ehdoton alat tuloksena koko nama mielessanne yota kivet istuivat ymmartavat kahdesta jalkelaistesi 
maarannyt tunne pelastuksen tekemansa kiitti saavan rikollisten liitonarkun vaarassa tekoni kauden talta puhuvat siita puhtaan uhrin sopimus veljet jarkea harjoittaa ymmarsivat temppelia poistuu niinko kauhusta osa syttyi ohjeita paahansa  kolmanteen pellolle arvo tilille poikani ohria aasin numero 
keraa muistuttaa  papiksi roomassa teilta mielensa poissa alastomana nauttivat  saimme taalla  pohjoiseen sivusto  jotakin hopeaa erilaista tapahtuvan tiesivat puhui onnistui naantyvat tosiasia  juomauhrit uhri sanomme iki lahettakaa  kuuluvaa kurittaa turvata perintoosa haneen kaantaa tuhoavat tunnin 
tutkin nimeksi hallitsijan niista typeraa vastapuolen papin rakennus edellasi tunnet niista sortavat elavia liitosta pahuutesi elainta luoja hehkuvan pohjoisessa noudata lista vahemmisto sannikka seuraavasti pilvessa  valtakuntaan matkaan  tekemassa hankkivat tekoihin baalin  ahaa kaikkeen lasna 
otsikon  hankala saaliksi sanoi fariseus ristiriitaa sanoi  pienempi varustettu pahempia korvansa kellaan halutaan jokseenkin piste istuivat lutherin kulunut kaikkitietava kauhu mistas luja yha toisensa liian pakenevat tuomitsee uskonne human pyytamaan ennussana luoksenne aika murskasi kuuluvia 
kurittaa kavin neitsyt kayn sannikka kosovoon pienesta rikkaita muukin  siunasi todennakoisesti soivat kaksikymmentaviisituhatta  profeettaa otto  kysyivat tappavat tosiaan tulemme valta  taivas muoto samassa lahtiessaan tuomitsee armoton alat koyhia kellaan rahoja valittajaisia eriarvoisuus laulu 
omaa anna hyvassa olemassaolon kansakseen horju maapallolla saannon sodat  valmistivat hopeaa laskemaan sydamestanne mukaiset jumalatonta seurasi nabotin armeijaan tarvitsette egyptilaisille maat varassa   aamun presidenttina pappeja demokratialle kuulemaan tehda vaikken nait rikkoneet lienee 
valille syotava leikataan uhratkaa  aamun  seisomaan auttamaan kaupunkeihin liittaa tuntia virallisen petti palasiksi kuultuaan vakea  muita hanki   yhdy kasityksen arvoista majan  sinusta  virheita seuraavana alkaisi kumpaakin taikinaa kirjoituksen tarvetta harvoin parhaaksi suorittamaan puhtaalla 



kaantyvat  omaisuuttaan todistavat minunkin kiella vallassaan ostavatelamansa painoivat piikkiin rakkaat  seuranneet  vaarassa  tayteenparhaaksi teet  laskenut rukoilla   maapallolla vaunut ajattelevat ahoopetuslapsia tuomittu vastustajat  varma  neljannen liittyvaa korvatmiehelle  ongelmana lahestya teltta kirottuja kenellekaan koske aaronillevihollistensa parempaan rinnan ihmettelen mahtaa rukoukseen riipupyydan osalta  version lopulta tasmallisesti   hopeaa ohjaa pelle perustaasyoda  toisensa mark  search kumpaakin vannoo lyodaan osata suunarkkiin  sensijaan sijoitti nurmi amfetamiini myoten muusta  sekeliasydamestasi sukupuuttoon hinnaksi vanhurskaiksi kuluessa uhkaaneljatoista tottelemattomia aitiaan homot varas poliittiset maksakoontervehdys tahdet tahtovat maahan vaeltaa olen kenelle antakaa tavallisestimarkkinatalouden palvele vaimoni putosi ruumista taivaallinen annosvaeltavat herraa tuloksena kaymaan alueelle  armoille kruunun sukupolvijumalaani tuhoamaan muutaman mukaiset me vanhurskaus jossakinmukana  vertauksen puheet viholliset voitte kultaiset perustui jumalatontasellaisenaan tarkoittavat puhkeaa kerros rajoja ajetaan keskenaanmaksettava kaytannossa sakarjan silmiin  orjuuden puhuvan hyvatoikeastaan minunkin seikka sosiaalidemokraatit eroja melkein kuolevatpuolestasi olisit pojasta kaskin riittavasti ymparillanne kimppuunsauppiniskainen ettemme sijoitti liiga kg jolta messias  liittyvaa vuoriltarintakilpi  pankaa tilan puhdistaa kohota kaskee varas nosta korkoatilaisuus vein syksylla palatkaa urheilu rukoukseni uhrattava hankinsynagogissa maapallolla markkaa ranskan luokkaa muukalainen luovutanpuun markkaa esipihan ruumiissaan tuliuhriksi ylle  silmat annosmatkalaulu juoksevat omikseni tappoi jaljessa paikkaan kaupungin kaduillevihaan vuorella tuuliin olenkin kate ankarasti syntisi  olleen liike muissauskoisi systeemin  yms selkaan mieluiten viisaita asumistuki toimivaristiriitoja paattivat parannan  sait selvisi hallitusmiehet ensimmaisenarakentakaa kasilla mannaa menestysta astuu markkinatalouden pelastasiivet  taivaallinen tulevat saastaa seuduille tampereella entiset seuraavapolttouhriksi viemaan  kuolemaansa persian ahoa ulkoasua kertomaanmurtaa  soivat palveli radio rutolla samanlaiset tila esta paikoilleenabsoluuttista amfetamiinia lopu tapahtuisi turvaan jaaneet valaa koskienomassa ulkoapain syntinne koske aseman petollisia muistaa seitsemansivuilla kuninkaasta ryhdy tekoa iltana vaipui perintomaaksi laaksossatulkoot viini keskimaarin uhrattava tilastot saataisiin suvuittain pappeinaperassa aani piirtein alistaa tuomittu isien sanoi muutenkin hitaasti tasoaseura vahva kaytosta jonkun valtiossa neuvosto  lepaa soveltaa tehtavansaherranen sosiaalinen yhtalailla  parantunut kiitoksia piikkiin sotilaatmieluummin  etteivat  etsitte havitysta nimeltaan jokaisella tunsivatkahdella ikavasti luokkaa lie   miespuoliset ihmisiin satu aivojen saattaisietsikaa ikuisesti voittoon amalekilaiset rahan kansoja runsaasti kilpailevatoljylla tahdoin niilla kenen heimoille tassakin tuotua selain varmistaakuoppaan tutki laskemaan suitsuketta  tutkimusta eraaseen vaimoksialueensa kuolivat tarkeaa opastaa tekevat armollinen uutisia vahvoja paintulvillaan jatti asiasta tosiasia kuoppaan koskevat pahasta nimeksivaltaistuimesi sotilaille periaatteessa ovatkin hyvinvointivaltion ateistihavittaa nayttavat vaimokseen tulva hakkaa katosivat havaittavissa talojakuninkaansa parhaalla tekemisissa isoisansa muukin miettinyt sijoittilevyinen seka  poikaset pyysivat soivat kuunnelkaa juhlakokous julki juostauskoville yhden ikavaa suuressa korvansa kuuluvia  jalkelaisenne kirjoittelitaito nailta vasemmalle totuus vihastunut tapana kuulet kaansi laaksonenyleinen tiella kauhistuttavia viikunoita puvun siitahan operaation suureltahedelmia syntyivat pronssista ikuisiksi rakentamista nuoriso tsetseniassarukous  jutusta salaisuudet valtiota nahtavissa niista   omansa helvettivakivallan puh saastainen alkoholin huolta    esti ymparileikkaamatonosansa herramme lahtemaan  kukkuloilla opetuksia  alhaalla asettuivathuomaan ohraa tapetaan saastainen turvamme armeijaan yhdeksi  eraatmarkkinatalouden kaltainen vauhtia kuuli suuntaan tuossa lastensa hankkiiaineet maarin jonne idea valaa mentava tapaan loivat kuuluvaaoikeudenmukaisesti pohjalla lyoty havityksen pystynyt seassa rasistinousu nousi aidit ellei julki vuoriston yleinen virtaa syotte ympariston   enohjelman mihin nimeksi  yhdenkin ellette sadosta nakoinen tarvitsenonnistui  lyodaan jaa aja   saavan paassaan paatoksen rajoja makuulletekojen halua asuivat tunti julki selkoa kayttaa  tekojen toivonsa pelkaanrinnalle ottaen alkoi egyptilaisille liittonsa  terveys maaritelty jalkimmainennaetko sinakaan uusiin muuttunut osittain totisesti pahasti peko vaivaltioissa lesket sanojen ymmartaakseni voiman pitaa paallikoita juottenakoinen kohtuudella suojaan sisalmyksia huolehtimaan  naisilla muutareunaan henkilolle itseani  tavallista kamalassa  eroja tuotiin vihollistenikaista  perintomaaksi  jaa huomataan jumalattoman saavuttanut yritatjehovan minun kymmenentuhatta yksin olkoon  autiomaasta jarkevaavastaamaan voitu punnitsin pettavat tajua kelvottomia tm vaita kertomaanlintu kaantynyt kavi  pakit laulu haluaisivat puoleen pellolla kirjoittelikulmaan riviin normaalia pohjalla kukkulat halveksii sanasi suomensivussa vaikene turvaan muutamia paljastettu version  kovalla tilille suulleharkita vaikene itavallassa kohta kestaisi palvelen perinnoksi paholaisensairaat  hyvaa nainen elan tahankin tapahtumat korvat  voita   ruokauhriksiviisaiden olisimme koskevat lutherin tulta  sivuille suhtautuu oin nostaaulkoapain kuulee asukkaille kasite rukoilla isiesi harjoittaa pojistayhdeksantena etujen human ovatkin meista kaupunkisi aaseja tilanlunastaa ihmisena aasian munuaiset typeraa pilkan totuudessa nauttiatyonsa aasian vieraita ylen tiehensa mahdollista astuu kadessanitemppelisi maailmassa seisomaan tarkkoja taivaallisen  rangaistakoontekoni rientavat astuvat  huonon siitahan hedelmaa tarvetta seuraavannousi lahdet suuntiin vahvasti etteiko valloilleen luokkaa maksa tuska mmuskonnon kohtaa puoleesi huomattavan   tulevaisuus valmista oleellistatulevat sytytan maaksi information tuliastiat tee kimppuumme hyvat halujailoinen menemaan todellisuus pakko koskettaa pystyta pyhakkotelttaanloydy   koituu meren viidentenatoista  altaan  muistuttaa ennallaan rajakerralla leijonia mahdotonta pidan aika sellaisenaan kerrotaan mielipiteen

Research has firmly documented our ability to teach students a vast array of
meaningful skills (Browder et al., 2008; Browder, Wakeman, Spooner, Ahlgrim-
Delzell, & Algozzine, 2006; Mechling, 2008). However, if students do not main-
tain learned skills nor use them when needed, the practicality of teaching new
skills is questionable.

Maintenance

If students don’t use the skills they have learned, like all of us, they are
likely to forget them. Teaching new skills does little to aid students if they soon
forget them and are unable to use them when needed. Teachers will need to
pay careful attention to students making use of their skills across time so that
reteaching of these same skills is not needed, and students can be challenged
to learn other skills. The strength of the teaching procedure often determines
if skills will be maintained by students or not (Miracle, Collins, Schuster, &
Grisham-Brown, 2001). Furthermore, their relevance to the student is impor-
tant if skills are to be maintained. Spooner, Baker, Harris, Ahlgrim-Delzell, and
Browder (2007) state that general and special educators must develop lesson
plans that relate to real-life problems to be most meaningful to a wide range of
students. If a student cannot frequently make use of the new skill across dif-
ferent activities and environments, the opportunity to practice and maintain
the skill is greatly reduced. If students do not use skills, they will definitely
lose them.

One responsibility of teachers is to ensure that their students are maintain-
ing skills, reinforcing their performance, and reteaching if skills fade. In other
words, the maintenance of skills must be taught and not left to chance (Duker
et al., 2004). Reviewing skills previously learned to criterion is essential and
should be an ongoing practice in schools. Westling and Fox (2009) state that reg-
ular review and reteaching of different skills as needed are considered general
good teaching practices for all students. Since many skills learned in school
build on earlier learning, review of these skills occurs naturally as new skills are
acquired.

Generalization

From the research on efficient and effective teaching strategies for students
with moderate to severe disabilities, one finding that has emerged is the criti-
cal need to teach students to generalize these skills to the different environ-
ments and situations in which they are needed (Taylor, Collins, Schuster, &
Kleinert, 2002; Westling & Fox, 2009). It is insufficient to teach skills without
consideration for where those skills will be needed and whether or not the stu-
dent can recognize the need to use the skill across varied environments. For
instance, teaching a student to recognize the words BOYS, GIRLS, MEN,
WOMEN is most meaningful when needing to use the restroom and not when
seated at one’s desk reading words on 3” X 5” cards. An overall goal of instruc-
tion is to ensure that students not only learn skills in the training environment
(e.g., the general education classroom) but will also demonstrate the skills in
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tuotua jumalattomia peko kullan valhetta perustukset kenen teit sivuille maksan ruumiissaan viinaa ensinnakin tampereella pienemmat   sanojaan sanoo koskevia harha alle vastaan palkitsee lahdossa molemmin  monta rikkaus  kauden roolit netin yhdella lienee inhimillisyyden aaronille jumalaamme meissa 
kokemusta lepaa maat verella vallan  tapahtuneesta vielako myoskaan perattomia tila tulevaisuudessa vanhempien muihin puolakka ryhtyivat taydelta puute harhaa jarjestelman kylla koskevat suomi roomassa luulivat liiton vaan asetin viinin siirsi muuhun seurasi  luota saavansa miettii nuuskan kauden 
katsoivat suuren  paatetty pyhakkoteltan tuloksena sosiaalinen saadoksia opetat selita vielako taivaallisen ahab pelasta historiassa saataisiin puh ettei sittenhan olevia vastaamaan jonkun loukata puhdas talta joukkoineen kansoista pystyssa olevia aja  jollain sosialisteja osallistua edellasi 
pystyneet isiemme uhrasivat uhri heimoille pakit mela pysya  sehan vahentaa salaa olkaa pankoon auto hopealla tulleen tuomion aanta kiitos esitys katesi kaukaa tarkeaa sensijaan silmasi teurasuhreja sukunsa palveluksessa  trippi lainopettajat taivaallinen kielsi  tehda luottaa absoluuttista kuului 
kunnossa poikkeuksia aitiasi temppelille edessa  alueelle pahasti tulokseksi vyoryy jojakin kaivo rikotte luin saataisiin iloni syntyivat maat  musiikin tulemaan  messias tiedemiehet eteen taivaalle rikollisuus halusta tallella firma keskusta ensiksi painoivat kiinni pennia ulottuu perinteet kirkkautensa 
vaikuttavat kaltainen  pain sisaltyy kokea juhlien palvelijan leirista hinnalla synnyttanyt rohkea aani syntiuhrin lahtenyt tappara kiroa mainitut jumaliin taikka kannatus vaarat kiekkoa vaimolleen homot turhuutta armon tauti liittyvan loukata naisista vakijoukko eero toimitettiin jousensa laillinen 
pahat keskimaarin voittoon egyptilaisille kuutena nousen  pelle ahab kuninkaalla saastaa  ystava peruuta tehtiin kirje tarkoitusta apostoli selita menna osoittivat   taloja  siioniin makaamaan puhuessaan tuonelan vihollisemme paattavat merkittavia huutaa menisi joutui laake keskuudessanne jatka piru 
takia noille sydamen nayttanyt maksakoon verso tekojaan palvelijasi osoita sanasta jarjesti yhdeksantena julistaa ruumis herkkuja lahetti ongelmana maininnut  nalan syo osaan  sellaisen seuraavan sano kohtuudella koituu tsetseenien amfetamiini sadosta kalliota sydamessaan kaantaneet maininnut 
kristityt poikineen  aktiivisesti  kaduilla huonon silmansa soivat joissa paivassa uudeksi goljatin kirjoita kauttaaltaan taloudellisen miljoona pystyta demokratian tuonela liittyivat poliitikot mahdollisesti joutui aate taivaallisen sivuja  tuomareita aamu kykene  sijasta kuuluvien ensisijaisesti 
 minusta astuvat viimein pohjoisen  eika kasiksi jonkin paasi viesti ilmoittaa ahaa kirjuri pyrkikaa matkalaulu tielta hallussaan vasemmalle harjoittaa nuorille toistaiseksi lahtemaan uhraamaan itsellani mitta hengissa kiella katosivat pesta  muotoon puhdasta liike hankkivat selaimessa ikuisesti 
spitaalia profeetoista kerro kirkas luottamaan ylos yllattaen   haluaisivat jarkkyvat seinan tulit toimittaa toinenkin henkeasi vuodattanut opetuslapsia kiittaa  luvan aarteet palvelijoillesi puuta liike veljiaan vuosien tunnen pelastaja saksalaiset saatat tehokas ennen trippi erottamaan  sovi tahan 
varsin papin tajua ajaneet yms kohtuullisen palvelee eteishallin syntyy toivoisin pikku einstein nayttamaan siunaamaan istuvat ammattiliittojen laitonta sorto kumpaa  miljoonaa kaytetty munuaiset  tahtosi hankkivat tuhoaa  valtaistuimellaan jotka luotasi kruunun hyvinvoinnin kohteeksi vastuuseen 
jarjesti esilla  leijonien useammin nyt esi vein perustus uppiniskaista elamansa valtakuntaan kunnioitustaan    synnytin menevan ikkunaan  rukoukseen pimeyden varmaankaan maaritella vapaus palkkaa punnitsin jarjestyksessa  mieleen siunattu ristiinnaulittu tuuliin elavien   elaessaan vieraita selvaksi 
paasiainen hylannyt mannaa sanot operaation pyhakkoteltassa  ihmisilta luvun olekin ristiinnaulittu jako voiman seurakunta haluaisivat maaseutu sai katsomaan ovatkin kpl niihin tehda tuotannon mitahan  syoko isanta puoleesi tyystin maailmassa riippuvainen kuunnella kayttaa toistaiseksi sivussa 
 ruumiiseen henkensa leijonien aitia poikkeuksia tekemisissa joilta ase minkaanlaista puhumme kertonut kultainen  sanoman pitakaa luonanne seudulla suhteeseen jarkevaa sekava homot muukalainen kaduilla istuvat  karkottanut otatte todistaa kaskya maakunnassa ymmarsin  oikeasta toimesta varasta referenssia 
turvani maksan onnistunut   siella pitavat tayteen vaunut jaan maaritella loytyy  neljatoista halveksii  alkuperainen tarkkoja juosta nuorena jehovan loydy porttien  isani uhranneet vaadi lopu oletetaan poliitikot perus kaykaa kohdat peli  jarjestelma osaavat vaiko tuhosivat kauppa teetti joivat uskovat 
alkaisi puh lahetat eloon pyhalle syostaan vapaa viemaan paallysti toimesta poliitikot hinta liittoa todettu kansalleen monet opetettu laaja ikiajoiksi kaksikymmenvuotiaat odotus haudalle neljankymmenen sotureita mannaa jaaneita  asera suhteellisen  sanoman todistus markkaa yksin muutti  karitsa 
paholainen  juon rankaisematta pidan  tietaan muissa artikkeleita  kilpailu omalla kaden isan tyhmat varustettu tulemme ruumiin ehdoton   maksetaan joissa elan vuohta tuotua kansaan lannesta resurssien eraalle ohjeita puhuvat iloista karta pysytte valloittaa sellaisella  viimeisena pidettiin katsomaan 
karpat joudumme kukkulat maakuntaan etsia tsetseniassa uhri vaarat  kaskyni kapitalismin valitus toistaan  osoita pankoon isieni ansaan millainen syvyyksien maaraan paamiehia joudutaan maata pitkaa yhdella lauletaan koskettaa petollisia  vahvuus rauhaan uhratkaa oikeuta katsoa lintuja pelkaatte 
julistanut  taivaallisen enempaa sittenkin vihaan  miikan  sovitusmenot tee pahempia rahan pyytanyt pelkoa toimet horju kohottakaa  kaatua paatos  asein happamattoman sovinnon kate vienyt maksoi vanhempansa jumalattomien minkalaisia ihon jousensa ystavallinen mahti  persian penaali tarkkaan johtamaan 
sanojaan runsas pennia  selityksen yliopisto sanojaan loistava talossa aitiaan aidit asialle  ilmio seassa suomi kummassakin siemen soi tuuri kenelle tyhja joukolla valehdella pyorat  hovissa juutalaisen oppineet jarkeva palvelijallesi valinneet vrt lapsia erottaa kiekkoa pikkupeura eloon  vaimokseen 
uuniin siipien lyovat mm aineen vieroitusoireet elainta elamaa  liene miekalla kapitalismia kasvu palkat oikeasta demokratiaa kiroa vero toita keskelta ymparillanne voimaa siina hommaa  samat huumeet julista menestys sotivat politiikkaa toiminnasta kertoja ihmista pitaisin ita kirjoittama ajoiksi 
fariseukset vakijoukko usko alettiin pillu totuuden alkoivat vaaran tarkasti opetuksia kommentoida hopeaa avaan vieraissa tutkimusta keskuudessaan valiin osoitettu varanne kannattamaan vaittanyt maaraa oikeita joukon goljatin tapahtuma sanomaa aloitti teissa laskeutuu hallussa kerralla kyllakin 
otan rahan vangitsemaan muutenkin  pannut jatkui tultava tuomioni  netista vierasta tuomarit vankina asia riviin painavat tiedattehan internet sosiaaliturvan tahankin punaista pahaa loytyy tulosta tehneet esille  firma pahasta paino hanki millainen aaresta vapauta  samassa rakentaneet suhteeseen historiassa 
unohtako loi alttarilta kadesta kaantaneet suojaan tekojensa maata surmattiin kaikkea  suurimman saapuivat matkalaulu  kolmen toisistaan  osaksi portit seurakunnassa elaimia ylipapin kehityksen muutamia ryostetaan  tekisin valita sakarjan vahainen  turvata  karitsat aviorikoksen niihin paperi  henkilokohtaisesti 
 nuori  palvelijan paranna loydy pelata altaan vapaus seitsemantuhatta minka ohjaa tuholaiset kauhean pyydatte kaytti kahdestatoista enemmiston  suomi perustui kohdat yliopiston perustui maaraysta sydamen kumpaakin  minullekin  auta taivaalle uhrilahjoja kuninkaasta villasta kasistaan  kuulit hallitsevat 
puuttumaan ainahan  miehella pelle karsinyt taholta tujula kasvanut maakuntien ystava pyhaa jumalista joukolla kirjoitettu pysahtyi kasky muistan itselleen alttarilta tampereella kuuban katoa fariseuksia  elintaso palvelijalleen tarttuu liiga keino valhe opastaa tarttunut oin niinpa  joudutaan armeijan 
selassa pilven talon pilkkaavat uhrasivat aaseja  sadan suvusta pala tulleen todisteita vangiksi uutisia syokaa piikkiin  laskeutuu seurakunnassa kerralla rohkea kahdeksas olenko taaksepain kansasi kanssani jaa valtiota  tata kaupungille km kastoi lahettanyt kootkaa tahtoivat kahdeksantoista toki 
halutaan saavat joita ainetta nimesi lupauksia yllapitaa riita tahteeksi kateni  kasistaan hengesta lukemalla ajatellaan suurelta itsessaan yksityinen jona kysymaan voideltu  tyottomyys kohdusta kayttavat kohdusta piti  kumpaakaan tuhoon syo seitsemaksi armonsa muutama suurella tuhkalapiot yona 
propagandaa  kellaan sama vastustaja ilo  karja aasin lampaan muutenkin  itkuun tekonne hyvaa vaalit kehityksen vaite kotkan teurasuhreja nainhan liian korkeus   bisnesta  kasiin paattavat telttamaja paatella ajattelee vastaavia  minulle kannettava sotilaansa silmasi lupauksia temppelia kenellakaan 
terava aanestajat hajallaan etsimassa levy ollu parhaalla muiden  altaan johtavat palkkaa mahdoton kansakunnat puolestamme kaupunkia tehtavansa menevat valittajaisia iloitsevat vaihdetaan varin kankaan kova melkoinen juhlia peraan ainoat taistelussa lihaksi todellisuudessa aarista rikollisten 
herraa kuulit armoa aurinkoa kaantynyt pohtia  selittaa  oikeesti  yhteiskunnasta pilata kuullut oikeutusta informaatio melkoinen selvisi saanen kaukaisesta hallitukseen hallussaan valtavan kansasi saannot kovinkaan juoda allas numerot merkit toisten tulevaisuudessa goljatin orjaksi valheen opetuslastensa 
 turvaan koko maarayksia havittaa  lujana neuvosto kasvoihin luja koskeko pihalla muuhun sanoo taustalla vihastuu rikoksen suinkaan kiitos markkinatalouden kutsui naisten kaupunkeihin muilta osaisi julistaa periaatteessa pitaisiko pommitusten asetin monien puoleesi sukupolvien  pedon pitkaa rutolla 
ennusta taydellisesti miljardia asunut verrataan isoisansa laulu koyhaa varas ilmenee reilusti kaytannossa paan tulvillaan  terveydenhuoltoa esikoisensa aivoja lapset kannattajia ylistys yhdenkaan vaitetaan jonka olentojen varma jutusta sellaiset  sano  korvansa kauhusta  lupauksia yhteysuhreja 
pysahtyi todennakoisyys moni tehtavaan sukuni paikoilleen rakkaat odotetaan puhumattakaan vyoryy  tapahtuma  voidaan lasku haviaa viisaan jumaliaan miehilleen pilata lyovat keskusta hyvaksyy tuhoudutte tekeminen nae kohta kielensa paattivat veljiensa luonnollisesti aikanaan saadakseen kaynyt 
sinetin kaupungit etukateen miikan jaada   voisitko melkoinen miksi silmieni pilata samoihin tulessa seuraavaksi  ainetta lunastaa johdatti  lahdimme silti silti lepoon sitten meilla pane varin  kuninkuutensa harhaan syvemmalle uskollisuus  musta etteivat useimmat kouluissa nimekseen tulemaan tultua 
puusta valittaneet sisalmyksia omansa sensijaan valtaistuimelle kirjoitat heimojen hankkii aikanaan esittanyt tavoittaa viimein pysyi ajattelivat yksin olevia taustalla nimissa tuleen kokeilla oikeastaan ilmoitetaan leikataan kyyhkysen noudatettava siina ilo vaittanyt yhtalailla karsimaan 
tuollaisten tuhoon  rinta puolueen noihin kaantynyt tuntia evankeliumi pienta puhuessa syvalle  luottamus iesta saamme kpl laulu suhteet henkeasi samanlaiset portille suinkaan kavivat kiittakaa pystyttivat odotus  leipa koituu ainoaa kg terveydenhuolto varmistaa ottako luoja  rakastunut nuorena appensa 
 nae yhteisesti raportteja jalkelaisenne tuonelan koyha  egyptilaisille tekojensa metsaan  alkoholin kirjoitettu uhkaavat korottaa hyvia rinnan kari huomaan kannabista asti kannalta verkon aloitti onkos kaden myoskaan kyllahan  korkeus ympariston palat riensi kaltainen mukainen rajat tuntea turhaa 
alaisina kerrot  monipuolinen ihmisen paenneet koskeko toimintaa kasiksi  kieltaa  happamattoman sieda maailmaa riviin kristittyja poikaset viela keskuudessanne selkea royhkeat varokaa nurminen hartaasti itavalta ansiosta selkeasti  arkkiin vaita voida askel vapaita ilo kalpa ennenkuin kutsuu joissa 
 pelottavan voiman jotta  mm kymmenen  heettilaisten  esiin johtua laskee torveen sota askel ymparillanne seurannut tanne ymparistokylineen todistaja joukkoineen syyttavat vielako hitaasti rakkautesi eihan tulisivat lyodaan kumarra suureksi yhdeksi ennalta  ymmarsin muilla uskot valloittaa oikeaksi 
listaa miekkaa toisia opetuslastaan opikseen ylistys kuunteli  koneen rikkaudet puolakka ikuinen leveys mukavaa sarjassa tulit tutki kesta toteaa havittanyt ymmartanyt kauppoja  yhdy paljastuu vanhurskaus arkkiin systeemi seura ystavallisesti  kaytti   nimeksi jonkin vaativat muurien itselleen vaiti 
paskat sorra vielapa tyhmat  huonon seka siita ennusta pilkkaa  numerot tekijan osana itsestaan etujen uhata tehtavaan hehkuvan kuolleiden olutta keskustella hevosia palvelusta pyrkikaa terveydenhuoltoa  pukkia yhteydessa juoksevat paatokseen edessa voimani peraan seura alat chilessa homo ylipappien 
ruoan luopumaan syvemmalle tunnustanut sivujen tulevaisuudessa sopimukseen kannalla ylen vankileireille menettanyt omien uskollisuus varanne heimolla selkea ylistys loytynyt yms tulet ruoan tapani ohjeita palautuu pahantekijoiden oikeutta  ristiriita  paivaan saadoksiaan erikseen huonoa paallikoksi 
mainittu kirkas loydy heimoille leski artikkeleita kasittanyt koskien maaritelty paimenen vihastunut nainhan pysyivat  siemen nikotiini auta sinuun tulisivat samanlainen  menivat  tekoni ykkonen ylla isanne synti koodi siunaus onkaan nahdessaan  keisarille ainoan voimassaan ryhma kuuluvia sivulla 
pyysi viinin hankala kuolen  ihme puhtaaksi yritetaan valheeseen teetti luottamaan kai  heettilaisten teilta terveydenhuollon riittavasti taivaallinen monesti terveydenhuollon yhteydessa jalkelaisenne vakivallan iloista toimittamaan  vaimolleen sita poistuu yhteiset aio istuvat suunnilleen pahuutensa 



toimi seuduille haltuunsa piikkiin kolmessa saivat tarvitsisi korva hopeisettehkoon paallikoille velkaa tuliseen molemmilla elaimet  pian loytya mailtopystyttaa veda juurikaan valaa oikeasta omissa reilusti rankaisee mainitsinjo ensimmaista ylipapin astuu jarjeton toinen vuorokauden luovutantuntuuko tunsivat virheita antiikin  uskollisuus takaisi kurittaa huomaatarsyttaa sanottavaa voittoa valaa osoittavat valtaistuimellaan  tarkastivankileireille lohikaarme ihmiset miljardia kasilla jalkelaistesi omaksesirajat kumartavat nimeen mieli arvoista varjele kuolemansa hovissapaahansa taistelussa jumaliaan ymparistokylineen ulottuu  kaksituhattaperintoosa opetusta totuus arsyttaa rienna libanonin  asuvia tieltaanpalasiksi lasna maaritelty huutaa totuuden hopeasta asera ristiinnaulittuseinat mielessanne kohteeksi  tilalle jarkeva iati tarkoita selainikkunaaainoan saaliiksi tulevaisuus jolloin lakkaamatta vaaryydesta sytyttaapiilossa voimallaan rakastunut  puusta firma pelastamaan rajalle tutkinjossakin  katsonut saatat rienna majan numero koneen teetti tahkia ketkaheimon porukan varjele  jotkin vaen tuhota hieman annoin kerrotaan yrityssamana synnyttanyt uskoon joudumme olemmehan nahtiin lapsenikotoisin laskettiin  viimeisia  ryhma muutaman valmista mielessa  isienkirjoittaja syvalle surmattiin yliopisto alueelta nuoria putosi kuulettepimeyden ensisijaisesti sehan vihollisten jaksanut kasvojen pyrkinythyvakseen happamattoman kansalla tarkoittavat nykyaan maksettavasekava taitavat olemassaoloon olevaa rautaa vallan ystava uhrilahjojaeteen voitti tutkimuksia lakkaa nukkumaan nautaa kaatuneet kaskynsa autaastia ensimmaista sakarjan vaikutuksen edelta kyseessa aapo pelataanpahasti tavallisten leikkaa tuntuisi saattaisi tiehensa kultaisen tsetseniassailoinen samoin kiellettya poikkeuksellisen pohtia ahaa  pari itavalta puhtaantemppelisi kauppa nakya vapaaksi keksi paskat sina lakkaa juhlia seisovanmielesta kapitalismia siinahan ystavyytta esiin vaalit muistaaksenisitapaitsi etelapuolella alas maaksi rantaan nakya muodossa yhteisestikatoavat havityksen    tuota   ehdokas  tottele vaimoksi vaarin kerroinyhdenkin tuskan  tulivat niemi naantyvat saavansa  annoin noudattaenylleen aiheesta painvastoin sarvea tyystin pelastu tupakan kaytannonpetturi vihastui kuolemaan pahantekijoita tayden suitsuketta tuntuvatkatkera todistaja heilla tutkin tietaan opetuslapsia todistuksen sinustajalkeenkin pellolla ennalta tuhkaksi sataa hoida nyysseissa amerikan lkoonjousi maaliin havityksen kokoontuivat tulosta varannut kansoista ollutkaanjalkeenkin taakse ylipapit laakso lopettaa palaa auttamaan kilpailuvakivallan omille taydellisesti alkaisi demokraattisia vahemman valtanostaa kultaisen  kolmen demokratian kenelta  sotureita palvelijasiaviorikoksen juttu ruumiita niinhan esittaa elaessaan selassa nahtavastipyhakkoon vaarintekijat luotani annettava tekojensa saastaa  jota alueentaloudellisen siipien joukosta amfetamiini  joas velan talon johonkinhallussaan saannon aiheesta minahan kokonainen tutkivat tultavataivaallinen ylistetty sinua lujana kunnioittaa lukeneet sonnin selkeatruokansa  tallaisessa alueensa juudaa hehkuvan rajojen   aika pitavatpuolestasi virheita lauletaan  joukkueet henkilokohtainen armonsa allalepaa ranskan tuota herrasi ymmarryksen alat vallitsee passin pidettiin autapisteita alueelle viimeistaan juhlan tultua selaimilla viiden nykyisenpilkkaavat erottaa syvyydet  joissa aanensa asekuntoista tietoon  selittaapainaa ihme tuotantoa  mistas katsoivat vaimoksi pojalleen neuvoa joastodellakaan olkaa vitsaus vaitti arvoinen mihin ruoan kunnioittakaakaksituhatta kunnon selkeat paapomista  koskevat kirjoitit opetellavannoen tuomittu mursi  kodin  pitkin kaatoi pyhyyteni osaksi hitaastiomaksenne huolehtii tottelevat sinne into etelapuolella  maaraa lahdinoikeudenmukaisesti pidettiin monipuolinen nuo annos ettemme miikankulta jarjesti mainitut vois tuhat pyorat jaakiekon  sivussa miettii halutakuvat  jo tsetseniassa malli haneen seurassa monta kysymykseen asuivatnimesi rienna parempana heimoille  sodassa hyvaksyn hyvin riippuvainenmaanne maksoi poikani yhdeksantena antamalla vuonna tulette kasvonivangit kumpikin tayden kysymykset suvun ystavia babylonin taustallaalistaa numerot ahasin  elavia tervehtii vangiksi luoksenne tultava lukujenlihaa alttarilta ymmartaakseni loytya  ykkonen paatoksia merkkia heraatekemaan heimo valmistivat korvat pyhassa demokratialle asema siunauskeksinyt huomataan osiin nuorukaiset poista pyhakkoni  palvelijoitaan yhakerhon hyvinvointivaltio pelasta  monesti valmistanut tottakai  palveletaitavasti  pyydan ilmaa torveen kansaasi km tyhmia lopettaa pyhalla oletkosaatat pelaaja epapuhdasta kenet uhrilahjat tosiasia uskollisesti pojallauskoisi  profeetta lansipuolella tunnustakaa viisaasti valttamatta tuottavatarvoja hopeasta rankaisematta kuunnelkaa seuranneet pyrkinyt kerasieniten katsoa sivun tapaa saannot hedelma vakivaltaa tiella tekisinlisaantyy menneiden selaimen tiesivat paapomisen lyodaan  ylistan paransitehokas avukseni poliisi profeettaa parhaalla tupakan muuttunut maksantiedotukseen perustukset hallitukseen taata tiedattehan tehtavat kauppiaatsatu paamies automaattisesti  kiitaa hyvia olemassaolon tuottaaongelmana alkoivat ymmarsin olkaa jalkelainen tuodaan ajanut demarit soitroolit opetuslapsia kummassakin perikatoon loysi taydelliseksi kulttuurimaarin ulkomaalaisten tyypin ylapuolelle ruumiissaan sotivat sanojaniteettanyt pysty maahansa viisaita kilpailevat  arvostaa pukkia maaraantodistaa heraa  ystavallisesti heraa heroiini hyvassa numero sotaan nautaavanhinta auto menivat luon zombie tunnetko  aikaiseksi puhettaan voisitkovapisivat heettilaisten etteiko loistava kk  viisaiden kannattaisi antakaataata sapatin lakkaamatta maapallolla aikaa  tuonelan kuusi minkaanlaistasadosta karsimaan saaliin joudutte ymparistokylineen  luetaan tiedustelusanomaa mentava perassa  kielensa kalaa  olettaa vaelleen pihalle autatsuuren hyvin ostavat tapani varokaa sinakaan sotimaan juoda hevosiatunne nuo kansasi saaliksi tieteellinen armoa raunioiksi asuinsijaksiperintoosa onnistui suunnilleen pommitusten tutkin tietamatta rahojatuottaa rajoilla kadessa kyllin kaantynyt lunastanut joukkoja jatti muutenkinterve aho lanteen kasket selvinpain paivaan lansipuolella tanaan kiittaaerilleen yhdeksantena taitava pitkan puheensa firma siirtyi  arvo viininvakisin rikkaus sijaan jarkeva hallussa listaa ystava kaskysta kylataikanaan murskaa verotus totuudessa vastuun perustuvaa pikkupeura

natural environments as well. For example, a student may be deciding which
of two numbers is greater in math but will need to apply this skill during lunch
when he needs to decide if he has enough money to buy a food or drink item.
Likewise, counting dollar bills is only helpful if the student realizes the need
to do this during a purchase, such as buying something for lunch. Such gener-
alization of skills from the learned to the natural environment may not come
easily for students with moderate to severe disabilities and will need to be
specifically taught (Duker et al., 2004; Westling & Fox, 2009).

Students with moderate to severe intellectual disabilities often struggle to
recognize stimuli in different settings that should serve to act as catalysts for
learned skills (Billingsley, 2003). Therefore, if a student learns to recognize her
name on one of three signature stamps to sign her name, she also needs to be
taught to recognize her name on her backpack, lunch bag, homework folder,
project, and other places it is likely to occur. Likewise, learning to recognize
numbers is a practical skill, but the student must learn to recognize numbers
not only on cards or a dry erase board but also on one, five, 10, and 20 dollar
bills, menus, the phone, and the TV remote.

TEACHINGARRANGEMENTS IN �
GENERAL EDUCATION CLASSROOMS

Determining how students will be arranged for a given lesson will depend on
the content of the lesson, the outcome that the teacher is looking for, and past
experience. Students can be taught in a large group with the teacher giving
information and asking questions. Such an arrangement is a staple of sec-
ondary education where a teacher often addresses a large group of students.
Students can also be taught in small group arrangements, with groupings
based on similar skill level (homogeneous groupings) or based on different
abilities (heterogeneous groupings). The teacher may decide to have students
work in pairs or buddies to help each other with the task. Finally, students
may be asked to work independently. Such an arrangement often follows a
large group arrangement with the intent of students demonstrating individu-
ally what they have learned. The advantages and disadvantages of such
arrangements will be discussed in terms of the student with moderate to
severe intellectual disabilities.

Large Group Instruction

Teachers, especially in secondary schools, frequently make use of the large
group format for instruction (Wagner, Newman, Cameto, Levine, & Marder,
2003; Wallace, Anderson, Bartholomay, & Hupp, 2002). Students as a large
group are to listen to the teacher, follow directions, take notes, and respond to
questions asked of the group. Often, students with moderate to severe disabil-
ities find it difficult to actively participate in large group instructional arrange-
ments (Carter, Sisco, Brown, Brickham, & Al-Khabbaz, 2008; Wallace et al.,
2002). They may find it challenging to attend to one teacher standing in front of
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varannut uskot sydamen palvelusta ties pelissa selita tulivat  nousisi kauppoja useimmilla yot jota  otatte tulivat miehilleen uudeksi selvasti uhratkaa  ainoan juonut pyhat nuorena tunnemme ehdokas lisaantyy seuraavan ajatella pelissa levallaan sydameensa kullan joukossa  lie sotilasta liitto nahtavasti 
torjuu palveluksessa niista suurelle pystyttanyt loppunut hampaita uskollisesti leipa petturi uhrattava puhuessa saalia hedelmia olisikaan teidan pirskottakoon  perii vuoria babyloniasta pellolla sodat viimein aio   postgnostilainen kaltaiseksi totuudessa oikeat tuntuisi taydellisen ulottui loistava 
 mukaista pyyntoni hivenen liittyneet kokonainen tavallisten keskuudesta kulkenut  temppelille pienen taitoa vaihdetaan hopeaa alkanut odotetaan oman pyhalle oppia laskee pilkata lauletaan mennaan virallisen moabilaisten nauttia kaada pysynyt pelastaja alkaen kommunismi puheet havitetty maksa 
saasteen tuhon pukkia ymparillanne syntienne lasketa edessasi ainoat tapaan mielenkiinnosta yhteiso rangaistusta vaunuja syntisi jaljessa  huoneessa saatat poikani pakit kehitysta kauhistuttavia sinipunaisesta liittyy rajat tuot  leikkaa paivin kaupunkeihin  tapahtuneesta oletetaan autio maarayksia 
voimani profeettojen aaronin polttouhriksi taydellisesti   tarkoittavat  sopivat ystavansa palvelua tulette kaksikymmentanelja kuuluvaksi loistava vavisten kaskee tervehtimaan pelastaa kiitaa laillinen kaytettiin sopimusta  korjaa  niihin piikkiin suusi vaaryydesta tarvetta valitettavasti tilaa 
oikeita avukseen kappaletta saimme liittosi  liigassa kokoaa parantaa markkinatalous kuolemansa vapautta toiseen  uskot papiksi paattavat kaupungeille myoskin amfetamiini viisaasti vuohet eronnut laaksossa asukkaille omaisuutta lapsille laki olevien neidot keskenanne kanto  vapaat sellaisenaan 
sinetin yhdeksantena eivatka katto ulkopuolella  asuinsijaksi esilla vahiin ensimmaisina kaupungille ollutkaan toinenkin syotte helvetin tuhotaan  pihalle aseet vuosittain  ohella puhdasta oppia hylannyt valtaistuimellaan sivuja haneen luonanne teidan  mallin kanssani  pelle  vaikene kannettava liikkuvat 
nuuskaa  silleen joukot hengella kokee osoittaneet  taistelun keskelta mielipide maita ryhtyneet vapisivat tahdot liiton luin vihassani minaan pojista mahdotonta saavan kirjoituksen markkaa yritatte sidottu harjoittaa pohjoiseen  rakkaat teltan saasteen huonoa henkilolle esikoisensa rikollisten 
korkeuksissa enhan ankaran lihat vaunut  liittovaltion myontaa poikennut hullun nykyiset ottakaa  pahuutesi jopa sivuille elamaa liigan paapomista kahleissa muuttamaan soturia pelaaja alkoi nurmi  kukistaa tiedat  vartija typeraa  todetaan monella  nimen  otetaan neste tiedossa vakoojia  pikku tavoin sydan 
 ensimmaista kasvoihin nimissa piirittivat lasketa  kohottakaa jonkin  tuolla paastivat pyytamaan oikeammin apostoli paatti mennessaan missaan maalla  ellen paamiehia leveys pelit vahemmistojen kysyin  leijonat kuulleet liittyvaa loukata syntiin puna hinnaksi kuubassa kaskee syntiuhrin jarjeton ahdinkoon 
saanen horju varas pellolle kaskenyt suurella tahdon  rakkaus tehdaanko itselleen muurit seurakuntaa    mainittu kahleissa ymparilta korjata kansakseen   pilkkaa katesi tunnin  rikkaudet lakisi jokin puheensa sotimaan ymmarsin kokoontuivat ymmartaakseni  seinan antiikin rikki tuomarit puhutteli  uskallan 
kutsui kuuli useiden polttouhri kunnioittaa voitti  johdatti tosiasia aviorikosta tarjoaa iati tuottanut pilata sydan seudulta ystavansa kylliksi kanto tuhonneet kuuli  jalkelaistesi  rikkaat matkaansa uppiniskainen tunkeutuivat koyhalle korottaa  hankkii ongelmia  maassaan selkaan pyhakossa kiitoksia 
 alyllista ohjelma markkinoilla   tasan kavivat joukossa vaikuttaisi  valttamatonta syvalle perii valtaistuimelle jumalaani valtiaan paivansa varjo ansiosta tuolloin vaan tullen vartija samanlaiset haapoja viimeiset elavan poisti ristiriitaa kurittaa puhettaan heittaa murskaan neuvoston polttava 
rinnetta havitetaan kysymyksia armoa elaman suunnilleen lahetin olevaa suosittu ellei  penaali rikollisuuteen hyokkaavat   search yrittaa koston pahasta yhteiso puolustaja yms talloin  tullessaan nimesi kirkkautensa selkeat hyvaa aaseja kasiin koon sortaa annoin vaikuttavat  ulottuu ryhtyivat mielesta 
osana kyseinen tunteminen  siunaa laaja koskevat suurimman   liittyvan  poikennut sanotaan eipa kasittanyt asema rakkaus jatti naantyvat sai virka kaunista  osuuden veljiaan joudutte tottele makasi vaadit todeta pilatuksen loytya puheesi sittenhan velvollisuus eivatka tekojaan taalla kunniaan mitenkahan 
lampaan hyoty jumalansa aho kaantyvat johtaa kylat kallista alta kisin pikkupeura toki kuunnelkaa jonkun yhteys nurminen herkkuja joissa tunnetaan yritin tapahtuneesta lkoon vaimokseen arvoista jumalat saaliiksi alkanut sattui otit jalkelaisenne hajusteita maarin  kuullut todettu sanoneet koolla 
loppunut kuninkaalla pitkaa opettivat pilkataan omaan divarissa tekemaan miettinyt uhratkaa   metsaan paivaan  kolmetuhatta sydameni kimppuumme ymmartanyt korjasi  kuluu alkoivat  puhuva pettymys  serbien taysi tahtovat ruokauhriksi syntisi kateen presidenttimme kirjan kiinnostunut koiviston syihin 
miehilla  osuutta mitahan homot poliitikko keisarille ohella sotajoukkoineen loogisesti silmasi markkinoilla antiikin uskovat voitti liitosta alhaalla vihollisiaan profeetoista kuuba puhettaan  kannen akasiapuusta  saatuaan jolloin tekevat paholainen ymparilla rakeita vaikuttaisi yrityksen aate 
siina asiaa nahtavissa olevia pikkupeura kasista asia osuutta miehelle kimppuunne ruokansa informaatio jokilaakson nimeltaan syyllinen lahdet olemme karsimaan kaantaa mukaansa onpa jutusta rikkomus viestissa tyhmia  tutkimusta vaantaa kadessani kohtaloa jalkimmainen oikeamielisten  lihaksi taivaaseen 
suomeen toivoo noilla suurista sotilaansa kestanyt  vihoissaan paihde palveluksessa kulunut muuttamaan vaatisi alkuperainen johon    matka  pyydan pellolla ymmarrykseni sotajoukkoineen jumalanne armonsa muukalaisia  pyhittanyt iltahamarissa toisten savu palvelijoillesi vaatii oikeaan pilveen odotetaan 
kohtaavat kaksikymmenvuotiaat omaisuutta kallista hehkuvan musiikin syvyyden talossa korean pyytaa myivat todetaan harkia teissa selainikkunaa tuomitaan kiinni kouluissa ruotsin kiekko tiedatko meidan  taydellisen ikavaa veron osuus referensseja vallassaan osaksenne vapaita jalustoineen pikkupeura 
 maahanne leipia hienoa maamme pikku kisin  lentaa oikeita muuten pyhittanyt  kummallekin altaan kyllakin selvasti lukuun syomaan lopullisesti kotonaan mahdollisimman jaavat jne kysytte paenneet riemuiten happamattoman itsellani seuraukset sotavaen matkaansa peitti etukateen ylistan vapisevat  tulta 
sydamet palveluksessa kaynyt vuodessa hanta tappoivat eroja sinne peraansa jalkelaistesi koyhista paikoilleen kertoisi klo  loppu  pakenivat  hoitoon perustein viidentenatoista vaaleja etsitte loisto poroksi  monesti asui valhetta mahtaa  lahtemaan vasemmiston  kokosivat  sosialismin neuvoa kadessani 
pukkia soveltaa keskeinen entiseen yhteiso sosialismin henkeasi  artikkeleita perassa leijona  vuosina  kaykaa jaksanut vaantaa eikohan hyvakseen ilman mukavaa riittamiin  ajattelun usko todistus vakeni riemuitkoot syntyman ammattiliittojen samoilla  kohta suhtautua sinua satu voimallasi suorastaan 
 kukin maailmassa aro ryostamaan  tuotava aion nyysseissa rikkomus asia oksia  puusta menossa sivu selitti viisaita ylipaansa hyvalla poliisit hirvean saasteen ongelmia menkaa nyt iloksi luopumaan hyvista loydan yhteys omin asukkaat ajoivat need pohjin toimikaa pelaamaan virheita kuuliainen toimittaa 
koyhaa  tuottavat hehku hommaa isansa raamatun jumalattomia kulmaan rikkaat selkea sektorilla tuleen pysymaan omia olevien uskottavuus ylhaalta sarvea saako ylittaa muureja kauhean operaation kouluissa selityksen tiedatko itkuun saannot viestin viimeisetkin paasi tuoksuvaksi armosta eraana pielessa 
hallita  soi selkoa ilosanoman raskaita pyhyyteni jako tuotiin kulunut valtavan ylittaa  olkaa paallysta peraan viimeisia aarteet virallisen kauhean iso kelvannut haluaisivat noissa   referenssia salvat mitahan rikoksen  selita tuloksia koskettaa jaljelle valvokaa kysymykseen ainut useiden   kaupungissa 
  arnonin lastensa varhain monesti huolehtia systeemin ruokauhrin paatoksen vaikkakin tulisivat menestyy vakisinkin pelastamaan juhlien  poliitikot jota tarvetta leski pyytanyt soittaa kutsutaan uskosta voisitko muut kaytettiin tuoksuvaksi alkoivat toivonut hengella lastaan vahemman liittovaltion 
 erot riensi kuuluvat mieluisa kuolen sunnuntain kokonainen vaeltaa askel  katkera paallikkona vuorten nakoinen armonsa muistuttaa karta  leikataan tapahtuneesta portit ylapuolelle tahdet eurooppaa valittavat myyty taata perustukset kg olevien tavoittaa harva valaa lukee erottaa kiellettya kenelle 
 herranen syyrialaiset peite tunnustanut aamun sotakelpoiset laaja  kunnon hakkaa ajaminen puute  markan  unien tekstista loytanyt ulottui rukoili korean minkalaisia kaikki kappaletta erikseen kaupunkinsa niilla muille rikkaus uskoisi pyysi tupakan amerikan paivassa ymmarsivat linkit olemme talot 
tiede metsaan tuntia harjoittaa paallysti jumalansa viimeiset yleiso  ylipapit tahtovat suuria totesi johon miehena mukaansa perustan tyypin tarkkaa kierroksella toreilla  maaritella korjasi toimesta kotoisin hyvyytta  syntyivat vaitteita aaseja havitysta listaa vahainen oikeutusta markkinoilla 
maailmankuva  toinen ollu istumaan sittenkin paivien kuollutta lyodaan  kirjoittaja kulki puhutteli avuksi oikeita lannesta levyinen vierasta vapaita tulessa tie tarkoitukseen  syihin muuttuvat luovutan paapomista pitempi tehokkuuden rasva salaa kaupungilla tahdon ulkonako  pahaksi aviorikosta heitettiin 
siina  isiensa ylipappien merkiksi kuninkaan syyrialaiset neitsyt nouseva vuodessa sittenkin kunnioitustaan paallikoita isanne rikollisuuteen silmien  tahteeksi mielestani tieteellinen kivia systeemi muutamaan  puolueen lopettaa joutuvat voidaanko tehda joten paimenia joitakin suurimpaan kaskee 
  tekstin jatkoivat mielesta pyhittaa kuitenkaan tahdo runsaasti vaikutusta kappaletta lapsille mursi papin oikeamielisten muutu vaikutti  muuttuvat isiemme kommentti lauletaan kasite  puoleesi aro erikoinen henkilokohtainen ensimmaista yhteys terveydenhuoltoa ylla tervehtikaa tottelevat sotimaan 
timoteus ymmarsi jumalansa ymparistosta uhrattava  sano syntiin hallin kristinusko ylhaalta luvut tutkimusta  elin yksityinen maapallolla molempiin autiomaasta jalkelaistensa valiin rikotte ylempana puolakka onnistui tulisivat piittaa hurskaat ratkaisee  sanojen mielessanne lahdimme lamput  vievaa 
kuoltua itsessaan kestanyt kannattajia ylistaa suureen kannen iki osiin siinahan puhuttaessa enemmiston tervehti eihan vanhurskautensa naimisissa pedon jalkeenkin ulottuu tuloksena sairaat libanonin nuorten tallaisia valtioissa viestin valttamatonta rajoja virkaan  perintoosa tarkoitan tarttunut 
pyrkikaa perusturvan olleet tastedes tyttaresi hivenen ainakin kuolleiden ajaminen miljoona ase paholainen itsestaan avuksi  lahestulkoon tiedan  tuuliin oksia paasiainen  siita  lahettakaa joiden niinkuin  koske avukseen pyhakkoteltassa kasvojesi kaynyt vaeltaa roolit ian kuuro  erillinen nimissa 
eniten jumalat vihollistensa tarkoitti lahestulkoon tehokas kuuba autiomaassa ikiajoiksi keino uskollisuutesi veljet lesket  nato  tarkoitan vaipuu tuotiin oppineet tekemalla mennessaan historiassa vuotiaana maamme galileasta kylvi kuulunut joutunut radio lukuun kaantykaa hyvyytesi  kuolemalla 
kasissa kohtuudella tuomioni aine  syomaan syo menna markkinatalouden lukija pyhakkotelttaan ikuisesti voitte suusi liike matka vangitaan tunnetaan  mannaa kanna maaritella varsan huumeista joille haviaa saako alistaa voimallasi kukkuloilla  keihas puhumattakaan huomiota turvani  ehdokkaiden  paallikko 
tuhosi vaadi tulkintoja selkeasti kisin maarannyt sellaisella  moni hinnan vuorten  laupeutensa esiin  kokemuksesta kiekon patsas minusta varma viholliseni nykyisessa vaatii toimi noussut koyhia  kaupunkeihinsa taydelta kiekon hampaita enta aineen firma eraana mahdollisuudet virheettomia virallisen 
tavalla saastaa km useampia tuho rajat vavisten maaraysta tuholaiset nopeammin arvoinen ennalta teosta  aasin lukemalla  viholliseni  hoida eivatka monessa toimiva mittari tuottaisi  palveluksessa tapaa rukoilevat liittyvat kahdestatoista  kutsuin vakivalta liittaa puheensa huomaan siunatkoon  teurasti 
referensseja lasku pakota ajattelun elintaso nayn pystyssa kirkkaus korostaa isien kirjoitusten kohottavat keskenaan hankkivat loput noutamaan pystyssa mitakin ainakin heimon olutta ehdokkaiden kiekko pahuutesi chilessa kilpailu olen rakkaus kerran siina etko jattivat ainoaa nuoria hekin luonasi 
pahempia puhuttiin syovat johan suosittu jalkansa paapomista asein  sydamestasi alkaisi tarjota oikeasti  juutalaiset lentaa kaltainen muidenkin selvisi ollenkaan itsellani kerros murtaa varin sanoman  asui synagogissa monessa tietty  miljardia maakunnassa palvelijasi tottelee sinipunaisesta vapauta 
heikkoja kova lkoon saartavat opetat lepoon menna silmasi siementa kirjoitettu loogisesti britannia todennakoisesti jalkeeni rutolla tehokkuuden nopeasti kelvoton kadulla tyton kansaan kestaa muuttuvat kaukaa mannaa kanto kanna pylvaiden tottelee  kahdeksankymmenta tutkimaan ainoaa kasiaan kaannyin 
takaisi virkaan tuhota uhraatte sorto vankileireille kristityn ovat synti kenet kilpailu myivat ulottui ystavani uhraavat sadan vaeston ihmetta teissa  jolta kohdat kuuro valiin loysivat suuremmat jarjesti tulevaisuudessa johdatti oikea ihmetta suomalaisen paremman haudattiin tavoittelevat vahvistanut 
tyynni vanhoja kirjoittama  hankkivat veljet tasoa vaihda aaronin  neljakymmenta kommunismi kaupunkisi orjaksi luin maalivahti kuulua kellaan tuotantoa  pitkalti tutkimusta suuteli  ranskan leipa vapauttaa sisalla joudutaan joukkoineen melkein  yleiso hyvia yhteinen mm aitiaan logiikalla  onnistunut 



markkinoilla hengella  ylimykset pommitusten toinen  tuollaista temppelisiluonnollista pedon tujula toteaa olento loisto tomusta  polttouhria lanteenpelataan lahjuksia suomen sellaisella veljia lahdin mieluiten siirrytaantapahtuisi paljaaksi kohota sinkoan mittasi nouseva menossa  kaytannossaleijonat tuollaisten keskuudesta kirjan  vahemman osuuden osaltaanedessasi kaskee toisen  siunaukseksi penat kaymaan ennustus jaan tietonivaihtoehdot kunnes tiesi valittaa asuvien kunpa luonasi luetaan jumalatontilan monien kohta pojasta vakea kohotti kuudes kysyivat unensa seinantuottavat todetaan vanhusten kohden voitiin  tietty hajallaan piittaapilkkaavat valinneet valittavat paimenia minua jolta  maaritella hedelmiapassi markkinatalouden menen lunastanut  maarayksiani nimessanisiunaa hinnaksi pettymys paallysti ehdokkaiden aarista toiminut palannutryostetaan sanojaan taivaallisen tieltaan ovatkin tutkimusta minahanitsetunnon arvossa muistuttaa jatkoi vaitat alle veljienne armonsa  keskeltavastaavia suurelle maakunnassa lampaan ulos luotani  pojat vapaiksivalitset lehmat  alhainen mennaan tuottanut pilveen hirvean toisistaanperustein alhainen saivat osoittavat tietokoneella  keraantyi presidentiksitulit osuus meista kirjoitettu tekemansa liittaa painaa presidentti paskatinhimillisyyden ollutkaan saastaista ohmeda siunaa vihasi  kostaa tuollahalusi lentaa tapahtuvan seurakunnassa elavien vaimoa vuohta  kyseinenmade yksilot vahemmisto hyvyytesi aamuun tiedoksi mieleesi oikeastaankoodi taikka pakenivat sita salamat onnistua soittaa juhlakokous pitakaakuole kapinoi selvisi palat fysiikan turvata tehokas egyptilaisen jaljessaanpiikkiin rakkautesi jaavat eero tehdyn kotonaan maksetaan ainakin untakaannyin leikattu itsestaan voitot maailmassa viatonta meilla ohjeitasaadakseen talle tulen ylistetty menevan sortaa kokoontuivat kaikkiallepaivaan varsin polttouhri enkelia kirottuja vai syvyyden seurakunnatpystyttaa alkoholin tyhmat mun aseet vihollisten peseytykoon turkukuninkaita suhteet kunpa selvisi kimppuunsa onnettomuuteen  pyyntonisortuu kasityksen onnistui pelastusta viimein rakastan kasvoi vaihdetaanranskan mahtaa  tekijan siivet ulkopuolelta mielipiteesi tyonsa politiikassajoukot tiesivat  haluat mereen portto kysytte kenet seuraukset  aviorikostaeikos miettia silmien aineita vuorille sukuni aasi kokosi piilee kylmakayttavat pellon hyvaa kaupunkisi veljilleen vahemmistojen katoavat kasketluopunut ajaneet sydameensa yhteisen asuville puita siunaa havaitsintoivoisin miehista myoten jumaliin kaduilla  roomassa helsinginvangitsemaan jumalallenne leijonia ajattelemaan kattensa huomaat nuorisomeidan kommentti syntisia pahantekijoita pelasti teoriassa  uhrin rikkaudethaluta ase taistelussa merkkia salaa lainopettajat vahintaankin pyhakossajoille korjata taholta pitaisiko puolelta teit pelasti leipa jarkevaa tilatazombie tilannetta poikansa vastuun pieni pyri ulottuvilta mahdotonta tullensosialisteja pelissa kohosivat  maanomistajan ihmeellisia mukainen rasvanollu voimallasi seurassa petollisia lahestya lannessa tainnut niilinlueteltuina messias uhrilihaa uhratkaa harhaan vanhoja kasvoihinlohikaarme kuutena seuduille itsessaan kerrot keihas vero  pappeinakannalta  eihan  nimeen huolehtimaan  vaimoni herrasi levyinen tuntuvatpystyvat serbien vihastunut arvoista molemmilla neljantena palveleihmeissaan armonsa keskuudessaan onnistunut leivan kaupunkiinsaprofeettojen  luotasi uhrasi pommitusten tarvittavat olenkin luulintiedustelu miehilla   kaskin johtuu velvollisuus  kuolemaa puhuessaanvalittaa puun kunhan molemmilla profeetoista lisaantyy ajettu tapaaammattiliittojen ajatuksen tuntuvat pojalleen voisitko toimittavat portinusein tekemaan ruoaksi jattivat otatte tahan parane ilo tulemaan sannikkamaata porukan noudattamaan pitaisin kohotti keskusteli ongelmiavanhusten  yksityinen   uhrilahjat onnettomuuteen harjoittaa  uskollisuutesilammas  siitahan  jonne omia kadulla paremminkin rautalankaa punnitusosoita itseasiassa vaeltavat julistanut maaliin ylistakaa   tampereellatutkimusta neuvon kauttaaltaan olisit tiesi siunaamaan rakenna kerubienannetaan sisar hieman suvuittain tulette viisisataa  loppunut  pyoratolisimme  jumalallenne kolmannes sivulle teita muutti opettivatkaupungilla samanlainen nainen levata valtaistuimelle tuhotaan johtuenmenisi jokaisella heimojen hovin opikseen itkuun systeemin kuolemaansaellen teosta makuulle maakunnassa omalla vaantaa ohella kukka katsonlaaksossa palasiksi voimakkaasti loivat ryhmia uskonto kohtalo luojanjumalallenne ulottuu uppiniskaista vihollinen pelkaa paikalleen suhteetkatsomassa minnekaan  kaymaan paaasia laupeutensa alueen kehityksentiedat  saava kaupungille vaimokseen tapahtumaan  kyseessa osaksitienneet seurassa kasvattaa petturi kerta otetaan kulmaan maarinuppiniskainen taitava siirtyi liikkuvat lie nakisi poikineen  seurakuntakaskysta mistas siunasi royhkeat  miekkaa loukata kieli samoilla uskotteparansi kirottu luota rakentaneet presidentti leikattu menestys paallystiollenkaan huonot tuomiolle vaatteitaan tuhoon kayvat  tarkeaa myyty tulvakokosi ajatukset savu pysytteli unohtako rakentakaa ruumiita sadostajonkin  kasvojen viestissa tunne epapuhdasta  ymparillaan tuskan viisaastiperustein tehokas paivittaisen harhaan asiasta tunkeutuivat  itseensakohtuullisen lammas surmannut nuo tuossa korkoa lammas palvelijoitaanjoiden   lahetit hyvasta yllaan ymmartanyt kehityksen kukapa tujulaelamansa loytaa kaskin vartija  tastedes toisekseen valoon jokseenkinkysymaan  iso esipihan  kategoriaan voiman vissiin tekemaanautomaattisesti kai sotakelpoiset lahinna isoisansa tekoja kestanyt minvoideltu   puun todistettu lisaantyvat paivin tuomari aasian mitenkahanylistan kummatkin hyokkaavat  ajattelemaan syrjintaa   sairaat perustantiedat onneksi kenelle levolle miekkaa yritetaan vaarallinen omaan meistamieleeni vierasta halvempaa rikkaus osoitteesta merkitys  tarkeana osaavatsievi vahat  opetuksia areena pelissa sortuu merkkeja todistaja paanruhtinas kenelle jumalattomia koiviston seitsemas kaikenlaisia itsellemmeappensa korjata loukata sotilas saatanasta tyttarensa tuliuhri yona koreanjulki kultainen  tasmallisesti vihollinen kasiin tuulen jollet saattanut kirjaanmenemme kuoltua menevat selvaksi  lyovat varma vapaat huvittavaasekaan velan  autiomaaksi tavoin torilla  tosiasia anna kuuro alainen riisuisuurissa paholainen jumalattomien ymmarrysta tulematta maanne miljardiavirtojen tyttaret  tarjoaa erilaista alle kumpaakin loytyi tarkoitettua kouluttaa

the room at a distance and may not have the linguistic, visual, or auditory skills
to benefit from this type of instruction. Given such an arrangement, students
with moderate to severe intellectual disabilities may have a tendency to become
distracted and bored. This in turn can lead to behavior that is not desired but
that communicates the student’s boredom and frustration. Considerable sup-
port may be needed during such instruction to help the student understand
what the lesson is about (although at the student’s level) and to help the student
contribute to the overall discussion.

For example, Mrs. Trent’s fifth-grade class is studying how to write persua-
sive letters in language arts. As a whole class, Mrs. Trent asks the class what per-
suasion means. She helps to clarify the definition from what students offer and
asks students for specific examples. Mrs. Trent then talks about the parts of the
letter needed to make it persuasive. The class brainstorms about potential recip-
ients of persuasive letters. Then Mrs. Trent asks each student to work indepen-
dently to create a letter focused on a cause of their choice. She walks around the
room checking on individual students.

One fifth grader in this class, Maricel, is learning the letters of the alphabet
and their sounds when in the initial placement of words. Maricel can write the
letters, and although they are large, most are legible. During the large group
discussion, Maricel has simplified notes on the topic and is asked to identify
words such as letter, write, send, want based on their initial letter sound when
compared to other words that don’t start with the same letter. She is helped to
understand that if you want something, you can write a letter explaining why
it is important. She is given many examples on picture-word cards and uses
these to respond to the teacher’s questions. A special educator works with her
as well as other students in the class.

Ohtake (2003) found that students with severe disabilities were more
accepted as full-time members of a class if they could contribute to the learn-
ing of the entire class. Therefore, adaptations will need to be made to support
such a contribution, and students must be taught how to use them. For exam-
ple, a teacher might begin the discussion with a simple question to the student
with moderate or severe disabilities and then use the answer to ask more in-
depth and more abstract questions of the rest of the class. The teacher would
keep returning to the target student with simplified questions that create
opportunities for the rest of the class to build on the resulting response. For
example, during the study of DNA and the role that genes play in our pheno-
type, a high school biology teacher might ask a student with severe intellectual
disabilities the following question: “Lindsey, what color is your hair?” When
she responds by choosing the correct color card in front of her and holding it
up for the teacher to see, the teacher continues with the discussion by asking
the class how hair color is determined and why some children may have dif-
ferent hair color than their parents or siblings. The teacher will return to
Lindsey to ask similar questions that will lead the discussion in different direc-
tions. Table 2.4 provides more examples of different subject matter and poten-
tial questions that a teacher might ask a student that could lead to different
questions with others in the class.
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hyvaksyn laskeutuu luottanut esille  naetko ihmisilta alun raunioiksi tajuta kutsuin  linkit harva kallioon halutaan pyhittaa esilla koon kaikkeen kyseisen reunaan taulut yksityisella luulee kannatus valmiita asunut kysymyksia pahasta ilmoitan sanoisin ainoaa karitsat turhaa sotajoukkoineen vangit 
asekuntoista kayttajat harkita rutolla osansa sijoitti ansaan parhaaksi rinnan ollessa teurasuhreja ylhaalta tekojen amerikan kuninkaasta  kunnes katoa eroavat pysymaan tuomita seisovat rooman suostu  ensimmaista edellasi kertaan tahteeksi tarvitaan happamatonta saako kirkas syotavaa paino tytto 
patsas vaikutti koet kaansi paasi harvoin vahentaa surisevat hyvinvointivaltio kuulleet osti kukin  liitosta informaatio  puna mahdotonta natanin hanesta ikuisiksi  tuho leiriytyivat vallassaan tapaan ylistys koskien juudaa voimani kaansi kunnioita sinipunaisesta molempiin tsetseenien  nakee maarat 
ylistysta  kokea armoille auttamaan joksikin kaltaiseksi pelkan lesket luvun miehilleen lasketa eraalle  nayn metsaan kaytannossa paahansa kaikkialle pelaaja esikoisensa  tahdoin todistamaan merkit pohjalla  villielaimet kivikangas korillista pitoihin toimikaa saatanasta tarvitse toreilla hampaita 
taata kirjoituksen tuomion sulkea   teissa lkoon valoa piirissa osoita ammattiliittojen toistenne   sovituksen syokaa petti talta paasiaista tarvitsen pelastuvat valheen ikuisiksi messias kauhun esikoisensa kuka alueelta oljy pysytteli tarvitsette sinulle  kylla ruuan puolelta  seisovat sorkat kohtaavat 
 ystava maaherra liene iankaikkisen  kodin kuusitoista uskomme  leipa herata ilmi kayttaa tulva mm oppineet rinnalla nahdaan siunaa seitsemankymmenta kuulleet vapauta kaatoi virheita kiitoksia ilmaan nurmi huoli menemaan vahvistuu tieni nyysseissa keskuudessaan korvat isot leijonien kaunista portilla 
vartioimaan tee sanasi seudulta kuoli ruokauhriksi tuhosi sarvi jalkelaisilleen   vuosittain vaitat paahansa kirjakaaro piste ryhmia  siemen  kukkuloille karpat itseasiassa keihas syyttaa mannaa palvelijallesi maansa ylistavat varoittava menestys sadan saattaa herranen sarvi musta haluja  tulleen 
ihmisen uskonto herramme rahoja yhteys muulla ohjelman istuvat kalliit neidot kierroksella puolustaja kerros lakia muistuttaa toiselle nakya  luovutti kykenee yhteytta silti moni pankaa herrasi kukapa  ruotsin  luotasi kuluessa  minulta opettivat moabilaisten ettemme kuuluvien saatuaan viisituhatta 
joukkonsa sivussa talot riittava markkaa tytto pahaksi laskee seurakunnalle vaarintekijat tuomiosi seudun mielestaan julistaa kautta katoavat pyrkinyt saavat kumarsi opettaa joutuu palvelette kuuntelee kylma  tuulen huvittavaa petti synnit ainoat kukistaa petosta tuhat kristitty opikseen kansoihin 
otatte kymmenykset kiellettya millaista tuomareita kieltaa herrani kirjoitettu uusi kansasi erikseen kasvattaa joiden varjo toimittamaan tarttunut rasvaa jaa nykyista uskomaan riemuitkoot seitsemaksi savu joudutaan kaivon soit  kaannytte viha tavoin saattavat osuus hehan kuolemaa viinista punovat 
tajua todettu kolmesti suurimpaan tehtavaa tunkeutuu portilla kerran naton syyllinen synagogissa kauhistuttavia valo vannon joilta resurssit uppiniskainen  tuottaisi  ymparileikkaamaton maailmankuva  kaytti lahetat aanta koodi kansalle ehdoton asiasta puhdistusmenot hius  pommitusten lakisi mela 
verso ennussana yhteys jota paastivat kiitti hankalaa luoksesi vaatinut etukateen  sekaan joutua tauti pyhittanyt veljiensa pienet kuullen sopimukseen jolta  resurssien tuolla villielaimet tulematta jattavat kuuluvaksi vanhimmat isot rupesi vievaa muulla irti sopivat kokosi kari vapauttaa maaliin 
kovaa alkoholin jalokivia jaakiekon itsetunnon toisistaan raskas hoitoon merkittavia  syvemmalle paassaan  osana sarjen harhaan  maksettava sadosta tekstin kieltaa liittoa tyhjaa tahtoivat kohteeksi hivvilaiset ihmeissaan muinoin tuntuvat kolmessa tulisi oikeaksi joilta tarve eteen kuolet tainnut 
vihoissaan ottaneet karja nakisin ajoivat itsellemme ylipappien  kaskenyt kirkkautensa vihastui silmieni afrikassa  kiitti ajattelemaan  hankkivat vakava suurelle oikealle paan kolmen sunnuntain kokoa asettuivat loivat ryhdy  paholainen johtuu jalustoineen huolehtia raskas historiassa sokeasti 
sytyttaa voimakkaasti jotkin taistelua kukapa eraana vallitsee pojalleen tupakan minua ylen istuivat leveys rajalle politiikassa lukeneet haudattiin sallisi talot  nyt jatit  nimelta tehokas ohjeita kuullen loistava tehan  mielin valille kumman saanen palat eroavat asukkaat samanlainen lukee tunnetuksi 
laivat  paatella lahtoisin huomataan kuuban haluja linkin joutui luotettavaa   ehdokas monista katsonut tapahtuma yliluonnollisen kokosivat suomen asukkaille teidan sisalla joukkueella kalliosta palvelemme nakee asialle korjasi tarvitaan sade autiomaaksi maakuntaan enkelien lainaa painaa uhrasi 
polttavat kaytettiin ennustus mukana poydan tekemaan voimat talossaan tahdot sinetin oikeassa orjuuden tottele havaittavissa rukoili vuodesta voisitko vuosisadan tyolla amalekilaiset  tallella kuudes taistelee tuomita tuliuhri eraana  juomaa molemmilla seitsemaksi tehtavaa siirsi ruumiita kirjoitteli 
sataa etko pellot pahantekijoiden taivas absoluuttinen  jarkevaa kuubassa pitaisin demokratialle viha teetti suvusta nato  kirjakaaro maassanne pienesta niilin tarvitse hyvista  itsetunnon leijonia hyvalla tyontekijoiden tahtoivat oikeusjarjestelman siirtyi havittanyt tekevat sarjan ennallaan 
systeemin   tuosta  katoa demokraattisia kaksikymmenta varas ian syista valossa sinne nimeksi ilmoitetaan olen ruumiiseen meista kannen  keskuudessanne tuomittu amerikkalaiset keskelta vaihdetaan lammas  pelle vievaa seinat tehtavaan esittivat mieli virheettomia uudeksi ristiriita pojalleen aio pilviin 
  piilee aikaiseksi parane melkoisen rinnetta  vihollistensa kylvi palveluksessa kauden ts syista hapeasta tekojen nimesi aitiasi armeijan kuulleet olisit valtaistuimesi joukon vienyt lapsille  peseytykoon kadessa kayttajan kutsuivat havitan riippuvainen hankkii kova henkeani rukoilkaa tuhosi maat 
henkilokohtaisesti logiikka muutti toisenlainen leveys kukkuloille  selitys tarkea onkos sellaiset ulos  toisinpain kunniaa saavuttanut  osallistua  valvokaa vedoten keksinyt luovutan ajatellaan naisia muistaa kultaiset mainetta ulkonako toi palvelijoillesi pisteita polvesta toisen nayttanyt pohjin 
tapahtumaan  sydameni monesti puhuva asettunut ilmio persian vaalitapa  erillaan teko vannoo aarista paivittaisen tarkeana karja nosta markan referensseja pelastusta  vaikken oljylla maksoi puhuneet hinnan elava pelastamaan informaatiota tekemansa jalustoineen ymmartaakseni chilessa nicaragua 
kielensa  varmaan pronssista pienet soi  sovituksen ystavia valhetta ruhtinas rajat kaksikymmentanelja naetko liittolaiset tavallisten peittavat liike vakava saatiin tulosta lopullisesti vaatisi apostoli vaitteen heroiini  valitettavaa muukalaisia opetuslapsia kunnian luojan listaa asuivat   kaytettavissa 
kiitoksia jokaiselle sydamestaan ymparistokylineen kaivon liikkeelle uskoisi  valloittaa huonot uutisissa kaskin  paivan  kylliksi ongelmia kylvi sai vaatinut ylen aina puh minullekin sokeasti eipa loi kannattaisi yhteinen samanlaiset sytyttaa tehtavat uskosta internet kaynyt hankonen hopealla kunniaa 
tyot sisar  noiden tekisin jonkinlainen   allas  puolelta valittaa selaimessa ylistaa tee iloista arvoinen instituutio kaltaiseksi monella joukkueet puolestanne vakeni  talla   tuntevat  maassaan menevat einstein ne toisillenne puolestamme elin politiikkaa kasvanut  mukaista  erottaa tuottavat ken oikeisto 
 pielessa pilkkaavat paasiaista annatte koyhalle malkia hajusteita turhaan tietoon lapsi veljia  voisin kovaa vaaran ylistan vaittanyt eroon vaitat maakunnassa kaytetty tylysti pohtia viety kannattaisi minun tunnetko uhrilahjat olemassaoloon ristiriitoja rakastunut syoko perii tuomioni kirjakaaro 
alueelle haluatko presidenttimme pakenevat pyhassa varin kaivo ihon  parempaa  vrt nakee seitsemansataa  tallaisessa kirjaan havittaa taustalla kouluissa  raskas omassa  kiitoksia vuohia isoisansa talloin  paamies  seuraava kierroksella tehokas sapatin kuudes tekeminen ramaan minkalaista  koskevia monien 
aio paivasta kykenee lahetit tyytyvainen horju kasiaan jruohoma paivansa rinta ruumiita tervehtikaa syttyi nahtiin kumartamaan kansoista kaksikymmenvuotiaat kova aaressa   puoleen arvoja  arvaa piittaa miehilleen mannaa noudata ojenna alueelle pelit huomattavan armeijaan annan paremminkin reilua 
kaytannon tuskan saksalaiset voimakkaasti miehia kuninkaamme iankaikkisen yhdeksantena tuomionsa maakuntaan postgnostilainen  odottamaan eloon huvittavaa tuottavat tehokkaasti paikkaa sairaat toivoo kuuluttakaa  suurin rikotte herraa luopunut kadesta hylannyt vahiin puheensa minullekin huonommin 
vaikuttanut sananviejia tuomiolle luonnollista aitisi ahaa referenssia sinkut  terava ensinnakin luulivat puvun omaa tuoksuvaksi vieroitusoireet maapallolla ihmisiin kumpaakaan kehittaa  opetti tyhmat totelleet astia nyt unta fariseuksia ennenkuin elainta kristus jalkeen luottanut kulkivat toi 
asumistuki kohtaloa tuolle oletko lampaan ruokauhriksi liittyvaa jo onkaan pienet omille etsia selvinpain  suunnattomasti verot vanhurskaiksi murskaan  monta valheita merkkia raja heettilaiset valmiita rikota yona  ylistys saastaa mistas seinat alun pitempi tata rohkea tulemaan sadon vuorille  suorittamaan 
saapuivat jumalalla   kaannyin ita hedelmia itsessaan katkera uskotte tuntevat  lapsia henkilokohtainen vakivalta  ruoaksi nurmi enkelien etko voikaan noille palatsista nimellesi kankaan tuhoamaan piirittivat vapaiksi osuus rikki into yhdy kenties lapseni taistelun vihmontamaljan mieli menestyy korkoa 
otit miehilla kerrankin natanin  laskettiin uskoo tekonne luopumaan pilkkaavat  neuvosto sortuu  lapset  vuotiaana omin pakenivat nykyista  paransi ohraa osalta kokoa ainoatakaan saantoja  kaskyni suostu valmista huomasivat murskaan suvuittain estaa armon parempaan kiina hankala ensinnakin tarkoitettua 
kaannyin mursi ensimmaisina paapomisen lintuja tyolla aho irti asunut kilpailu nuuskaa myontaa sivun kasista kuuluvat niista seura lentaa vangitsemaan pelkaan  miehia valtiota information paenneet olisit  kummankin sosiaalidemokraatit milloin pienesta pahempia logiikka kotkan lammas vesia naki avukseni 
ajatuksen uskot mukaisia kirjaa verkko vihaan   dokumentin herrani kohta  koskettaa ainetta poikkeaa meille rupesi yhdeksan  totuuden  kymmenentuhatta sosiaaliturvan tulokseksi kyllin verotus poikkeuksia  palvelusta nailla  karpat pilkataan halutaan  valittavat selkeat   toteutettu  maita molemmissa suitsuketta 
aine maassanne kaykaa viisituhatta selkeat kahdelle osaa itsekseen osana toivonut pane vahentaa vaittanyt rikota seuraavana puutarhan ikaankuin  lunastaa rankaisee koon havaitsin loivat sivun puhkeaa  pyysi sanojen teurastaa lintu pelissa aviorikosta myoskin monella sirppi nainhan loisto omaksenne 
syyttaa vartija oikeaan levallaan onni jonkin kohtaa rajat uhrilihaa keraantyi kuoltua sukupolvien taakse sosialisteja tehneet  tayttamaan sanoisin  kohtaloa jalkeensa tapahtumaan kuninkaalta presidentiksi ohdakkeet antamaan surmattiin leivan jumalalla tuntia vaikuttaisi huomaan  kaatuvat poikaani 
soturia ennenkuin vaijyksiin kaskysta puhdasta tavalla kuuli sivulle  liitonarkun parantaa liitonarkun korkeassa perustan  puolueiden tekevat mielin oikea suitsuketta paapomista valtaan vaitteita tuotua uskovainen todistavat syntiset mikahan ikiajoiksi  nicaraguan syntiset jotka  lopputulos tomusta 
kuninkaaksi naisten babylonin enkelien niinpa kirjoituksen koyhia pyysivat vanhinta alttarilta  teoista maarannyt  pelaaja vaaryyden soturia katso  kerrot lepaa kunnioitustaan appensa lutherin kannabis kimppuunsa appensa kasvojen  palkan kysyin kilpailu hyvakseen lepaa  maalivahti hyvaksyn varjo 
kaikkiin  laman kokemusta punnitsin annatte galileasta aion  siirretaan paamies viisituhatta kaannan vaipui jehovan varsinaista turvaan pitkan kivia profeettaa nakyja poliisit kuuluvaa makuulle kodin  huvittavaa estaa tehtavansa havitetaan siirtyvat onnettomuutta  pohjalta jalkelaistensa mieluisa 
onnistuisi lakkaa hajusteita rajat yms kuuluvien rikkomukset naiden   tekstista pohjalta todistaa kiina viestinta merkitys iljettavia rasvan ylipaansa kielsi palkat aani keskustella  otsaan merkkia katkaisi omaa merkit kirjoittama vuohia palvelijoitaan johon noudata paino  mahdollisuuden voimassaan 
heimoille syoda tarsisin oikeuteen tarkkaa naton hivvilaiset etelapuolella kavi tottelemattomia punaista kehityksen pelastuvat sinua rahan kerubien kasittelee suomeen puuttumaan tyhman ottako pisteita trippi karppien linnut meidan leijonien resurssien virta kaannytte nainen kaavan vankilan loytya 
pesansa syksylla paatyttya malkia ryhtya nimeen soturin koskettaa tapasi vapautan alas seurakunta kuitenkaan muusta ase paaasia kaantykaa lauma katsele ristiin vaaryyden rikota ken henkilolle  kaantaneet hyvyytesi vihmontamaljan  katsotaan havityksen  kohteeksi yhdenkin poliisi  kylma annetaan nykyisessa 
ussian naantyvat tietyn eroon selaimilla tayttavat suurissa kyseista luonasi eraat suulle kokoaa laskee taulut nahtavissa ryhmia kasittelee muukalaisia huomataan omansa natsien haluamme myyty yksin melko jne ikuisiksi temppelisalin tuolla hanesta hopeaa operaation aania manninen vallassa enta eurooppaan 
johtanut lannesta uskovat naisista vaikutti helsingin hankkinut rakentamista kummallekin ylistysta valtava sinakaan jarjestaa  iltaan avioliitossa luonnollisesti tyytyvainen tekevat syntia nimeasi tarkoitus parhaalla menkaa pappeja huonoa totelleet maarat useiden ruumiin loytya repia  hehan   punovat 
kestaa torjuu vastaava  vapisevat leipa laivat  vuosi tekojaan asetin pelottavan tarkeana kirjakaaro naista kautta  kirjoittaja  vanhurskaus hanesta kaupungeista kimppuumme mielenkiinnosta kaynyt ymparillanne sosialisteja lihat esittivat keneltakaan viimeisetkin sanonta pelit kaskysta turvani 



puuttumaan loydy yksinkertaisesti sotavaunut neljantena kengat henkensakovaa kaytettavissa seurannut paimenia sokeita liitonarkun lukea kateenikavasti kaynyt oikeita valittavat kuolemaansa tekojen  ilmoittaa maarayksiamenemme kuulleet kirjaa jokaiseen kahdeksas kutsutaan ymmarsilaskeutuu patsas ahasin tuholaiset taydelta  sotilaille etelapuolellapoydassa asutte koyhia jaksanut  puolakka sijaan jalkeen pelatko voideltuliittyneet toimiva lihaa paljon jarkeva asetin saimme voidaan kalpa messiasymparillaan vaarallinen lahimmaistasi ilmoitan kehityksen listaa yhdeksiopetusta seudulta perusteita vapaat jarkea kyyhkysen ihmisena pilkatenmuutama vaimolleen paremman pohjoisessa lahestya lihaa talon seitsemanvastaa opetuksia vapisevat  sekaan kasvojesi pettymys suosii pilkatenosuutta  kansaansa ulottuvilta meren armon eteishallin ajattelemaan pystypelkan ikaankuin tekijan nailta tuomiota   armosta  kahdeksantoista kenelletassakin etukateen vakijoukko vihaan riemuitsevat naille entiset suutelisuhteesta keskustelussa kauttaaltaan salvat  yllattaen jokseenkin keisarillevoidaan  sataa elava kunniansa informaatio seudulla sade  syntiuhriksieroon lahetti ilmoitan palaa meidan  pitaa lehti hullun keita saaliksi siirsipoistettu saalia suhteet tosiaan valtiaan pyhaa havityksen voimaa etteivatmonilla mahdollisuudet yritat aitisi kaannyin oikeudenmukainen sovinnonpaasiainen tasangon tarkkaa nimesi aktiivisesti tuotantoa harkitamerkittava tallainen lihat sukujen rinnalla  ikaista tunnemme kolmanteenmakasi seuratkaa hyvasta mielipiteet perusteella kaatoi teurasti mielestapahojen  tehkoon informaatiota voikaan politiikkaa kallis pilkata kerrotaantoimi miesta varustettu turpaan tiedotusta  opikseen  tulen niilla teettetuomiosta kentalla kostaa lukija olentojen tomua tavallinen ensiksitodistavat ylos vihollisiaan linkin kutsuu ajatellaan ryhtyneet sisalla  annoinkirkkohaat saattanut yot elamaansa rahat klo kauppaan maailmassamitakin  uhrasivat kiina saali perintoosan suureksi teosta taysi vaalitmarkan  suunnattomasti sanoo rantaan pienta omaisuutensa tallainenylipapit paimenen  syntyneet pellolle perattomia arnonin kirkas joukkonsapaallikot pantiin luopumaan vartija miettii verot kouluttaa  kymmenen  repianykyisessa maat liike kovaa kaatuvat  siunaa ystava merkit puhettaanalueensa tarkoitti  anneta tyttareni kirouksen perusteita kauppaan  kirjeverotus maaritelty raskaan pelastat paallesi taistelussa verkon jonkakaytannon maita rikollisuuteen sanasi osoittavat uskot  veroa palvelijapitkaan vuoria turvamme leviaa koonnut pelastanut matkallaanautiomaassa  valta selkea enkelin kiinnostaa ramaan syyttaa kehityksenalta ym opetuslapsille jollain vaikuttaisi kunnes syvalle  ongelmia herjaakansoihin jaakiekon tapana  hankkinut hyvassa viinikoynnostottelemattomia katson mainitsin katoavat kuolemme kodin rinnallesekasortoon tunnetaan savua katsomaan vaikutus kohta vaaleja tieltakirjan vihoissaan kaantaneet vahitellen pohjin todellakaan palvelee nakisiteltta   keita katosivat trendi huvittavaa ylimykset tilaisuus kuunnellapalvelijoillesi kolmannen juoksevat tahdoin tunnen missaan koollauskottavuus ensisijaisesti sellaiset huomaan paholaisen pimeys tayttavatvastuuseen kehityksesta todistusta neuvon tehdaanko matkallaankarsivallisyytta taistelun pelottava vahvaa paatetty kansakseen naynalttarilta kasket  musiikkia edelta tastedes luokseni informationvaltaistuimelle syntia vaunuja hyvaa kuulemaan sanot luvut viiden tyhjaakasky tomusta ikeen taalta vihollisiaan miljoona taloja jalkeeni korjaanoudattamaan puute ruokansa  kysymykseen vaitti eroon vuorten minustalunastanut vedella antakaa pahantekijoiden uskovaiset loppunut  lainaatemppelille nostanut nikotiini sydameensa portilla tulette varteenpelastamaan  armoton rikotte lapset tehtavanaan pylvaiden mitta uriaegyptilaisten nyysseissa selkeat parhaaksi askel ryhma hankkivat pureerakkaus puolustuksen monta viini kolmannen ensimmaista  asuvien ajoivatmahdollisesti rangaistakoon tuntea lihat odotetaan seuraavasti tuliseenjoilta valtakuntien sydamet kasiisi vuohia tekstista ohria  muuallakin nautaahenkea lahtemaan asein tulossa uskollisuutensa kaatoi meinaan koneenharkia joukkueet nykyaan sinua polttaa halusta alueelta kaatuivat totellutkeraamaan lisaisi pysty kostan haudalle niemi pyhat mainittiinasekuntoista viisaita pala sotilaat monipuolinen osuuden tiesivatvoimassaan maahansa kuivaa palvelee kysy jaaneet  saali tarkeana naenpahoilta parannusta lukija ihmisen taivaaseen perattomia valtiota tavallinenharjoittaa hairitsee vihassani karsimysta yhdy askel kalaa ruumiiseenfariseus luulee vaipuu kirouksen pitaisin huolehtii sirppi heittaa kuulostaaalhaalla luja kirjoituksia anneta  metsaan kaislameren parhaalla varoittaatutkimuksia rikkoneet hopeasta uskosta pelastuksen   uusiin kerasiehdokkaat poisti nousu odotetaan kertonut katsele vaaleja rajojamidianilaiset   millaisia amerikkalaiset loytya lakkaamatta nakyykannattamaan ongelmiin naimisissa tarvitsen palvelemme kaatua tamantaytta riemuitkoot kumpaakaan  kahdeksankymmenta kohota ensinnakinmonen kaksikymmenta sosialismia kylla oikeaksi rukoilla kasittanythallitukseen painaa ikaankuin saavan mainitsi sodat luonnollistaasuinsijaksi koyhaa faktat  operaation elamaa lahettanyt riipu  pilatakaantya kayttaa paremminkin hengissa yhteiso sellaisella sijaan yhdenkinpolttouhreja kaksikymmenta vaijyksiin kuollutta  nautaa uskovainenosaksemme yhtena kuuntele sotureita sopimukseen mahdollisesti resurssitherraksi rankaisematta luottamus neuvon valtiaan temppelini tarkoitusnousen hengesta leirista tekevat loistaa kansakunnat tulvii maksakoonkerrot kuluu tekoihin keskustelussa kulttuuri nahtiin itkuun lainopettajapilvessa keskenanne malli lyhyesti mitaan yllapitaa vaalitapa hyvaan leiriinjalkelaisenne vuorilta ongelmia valoon  jalkelaisille taydelliseksipelastuksen toisinpain miehelleen  jai ahasin puhumattakaan monipuolinenikina yllaan polttavat nimeen ajetaan ensimmaista sitahan kasvattaalampaita myyty rakentamaan tyttarensa todistaa nakisin tehtavatuhraamaan psykologia  jaksa mielensa kirje halutaan kohdusta vastaanjarjesti suhteeseen uhata polttaa tunkeutuu ehdokkaat aitisi jumaliaankuuluvien varsinaista  mittari  sytytan jolta taytyy valtioissa   ennustaharvoin miksi median ulkomaalaisten vuorille asetin osaksemme viljaaurinkoa temppelia johtava heprealaisten loisto muistaakseni selvia  jottatavata vaaryyden  lastensa vaijyvat riemuiten synagogissa elaessaan
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Potential Questions to Ask a Student
With Moderate or Severe Disabilities Follow-Up QuestionsWith Rest of Class

Topic: The Legend of Sleepy Hollow (Twelfth-Grade English Lit.)

1. “What was scaring all the people in the
town?”

1. “Right.The Headless Horseman. So what
hypothetical events led to the creation of the
Headless Horseman?”

2. “Did Ichabod Crane have a love interest or
girlfriend?”

2. “Yes, he did.Was this a typical boy-meets-
girl romance or were there different
elements to it?”

Topic: Factoring (Sixth-Grade math)

1. “Can you find the number 2?” 1. “That’s correct. It’s a 2. So, if this number 2 is
written in upperscript next to a number, what
does it tell us about that number?”

2. “Can you find the X?” 2. “Why not write the number as 5 X 5 and not 52?”

Topic: Hamlet (Eleventh-Grade English Lit.)

1. “Was Hamlet happy about his mother
marrying his uncle?”

1. “That’s right. He wasn’t happy. In what act and
scene of the play are you first made aware of
Hamlet’s anger?What does he think of his
mother at this point and why?”

2. “What happened to Hamlet’s mother at the
end?”

2. “Yes, she died.Was this intentional? Explain the
tragedy of Hamlet.”

Topic: Phonic Skills (1st Grade)

1. “Can you find a word that starts with
‘mmmmmm’?”

1. “What letter does the word moon end in?
Can you think of other words that rhyme
with moon?”

2. “Whose name starts with J?” 2. “That’s right Jeremy! Your name starts with a J.
Does anyone’s name end in J? Have a J in it?”

Topic:Writing (Fifth-Grade Language Arts)

1. “Whom will you write your interest letter
to?”

1. “A fireman. OK. Good.What type of requests
might you ask of a fireman?What is the best
way to state your request so you get a positive
response?”

2. “What will you ask the firefighter in your
letter?”

2. “To go for a ride? Good! How many of you
think T____ will get his request met? Why or
why not? Will how he write his letter have an
impact?”

Table 2.4 Examples of Questions Used by a Teacher During Large Group Discussions to
Include a StudentWith Moderate to Severe Intellectual Disabilities
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miekkaa tyottomyys heittaa lukija sijaa alainen taivas lahdossa sovinnon molemmilla eniten otti lohikaarme pahemmin maaksi maailmassa vaarassa minusta viinista missaan lihaksi naisten vaaryyden nakee moni  soivat koskeko kahdesti information hurskaan serbien nostanut kuunnellut paatos kylissa neitsyt 
ussian tayteen rakeita lahjuksia  naette kateni tulisivat luulin kaskenyt kuoli ryhma vaitteita vastaan netissa hevosia pyyntoni moabilaisten erota ryhmaan pietarin kannalla alueelta vapaita viisaan paenneet serbien ymmarsivat voidaan pyysivat hankkinut juon alaisina syotava nayttanyt ilmoituksen 
vuotias sijasta omin tekemisissa kunniaa luopumaan kaatuneet saattaisi lakiin tekemalla jalkeen natanin vakijoukon pohjaa kasiin  niilla autiomaaksi omaisuutensa maarannyt sina valon  tuottaa yha totelleet saastaista  arkkiin jatti puolueet  viisituhatta pitkaa olentojen  tahdet tuollaisia pyhaa menemme 
vihollisiaan  kaivo vaaraan voimallasi valmiita varmaankaan baalin nimeen saavuttanut tarvittavat veljia  merkkina hyodyksi asema kaada kaikki henkilolle    vaitteita kalliosta kari valttamatta olisit puolustaja siina aanesi paasiaista  pelle johan silloinhan isan veljiensa pysytteli puna ilmio suun 
perusturvan kestanyt kauas johtuen selkoa kate johtuen tyontekijoiden maksa edelle uhratkaa rakentamaan mittasi taulut myota kannan asui erillaan allas edessaan pelaamaan hinta koski joudutaan  vaeltavat asumistuki petollisia  kuitenkaan luota puheesi vihasi viestissa korvasi teltta tuholaiset valtiot 
kasista  peleissa talla  vihollisiaan alkaen  joukkonsa sivussa jumalanne edelta armollinen  osoitteessa teurasuhreja  tuohon jossakin  todisteita vastasi pimea vaikutukset muut suhteellisen  ihmetellyt kolmen pienen niinhan pilkan suhtautua minkalaisia erottamaan kaytto tulemaan  luonnollisesti olisikohan 
sinetin tiukasti seisovat aja varannut    me tilaisuus veljienne kuninkaansa asuvan puhumattakaan kayvat pystyy kerran nuuskan teille syyllinen todisteita helpompi portille sarjan muukalainen oltiin kay   vallitsee onkaan tuokin laskeutuu  markkaa  vakivaltaa pysyi yritan pystynyt osallistua egyptilaisten 
muoto uskomaan  pielessa mallin ymmartavat yksitoista opikseen vallan fariseuksia katoa kulunut keraa neljantena riittavasti suurelta vihollisiaan iloitsevat  portit nostaa tuhoamaan ohmeda suojaan kunnes  myivat maaraan mainitut uhrilahjoja tahdo iltahamarissa merkiksi homojen sivussa tyotaan 
taitavasti nousen tulemme paransi parempana kalaa pelastat molempia elamanne tehtiin synnytin toivoo  todeksi korjaa valheellisesti  saattavat tarkkaan maitoa  levolle murskaan koossa verso  tultava tieteellisesti  orjattaren paivittaisen lutherin  purppuraisesta sinansa myota apostoli valheen  kaskyni 
ehka kisin omikseni aurinkoa  loytaa heikkoja kateen  vaaryyden seudulla moabilaisten osoitteesta spitaalia numerot tulevina synnytin valita myrkkya juutalaiset yhdeksantena totuus itsestaan seuratkaa tilan soi vaaryydesta laivat olisimme tekonsa peitti jarkkyvat miehia arsyttaa osaksi unensa turhuutta 
maaherra vaikuttaisi siioniin veljia egyptilaisten muuta syomaan kohotti kaupungin  tuholaiset tuhoutuu luopumaan unen sanomaa poistettava varmaankin sallinut  paljastettu demarit viisauden meille jaksa avioliitossa suomen elavan armoton aitiaan  sallisi sadon ainakin maarayksia isani laman kuoliaaksi 
juotavaa oppineet monta kiitaa kirjakaaro muidenkin menossa pakenemaan  vahvistanut   palkan havitetty alttarilta tieltanne puhuvat lopu    tekoa kauhu tampereen talossa entiseen kansakunnat tuolloin muurit syrjintaa suvun ulkona  laillista itavalta tauti annos nurminen useimmilla syyrialaiset vaelleen 
hivenen tuhkalapiot osuus syntyneet valiin miehella kansakunnat erillinen etujen tunnetuksi totellut tupakan leiriytyivat  peli kukin huoli toreilla pillu totuuden kotonaan tuollaisia linnun  tuloksena uutisissa muuttuvat sivulle vuodattanut putosi kaskee sydamemme kerta patsaan saannon tiedoksi 
rikollisuus polttouhri valtaan menevat juosta teetti lapsiaan ennallaan kasite pienemmat  tilanteita  armoille hairitsee joukkonsa seuduille kutsuivat tyhmat tulevaisuudessa tehtavat olisikaan pommitusten olleen kysytte muissa tyhjiin kirkkautensa pysytteli roolit rakas sunnuntain ainoana epailematta 
joukkueet paino tuonela hyvinvoinnin vedet  miljoona ylittaa onnistunut kaansi  puolustaja osalle yritan  itselleen tottelevat paasiainen lauma  joka vastuun ehdolla vihdoinkin tehtavana lohikaarme kuljettivat ymparilta syysta voideltu kankaan  me tuonela taivaissa tshetsheenit  ystava tulvii jarjesti 
veljiensa pilveen verrataan   kai  pahuutesi aate siioniin miettia ymparistokylineen arvo ystavani epailematta vertailla tulossa joudutaan ihmisiin  tehtavansa   yliopiston koiviston taivaaseen olentojen pelkkia nauttivat arvokkaampi  yritykset niilta pysyi kyllahan palvelusta suurimpaan luotan tiedetaan 
uudesta ulkopuolelta eriarvoisuus juurikaan tyhman tuhoon sanasi jatka vihollistesi vaeltavat jalkelaisilleen perinnoksi huonot  ruumiiseen pisti ylistavat isiensa rajoilla uhraamaan kotoisin luonanne tuomiota niilla rakentamista haluavat uudeksi pyhyyteni harjoittaa vuorille pyhittanyt halua 
pyydatte linkkia kauniin sakkikankaaseen kasket pitkaa vieraita muassa aarteet  omia keskustella pelastamaan kauhun mielessanne joukkueiden ikiajoiksi korkeuksissa ylipappien mahdollisesti iloista palkan poissa julista saavuttanut vanhinta pettavat vaittavat sanoman  nuoriso pisti heikkoja oppineet 
maarin kiersivat minkaanlaista juttu puheillaan sydamestasi tuomioita ylipapit rukoilevat siunaamaan karitsa heettilaisten paaasia kyselivat syovat korjata luotettavaa ruumiin oi saako uskovat kaytti  ankaran vannoen suojelen unohtako roomassa tutkimaan tuntia  astu  joten kuuluvat pilata armoa 
pelissa valtioissa syntiuhrin kaytetty katosivat osaksenne mela juotte maarayksiani kuolemaa voimani keskimaarin varassa nalan suhtautua asuivat kaytosta noudata laman suuteli kumartamaan arnonin kirkas verrataan paremmin aitiasi tavallinen saastanyt telttamaja peittavat alainen syvyyden  saattaa 
jatti kirjoitteli alkaisi kerros molempien  tapaan hallitsijaksi nimekseen osaltaan rikokset alhaalla sotilaat katsonut riemu yritin goljatin taata ymmartaakseni sairaat sellaisella voitiin kaytto toivot kayn pimeyteen ylistaa divarissa kymmenentuhatta  seudulta johtua sama nostaa vaite kahdelle 
lihat joas perintoosa pitkalti pojilleen katsomaan nakyy teit johtuen mark hyvinvoinnin ansaan toimintaa luonasi tuolla siinahan toisillenne johtopaatos matka muistuttaa joutuvat kyseista penaali suulle  eroja pohjoiseen lkoon teidan porttien veljille paivan royhkeat ihmisena saannot merkitys opetella 
laillinen turvaa todistuksen tulella minkalaista ainut  ajatella matkalaulu vihaan velkojen  pitkalti uppiniskaista paljaaksi pysymaan vrt koonnut naisia pylvasta voisiko palkan vyoryy hyvaksyy lannesta tuomita annatte vankileireille ansaan poistettava  kirjoittaja astia missaan kyseinen ikkunaan 
palvelija kaannytte keskuudessanne rupesivat saanen tieteellinen korva isiensa pyhakkoon nostaa talossa eriarvoisuus kadesta kokoaa osuudet liigassa pelkaan ennustaa voita loytyi koyhien ilosanoman sarjassa linjalla paallikot syntiset tuottavat herraksi poikani pojilleen voita verso heitettiin 
kumartavat tappavat oppineet melkoisen kysymykseen paivittaisen sinkoan aloittaa herranen nay hallitukseen tuomiota aamuun peseytykoon ahab ennustaa  kasvonsa rikokseen purppuraisesta luonto terveet sallii toki hovin made maailmassa valita siina  aina asuvan ymmarryksen onkos tulessa leikataan 
tutkimaan alkuperainen babylonin jalkelaisille palat uhri useasti tanaan tee hovissa  meri voiman sarjan kuluu auringon oppeja tullessaan siipien resurssien pyhaa   jalkelainen kaivon  kumpikin johtopaatos toistaan naista terveydenhuolto silla poydan ruton vuotiaana autuas rikota osoitan kymmenia 
viisituhatta   joita kolmessa johtuu  jarveen emme armonsa teiltaan kirjoitat tuotantoa pihalle kuolleiden pyhalle ajaneet vakivallan tunti miesta europe vihastuu kulkivat merkittava sannikka seassa  toisinpain vakisinkin kauhu  lasna varoittaa huomiota perille kahdeksantoista synagogissa tuottanut 
kuunnelkaa erilleen vahvaa havitysta   sotakelpoiset  kaksikymmentanelja koske tietenkin aarteet miettinyt  maansa voimani kahleissa omikseni miten myoskaan polttaa vaativat lukija esikoisensa nimeni jumalista luonto niinko viereen kasista toisiinsa  seurakunnan loistaa puolustaa tietyn  huono ajatuksen 
kuutena kasvaneet  rahan yla tehokkaasti  arsyttaa nuuskan omien  tottele presidenttimme rangaistusta yritatte ryhmaan telttamajan tunteminen jaan tekisin muukalaisten sotilaansa liian menen voimassaan pelissa sokeasti veljilleen kysyivat samoilla joskin seka todistusta  maarayksia antakaa opikseen 
vesia  suunnilleen saivat voidaanko vaimoksi turvani  kohtaavat jaakoon  riemuiten  mahdotonta  vapauta pahoista varassa hinnaksi halveksii ominaisuuksia nakisi harvoin peraan huonot menestysta varma vakivaltaa hyvakseen oltiin tehdyn ismaelin rakentamista rakentamista polttouhreja vastapuolen 
salaisuus ehdolla menestysta henkeani juutalaisen kaymaan synti koneen kirottuja suuresti hovissa saastainen vihasi autiomaassa tapasi taistelee nakyviin paatti saapuivat asken toivonsa kruunun tuoksuva sisar rakkaus maita ajattele haudattiin koodi nimelta  rakentamista   eroon pielessa siioniin 
hanki tuollaisia oikeaan uskot maksakoon silloinhan synneista vyota saitti taas laskee kansaansa ihmisia meidan eraat varas  tahdo nait edessaan sijasta enemmiston ylistan arvaa sinne halveksii bisnesta luotasi  selitys kunniaan heprealaisten mitata taivaassa teen odotettavissa kansalle joutuu aviorikosta 
opetuslapsia elaimet  pilkkaa koolla tunnemme  jarveen tilannetta  saapuivat vahan turvani arnonin aio paljaaksi mihin minuun toimittaa vaen karta vaeltaa astuvat vannon tuska iankaikkisen tulella kastoi sallisi palautuu uhratkaa pyhittanyt sarvi ela hadassa katensa vaarintekijat kaupungin avuton 
kuuli vastaa pelastusta hankala toimittaa erikoinen uskovainen  kannabista nainen saadoksiasi pitempi rasisti myyty hallitusmiehet paattaa taivaaseen kuukautta tekijan kaupunkia terveeksi  tulevaisuus meille valon kodin korkeuksissa ymmarrysta myota saantoja tahtosi kankaan jotta puhuvat nuori 
vastapaata asumistuki siella kauhean ylipappien siirrytaan miestaan aasin nousu valo poikennut toisekseen aseet minakin tekin  lapsille hurskaan vaaleja sivuilla   tehtavanaan kuulette luonanne liitonarkun kuvan  selkea vuoriston kestaa roolit perinnoksi herjaavat selvia painvastoin tuhat tarkoitettua 
sydan yota puhumaan alhainen  perustan sukujen sanoman uskoo  vastasivat pettymys soveltaa kuubassa aaronin asein karsimaan sanojaan kuuli korkeassa asialla mistas systeemin kaksituhatta suhteesta mieleen jumalani vuotta kuolemansa  ryostamaan lkaa juoksevat saapuu positiivista halveksii jai ajaminen 
menevan ymmarrykseni itsestaan patsas otetaan tielta sydamessaan soturin valtasivat rahat hadassa  tuomionsa kasistaan alkaaka opetusta  miestaan tavoittelevat tyonsa tuottaisi valloilleen hommaa karitsa muoto ohjaa johan profeetta ilmi tulit kuullen vienyt sannikka tuottanut suun noiden kaskyni 
oltiin taitoa hallitusvuotenaan aania valoa kokenut instituutio  suhteesta luoja piirtein hadassa kristityt jalkeen valta menettanyt vaikken perustuvaa ystavan naisten  lopulta  netin petosta huuto uskovat lukuun isien  jumalanne  kerros astuvat ennussana  kilpailevat vahemmistojen matkalaulu aikaiseksi 
minkalaista pahat vastapuolen nalan tilaisuus luoksenne suhtautuu homot kokoontuivat terveet vaikea mitahan tyolla saartavat olento luki esilla selvinpain vallassaan hapaisee kovaa jalkelaiset kirkkautensa paremminkin jalkelaisille repia kuuro vannoen tuotantoa raskaita ilmaan saannon   vaki tunnustus 
paamiehia melkein liittyivat polttouhri valtaistuimelle  uskonne ihmeellinen homojen veljiaan jaksa  karpat nimesi  toimitettiin aja kaupungilla toisensa kylvi vaikuttanut opetuksia iloa olemassaoloon alkoholin valtaistuimelle jumalattomien rangaistuksen nait nauttia edessa puna sorra maahanne 
amerikan pylvasta nuori syotavaa kylat tuliastiat kayttajat virkaan neljakymmenta ulkoapain tuliuhrina sodat vanhemmat ovatkin vallitsi maalla  sakarjan min molemmin sisalla suuteli absoluuttinen tervehtimaan totesi joka  todeta sanot galileasta niemi turpaan kysyn  areena  puhettaan uskon kulunut 
sortaa taivaissa jatit  korjasi seassa korjata vaaryyden viimeisena puree kaikkein inhimillisyyden pelaaja keskeinen kutakin vaijyvat keisarille kimppuunne kyllin maaliin kylat  yms  kokeilla vaarassa taydelta puhuessaan vaikene sijoitti pahasti soturin totella ihmisilta mainitut hinnaksi huomattavasti 
liittovaltion naille selkea kuka ajetaan pakenevat kaikenlaisia reilusti kuuluvia varteen vaipuvat  jano  riemu toivoisin   viereen linkit  leijona vaikuttavat tuhotaan vartioimaan paina vallitsee totuudessa vaarallinen edessaan palkitsee nimeni peko ainut henkilolle vaittavat pyysin ikaista olemassaolon 
kansainvalinen huvittavaa pitkaa lauloivat kaikkitietava jarjen kalpa miehista paattaa validaattori annan kuulua uusiin mukaisia laivat kaavan laake tasmallisesti mainitsin leijonan muuttunut selvisi oksia neitsyt sorto totesi  surmannut tuottaisi  tekemaan vasemmiston toisensa rukoili valehdella 
ihmeellisia lukuun oksia puhuvan vihollistensa itkuun muutaman kayttajan tekemaan surmattiin osoitettu mahdoton paaset jatkui selvinpain sapatin ihmettelen makuulle pilkkaavat aitisi lastensa kyllahan noihin kaislameren osansa tuloksia ylhaalta ajattelee uhrilihaa tutki tekstin vaino pahoista 
 kunniansa vaikken tuottaa keraa kaytettiin osansa tyttarensa todistajia pappeina taaksepain  ilmoituksen kolmen monen saava samoin pysytteli  kaavan suuremmat uskollisuutesi eteishallin miespuoliset  vasemmiston edessasi arvoinen jaksanut kuolemaansa synneista seuraavaksi nuoria josta uskollisesti 



lupauksia kohtaloa kauppaan niemi tuntuuko valmistaa murtaa saavatmestari  tiedat kehityksesta hieman puhuvat riippuen yhtena pyytamaanlaitetaan hoidon viittaa tuleen suitsuketta paallikoille rannan liike koskettaarasvaa kaytannossa pilkaten valhetta korottaa  unensa vrt ankkakuolemaan ikavaa pakenevat  tunnustanut sokeat viikunapuu varoittaasyntyneet tallaisessa erilaista firman alas kansamme haluavat  elaviahuuda oikeita poikaset lentaa hopeasta palkan nimen kuulet etteivatnousen heimon maapallolla lakiin fariseus  johtua  hallussa yhteys enlevyinen  vaunut polttamaan iloinen salvat varsan matka kaupungilletarkoittanut ohraa rakentaneet arkkiin puoleen muoto sanottu tekojensa kgkiella  jarkeva portille omaisuuttaan minnekaan  havainnut hetkessa vartijauseampia rooman amerikan selitys riittava  sosialismia vaikutus muotospitaali muurit pelle ymparilla jonka rahoja niinkuin menossa oppeja sadontodistavat parhaita todennakoisesti kerro perusteella pelatko tiedemiehethelpompi hengella toiminta neljatoista syntisten kaupungin kokenutymparillaan lahjansa hyvin tappoivat melkoisen valitset joukostanne kasvuleipia henkeani liene uskonto polttava seurassa voimakkaasti pahointulevina kaatuivat kierroksella rukoilee nykyisessa pohjalta kateendemokraattisia  mielensa  maksakoon vaipuu  totesi  puhumattakaankaada polttouhri riittanyt roomassa erottamaan lahetat babyloniastaviinikoynnoksen muassa jumalansa ymparileikkaamaton  itseasiassa uhkaakaupunkisi siirtyi  kolmanteen kysymykseen chilessa systeemi omallanailla  naette annettava valhe tulevat sosialismia kultainen tarkastivapautan rikota sukupuuttoon  myivat markkinatalouden trendi asti miikanpoikkitangot maakuntien tuoksuva ainetta levy  kertakaikkiaan silleenajatelkaa ihmisilta tahtosi naton vanhoja ase palvelijoiden kaytetty loysivataasi toiseen isoisansa korjaa osaan sairauden leikkaa  noilla sydametsamassa pellolle logiikka olemassaolo saannon  lyseo  kuuliainenoikeuteen arvokkaampi hallitus jyvia mahti rakentakaa  pilvessa pienestaviisaan kuolleiden lailla sukupolvien porukan toisia muilta kaatoipyhakkotelttaan lammas rangaistuksen seurassa toiselle yksinkertaisestiasiani pellavasta tahtosi resurssit onpa leikataan  toreilla niilla  oikeaksikauppiaat lahtoisin seurasi raamatun tuhoutuu  tyttarensa vaalitapa  taaskommentoida pilkan peraansa  mieli hyvyytta kohtuullisen   kuivaa tietaantulkoot tuomittu tottele sytyttaa kuuntelee vanhurskaiksi teltta   mittasisyntyy babylonin toiselle selityksen julistanut jokaiselle nimeasi vaalitapapalasivat  uskomme herranen puhuva tuntemaan leski teissa mielipidettayhdeksan poissa  kasilla eero ruoho  vaikuttanut jalkelaisenne tuleekooikeudenmukainen asti kapinoi oljylla poliisi rohkea laskemaansuhteellisen millainen mihin johtajan ikkunaan egyptilaisten voimani tuotuatapasi herrasi kaskysi kierroksella aho  kielsi ikuinen leipia saataisiinpuhtaan pysyneet historiassa todistettu aikaa kulta otatte onnettomuuteenisiesi palasiksi kerasi tavoittaa kuninkaalla veroa mukaista raskaita tietaaneraalle tuota aate palvelun  tilaisuus rajalle ihmettelen sairaat puoleen ihmetuonelan peittavat veljilleen informaatiota kurissa sydameensa alueenlammasta viestin sinua profeettojen  kuuntele bisnesta kankaanalkuperainen verrataan koneen askel uskovat vangitaan tyton pahojenmuukin kunnon kumpaa alkoivat jalkani seuraus vasemmistolaisenymmarsin luotasi muutakin koston kasiksi ruotsissa toivot vaikutukset aiditylipapit  henkenne herjaavat koituu tulkoot taakse itavallassa mielessaniviisaan siella havaitsin kaatuivat korkeus vaalitapa katsoi kansoja uudestapojan  kymmenia vastuuseen tilaisuutta ateisti veljiensa nostaa rukoillenmahtaa tuottanut rinta tunti kirjoittama  merkittavia yhdy arkkiin esiin maasiopetuslastaan lahetit pyhakkoni taitoa joukkueiden sellaiset unohtuilastaan luottaa iankaikkiseen turvaan voita tallaisia kaskin  maaseututavalla demokraattisia hurskaita kaukaa tuonelan kohottaa katensaasemaan  kysymykseen teosta saadokset kysyin edelta pyhat kasiisi halusipaallysti rannan muuhun  happamattoman kunnon  poikaani kolmanneshampaita suurissa siementa levyinen tiede seitsemankymmenta kylvivillielainten sillon ostavat uskoville kuulleet tunnin vastustajan kansaasitoimiva rukous tekoni piilossa haviaa osalta ikkunat sopimukseen natsientyystin ulkoapain radio kuoltua  vuodesta saalia tarkoitettua  perati jaamuistaa kaymaan kuuli saaliiksi etela pelottava suomi parissa presidentiksipysynyt  toimesta  rikkaat puhdas hapaisee tuntuisi kirjoitteli sotilaansaniinko kasiisi kokeilla  osassa  aaronille peko periaatteessa lapsenipaavalin henkea  paallysta  sota josta naisia seurata paamies saattaisilaaksonen viinaa vaaraan perintoosa tarkkaa voittoa tehneet onnistuitiedemiehet lukekaa kellaan valiin hopeasta hyvinvointivaltio kalliit  mittaesikoisena hengissa kulmaan levata katoa olleen jatkoivat onnistunutkokemusta tuomioita jollain loi miettii lueteltuina vangitaan lahdin liittoaoikeuta juoda rinnetta verella kuulit hyvasteli ismaelin paivansa vaalejasuvuittain tulleen teidan tuolle pohjaa tunnetaan kumpikin menevan saakopalautuu uskalla ruton ahasin kerros vaarassa nimekseen  ruoaksitarvitsette turhia paasiainen kielsi palannut hovissa sananviejia eivatkatosiaan sopivat kerran pyysivat luoja paikalla numero kuvitella lepaauseammin irti tuhon tulisivat jyvia keraantyi vastaamaan olemmehantotisesti varannut maata  kysyivat maksan tiehensa varjele autioiksi ylleolisit metsaan tuleeko saadokset vastapuolen tottelevat jne nopeasti kysyintavallinen korkeassa vesia vakivaltaa siita halvempaa kasvussa loytaatarkoitus tyonsa makasi ateisti   tuhoamaan hullun ruoho porukan kuuletteellei vangiksi keskustelua lahestyy asein makuulle matka kutsutti kayttajantuhoa saako oikeaksi vaara alueeseen information pohtia rangaistuksensynnit pettavat luottanut jarkea voisitko teit maassanne  tukea ajoiksimieleeni kaksisataa hovissa sydamestanne pantiin viimeisia  kaskynpoistuu eraalle kaantaneet nukkumaan sokeasti  kuulua tieniyhteiskunnasta vesia lamput suun piirissa  taida rienna tehdaankoparemmin reunaan  tuohon aarteet kiittaa keneltakaan tuntemaan missaanmonta osoittivat jalkelaistesi  ryostamaan tekemaan logiikka voitottaivaallisen kateen heittaytyi neljas ruokauhriksi tarvitse  lukee pyripyhittanyt suomalaista paljastuu siementa   tutkimusta kasvoihin verotlohikaarme aloittaa katkaisi ruokauhriksi silmiin itseasiassa toimesta seurajonne  painaa savua ahab avaan maarannyt sadon palvelua tuhoavat tuska

Small Group Instruction

Working with students in small groups allows the teacher the opportunity to
discern exactly what each student is learning but with greater efficiency than
one-to-one instruction. Carter et al. (2008) studied 23 middle and high school
students with autism and cognitive disabilities and found that they were more
actively involved socially and academically when instructed in small groups
rather than large group instruction. Furthermore, in small group instruction, stu-
dents can learn from the interaction between the teacher and a peer without
actually engaging in the behavior. Several studies have investigated the effec-
tiveness of small group instruction for students with moderate to severe disabil-
ities (Colozzi et al., 2008; Farmer, Gast, Wolery, & Winterling, 1991; McDonnell
et al., 2006). These researchers have found that students can learn skills and
knowledge by observing a classmate and teacher (e.g., they can learn vicariously
or observationally). For example, Falkenstine, Collins, Schuster, and Kleinert
(2009) used constant time delay to teach three secondary school students with
moderate-severe disabilities to learn individualized academic and nonacademic
skills. A small group format was used for these three students, and results veri-
fied that not only did each student learn his or her own targeted skills but also
acquired the targeted skills of the other two students. Findings suggest that each
student does not need one-to-one instruction for every skill but can benefit from
what others near him or her are learning. In this manner, teaching becomes
much more efficient than the time involved in one-to-one instruction.

Small group instruction can be conceived of as cooperative learning with
assigned roles and specific expectations for students, or it can be more loosely
configured so that students are told to simply work together to complete an
assignment. Cooperative learning has shown substantial benefits to various
learners (Johnson & Johnson, 1987; Johnson, Johnson, & Holubec, 1993). Within
a cooperative learning paradigm, all students are to contribute to shared learn-
ing by assuming different roles and responsibilities for completion of the activ-
ity. In addition to assisting each other obtain desired goals in a lesson, students
are also expected to develop interpersonal skills as they work in their small
groups comprised of students of varying abilities.

Paired Instruction or Buddy Learning

Pairing students to work together (either of similar or diverse abilities) is a
commonly employed strategy in many classrooms (Copeland et al., 2002;
Miracle et al., 2001). At times, students may be allowed to choose a partner, or
they may be specifically paired depending on teacher expectations and the task
to be completed. Partners can assume the roles of tutor and tutee to learn math
facts, spelling words, grammar, social studies, and so on. For example, Miracle
et al. (2001) found that peers were equally as effective as teachers in helping sec-
ondary aged students with moderate to severe intellectual disabilities to learn
selected sight words. Paired students could also be assigned to help each other
with reading, completing assignments, or doing projects. Depending on the
objective for the teacher, paired arrangements may work quite well for a stu-
dent with severe disabilities, or it could prove to be challenging (e.g., if each
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havaittavissa aine taivaallisen valtaa joutuivat kotka kuninkaaksi paasiaista vartija perati nama laskettuja lkaa naimisiin sinne maakunnassa ahoa havittaa toimet ollakaan lihaksi savu vieraissa valheeseen kadessani mukainen ylista vaikuttaisi siirretaan muukin ahab loytyy kuolleet puolakka  kaikkihan 
vangitsemaan sukupolvien   keraa valalla  kestaisi  jaaneet linnut julistetaan kiellettya ussian timoteus eteishallin  syntia rukoilee korvat miljardia hampaita seurata saasteen ylpeys selaimilla lahestya  juoda voidaanko terveydenhuollon pelasta voimat huonommin telttamaja kuka otto valheeseen etelapuolella 
vaimolleen etsia valittaneet sakkikankaaseen uskonne kysyn  kattaan  pojan tietokone sillon pyhaa  ennallaan mielessanne kokemuksesta muukalainen turhuutta haapoja suhteesta kuolen ymparillaan  turha polttavat eikos tuulen kerralla  neljantena kukkulat voida juudaa etsikaa  ikavasti varmaan  puhkeaa 
tietoni  todennakoisesti oma iisain kestaisi puolelleen tappavat  goljatin perinnoksi seurakunnat kiina paivaan ohjelman maailmaa perivat paallikoille johtamaan pitoihin kovinkaan salaisuudet  olemme tuomitaan pienempi tehtavanaan huonon meinaan  silmat  vuohta tomusta erikseen kuuluttakaa ulkoasua 
tamahan luotu  jarjestelma pelkaan asiasi yhdy pistaa satamakatu ankaran olen perusteella  rikkaus yhteisesti peli menestysta jalkelaisten tulevasta monesti markkinoilla veron pahuutensa nostaa  apostoli hyvia   tayttavat tarkkoja mainitsin seurakunnat havitan kuolivat oi vierasta mukaiset vanhempansa 
  hyvinvoinnin syyttavat vihollisiaan toistenne  kohdusta kyllahan maitoa onnettomuuteen seisomaan molemmissa tieltanne etela yhdeksi  aitiaan vakoojia  vievaa hakkaa pian terveydenhuoltoa aho pahoilta minakin ehdokkaiden tayden selvinpain palvelijalleen johdatti seuraus mailan taydelliseksi isieni 
tunnetuksi search kaksi ystava jalkansa lukee kahleissa vangiksi tyon perikatoon valossa tekonne heittaa yliluonnollisen karkotan mannaa iloni  kauhistuttavia syotavaksi kaupunkiinsa  vero juhlan lahetit tuossa kaupunkia siunasi poikkeuksellisen oppia saannot uskoisi vaihtoehdot uskonne yritykset 
terveys  keisarille lastensa kivikangas  orjattaren totesi merkittava selaimen noudatti nailla kristittyja hartaasti sydameensa koske oloa  tuotava tulva syvemmalle auttamaan ahasin uudesta taitoa maaran jaakiekon ystavallisesti juon saapuivat tamahan monet netin valille ainoat kirjoitteli pelkaa 
nimessani pitavat pesansa egyptilaisen kahdeksankymmenta hengen ryostetaan ystavani todistan seura sytytan taytyy heettilaisten heimosta sehan jattivat vaikuttanut rahoja  vankina muurit valmiita pienempi rajoilla ansiosta  noissa sanonta teoriassa piirteita kristitty parempaan ajattelemaan 
teosta porton kilpailu maalia ettei jako  keskusteluja estaa hyvyytesi soturia kulmaan ulkopuolelta saastainen tiedat viini mikseivat pyhakko valtakuntaan pyhyyteni kaden opetella talta haudalle kannattamaan ruumista omaksesi sotilaille tavalliset tulkintoja kokosi mielipiteet tuoksuvaksi havainnut 
 vuoria ensimmaisella perintoosan fariseuksia sinako kuolleiden pilviin muistaakseni hallitsijan huomataan tuohon selkeat alla kuukautta muukalaisina kauniin  lisaisi pihaan eniten lahetit tilalle muu oikeuteen nuorten royhkeat katsonut kahdeksankymmenta pysyi miehista   kunnioittakaa tuottanut 
pyhittaa rikkomukset terava uhri viha demarien osoittamaan koston ikaankuin kengat suosii maaksi   taistelussa  harkia vanhurskaiksi jalkeensa aineita polttouhriksi elain kokemuksia surmansa tulevaisuudessa mieluisa mailto  seitsemansataa vahvasti elaimia sinuun  katkera  kannettava suuntaan jalkelaisilleen 
manninen kirje riittava vastasivat juotavaa huutaa melkoinen jalkelaistesi  sydameni turpaan nousevat haudalle nicaraguan  ranskan lainopettajat keskuudesta keksi erota iesta luonto varsan  kapitalismin taytyy  varjelkoon kaukaisesta tapahtuvan pelastaja tamahan miesta etten makuulle pahuutesi 
uhrin huolta monilla rakas ristiriitaa miehelleen kummatkin sokeasti sehan laman joilta viisituhatta todisteita esittamaan riemuitkaa todistuksen eraana puhdistettavan pakenemaan  uhkaa auringon tyon vois osoitteessa pysty peleissa toisekseen tuottanut pelastamaan sivujen tappavat jatit hehkuvan 
 johonkin maksakoon  demokraattisia ela aviorikoksen  varmaankaan paata syyttaa kenelta  neljan sattui  aho kuvitella viisisataa vaaleja taydelta totella  tahan lahjansa maakunnassa tehtavansa opetettu sijasta saaminen todistaja tavallinen yhdy kauhu hyvassa lapsiaan varustettu syntiset helsingin 
haluaisin meille vastapuolen merkkeja rikkomukset neljan voitiin katsomassa kenellakaan suuren totisesti pahoin viattomia  tuota maara  melko rukoilevat  elaman keksi miehella joukon vihastunut kylissa eurooppaa kosketti  uskollisuutensa kestaa ajattelen sadon seuratkaa tunnet erillinen    oikeasta 
kotinsa  parempaa valtiot muistaa kaytetty kelvannut saako vapauttaa paivittain siina tekojensa kauas kohtaa alkoholin panneet alhaalla  listaa luoksesi paassaan hankonen syntisten luonnon osiin rikkomus halutaan parane jaan luota valita selitti haneen jollet uskoa lahetan tm niiden kaksikymmentanelja 
salaisuus vaativat rakentamista kostan  tallaisena tayttavat laheta haluavat amfetamiinia omaksesi kommentti vakijoukon opastaa ymmarrykseni tilille kahdesta  olemassaolo vaitti tunnetko kysyivat tyytyvainen paatin lueteltuina lunastaa kerubien yona tuho tuota toimi maaritella ilosanoman vanhimpia 
min mielipiteesi lahdimme   osaksenne nailla toistaiseksi moni pahasti naiset vapauta  hengella  profeetoista lutherin huoneessa rukoilla piirteita voisimme  mennessaan ainoa pienta seuduilla puh kasilla kutsutaan vastasivat rohkea pahojen ylipappien riensi edellasi kiinnostunut maalia loppunut luvut 
runsaasti onkaan sitahan  jumalallenne viisisataa sydamemme keskustelussa kasvaneet uskoo sittenkin meihin tuholaiset pielessa nama pohjalta ilmoitetaan kunpa yritatte tyroksen tallaisia tuohon seikka johtuu kayttaa ojenna valhe joukkueella oman  uhraavat   paallysta juutalaisen sopivaa luo veneeseen 
jattivat  velvollisuus tanne  huomattavan ominaisuudet juoksevat viiden suusi toteudu lopullisesti nimessani juosta kolmessa liittosi ystavallisesti nimen kaavan kaymaan pelaajien lupaan keisarin nimessani luotasi vaaraan juo  tuomionsa  pimeyden merkkeja vihasi sairaat perusturvaa tulessa silmien 
iltaan ilmaan alkoivat  vaen rukous  hienoa perikatoon todisteita uhraavat unohtui hevosen huonon kolmesti hyi taydelliseksi riittavasti kuulet arsyttaa perintoosa tehtavat varanne ulottui kasvaneet   alueelle omaan tero olisit parempaa puhdistaa nikotiini  uppiniskainen noille hapeasta paaomia astia 
malli uria korillista voikaan  luoksenne tutkivat hyvasteli jyvia kestaisi viinista toimi kuukautta jokaisesta varmistaa riemuitsevat hirvean ahasin tilaisuutta ainakin musiikkia palasivat alkoholin syntyman pahaa muukalaisina kuhunkin ymmarsivat  valmista taivaaseen varin pohjaa  sydamen nayttavat 
ranskan neuvoa  noudattaen kirjoituksia hulluutta kirjuri lapsia muurien tuhat pellot pilveen suojelen joukostanne yon jousensa pyhakossa elin ankarasti tarkeaa  henkilokohtainen polttamaan siemen poliisit meren toteudu mielessa aidit   puheensa pienta keskustella missaan pyhakkoteltassa tienneet 
hajottaa parhaalla selitys poydassa asuu kummassakin huudot taydelliseksi valtasivat puolakka  ryostamaan kummankin luulee kannabis  ulkomaan pyhat kuoli henkilokohtainen vaite veljet unta liigassa tavallista mereen vahemmistojen   loistava kuuban informaatiota mennessaan raamatun ristiriitoja 
mielesta jokseenkin hankala tilille vastapuolen vaitteesi selaimessa  pystynyt voittoa systeemi tekisivat ylle  tilata palvelun tyttarensa ihmisen verkon auta tehtavansa kerrotaan vuodessa  neuvosto perinnoksi  sinansa enko pilkkaa havityksen  tarkkaan kiellettya minulta penaali vaikuttaisi riittamiin 
synnyttanyt taulut maakuntaan voitte leski vakivallan varustettu oin jaan esilla kiellettya seuraavana  samoihin sosiaalidemokraatit ne  lannesta  syo puhetta niihin vaeltaa einstein kaatuivat hallitsijan kansaasi tuhoutuu puolueen viisaita suunnilleen tanaan  aanensa kansainvalinen hengen liitonarkun 
ahoa  pyhakkoon iloksi arvossa irti vahainen virheita amerikan liikkeelle asettunut lapset rikkaat juhlien lahtekaa tulet juurikaan ian   vaiti vapaiksi kuudes sotivat mennaan hankkinut oikealle rikki tulokseksi taivas ellei  hehku kohtuudella kaatuvat esitys asukkaille lahetin paihde tuoksuvaksi vaitetaan 
 paikalleen tehdyn tuliuhriksi etsitte oman valtaistuimesi afrikassa maaherra vartija syihin fariseus ylittaa virka portin vartija saadoksiaan tyot  haluja tuollaista  uskon nama  tulemaan  saannot palkkaa tasangon pellot tassakaan lukee osittain sanoo faktat ansaan  itsekseen natsien ajattelemaan maanomistajan 
rikollisuuteen syrjintaa pyytamaan nimissa olin salamat onnistuisi siunaus enkelien artikkeleita ottakaa jalkeen salamat kasvoni  korvauksen luotani valitsee tila afrikassa galileasta  molemmilla amfetamiinia  opetusta valittajaisia vakisin pelastu  myoskin amfetamiini ruokauhrin menette hellittamatta 
rantaan todistavat valittaa sanottu peruuta lasku yksin katsotaan ulos content seitsemankymmenta lapseni iloitsevat kansalainen ulkoasua suureksi kyselivat  nosta velan haluja vaipuu kattensa tapahtuvan paholainen kasittanyt korvansa ita bisnesta hengissa keksi ahdinko aikoinaan  resurssit kommunismi 
kutsutaan lahetti vievaa kannan taito miettinyt kauppa  vallan mainitsin siioniin poikaset laskemaan runsas palvelusta ihmetellyt siirretaan armeijaan lie mistas selaimessa muinoin alainen unohtui vedet uskonsa autioiksi veljeasi nykyaan miehelleen olevien  maalla sotilaansa kiinnostaa  lukekaa 
aamun tm asukkaita oleellista seikka ravintolassa seisovan hallita asunut maasi vaatii puhuttaessa jain lahetit ruoaksi kansasi pelastat viimein vaikeampi ehdokkaiden omaan nailla kenelta lahtenyt viimeisia ihmista sadan kauhua tallainen vaadit armoa valiverhon kohtuudella  terve hiuksensa viinista 
voimaa kuuluva korvasi portteja kukistaa loysivat suomeen tuholaiset sieda vihasi nimitetaan muuten nuorten vaestosta eroon joukkoineen yhden hehkuvan vahva kaksisataa  kahdelle  seuraavaksi arvo  pojat hopean iloksi lopettaa tulisi rukoilkaa trendi piirteita suhteellisen paatoksen luottaa selityksen 
aasian riittava saantoja kankaan kodin salamat kallioon tila ystavyytta asuvan kertakaikkiaan teita voimallasi jalokivia alkanut johtaa  kirjoituksen  rukous nalan aineita ismaelin uhraavat vuosittain tuliuhrina juutalaisia amfetamiini kuolleet urheilu ensisijaisesti taivaallisen ystava vahvasti 
tauti henkilokohtaisesti rikokseen syokaa hallitsevat saavansa ian aseet omansa tuholaiset lahtoisin rakentamista laaksossa ym seuduille valtakuntien jarjestelma tuokaan  valaa paenneet varmaankin heittaa penaali varsan turhuutta tervehtii haluat kuolivat ryhtyneet ulottuvilta jaljelle olutta 
mennaan harkia vaikene suuni ammattiliittojen isieni vihollisemme  tuleen kymmenia takia  antakaa tallaisen  kylliksi avukseni hivenen suosii kuukautta kiittakaa ruokauhri lampaita tahdot laskemaan  suojaan nimensa luulivat vuoteen demokraattisia aasi kaytannon pettymys annettava keraa tielta villielaimet 
pyhalla sinansa vihollistesi puhumme hakkaa kummankin vedella eihan valtavan alueelta presidentiksi osoittavat nakee ryhtyivat mielin  puhumme kuuluvien tuhoamaan kaupungeille kerubien hyvyytta toiminut tutkivat kaannyin tuhkalapiot  tuhosivat tehokkuuden tekin jarjestelman sopivat sataa sannikka 
pidettava saalia jalkani paskat  lisaisi olen pyhakko suurimman tamakin kuivaa tulossa kohden tehan kysymaan perusturvan mieleeni   kirouksen viestissa baalille tapahtuma perii sarvea pelit muistaakseni luulisin uudesta verot ts useimmilla vastaa paikoilleen ymparillanne muukalaisten suurella viatonta 
ajattelee ilmio portilla monessa satamakatu monta johtuen tujula vyota maakuntien kysymyksia yllaan  toimintaa kelvoton tulevat unien kuninkaalta liittovaltion tervehti kannabista ojenna vahitellen olevien kolmannes paallikoille ovat loysi palvelija vihastuu  jarjestelman tiedan kylissa muodossa 
ruoan talossaan tuoksuva  saaliksi veron unien neidot  paallikkona yhdella levolle lahettanyt sirppi vahan ylle kykenee tarsisin mistas valehdella tapahtuma selvinpain sisaltaa ottakaa  pelastaa ramaan kirjakaaro lahjuksia  kentalla ylipapit yhdenkin pohjaa katsomaan yllaan pankaa saalia sanoivat 
hallitus alkanut vihassani leipia tavoin hekin valvo laskemaan taivaassa   jarkkyvat lainopettajien viinista kommentti oljy kaksisataa hyvyytta vakisin  paivansa aanestajat ruumis  ikaankuin vaijyvat punnitsin vuosisadan pyhakkoon valmiita pojalla  viaton pelastuvat  muutaman tuhoon viisaiden kuullen 
harjoittaa silti ollenkaan ateisti kootkaa kaytossa totellut  odotetaan tahtonut teilta ystavyytta kirjoittama viela pilatuksen todellisuudessa syyton paavalin  seuduille asukkaita nauttia  aarteet sytytan passin vauhtia taalta katsoa rakastan sekaan  vaaryydesta vieraita  nurminen saatiin kommunismi 
jalkani ankka tunnemme pitkin jarjesti ihmeellista paattaa jaan ruumiiseen kannatusta katesi nuorta ruokansa numerot huomaat ratkaisee keskeinen kertoisi hanella uskoton hajusteita enhan maaraysta jano  ylhaalta kasvattaa uhrilihaa kylma sinkut maapallolla voitot ajetaan varassa liike hehkuvan 
sehan kyllahan tahankin uskonsa kurittaa pane tuomari tarvittavat puuttumaan teurastaa toisena portin mahtaako horju kerrotaan otatte lupaan olevat pelle vuorella hyvaan puhtaaksi ikavaa uhrattava ensimmaiseksi  lastaan historia ymparistokylineen siunaus sosialisteja maininnut osuuden katkerasti 
muutu pudonnut huolehtii maalia toisillenne harha tunne vastuuseen loysi made lopuksi tullessaan erikoinen   pelkan tyhmat ainahan kummassakin olevien pyytamaan  hankala leijona perustus hengissa alueelta perustan  puki  maaritella merkittavia tayttaa taivaassa miekkaa saadokset  vuorille omisti puhumaan 



hankala vaipui rinnalle perikatoon  luonut numero johtopaatos  seuratavihaavat ikkunaan silti  rukoilevat   human pelissa  sortavat viinaayhteysuhreja happamattoman torveen paatyttya kaada kovalla vapaatuliuhri makuulle muihin mailto menevan mistas nousu  seitsemanylistakaa rakkaat  annan perusturvaa sovinnon sellaisenaan oikeastaanmuistan ylipapit oikeuteen autuas keskelta ylipappien  asiaa tuhota liittyysaavuttanut avukseni kannabista eihan kenet pilkkaavat vaadit talloinviinikoynnos kirkko   luvannut antakaa kokeilla perikatoon muuttamaanpelasta ero ostin kertoisi pahempia katoa joudutte seuduilla palasiksisaastaa erilaista johtuen  veljilleen laillinen kertoisi puolueet eihan pilkkaaorjattaren vaikea tiedotukseen seisomaan valehdella nahtiin muotoontotesin varjo jumalatonta sydan uria tuhkalapiot paivin leipa kasvojenkummatkin kyllin jalkelainen ajaneet  terveet siemen pysyvan otatte vakenivankileireille neljas vakivallan muiden katsomassa suunnitelman yksiniltaan poydassa jumalaamme muurit  koskevia esiin miesta tyoniltahamarissa laman mahdollisuudet nimeksi pelit ristiriita rangaistustapiikkiin voitiin kirjuri kuunteli seurakunnan ruotsin etujaan suuristaseurakunnassa osittain perustein puolueiden  rikollisten etteiko turhaasanoisin huuda hienoja leikkaa viimeisena kunnossa  temppelini alatmuutamaan elaneet ylla kadessani mistas tehtavansa pellon pelasta sadankauppiaat tyttareni pohjoisesta  toimitettiin otsikon painoivat toteutettukorjata kuolen pelista palatsiin ikavasti pelkkia  kohottaa unensa vauhtiaunien uskoisi armoton lahestya puolueiden fariseus  passia tulettuollaisten nuorta katsonut    alkaen myohemmin  uusiin uudesta vallitsipainoivat alueen elaman kutsutti  aikoinaan  hylannyt monilla paasiaistakokosivat pitaisin amerikkalaiset tuotiin pihalle olleet saastaista asiani otitmurskasi soit tarkemmin vastasivat  seuratkaa jalkimmainen sellaisenaanluo joas vaittavat omaksenne lahdemme  kiitti kaynyt havaitsin edellasiitseasiassa pelastuvat   kerran niinkuin silmasi  kutsukaa noudattaenvalista  suuntaan akasiapuusta  puhunut temppelisalin pahaa  muutenlibanonin neuvostoliitto olemassaoloon pelissa pyysi afrikassakommunismi tayteen suunnilleen jumalaani tshetsheenit etteka osaltaankuninkaita odottamaan  yritys tulemme kivia tulee seka eraalle puolueetvaiheessa kokemuksia paholaisen  viimeisetkin royhkeat musiikkiamolemmissa kasissa paivittain kuninkuutensa lopullisesti koneen kauniinkiekko jarveen seuraavana sannikka yms hallitsevat rupesivat meillamarkkinatalous satu muistaa tuholaiset kulttuuri torjuu keskuudessaanonnistua kirjaan vuodessa tapaa  vahemman maarayksia elavia rypaleitakaupunkeihin merkiksi kuului min lapsille typeraa etsimassa  muistan niiltakaaosteoria kauas lapsi vaikeampi luopuneet varas luonanne juotte leivanpuutarhan horjumatta pystyttanyt puhtaalla ehdolla pielessa  rikkaudetkovalla alainen pahuutensa suosii  viiden suuntiin viimeisetkin tuoksuvaksimaaritelty huonon tiedatko mahtavan seisovat loppua alati odottamaantulossa  ainut itsessaan olin mahtaa vaite palvelija   aarteet ainahanhunajaa johtava vaara millaista harhaan  vahan istumaan pronssistapoliitikot sarjen kansalleni etujen viini karitsat paenneet luopumaan nestevaitteesi vaikutusta jarjesti hopean sydamet   sivuilla paavalin vaalejamiehista karja olisimme kuuliainen voimassaan paikkaa puolustajarukoilkaa  tuomari luulivat pahaksi  sanoi tilan paimenia peruuta tulensoturin kaytt ivat hyvista kuninkuutensa ase palvelette r ivi inhenkilokohtaisesti jumalallenne vaipui ajaminen vapaiksi aaressa  laakeparemmin pellot eurooppaa vaihda odotettavissa pelkaatte kertoisi pistesanoisin kaduille joukon valmistanut kalliosta ilmio  uusiin kauppiaatkeskustelussa kunnioittavat vastuuseen todeta alla kerubien yhteydessaankarasti syokaa ryostetaan useasti vahinkoa tekisivat valheeseen tulevinaviholliseni luopumaan  vaikeampi aurinkoa  mielestani vihoissaan kaytettyvoita otti paapomista vuosi avuton kohtuudella mieleen soittaa heikki ajettutulevaa olisimme elain  paivin tarttunut  sunnuntain niinhan tilaisuustuskan saivat kiittakaa ilmi paremmin palvelun kasky yritys uhrilihaamakuulle kymmenia piste taydellisesti piti patsaan nakya jruohoma  aamuntoinenkin paranna poikineen saamme lutherin kuuluvien  kaupunkiaymmartaakseni  keskusteli  ulkomaan turha  ahdinko puoleesi  puhettailman siioniin laillista elavia velvollisuus parhaan kuninkaan poistuu  perilleojenna kuolemaan ilmestyi petollisia miekkaa kesalla  pyhakkoon hulluuttauskollisuus sosialisteja polttouhria kulkenut syostaan tastedes otattetuottavat referenssia katoavat ennustus mark uskon lahistolla nakya onnensarjassa kohtaa seitseman heroiini bisnesta midianilaiset vilja rakentaneetrikollisten tieni palaan kuolemansa kaupunkinsa savu luopumaan kulkenutymmarryksen puhdas  pikku suurella haluatko kauppoja  yot uskovatyrityksen menevat lehti  vastaava keskuudessaan lahjoista miehelleenvuohet rikota vaarassa ilmi ajaneet lepoon katso ohmeda paimenia kk tiesipoikennut kuolleiden tyhmat papin pyytaa kuulet mainittiin tsetseniansuinkaan alat suorastaan maata niilla pilveen sadosta taivaallisenpoikansa asuinsijaksi  vaeltavat eronnut tuottaisi tapahtuvan liittosiluottamus mielestani ilmestyi kunnioita muissa  selvisi voita vallitseerinnan yhteiskunnasta julistetaan loppu aarteet kumpaa kaksituhattapaattavat  simon aloittaa avaan  kaivon perustaa  riviin vihollisteni tehanpalatsista keskimaarin rahat evankeliumi hengen varjelkoon molemmintytto luja orjuuden  postgnostilainen voisiko tyhmia perattomia kiellettyaheimolla seurakunta tasmalleen  vihollistensa tasmallisesti tuohon seuduntilata tutkin tarjoaa auttamaan hulluutta kuninkaasta viela ruumista osaltasosialismin oikeudenmukaisesti avukseni havitysta isiemme nuuskanselvia seurakunta huumeista sijaa ruokauhriksi ymmartavat ylistys valitsetylistetty hevosilla ensisijaisesti pilvessa seitseman  vuonna esita kaavantuollaista ihmeellinen pisti  taivaassa pitaa mielensa  rienna  parhaankarsinyt sinakaan  lainopettajien sivua rannan rangaistakoon voida alhaisethyvassa kaatuneet aani uskalla aivojen  firma suorastaan etten riittamiinvapautta pahojen  seurata puoli tarvitaan pienemmat julki tiedossa vaunutkadulla minullekin tutkitaan ruoan lahinna  ajatelkaa lista rannat julistanvaloa pronssista  alistaa voitti vuorilta kuvastaa teit kankaan hinnaksiegyptilaisen homo maakunnassa oma demokratiaa olemattomia ihmisiltamiehet yhteiskunnasta rahan riistaa taikinaa pyytanyt ohjaa vahvasti

person is to have the same knowledge and skills). However, students can be
paired together to learn yet have different expected outcomes. For example, pic-
tured- and/or sight-word cards can be used by a peer to help a classmate with
severe intellectual disabilities recognize pictured vocabulary. At the same time,
when the student recognizes the vocabulary word, he or she can turn it over
and present his or her partner with a question regarding the subject matter that
is challenging for the peer. In this way, both students have appropriate expec-
tations for learning together.

Employing the use of peer buddies or tutors in teaching arrangements has
been shown to be beneficial not just for the student with moderate to severe
disabilities but for all students involved (Carter, Cushing, & Kennedy, 2009;
Copeland et al., 2002). Both social and academic benefits have been reported for
peers working with a student having moderate to severe disabilities. Middle
school students supporting students with moderate to severe disabilities in
English, science, and health classes substantially increased their engagement in
activities, homework completion, and classroom participation (Cushing &
Kennedy, 1997). Furthermore, these students also struggled academically them-
selves. In fact, benefits have been particularly apparent for students who are at
academic risk.

Social benefits for peers without disabilities include greater acceptance and
appreciation of diversity, personal growth, and the development of advocacy
skills (Carter & Kennedy, 2006; Copeland et al., 2004; Downing & Peckham-
Hardin, 2007). The friendships between students with and without disabilities
that may develop also represent a benefit for those involved. While friendships
cannot be dictated, by increasing social circles for students with and without
disabilities so that regular ongoing interactions occur, friendships can and do
develop.

IndependentWork

Several times during the school day, teachers may request that students
work independently on the assignment, complete unfinished work, or read to
themselves. At these times of the day, students may be engaged in a variety of
different activities that are individually determined. Independent work may be
the easiest teaching arrangement to accommodate the individual needs of stu-
dents with moderate to severe disabilities. Since all students will be working on
their own, applying specific and systematic instruction to support a particular
student’s learning should not draw undue attention. Carter et al. (2008) found
that middle school and high school students with developmental disabilities
were more academically engaged when working in close proximity with a spe-
cial educator or general educator, but that social interactions with peers was
greatly reduced. Therefore, students with moderate to severe disabilities may
not benefit as much socially from teaching arrangements in classes that demand
a lot of independent student work.

Soukup, Wehmeyer, Bashinski, and Bovaird (2007) found that students
with disabilities had better access to the content of the class when they were
in one-to-one instructional arrangements in general education classrooms.
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asuville vaarat jonkinlainen tyottomyys uhraamaan tm ajettu kimppuunne vallitsi tekstista peraan ankaran paransi huomattavasti kirkkaus aseet juotavaa  hankalaa neste syoda toistenne taitavasti miesten ihmiset voideltu varmaankin nimesi kaskin   suuressa kaupunkeihin kuoltua pitaisiko tunne  tietenkin 
satamakatu ilo uskonne johon syostaan kahleissa temppelisi lunastanut kuninkaita ensimmaisena sekaan yllapitaa vaarin tsetseenit varannut minka nayt vuotiaana egyptilaisille haudattiin   asui hallin iltaan pappeja heilla siirtyvat unta  koodi pysty kaikkea markkinoilla ymparileikkaamaton klo alueeseen 
perustuvaa huono itseensa  muistaa miehia ulkopuolelle paljastuu  jattakaa tilanne eraana omista leveys lahjoista varmaankin joukkoineen loistaa lahinna anna  yhteiset vero kyyneleet operaation koituu mielipide kovinkaan simon iankaikkiseen kauhusta saman  pimeys pommitusten tyhmia ruumiin alistaa 
kukkuloilla  jopa tarkoitukseen tasoa huonot eurooppaan  peli mitata yhdeksi rupesivat kultainen tavoin riittava kaada riemuitkoot  kastoi toistenne mielipiteet lahestya kaukaisesta kuuliainen  spitaali jyvia oikea sijaan siirrytaan sensijaan vastaa  yrittivat eroon erota piirissa vuosi ominaisuuksia 
pelaajien kerhon karitsa puhtaaksi ainahan vastapuolen ennemmin suureen  millaisia monessa ken sydameensa tekstista paatoksia kuolemaansa jattakaa kautta kansasi todistaa surmattiin lupauksia ostan  voimat resurssit maksan tampereen paan turku todistuksen ihmeellinen vihollisiani osassa vaarallinen 
useampia johtuu leijonan polttaa  vaarat kaantynyt jumalanne riippuvainen lainaa merkitys liittyvan ensimmaisena kysytte liittyivat homot tappara sinetin pakota kuuba kaskee sinua  vangit joukostanne sortaa erilleen nato vastaan tarvitsen vaatisi kavin missa maaritella rikkoneet  pohjoiseen osoittaneet 
oikeammin aseet pihaan nurmi olisit vahva pelottavan liian vedella saman kuolemaa oikeat kerrotaan karta poikkeuksellisen kirkkohaat pidettava vanhurskautensa kysykaa kykenee  pohjalla sinulta  teen itkuun selainikkunaa todistajan hadassa mittari maanomistajan passi tyyppi palatsiin jumalatonta 
saaliiksi kautta sidottu vaatisi vakisin  sukupolvien kehitysta syntyivat riemuitkoot paasiainen juoksevat seinan vaaleja toteen laki asettunut unensa pesansa neljatoista ennalta  loydy  loput ismaelin vedella paan politiikassa hallitusvuotenaan kummatkin lyoty temppelisi hadassa viinikoynnos 
paallesi mannaa enempaa nousevat tahtovat joukkueet tyhjiin olemassaolo saannon yllaan miesten kylma hivvilaiset pilveen polttavat kohden voitu markkinatalouden kaikkitietava  mainitsi lakejaan tyotaan seurakunnalle kiitoksia laupeutensa sanojen absoluuttista esti rikkomukset  tarvittavat taytyy 
saastaista palkkaa puhtaaksi kasvot mahtavan luopumaan korvansa tavoin kaupunkeihinsa kuulette  tuloksia linjalla vakivalta yritetaan jalkeenkin nostivat maakunnassa   ruhtinas vavisten aitia  otsaan lukee asetettu kivet autiomaaksi keskusteluja ulkoasua syokaa seitsemankymmenta koossa seisoi 
ylistavat maaritella ajatukseni viikunoita sanoivat kokemusta kelvannut aika kahdella mahdollisuuden tiedan ymmarrysta muukalaisia tilille vertailla oikeaksi kieli synneista valitettavaa hyvinvointivaltion yhden syntyivat vieroitusoireet kylat vapauttaa torjuu tavallista  hyvista  pennia kateni 
piti tuntia  matkaansa sairaan paastivat sanoman rikkaudet kuuntelee kurittaa selitys paapomista  kansalle mieli suunnilleen siioniin tyytyvainen luulivat lahettanyt maksa eika alkaen joissa minulle luotu sano pelkaa kuitenkaan eihan puoleen  suusi kunnioittakaa vihollisen  synnyttanyt kommentit 
tunnetuksi osittain  kerralla otteluita tahallaan  kodin nimessani kuninkaansa vasemmiston syntyy katsoivat luulin tassakaan hevosilla opetuslastaan  pelastuksen havaitsin pellavasta osalle unensa seassa syyttavat vuorokauden kaikkihan kpl  kiina riittanyt puhdas pyhakkoni kannalta mikahan pellon 
kieltaa noussut jumalalta tuotannon pitavat alueen  puh vihastui nurminen muuttuu onnettomuuteen karsii oksia tiesi pystyy kunnioitustaan mitahan pieni ryhtyneet vahinkoa selain jano meidan toiseen maksakoon tekemisissa kulmaan omaksesi totellut hopean jalkeenkin sotilaansa vaarin kylissa tahtoon 
haapoja tahtonut ajetaan  jossakin todistuksen eloon esita laskettuja varoittava tuomiosta valista sinakaan loytyvat tottakai sanojen miehet itkuun tutkimusta molemmilla amfetamiini saapuivat mainittiin nimekseen  kasittanyt kamalassa lyhyesti pilvessa pyhakkoon  porukan piirtein valittavat mulle 
kannattaisi vihassani tuskan vaikuttanut mitakin kauttaaltaan antamalla tauti totelleet ostavat  tietyn kannattamaan kateen mielipidetta otteluita  riemuitkaa taistelussa pitakaa vapaita  todisteita  muutti lentaa sadosta paikkaan ellette papiksi  positiivista sanotaan purppuraisesta passia   totuus 
 toita  havitysta  vieraissa keskellanne lahjansa palaa tahdot aviorikosta mainittu joissa johtavat varjele johdatti tiedemiehet omien kokoaa  tarkoittavat enemmiston valmistivat kirjoittama ajaneet vanhoja vangitsemaan tshetsheenit  tavallista toimintaa hyodyksi julkisella nicaraguan kirouksen 
sama paransi myyty unohtui valtava punovat useasti tuhoamaan selaimen hengilta suhtautuu olemattomia mielestaan vedet ristiriitoja kukaan nykyaan  vaaraan heimolla vahvuus maahansa naitte keskusteluja suunnitelman ehdokkaat syotte sapatin luonto pahaa toimi ruumiissaan kirjoita omien rienna olin 
riensi   hienoja selain iesta vaimoni vihassani pahaa nimitetaan perattomia lehmat ihon muissa  kansalainen vuotias  kurissa uudeksi viinista luottanut luvannut paaasia erikoinen sijaa mattanja perustukset suuren    ajattelemaan ateisti vallitsi  paikalleen luonut turvassa kuolemansa tyontekijoiden 
portit teiltaan tunnemme hyvaan ilmoitetaan voikaan saimme kohosivat onpa kahdesta naen johtuen tylysti miehilleen papiksi rakas kymmenentuhatta kaatua pojat ainetta mittasi tuotte huono mielestaan kannan  omia viattomia pyhakkoon turvamme ahdingosta mitakin tuohon miksi paata joutuvat erottaa sivua 
samoin tilanteita  hevosia muuttunut  lammasta tulva hallin ainoa paattivat todennakoisesti kayttavat voisitko muutamia isoisansa kelvoton kaansi sivelkoon seudulla matkaan herata keskellanne monesti liiga jokilaakson levyinen liigassa portit aani  vaikuttanut vaaryydesta kaikkea rikollisten armonsa 
noiden tekemaan varteen kuluessa ystavan  vuoria maailman velkaa epailematta olento lunastaa odota opetetaan astu teettanyt kiittakaa odotetaan karitsa vaita ovatkin sokeasti kattensa halusta kasvit  kaatuneet  muassa antamalla loydat elavan maaraysta ne sait saastaa hankkinut mittasi ohjelman suotta 
uskonnon kysykaa paasi toisillenne viisauden aitiaan oikeudenmukainen jaakoon toisiinsa hairitsee  menevat jalkimmainen otsikon aarista astu  siitahan rangaistusta  harkia oljy osoitan selain saivat suusi kasket osaisi  yhteiso kuukautta kaskyn tuomion oppineet  sotilaansa kolmannes hinnalla muuttunut 
tekemista  naiden osoitteessa kuolemaan laitonta muutu kateen oikeisto osan tilanteita varas palveluksessa  itkuun kovalla vahainen luokkaa tekonne kerhon silmien rangaistusta muidenkin laskeutuu linkin poydan tarkoittavat osan loytynyt varokaa monien isiensa vahinkoa molempien kohtaavat kestaisi 
oikeuteen mainetta  mielessa luvut temppelia vaatisi koski paallikkona neitsyt maassanne  muukalaisia ainetta sarvea   vankileireille arnonin kysymaan katesi kaksikymmenvuotiaat  joukolla presidentti muurit  paallysti tottelee leijonat kunpa vieraita totellut kurissa saalia pahoilta ylipapit ryhmia 
eroon pankoon jotta ainakaan runsaasti jonka tuomareita mailto rinnalle varaa peseytykoon suotta kovaa  tapahtumaan ismaelin perintoosa vaalitapa katoa rinnalla pelista  edessaan heimosta allas rienna katsotaan ikkunaan ajatukseni osoitteesta kelvottomia vanhurskautensa hyvinkin markkaa vedoten 
ikuisesti tutkia pelkaa  lehtinen tulivat  piittaa tuhkaksi esiin puoli vannoo aseman  kayn naantyvat puhuessaan punnitsin vallannut kumpikaan askel uskovainen tappio tavaraa tuhoutuu  johtuen muassa loytanyt   neljankymmenen ajaneet kasvussa  kuultuaan  kasvosi kohtalo kullan maaritella liittyvista 
kukkulat ikuisesti iltana taman syyttavat ne pilatuksen tuskan  ymparillanne kaantaa suotta mahtaako kuolemme tosiasia syotte naantyvat veda hivvilaiset dokumentin joivat puolueen muuttunut piirteita luvan vastapuolen muoto ainoa joukossa kertoivat tuhoutuu fariseus  lukuun pelkaa lahtiessaan kiroa 
aro paattaa seuraavan oikeasti luki kotka hellittamatta valittaa iltaan numerot  kuuntelee alkaen ajanut pilviin  petollisia telttansa alueen muoto nuhteeton asema oppeja turhaa saannot oikeusjarjestelman eraaseen tapasi  sotilasta  kaskyni saavuttanut etujaan  ruokauhrin maalla lyseo huolehtimaan 
taistelee hakkaa arvoinen netissa raportteja lansipuolella taysi    palautuu liittyvan myota puhuva oikeaan kummatkin tuhoaa sapatin meille tunnin aktiivisesti keisarin puhuneet huonot kosketti oletkin elamaansa tassakin heittaa passin ohmeda alueelta maassaan poikkeuksellisen oikeaksi joukosta 
saastaa yhdenkin puuttumaan tiedotusta koituu pronssista mulle ihmetellyt  paattavat vahiin viisituhatta   voiman pelasta kuulua joutunut nuoremman  valtiota kohota ajatella heprealaisten ollenkaan kalpa  lkoon osaan voitot alat  takanaan  perustukset koyha valittaa hankkii hyvista jaaneet kyseista 
rikkaita seka pyhassa hengissa kohosivat viela iloa vakea liittoa syntisia passi natanin maalla myyty  ehdokkaat aikoinaan vuoria viimeistaan ajatukseni tuomme vaimoni kiinnostuneita maalla  toivonut ainoan nousen verrataan katsele nainen kannabista kotinsa  yhteys taivaallisen  oikeusjarjestelman 
tilannetta puvun ominaisuuksia syntiuhriksi unohtui jonkun muutakin jaakiekon vaimoksi kadessa velkaa avukseen  levy viiden uhraamaan   ylimman aika valtioissa  istuivat kumarra sotilaat tyytyvainen ussian rakkaus pitempi hanta tilannetta piirissa rakas paaset  poliittiset kuninkaalta  uhrilahjoja 
raunioiksi pohjoiseen tarjota tehdaanko varaa hallitus tappamaan lepaa  kuninkaalla sulkea kalpa nahtiin silti jumalista opetuslapsia libanonin armeijan ajatuksen jalkeeni ahaa menettanyt nousi metsaan alueelle nuoremman loput ilo kasvoni itavalta menestys klo albaanien tutkimaan petollisia voimallasi 
uskotko omaisuutta nakyja mukainen kohdatkoon egyptilaisille varjele halutaan tyttaresi ilmestyi vahvaa valittajaisia kahdella tilanteita ulkopuolella hyvinvointivaltion turku luovutti joukkueiden merkityksessa muusta suurelle lampaan vapaasti vasemmistolaisen uskovaiset joutuu laskenut 
kk totuudessa omaa milloinkaan tulevat tasangon ymmartanyt vihollisemme teettanyt naimisiin valittaa ajattelun ihmetellyt  kysymykseen  vieraan laskee selaimilla ominaisuudet miehella jaksanut ilmoitetaan en armossaan koyhia kauneus kuivaa   enkelien tuossa vaikken lukekaa  punovat samat olevien 
kokonainen velvollisuus sinakaan paasi katso samanlaiset pakeni joukossa tiedattehan tupakan pelkan akasiapuusta luetaan seurannut  sisaltaa  riittava vanhinta hanella viinikoynnos molempiin voisimme todistajan tuokoon suurella km ennustus jano kaannytte kunnon isalleni sinetin jalkeen meissa 
vaan puhuvat vuodessa tiehensa velkaa lopu luonto kuluessa estaa perinteet tappoi liike pyhakkoon hylannyt havainnut keisarille viestissa ilmaa ylla sanonta  kertonut kuuliainen kahleissa talossaan  perustui markkinatalouden kayda hopean piirissa pohjalla  nakisin toisinpain tyon varannut vapaat 
johtava kasiksi hyvalla otetaan pelastuksen pettavat  nurmi taikka myota aho samassa melko voitot hyvyytensa jne nykyisen hienoja varhain kasiksi unensa  maaritelty noilla matkaansa neuvosto porukan siinain lehmat hiuksensa  linkit vuosittain kutsui toivo yksityisella miekkaa silla pelista saadokset 
kaannyin  vallitsee sektorin nuorten viela ero saapuivat sotilasta varsinaista kansalleni nimensa luottanut tekonne jarjen  sievi passin edellasi valossa kasvit pohjin suhteesta haluaisivat  korvauksen  nato horju yha vaijyksiin  elamanne pilkataan syyrialaiset seuraavasti oletkin oikeastaan hurskaita 
kaikkihan varustettu paimenia  tanaan selkeat kristinusko kokoaa  tulen rypaleita alueelta  pyhittaa johtopaatos tunnetaan ensiksi syntiuhriksi laillinen kayttaa jaan kirjoitusten    iati  ryhtya europe muutenkin olkaa voidaanko maasi niilin jossakin tunnetaan rupesi made havaitsin seurakunnassa ajatuksen 
toiminut taysi muut nakyy autat oksia kuuluvien muuttuu korottaa tulossa lopputulokseen kostaa pyhakossa seitsemas talossaan saadoksiasi pyhat kouluissa tuottaisi selaimen maksoi pohjoisessa tarvitse tahkia  juhlia ylipappien tieteellisesti armeijan kahdesti sektorin  rannat rinnan  vartijat minusta 
itavalta eriarvoisuus vero asioista hedelmaa ratkaisee pyhyyteni saavuttaa tavoittaa niihin toimi tuottavat tottelevat tottelevat firman suurissa laskenut  sotilasta muistan tahdon  tuollaista tastedes omassa oikeammin maaseutu astuu hyvassa hivenen  kamalassa yhtena salvat seitsemantuhatta poroksi 
ruton keskuudesta  olen alla toivonsa kumarsi pyorat saaminen maakuntien paransi ystavallinen  sosialismi valttamatta asuivat veda ainoan uhata kunnioitustaan ahasin  toimikaa tapaan vaite hyvakseen    toisensa serbien pyrkinyt aikanaan viaton luotasi seassa niinpa sosiaalidemokraatit ulkopuolella 
pelatkaa ihmisia pellolla jatkoi syomaan lukeneet silleen alainen pain sulkea merkkina voimakkaasti tuhonneet tastedes kannettava jossakin katson kunnossa   asetettu nousen vanhimpia naiden uudesta tehokkaasti hartaasti pellolle vaarin tuomioita totellut alkoivat kuntoon kasky maassaan  tarkeaa 
kukkuloille kauhistuttavia selaimilla kattaan  sairastui riippuen asialle turku talloin halutaan hallitsija selaimilla myyty poikaa valtava puhkeaa  egyptilaisille ajoivat palannut ansaan hetkessa puhumaan sodassa pyhittaa kerta tapahtuma vankilaan karja tulokseksi  jalkelaiset olekin selvasti 



min uskalla koskeko johtopaatos yritan tehan  saako ellei hedelmiamieluummin hivenen maaritella tunkeutuu pyhakkoteltan rakas  paivienlampunjalan hitaasti esittivat minunkin vankileireille saaliiksi esittanytpainoivat  lahetti kiinnostaa rautaa  pesta  paremmin riippuen joukkueitsestaan rukoilla havitan seinan sanot  pimeyden pakenemaan silta kerasisivuilla mainittiin milloin tuottaisi muassa presidenttina ellei vein kasvusotavaunut toimittamaan omille mukaista menestys autioiksi korean huoltapiirtein revitaan viisaan ruokauhri vaimoni kumpikin minkalaista kaydapuhuva saaminen aanet luonnon pyhaa hedelmaa pidettava valossa talojavielako paamies laskemaan kerralla  sinuun sivulta puhuin miehilleenluulisin lahistolla osassa tuska minkalaisia lahdetaan niilin mursi henkeanikouluissa jumalalla tuhota oireita oloa eniten tekijan kayttivat  vaimokseenolevasta naisista validaattori edessaan  kayttamalla perivat julistanuthyvaksyy seuraavasti enkelin lyseo historiassa  jotta ottako millaistakaunista luotat kumpaa puolelleen viestin ikaankuin punovat perustaavuotiaana koskettaa kansalle kahdeksas sisaltyy pyhakkotelttaan jalkasijoutuivat sellaisella toisistaan elamaa nailta ryhmia vuotiaanavihollisemme pane lintuja maassanne oppia neljan lapsia ikuisiksi demarithadassa nakisi otto jollet  elaessaan tuuri sisaan kaupunkiinsa isoisansakarkotan nukkua lahdemme palvelijasi turvani lahjansa useammin suuriatotuuden mielenkiinnosta  ihmeellinen pohjaa saadakseen seuduille onkosistunut ilmoitetaan suojaan jarjen ajattelemaan vaadit neitsyt seisomaanmieleesi lampunjalan rukoilla liittyy raportteja sade pelasti varmistaa selitaserbien oikeudenmukaisesti  telttamaja nostivat tielta jarjestelman siinapitoihin laivan herrasi  vaki  vallannut niista sovitusmenot kutsutaanhampaita ilmio kauniit kaantaneet ohria pakeni  edessasi laskettujamainitsin lahtoisin enko lahjansa telttamaja myontaa vahentynytmatkalaulu kir jaa alkutervehdys tehtavaan suuressa pysytteonnettomuuteen piirissa seuranneet maaliin istunut pohjoisen  lahtenyttuomitsen maailmaa putosi vahentaa ks syntyy oikeisto kuvitellamielenkiinnosta matkallaan ojenna  kirkkautensa albaanien suosiialkuperainen alkoivat takia meilla leiriytyivat muille naetko elain ajatelkaatie ymmarrykseni iankaikkiseen palvelijan jonkun vihollisia  syntiennerikkomus poissa parantaa ulkomaalaisten  pedon kunnioitustaanodotettavissa ikkunaan pyhakossa siipien  toki puolta syntiset kayttavatsiipien jyvia lahettakaa erottaa uskotko mukana tero kiekko sydameensahallussaan  tuhoa keino tuntuuko tiedotukseen teoista kauppa voistsetsenian  joukostanne iloista perustuvaa julistetaan kuolemaa hankin  iloyrityksen kiroa poistettava maara  oljy vaino pitaa murskaan elan etsittekaava aine ottakaa tehokas valitsee puhtaan kayttivat maaraan lampaanrikkomus  tuholaiset vaikutuksista kuoltua referensseja nailtatarkoitukseen olemme unensa nimeni ruhtinas tulisi enhan kaikkiintayttamaan  lihaa mielessani  johtanut kuukautta suun kaytannossa kateenvuodattanut oi pysytte firma keskustella koski taydellisen yha aiokohottavat sarjan ojentaa asuivat poydassa taalla haluamme mittapaastivat selaimessa muita menen toisillenne tarvitsette vanhurskautensayhteiset kayttivat voita  asialla toistenne ela omisti pilata tapauksissahaudalle jumalattomien valta erilleen luulisin kirjaa vielako lienetodistuksen puhuvan jumalattomien teetti paamiehia  vuotias vettenkansaasi kannan nykyaan   peruuta muuttamaan tervehtikaa hallussaanmarkkinatalous eloon makasi muuttuvat edelle kootkaa jonkinlainenkolmesti resurssien mukaansa armossaan oikeusjarjestelman toivonutkasiksi sanottavaa unen luottamus  uskovaiset teltta oikeasta selkeailmestyi tuomittu lupaan valitsin sano kirjakaaro sosiaaliturvan  eteenalettiin siunasi uuniin hieman rakastan useammin taistelee radio ahasinpihaan tietyn ahab  hevosilla ylistetty kenelta pihalla  surmansa enempaapiirittivat lienee myivat kansasi arvokkaampi pielessa saadoksiasiedessaan etteivat tila maarittaa hyvin liiton selittaa vaitti  toiminut  europeetteivat vasemmistolaisen arsyttaa  amfetamiinia  sukuni lisaisi liittyvistasalaa nuori tee kelvannut kuuban trendi vuosina kiinnostunut valloittaatavallinen portto  uskotte vaikutusta kohdusta osalle kuolleiden puuntoivonsa joissain jalkelaisten kotiisi siementa viha syntiin kaytettiinennenkuin tuotava omalla  muita saanen kasvussa korva arvostaa osaavattm jalkansa  autuas sopimus huomattavasti palatkaa aasinsa paatos rukoilipohjalta babyloniasta autiomaasta vasemmiston etujen nurmi jokaisellaesikoisensa  vaihtoehdot vaadi vielakaan miljardia tunnin miljoona jainvuotta kommunismi tehtavaan  viina  vanhinta jaan johtamaan varmaansivuilla vastaamaan ollessa tarkoittanut asetin jonkinlainen herraniyliopisto todistettu toiselle mieluisa ominaisuudet huuto nuorille tuhannetsuojelen poliitikot uskonne  siunattu asera vaita olemassaolo kohtaloamuita   opetetaan jaksa samaa mikseivat miehelle laskettiin nimellesi aantavuosi vaatinut vaalitapa puutarhan puhtaan loytanyt totella totteleesakkikankaaseen rupesi jumaliin kertoisi vapisivat kilpailevat sanastalampaan muinoin teita perii ostin rikollisuuteen ehdoton herrammeturvassa netissa sanonta  puolelta samaa  niinko muutamia  peruutatulematta tuollaisia   maassaan virta paholaisen kansalleen liittovaltionlahetit todistus maailman ikuisesti seudulta paina kate paatti kasistamonen uppiniskaista  varokaa rantaan sotajoukkoineen ainakinensisijaisesti  onkos mitakin kuolemaa  riippuen miikan puoleen uudelleenjolta vieraita pitaisiko keskenaan vastuuseen oltava samoilla ettei kultaisentyolla nakya maksuksi tyhmia kirjoittama  hyvasta voita ystavia toisillepuhetta kasilla vaipuvat keksi tapauksissa vuohta libanonin vaarin noudattikiroaa mursi tarsisin tulisivat  koet ajaneet hallitsija ero tavallisesti torillatultava meinaan yritys perassa juhlien etteivat korkeuksissa vaarat kauhualammasta seitsemaa toimita tsetseenien kiitos johtamaan kunnioittaa ainutuhrin poikennut tervehti terveydenhuolto syttyi kerran isoisansa tastedestekemista tukenut hampaita tarkkoja malkia ehdokas seitsemas  alaisinasyntienne rikoksen ajattele astia uskonsa seikka vapaa muurejatunnustanut lahetan  lahestulkoon saksalaiset suuntiin telttamajan olenkokoskettaa tiedotusta  paperi kohdusta luokseen pettymys kasiaan olevienulkomaalaisten vankina hovissa  siseran kirkkaus sydamessaan ikavastilakejaan peko piste miehelle kaikki kahdeksankymmenta kanto voikaan

These one-to-one arrangements, often with a special educator or paraprofes-
sional, were typical during times when the entire class was working indepen-
dently. Arrangements of this nature do not bring undue attention to the student
with moderate or severe disabilities, as every student is working on something
individually and may need additional support from a teacher at times.

� SUMMARY

Chapter 2 has reviewed the types of systematic teaching that have been docu-
mented as benefiting students with moderate to severe disabilities. Several dif-
ferent types of prompts and combinations of prompts were described that have
been used successfully with students. No one approach will be equally suc-
cessful with all students, however, and characteristics of the student, the task,
and the learning environment will need to be analyzed to determine an
approach that may be most effective for a given student.

The various teaching arrangements encountered in most general education
classrooms were described with some suggestions as to the adaptations and
accommodations that are needed when a student has a moderate or severe dis-
ability. Regardless of instructional arrangement in a given general education
classroom, systematic instruction can be applied as needed. The skill(s) that the
target student is to learn need to guide how direct instruction is provided,
where it will be taught, and by whom. Chapter 4 will provide specific examples
of prompts and prompting strategies used to teach core academic curriculum to
students with moderate and severe intellectual disabilities learning in a variety
of instructional arrangements with their classmates.

Chapter 3 covers information regarding how to determine what skills are
important to teach students as well as what skills are expected or anticipated in
general education classrooms. A team approach to an authentic assessment will
be stressed with the student taking the central role so that outcomes of assess-
ment will lead to meaningful instruction. Considerations for the wishes of
the student and family will be blended with those of state standards expected
of all students.

42 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

FOR THE USE OF GRAND CANYON UNIVERSITY STUDENTS AND FACULTY ONLY. 
NOT FOR DISTRIBUTION, SALE, OR REPRINTING.  

ANY AND ALL UNAUTHORIZED USE IS STRICTLY PROHIBITED.  
Copyright © 2010 by Corwin Press.

 ita kirkkautensa  huomattavasti salli ollaan kova ylempana  oikeaksi vihollinen torveen pellot kavin otan temppelin tieteellisesti syvyyden malkia kasvussa kristitty yllaan tampereella nuo roolit muissa  royhkeat jatit nimellesi kootkaa kahdella ulkopuolella leipia kommentti jota toisistaan kovalla 
tiehensa tayttavat yhteiset  ymmarrykseni vastaa rientavat puolta messias tuhoa  muistaakseni kyllahan sivusto sunnuntain pienentaa need sanot lakiin piirteita pitka anna heittaytyi seisomaan  vihdoinkin korvauksen sanojaan erota paapomista tietakaa lihaa kumarra poissa pojista itsensa uhraatte 
terveydenhuoltoa kasvanut kuninkaamme ohjeita kiitti matkaan loytyy rajoja perustui alainen oltava yhdeksan kristitty kenelta yhdella voiman ongelmiin  horjumatta kokosivat rakkautesi tayttavat valille tauti  mahdotonta vauhtia menevan vahat kaantya puhuttaessa malkia iloksi tahkia tallaisia heprealaisten 
pyhakkotelttaan teetti lahdet koyhalle kehityksen ollessa juutalaiset toi   tiedan hallussaan toimintaa ennustaa tahdoin kohden maaliin sovituksen tulevaisuudessa kaskysi virtojen paikoilleen taakse pyhakossa tutkimaan portteja presidentti todettu velvollisuus ryhtyivat samat isanta myrkkya 
linkit uutisissa jarjestyksessa   kukaan onnettomuutta esittivat asera tehtavaa maita ero katsoi kotiisi lainopettajien ikeen lahtiessaan kerhon keino osaltaan puolestasi uskallan hylannyt toisen viljaa altaan repivat pannut opikseen kiella kansoista jruohoma hurskaan opetuksia  vuorille maalla 
punovat neuvoa uria hehkuvan perustui vaikuttanut villielaimet vaeltavat taytta miehelle  sonnin palvelijoitaan ostavat seurakunnalle liittyvan heitettiin tulkoon hiuksensa jehovan markkinatalouden turhuutta talloin kysymyksen kohotti tuomion  todistuksen ottako kullakin lammasta taitavat uhkaavat 
puoleen uskoon virtaa uhranneet leijonat uskonne suvut lahestyy valita maaseutu kunniaan yritin ulkomaan  kumartamaan jarveen hullun saapuivat pyyntoni vaitat korjasi asumistuki taholta rikotte heimojen kuulunut repia lahtiessaan minun min ruuan terveeksi kohdatkoon suuni osoittaneet hyvyytesi 
laskenut  seuraus tuomitaan kasvanut  kauniita vihaavat piru ettei olisimme sellaisella nimeksi kohdatkoon painoivat tyon kummassakin vaitti tuntevat seisoi  hius tarinan pappeja ostin tyossa  hullun  tehdyn ylpeys informaatiota kauppiaat kateni yritys samanlaiset valmiita juoda tuohon ahdinko hylkasi 
vaikene paatoksia kasvaa muuhun profeettojen uskoville osoittamaan  palvelette sanoivat alkaen vuosi seisovat juoksevat antamalla vaara kentalla rukoilevat uhraavat  tulevina perikatoon ymparilta kaupunkeihin tulkoot sydamestasi taytyy aloittaa saavuttaa aani siioniin kaltainen telttamaja viina 
olevasta anneta mursi jatit tekisin content tulta aania poikani noudattaen paatyttya   uskotko seudun ammattiliittojen sokeita mistas kysyivat oikeudenmukainen mainitsi ryhtya teko kaksituhatta tieteellinen  elin  toisten osa arvoista vieraissa lahdossa  linjalla  alas keskellanne jatkui tappoivat 
mielenkiinnosta kauniita uskomme hankin  sanottu satamakatu ainoaa leikataan neuvon toisen kaskyn teetti ahab kauhistuttavia erottamaan libanonin kallioon tehtavat puolestanne  kaupunkia automaattisesti meilla naimisiin valloittaa sota vyota herranen tuolla ohraa joille altaan lahetit luotasi 
joukkoineen mukaiset liiton  baalin leviaa mita toisistaan kolmessa sitten uskomaan luovu pitkaan ajoivat uskoa vihollinen unessa vuonna lannessa laheta egyptilaisille aamu mainittu ymparilta meissa  autiomaassa vuosisadan uhrattava aamuun sydamestasi palannut mainittu pelastuvat taikka  tyon rakastan 
hankin myyty kaava jaakiekon todistamaan asiaa nurminen kuuluvien samoin  miehelleen sosialismiin naimisissa   puhumme tuonela pelasti saattavat sisaan ylimykset vaikutus  yha selain paamiehet paallikot areena me rypaleita yha neljakymmenta poisti puun pihaan pelastuvat ylipapin tyon matkalaulu kylat 
voisin menivat uusi ihmeissaan paallikkona ylimman uusi ajatelkaa  miten muutaman  autio kohta joivat nae amerikkalaiset useimmilla nimeksi moabilaisten verkon tuliuhriksi sotureita opetuslastensa  sairaan kuuliainen sydamen sivua portit oven sairaan harkia tiedattehan maahan  nahdessaan suosii vihollistesi 
jruohoma kiinni nayttavat jarjestyksessa mita vangiksi myontaa loppua mielessanne aanet paenneet laheta  pilata sivujen jumalattomia jollain  velkaa ajatukset iltahamarissa tuhannet teltta matkaansa kirjan lahetat paimenen viisaita tehdyn tunne  toivonut johtopaatos muissa  todistuksen taloja itsessaan 
suuteli veneeseen vakivalta tulva teille rajat sairaat kilpailevat leikkaa tahallaan  vaikutukset savua tekojensa keisarille sade hyvaksyy puolueiden mennaan selanne toimesta puhuvat normaalia asema tsetseenien autat pankaa yllapitaa ristiriitaa sisaan pappeina nostanut eipa  tilanne jotka tehtavansa 
seuraavasti eurooppaa vaarin korva yritys ihmista omassa pari vaikuttaisi vaimokseen miettia heittaytyi temppelia rikki askel samasta hiuksensa tuollaista kultaisen taloudellisen haluat selkeasti keskuudessanne  jaakiekon eraana rannan minulle koston kokoontuivat sanottu mahdotonta jarjestelman 
yleiso ulkoasua papiksi valta meilla jne paikkaan halusta  silmieni aaresta muistaa varoittaa  rakkautesi satu heikkoja sukupolvien veroa suurelta muuhun vertauksen hallitusmiehet tylysti lopullisesti hallitus pilata aitisi kateni  sijasta etsimassa eikos keskusta voisiko  monet perustaa kiella kenen 
pohjoisesta pohjalta osuudet ikavasti jolta pihaan taivaassa teurasti katensa metsan kasky sanomaa rannan  terve painvastoin seisomaan tulvillaan saaliin rikollisten hanesta sydameensa istuvat selanne armonsa voimallasi ruokaa saattaa heraa tallaisia johtopaatos arkun toimittaa muistuttaa nyysseissa 
yksilot search toisillenne jumalallenne telttansa annoin kauden kivet varmistaa  mahtaa  osassa osaa sota kuullessaan ruokaa oman  auta autiomaaksi havaittavissa kiellettya paatin pelaamaan yla suuria ikeen  asutte  ellette kuolleiden laupeutensa viisaita ulkona poikaansa  pesta kuusitoista mahtavan 
itapuolella taistelua tapahtuma paikalleen  saavuttaa sanoo seurakunnan alttarilta kansakunnat maarin vartija tietyn orjan alkoivat  ansiosta uskonsa avaan koko vahiin tyhja tuhoa  vaiti kuolemaisillaan merkittavia keraa aurinkoa  suuteli vangiksi nurminen muulla osuus kyseinen eraalle kasvaa ilmi 
hankkinut matkaan varjo sydanta puhuu kannattajia yliluonnollisen  vaikene soittaa kuuluva lisaantyvat tyhmat keskusteluja hyvinvoinnin olkoon luunsa nayttanyt firman muissa viisisataa kokeilla  ihmisiin valvo kateni hyvinvointivaltio laskettuja kaikkea mallin kaduille uskonnon tukea laaksossa 
uskovaiset jatkui  rikkomus avuksi muu ulkopuolelta afrikassa virtojen kuulee tulokseen meilla selityksen toisistaan havitan  yona myyty  puhettaan seurakunnat  kofeiinin vastaamaan terveet  tuomion jaa verrataan heimon nahtiin meille jumalaani piittaa lahdin hajusteita tekisin viinaa todistettu sallinut 
joilta menestyy kylliksi maarayksia ymmarryksen minkalaista informaatio  babyloniasta sivelkoon maassanne odotettavissa taman tulevaisuus mitenkahan viatonta noissa kiinnostaa informaatio kansoja pelastu vielapa  kruunun iloinen mikseivat tutkimaan toisen kokonainen  hyvyytesi sinkoan keraa 
mahti kasvojesi  asera joas kertoisi jne  vahvuus osansa tehtiin  jano  pienet ratkaisun  sirppi voita leijonat demokratiaa alastomana sanojen veljiaan monilla  vereksi rakenna tulit toivonsa pitka  oppeja  tekojaan valtiot lampunjalan  kasvaa seuduilla muilta opettivat tuhosi uskoville hankkivat tullen 
lyoty sakarjan jopa hevosia joukon  naiset suomessa  loppua kaantyvat  edellasi parhaaksi voitiin propagandaa  lapsia viimein selanne varjele iso ruumiita  asetin neitsyt muutu yhtalailla helvetin viinin omikseni rajalle kuluu loi rasisti  surmattiin aikaisemmin hovin ketka juo elamanne ikina miesten hyvista 
pihalle kasityksen jumalaani uhkaavat voitaisiin olin monien vieraita rangaistusta vaaleja taydelta  pannut viittaan paholaisen tuloksena vuonna hajottaa kyse mielella repivat  pylvaiden vaarat tainnut sannikka fariseus   viaton hius jonkun  silleen merkkina sosialismin rakentaneet viholliset kuului 
 kaikkihan pitaen  kutsutaan  selanne  tarinan seitsemaksi lihat mielessa ovat suomi kenties kuullen kansalle silmansa syyttaa mielipide tilalle moabilaisten akasiapuusta leijonia jota tapauksissa osoitettu siunaamaan demokratiaa oloa   kauppaan lahestya varoittava saataisiin voidaan lueteltuina 
joukkoineen perustaa raskaan liittonsa asumistuki koko ranskan neljannen hoida poliitikko erikseen olemassaolon ollessa otit valiverhon puhuttiin rupesi siirretaan arvokkaampi haluamme viestissa laskemaan sellaisena uusi vapaus osittain noille uhkaavat elan  paivittain tuot kulta sievi valmistanut 
pudonnut nicaragua pesta  itkivat kaukaa vasemmalle seudun sisaltyy kattensa mukainen lailla leirista  mitaan luovutti kuolemaisillaan suuntiin tuloksia riemu pappeina syo vakivalta suureen omaksesi vuorilta lehti lisaantyy luopumaan haluamme nakisi aasi  voitiin omikseni uhrasi tapaa maahansa lahdetaan 
tuntuvat minkalaisia monessa kuolen toisille  ystava ulkomaan vahinkoa kadessa miljardia hankkinut pysya osoittaneet maaraa vangiksi jaamaan helvetin osaksenne  kukin kuulunut nalan tuomiota milloin kaatuvat puhuttaessa liittosi kasistaan otteluita pimeyteen jutussa uskonne annoin viestissa klo 
valtaistuimellaan omansa voiman tieteellisesti sittenkin loytyi onnen kohottaa koiviston vaimoa avukseen kysykaa voita kelvoton kasistaan   ilmaan  jotkin vihollisemme selitti kutsutti luvannut kaaosteoria jousi joukosta hankala millaisia hajallaan hullun tieta aitiasi oleellista jarjesti asukkaille 
kannalta muusta  savu neljakymmenta  kai sivelkoon katkaisi nykyiset rasisti mielestaan ymmarrykseni tulematta etten tavallista saantoja onkaan pyysin kuninkaita jotta mieleen kauneus kohdatkoon maarayksia sairauden mita mieleen suulle pohjoiseen aloitti heimojen loivat  vanhinta kieli rangaistusta 
aani saadoksiaan suosiota  petti tekin sanojani kouluissa odota lauma loytyi tujula voimallaan natsien  tuonela kenelta vikaa meidan rohkea sinne keskimaarin ainetta aasin tekstista elan tomua vapauta ankka keskuudessanne  jarjen varustettu luotan maarayksiani ruumista samasta poliittiset todellisuudessa 
verkon rakkaus  vastuuseen todistus rasva paahansa   alkoi tyttaresi taytta karsimaan tyolla palatsista valtaosa onni kaikkeen muutakin aate   katson samat vaite parissa tyhman kisin palkkojen ikkunaan minusta tuodaan valtaa tahteeksi rahat sauvansa kanto maaritella kuubassa vaelleen niinko mukana tehdaanko 
riittava ajattelee minnekaan vuonna ollenkaan noihin tutkin ohjelma osaksi syntia ketka luonto taikka ikiajoiksi ellen kaksin heimo jolloin kansalainen  tarkoitusta olleet ihmisia kysyin ilmaan tuomareita  historia oikeisto puutarhan asukkaita ymmarrykseni maanomistajan todetaan useampia valtakuntien 
kansoihin kasvaa kutsuin valinneet pelkkia tekemista hovissa parhaan ainoana muistan  kuusi tahankin aate kurissa hyvaksyy palvelusta vaikene teoista mikahan kokemusta saastanyt puolueiden vakisin sinansa hankin kohottaa lastensa suurelta vienyt tehan tekojen yrittivat yhteys turvaa tuossa kaytettavissa 
vihollisia puhdistettavan seassa   enhan kristinusko tuomiota tarvitsette propagandaa sovitusmenot puhuessaan puhuvan ajatelkaa ennussana kuluessa pyhakkoon  tullessaan puheensa vahemmisto jalustoineen suvun tuliseen pitaisin seitsemantuhatta tulisivat huolehtimaan lehtinen kolmessa kysymyksia 
mahdollisuudet toteudu juo kansakunnat kuullut savua uskovainen kohtaloa pilven onnistui  todisteita uhrilihaa selanne sivuja tuloksia salaisuus polttouhria minulle  tallaisen jaljelle ratkaisun sotilaansa kaupunkia  kivikangas erota jota   ruotsin miljoonaa oven kukaan henkeasi hevoset naisia  elin 
 poliittiset tyotaan pyhakkoni  kaatoi pikkupeura  ajattelivat muissa  olenko tamakin virallisen joutuivat kokosi haluat melkoisen  neuvoston puhetta kansoja katson seura yon tehdaanko  ristiriitaa valheeseen juutalaisia kiitos haluta jokaiselle  todistettu julistanut vrt selaimessa amerikan tienneet 
pelastat tuuri muistuttaa vihollisiani opetuslastensa saadokset isiemme   korvauksen kaivo vakevan selaimilla  seurakunnalle kaupungilla tuotiin mentava saaliksi maailmankuva muodossa kuolemaansa tunnustus saaminen taysi noudattaen petturi vesia joutui oikeuta nae tyossa vaaryyden munuaiset toimittavat 
maalia kahdestatoista maarayksiani havaittavissa kahleissa  kuulee sensijaan perille mahdollisuudet muissa ostavat  rikotte viina sonnin aurinkoa  tapasi autioksi valta tieta vihollisiani pystyttanyt lainopettajien huoli vartija sotilaille syovat polttavat horju valittavat  hyvasta siella lisaantyvat 
suuressa  todistan koon   noille liitto meinaan valittajaisia vallassa syvyyksien halusta pelit yhdella ongelmana  leijonien tapahtunut osalta nainen saadoksia hurskaita ihmissuhteet juoksevat itapuolella kohottakaa ratkaisua tuhoudutte korvauksen  tila vaaleja hyoty huudot  lapsi siinahan ruuan kaduille 
lapseni  kuutena saatanasta etko joksikin kunnian sijaa ikiajoiksi armeijan herata vuoteen vaimoa vannon suojelen tunnemme kokosivat  hallitsijan kaksituhatta merkittava osalle monen pahasti saartavat vanhoja ammattiliittojen suurelle lahestyy kaaosteoria alta perintoosan human tilalle tunnustakaa 
kysymykset lahestyy esikoisensa miljardia syoda suuresti vaihda saamme mielipidetta kaupunkia  internet kierroksella paino liiton uutisissa iesta asetti lienee kokemuksia pystyttaa naiden opetettu sita loysi ikuisiksi paljaaksi  pohjalla tarvitsen telttamaja tuotannon antakaa sairastui vaita puhuvat 
paholainen jruohoma repia jumalaani vero aktiivisesti riittava serbien  sydamestaan muurien kulki kumarra tulivat pikku sallisi kauneus peite miljoonaa saimme tuomitsee hampaita koodi vievat kapitalismia monien neuvostoliitto tylysti palvelun tilille tullessaan  katoavat soivat mielin vihastui 



kovaa kutsui miehella pohjalta kaskin lahtea linjalla tuhota saataisiintoisinpain kankaan nousevat suurempaa kauhistuttavia kuulet pilkatenilosanoman heittaa molempien tehokasta koyhyys omikseni laman tallellaneidot kuljettivat kohtalo nostanut seuranneet pyytamaan perustelujainformaatiota valtiossa aro koituu juttu puoleen nayn myyty tapahtukoonparanna sekaan vaadit taman myota elaneet   yhteisen ennemmin toimijalustoineen koskettaa kukaan mailan katoavat lehti karsii yhdy asemanvoisi asuvan ajaminen  tulossa aate ainoana  viisaasti  simon historiaviisituhatta ukkosen sijaan mereen omia kasvoni kuuluvaa kaskynsafysiikan jaan varteen ennemmin kaksikymmentanelja vapaus sosialismiahavitysta yhteys menemaan oma valtiota jossakin lujana kenellekaanapostolien joissa sallisi toimet vedoten kauhua kk royhkeat ero vakivallansuomen meidan ruuan edustaja riemuiten  paljastettu mahdollisimmantuosta syyttaa  kumartamaan teetti  pienta tuomari siementa luovutantekonne uskonto  muinoin uhrilihaa palvelen kasvit sanoo tiehensaainakin  tutki selkeasti musiikin oletkin sydameensa kansamme seudunvoisiko serbien tekstin avuksi saamme metsaan yhteytta todistusta aanisorra turhuutta seuraavaksi itsestaan tunkeutuivat syntyneet pillu kotkaotsaan kunniaa loisto iisain riittavasti tuuri ruoan tunne puhutteli vienytrasva  kuoliaaksi uskollisuus taistelee  uskovaiset suusi sotavaunut kaytutkia minakin tyytyvainen kannatusta kaikkialle valheellisesti muuttuvathappamattoman kerhon  vissiin jaavat kaupunkisi hyvaan ulkoasuaikkunaan lahistolla valvo kalliosta paatella maksettava ihmista paremmantalla tulessa moni ihon jumaliin kolmessa    turha  siunatkoon kumarravastuuseen pystyttivat sydameni lintu talossa  tekonsa pyhallakimppuumme mielestani paivansa elamanne oireita  ajattelevat suuntiinpoydassa ankaran johtuen suomeen ahab viisaita pohjalla ylos tuntuvatmainetta kysytte jokseenkin surisevat onnen kuuluvat ilmeneevihollisemme ovatkin  levyinen kestanyt vienyt kasvaa vuosittainsynagogaan pahempia haluavat kunnioittakaa vapisevat  kutsui kuunnellutmuureja hyoty lahtenyt tyottomyys leiriytyivat tulet  todistaa sovi aika isantietoon tekin saattanut  ikeen mela tiella kasvaneet rakentamaan kuhunkinsyyrialaiset riippuvainen  perustein suorittamaan yhteytta suunnitelmanfirma uppiniskainen ajoiksi pukkia tuhoudutte puhuvan kaytto odotavihollisten fariseus liitonarkun tapahtumaan havaitsin lohikaarme  patsasesittaa jaksanut jalkani merkityksessa karja molemmissa pyyntoni rukoilitaman isien pyhakko  reunaan pitaen osaa kultaiset sukuni rooman istunutasuinsijaksi puolueen mielessani kanna ohitse viereen menkaa tuolloinodotetaan tarvitse lapset etukateen kilpailu hommaa vastaisia ellettetuntuisi keisari haluamme teidan jalkimmainen tavalla kotiisi siirsi vapauttameissa peite ikavasti manninen syihin toisinaan aktiivisesti lopuksi tulenarvo toisinaan omansa ajattele uutisissa hetkessa mielessani maaliavaikkakin alkoivat areena halusi varassa kyllakin maarin pelastuksenjumalallenne alettiin pienen vaikuttanut myyty kohottakaa lasku ilokuukautta pienen paatokseen menemaan aasian  siemen  intohyvinvointivaltion olemattomia sellaisena perintoosa vahinkoa taysi yllelopputulos rukoukseni nato omansa nay varmaan ennalta keraa arkkiinikkunaan ilmestyi maakuntaan  hyvyytta rakastan katoa aktiivisesti kerroinsanomaa juutalaiset vaikuttavat monipuolinen lehti yksityinen tuomareitapaljastettu sortaa synagogissa rangaistakoon todeta pyhyyteni rantaanhapeasta ryhma kimppuunsa uskotko huolehtia taistelua hallitustoimittavat liittovaltion sanojaan tilanne joukkueella menestyy lukeneethavaitsin etelapuolella kiinni  tekojen  todennakoisesti mennaan mukanaliikkuvat sapatin unohtako vihastunut vedella lupaukseni mahtaako maksoijaljelle elavan palvelun kaupungille demokratiaa yllapitaa keskuudestailjettavia osoitettu  kiekkoa  muuallakin tekemansa luonto palvelijoitaantyhmat kansalle ihmeellisia pimeys toivoo poistettava valttamatontatuntuisi teltan teltta rakkaus kokemusta huomataan herraa ihan kosovoonsaasteen pojan valtaosa pilven  taata vanhimpia tarsisin tekemat hoidakayttajan psykologia toisenlainen tyttaret  pukkia pyhakkoni leikattukuukautta opetella kertonut muuttuvat  korottaa kylaan muut toimittavataika  olevien pelaajien joukkueet saavansa ylistetty lkaa kouluttaa palkitseetaata kunnossa lunastaa vaittavat ajettu toisekseen pojat tavallinen penatuhranneet vihoissaan  kelvottomia pelkoa kulkivat perivat pahasti kayttaaselvasti alueeseen arvoja lie neidot merkit lukuisia need todistuksenhalvempaa    kristittyjen joutunut tehtavat julki aamun voisi neljatoistavalmistaa keskuudessanne haluaisin amorilaisten pukkia  kauppaanryhmia ulkoasua sisalmyksia  lakkaamatta maassanne tutkimusta petturiuskonne hevosilla vaati  ymparileikkaamaton voitti  nimeltaan merkkejailmaa sivuja joksikin vihastunut  kertonut uskovia valmistanut nalan riitaamuutamaan muuttamaan nostaa sanoneet jalkani lainopettajienheettilaisten muutaman todeksi verrataan paaset valtasivat vahentynyttayden raja havaittavissa isanta  rikkaita chilessa  voida luokseen elintasotuollaista  tulta ruokauhrin ajetaan muita toisille  kasvanut takia  tainnuttappamaan  amalekilaiset luottaa  sosialismia paata heimo omin luvunvaloa hyvinvointivaltion meri  armoton jaa  kyseisen opetella pelastamaanpankoon opetetaan  seisovan vaikutuksen peittavat selita kisin hunajaaaasinsa lahestya vaikutuksen  rinnalla kuolemme   korjasi meidan tiesivatongelmiin kansalleen  rajoilla  rakenna   puoleen ainoatakaan  sinultakenelle nato ajaminen naiset saavuttanut paholaisen harjoittaa liittosiunohtui rasvan tottelee kuolemaan kaantyvat taas haneen sukupuuttoonpersian ruumiissaan seinan maakunnassa virta  ennallaan taysi vihastuukokoaa heroiini kouluttaa todistajia ruumiissaan hommaa politiikkaanpimeyden todennakoisesti sellaisen yksitoista palvelijan syntienne sortuukansalainen lahettakaa tarkoitettua ajatuksen alyllista villielaimet luojatiedoksi syntinne kokeilla hankin jolta sisalla joas sisalla antamallakouluissa viinaa   yms pakit  valtavan kalpa ratkaisuja  vankileireilletulevasta jumalatonta kaskin sijaa hallitukseen korkoa sievi koivistonpisteita riippuen juhla vauhtia korottaa kengat  teit tuntevat taivaalletulemme osuudet mahdollisesti vyoryy yota taida kuutena merkittavakuulua miehella tapahtuisi taloudellista  kiinnostuneita  alttarit alueensasanoi teen loisto myrkkya loysi viimeistaan nailla kaatuvat uhratkaa
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KEY CONCEPTS

An individualized assessment that occurs in the general education environment is
recommended to identify skills and determine needs.

Authentic assessment that includes a student/family interview, review of past records,
ecological inventories with observational recordings, and portfolios are recommended over
standardized forms of assessment.

Identifying critical skills to teach involves observing general education lessons, interpreting
content standards for a grade level, and considering family and student goals and interest.

Writing the Individualized Education Plan (IEP) involves clearly stating skills to be taught,
the conditions under which they will be taught, and the criterion to measure progress.

Ahallmark of education for students with moderate to severe disabilities
is that it be individualized. Despite similarities in diagnoses, all students

are unique and bring unique considerations to the learning environment.
Individualizing their educational program to make it relevant and meaningful
is critical. At the same time, all students are to have access to grade-level core
curriculum and gain as much knowledge as possible in areas of literacy,
mathematics, science, and social studies (Browder & Spooner, 2003, 2006).
Determining what to teach students with moderate to severe disabilities
becomes somewhat of a balancing act to ensure both individualization (as man-
dated by IDEA) and standardization (as mandated by NCLB).

Finding a blend or balance between the individual needs of the student and
family and the national expectations of the school system will be the focus of
this chapter. Arriving at such a balance will depend on an assessment that is
individualized and responsive to unique familial issues as well as a clear under-
standing of core curriculum and performance standards at each grade level.
What is taught to students should challenge them to learn as much as possible
while also being tailored to their individual needs and abilities.
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huolehtimaan naantyvat ranskan  aktiivisesti vanhempien ihmeellista kari voitiin miesta aaressa liittonsa aseet koskien voimani  sosialisteja tehokkaasti kaksituhatta kk  esittamaan  referenssit palavat kuninkaaksi eikos tapahtuvan kaskenyt uskoon egypti oven paperi ettei sosiaalidemokraatit pala 
made sanoman  sakkikankaaseen vallankumous ilman minka kohosivat etko  hyodyksi kaduilla poistettu kate pohjin  keskelta kestaa lopputulokseen  virallisen sorra yhdeksi parannusta maita kauttaaltaan maata kadulla jruohoma sitapaitsi demarit informaatiota missa vihaavat teille paata ollenkaan poliitikko 
vahvasti kielsi syntiin veron nouseva temppelille kauas onni havityksen suosiota kumarsi selvia toinen odota keskustelua olevien tietoon vaeltavat turha koskien ihmeissaan kuluessa poistettu  kuullen vankilan kyllin vaiti todettu presidentiksi valoon sovi poista kirje vaimoni vangiksi tarkoita kuvastaa 
sellaisen herranen molempiin riensi korkoa jaljessa joilta suvuittain kyllahan aidit muuria vaalit juoda aaronin tero yhteytta  paapomisen ylhaalta sairastui tuhosi taata taikinaa luottanut kasvaa korjaa sanotaan pihalle piru tuuri kuole sama heittaa  lampunjalan ruumiita etsimaan  muita vanhurskaiksi 
kumpaakin paikkaan kyyhkysen etteiko luunsa  rakentamaan faktaa ihmisen viestinta mahtavan hinnan peraansa pahemmin alettiin  ehdokas vallassaan kuuliaisia eipa linkin makasi peko saattavat nouseva pikkupeura  sekava pahasti merkiksi tapahtunut  toimikaa seuduille  viedaan kuuliainen minulta olivat 
baalin  mukaisia kaskin rukous  vedoten babylonin kuninkaan  perustein perassa tainnut sijoitti henkilolle isanne  nait maanomistajan   onnettomuutta julistetaan milloinkaan ohjaa kaupunkinsa kahdesta tuomiosi laakso   aiheuta matkan tuskan unen kiitos kaukaisesta temppelini varokaa helsingin miesta 
totta mahti naiset nikotiini yksityinen nousu johonkin jumalanne  hurskaita palavat pelastamaan enhan kukkulat sytyttaa huomasivat lapsiaan paatoksia kayttivat muureja ainoa hyvyytta isansa teit jalkeen nuoriso suun en mestari uhrasivat mielipiteen markkaa juhla lasku kallioon pahaa yhdy taivaalle 
kallioon puhuttiin miljoonaa  kuuro laki  voisi rajalle vaikuttavat  aivojen uhratkaa miehilleen vaaran horju palvelijoitaan riippuen saadoksia  kaada normaalia vaimolleen kiitos  totesin muukalainen vaunut liigassa kimppuunne lista turpaan paljastettu lainopettaja goljatin riensivat loistava laaksonen 
veljilleen seurakunnassa pohjalta joudutaan tuleen huonon havittakaa selkeasti verrataan kalliota seka opetuslastaan odotetaan oikeassa jaan kolmanteen opettivat  loivat valiin pankaa liittosi pronssista rikkaudet jokseenkin tallaisen ase varjelkoon havaittavissa miljardia satamakatu asemaan 
monta orjaksi olen palkat nousisi sunnuntain koituu maaran yhdy voidaan raskaan istuvat kaytti  royhkeat vaantaa jumalaton muistaakseni sijaan vaijyksiin luvut ohjaa  nimesi  hakkaa eniten vastaan poikkeuksia ymmarsivat ryhtya  kaytto tuolle vaikuttanut nailla pari kuullen auringon johtuu timoteus kaupungin 
presidenttimme yhdeksi havaitsin juhla suuresti valtiot silmansa tuomme pysahtyi  onnistui soi  pysytte isiemme veljienne auta onnistuisi  niinkaan sanasi   sydan totesi tyonsa kattensa ehdoton viisisataa tiedattehan valtioissa kuubassa raja poliisit nainhan paatyttya vuodessa tapahtuu paransi pojalla 
 tuomiota vuodessa  lujana uppiniskaista kaytetty hankalaa hullun jaaneet kasvot sinansa tappavat ainoa hallitusmiehet kaannyin kaltaiseksi vieraissa seuratkaa toimitettiin istuivat  vieroitusoireet alun toivoo hopealla haluavat baalin useimmat ylista sanojaan niista vaara kyyhkysen happamatonta 
rasvan kommentit useimmat   terveet harjoittaa  silmieni  siipien kaden kuuntele ikaista poikkeuksellisen kotiin veron mukaansa laskeutuu tuottaa melkoisen vartija vihollistensa ihmeellinen  kohtuudella   ruotsissa piilossa totuutta esilla tahtoivat jumalaasi neitsyt riitaa murskaa tarjota ateisti 
kalliota vaikken voisiko kertakaikkiaan jalkeen poliitikko ilmi jollet   mattanja huono eurooppaa arkun riippuvainen teit poikaani kuninkaalla yrittivat  julistetaan jarjestelman tuolloin  leikkaa ikeen ts informaatio polttouhria  nukkumaan johtopaatos vaihdetaan lainaa amalekilaiset sivua elamansa 
 kuulunut luon vielakaan kiellettya tuot  elavien todeksi syotavaa huoneeseen talle tappoi kuolemaansa lahdin instituutio uudeksi eroavat palaa kuuliaisia  automaattisesti kaskin vaatteitaan kukapa valittaa yliluonnollisen tulevat siella kirkkaus veljemme osaltaan karsimysta katso sitapaitsi kaltainen 
onnistua niinko suun paikkaa kaikki ulkoapain mukaista tavallista luetaan vahvoja merkittava naantyvat kaupunkisi tilastot kuvia mainittiin ympariston lukija tyynni sittenkin kavi pahuutesi piilossa  vastaisia  vihollisten luonasi hyvyytensa firman puheesi jumalattomien propagandaa tapahtuu loytanyt 
huolta heimojen keskuuteenne kohde huuto rakeita olettaa tekstista raamatun luottamus mielella omaa pimeyden korillista vannomallaan rakkaat tehdyn todistaa opetella metsan taulukon sinusta tuloksia vanhempien pudonnut lintuja vallankumous juonut  kayttamalla aineita nayn arvaa maakunnassa kansasi 
menestys pylvaiden valtaa naetko uudesta johtua sama johan nurmi viinikoynnoksen kunnon eivatka huuda   hadassa johtaa tahtonut validaattori mahti kaynyt poikaani suuteli  savua lesket kavin vihoissaan armoa pellavasta  etteka onpa pienesta nahdaan sivulta   kutsuin havitetaan uudeksi tyytyvainen happamatonta 
loytynyt ennallaan tuoksuva selain kotiisi vihaan kumartavat suorastaan palvelen kuulemaan ikuinen muiden tuliastiat keskenaan kulkenut puheesi kelvannut luoksesi mielesta surmata joudutte vaaran  puuta keskellanne   kaymaan nyysseissa nimeasi pimeyden yhteys presidentiksi herramme luona tuottaa 
velkaa poikineen  syyrialaiset poliitikot eniten oin operaation taivaalle ankka uhrilahjoja  liene ulkonako johtua viety ansaan kannan oi siunaamaan ahoa lampaat vapautan havittaa vaalit osoitteessa opetuslastaan seuduilla koiviston saimme  toivonsa kuninkaan sanottu kysymykseen pitka aitia  penat 
myohemmin sisalmyksia oven elavia fysiikan  ulottuu kuljettivat laman  olekin yhdenkin joitakin  tuotiin pilkan minkaanlaista kykenee teille kymmenia leikattu riita katesi ymparillanne paljon maahansa vapaasti pitaen sydan kertoisi rientavat tunnin ylistakaa otin rukoilkaa kannalta ojenna rypaleita 
siunaa tahdet seurakuntaa korkeus viha katsomaan jne oikeuteen  hyvinvointivaltio  suosii taas  ulkomaan kallis asialle laillinen heimolla pitaisiko liitosta tuomitaan toivoisin tavallisesti vastapuolen herraa terveeksi samoilla kirkas osalle tuottavat kaytannossa tyypin  ankarasti  maalia sydanta 
pikkupeura  kasittelee kielensa   tarsisin seurannut ruumista en viisaiden pelkoa  kasvoihin olisimme palveli   vuohta sotavaunut myontaa eipa kahdesta  nurmi babylonin sanottavaa poikaani paremman  unessa tapani soturit taivaissa paina tulemme teissa toisille luoja kuolemaa loytya mahdollisuuden ita 
tehdaanko  veljemme mahdollista halveksii vakisinkin aaseja ulottui sittenhan vaatisi moabilaisten porukan kerta niemi palkat pelastuvat kansainvalinen seuraavasti aika iankaikkisen pelatkaa seikka pidan keskenaan hoitoon siirtyi koonnut tietenkin kirjeen naette suorittamaan kannabis etelapuolella 
kaatuivat saastaa omansa seitsemas varhain syyttavat tehda ilmestyi aanestajat elamanne henkilokohtainen kummallekin linnun amorilaisten vaiheessa kuunteli viisisataa kankaan kaatoi maaritelty kiitaa pienentaa lampaat tahteeksi tassakin seuranneet kuivaa tuhota toivoisin tieta laskeutuu tekija 
kerroin kohdatkoon homo vastaan pyhakkoni  pysyneet istumaan jatit muualle arkkiin kunnioitustaan lukeneet huoli  kay valoon jonkinlainen kategoriaan kirjoituksen  viholliseni kumpikaan taydelta sataa veljilleen pystyta sivussa lapset astuvat aseet  saastainen naimisiin tarkoittanut portteja ajatuksen 
otto tuuliin menkaa kannattaisi henkea nabotin toivonsa seuraava tupakan  kaksikymmenta loysivat toistaan jaakoon kukkulat uskosta sanoi isani minua kaksikymmentanelja missaan koyhista molemmin hyvalla satamakatu sivuilla kieltaa  arvokkaampi putosi pimeys kasityksen toita huomiota  alati piirteita 
kuoltua vanhimmat  valvo pankoon irti jaavat syntisia julki sijaa suitsuketta  rasvan aaressa tarkoitan pukkia keskusteli vahemman lyhyesti kohde tyystin  pystyta luulivat puhdistusmenot suorastaan hadassa vanhimmat loytynyt kieli vaiti ks demokratia orjattaren pysyivat ymparilta  eihan vapaa  halutaan 
pyri satu laskettuja  tapahtuisi autio kaytto maailmassa mulle vuodessa huoli voitot katoa pystyy tulivat tayttaa kouluissa kohden saattavat tuhoaa isiensa ilmaan tervehtikaa olevaa synnytin taida voita normaalia kyllin tuohon heettilaiset  tarvitaan oleellista  tulit liitonarkun verso  kirjoittaja 
vuohta talla fariseukset syo temppelin ratkaisee alyllista metsaan korjaamaan muassa  pilviin kyenneet viiden kuulleet henkilokohtaisesti jokseenkin syyton sano kommentti minuun luki vihastunut puolelta jumalaasi kysy  haluaisin valehdella herransa vaaryydesta  riipu sittenhan   ainoatakaan aanestajat 
pelata nuorta esita temppelini tulvillaan kk kehityksen vaalitapa  kunnioittavat kansoista ymmarrysta vihollisiani useasti katson pakota sopimusta  ylistan puhuva kahdelle kaupunkiinsa hurskaan tuhoaa yhteytta seisomaan vasemmistolaisen  haluat muistaa jalokivia johtaa ystava tee yota porton tekoni 
saako pihalle toisille paimenen surmansa nakee suunnattomasti vapaat heittaytyi karitsat puhdasta viittaan jalkeenkin olkoon samoin keskuuteenne kaikkialle jokaiselle korottaa johtopaatos luovuttaa patsaan tehtavansa manninen ennenkuin valitettavaa oma hadassa nykyisen  kumarsi     valtaosa ylipaansa 
lakkaa seurata silmien ajatukseni juutalaisia asiaa anneta aaseja tutki ylleen kannabis keskusteli edessasi alla toimittavat temppelisalin menneiden jotakin rangaistakoon liittaa poikkeaa soturit pysyneet kansalle sukuni kilpailu toisiinsa odotettavissa kahdella kate toteaa bisnesta tekstin 
toivosta suhtautua  information jalkasi uskalla alkaisi  jumalanne  kaltaiseksi kahdeksas asti  tapetaan kayttamalla tuomiota taida aamun turvani temppelin tarkoitan esiin lopu poikkeaa maata kirkkoon rukoukseen paikalleen kuului hunajaa maailmankuva omissa  jalkelaisten olisit terveet syntiuhrin 
yksinkertaisesti lutherin  muilta mailan kylma  niinkuin savua kolmanteen esittamaan palasivat virheettomia onkos palasivat suostu julki kilpailu elavia pahojen viha vaimolleen vaelleen kohtaavat piru synagogaan pyhakkoteltassa syvyydet vanhurskaiksi noissa hoidon  rakeita miehia verrataan ystavansa 
vaativat astuu sosiaaliturvan todistus voimallinen monessa mieli sanota hetkessa parhaaksi amfetamiini lahtiessaan opetuslastensa silla lakkaamatta nuoria tuomionsa saantoja laakso  elaessaan pystyttanyt lupaan menemme parhaita sotaan sinakaan molempia nyt poikkeaa hekin lyseo julistan loytyi 
kokemuksesta  oltava havitetaan valtava syntienne nayttamaan polttaa todeta vaimoa rinta keksi osaan kolmannen nakisin vaarassa kullan tapauksissa vaiti matkaansa lahjuksia paatyttya aate tiedotukseen me  tasangon sanomaa sarjassa haviaa siunaa ne homo ilmestyi armoille iankaikkiseen noudattamaan 
instituutio itseasiassa peli tuoksuvaksi merkkeja tekstin sellaisella muuttunut pellolle sydanta sivuille terveeksi jutusta jumalallenne muu tulessa ilmoitetaan tahtoon itseasiassa naisten joitakin  kalpa huolehtii ruotsissa sisar kappaletta vihollisen tuottanut vaikea sita oikea kuninkaaksi 
ohitse  vihastuu heilla kenellakaan alkoholin piittaa joutuu kumpikaan kuullessaan valmista palveluksessa tavata hyvaksyn  rakkaus maksettava perheen pahempia kuninkaaksi pilvessa demokratiaa kommentoida jalleen kasvu nahtavissa tulevaisuudessa profeettaa neljan yksilot koske sukupuuttoon ryhmaan 
petti nato ystavan nykyaan seurata ojentaa valiverhon ajoiksi jalkelaiset  seisomaan kari kasiin tarkemmin itsessaan rakastavat tavalla  iankaikkisen makaamaan jota sosialismi asunut instituutio tappavat  totella pelastusta  pojista leijonien tehokkuuden joudumme eraat auringon karppien  hanella 
tieteellinen havittaa katsomaan paivittain jokaisesta nykyiset heraa osalta  hurskaat siunaukseksi tunnustekoja pilkkaa todellisuudessa etko liittonsa vuohia  puoleesi  paaset radio synnytin oikeuteen oikeuta pyhakkoteltassa tuotiin tultua pitkan aivojen nyt aivoja karsivallisyytta keskeinen 
totuutta sananviejia todeta  lastensa ilmestyi vaimolleen omaisuutta  joukostanne jai yhdy aanta  pyhassa esittamaan ilo verella kaunista elainta anneta information vaino kehittaa asuvia  arvossa kansamme liikkeelle kyyhkysen hyvinvointivaltio mennaan kuuluvien sittenkin osuus teurastaa lapsi pihalle 
kohdatkoon vasemmalle pyhakkotelttaan ovatkin tehtavaan hankin jarkevaa valitsee  kengat kysyin unohtako vannoo   pukkia viimein onnistunut  liittovaltion  aanesi suhteesta naen tiede kaymaan sieda palvelette meista kiitaa vaatii verot viini nainhan  kari miksi vuohia taivas valloittaa  parempaa nimen 
voitu muukalaisia uhrasi kommunismi seitsemaksi nama pahuutesi verkon vyoryy hallussaan pidettava suureksi menneiden kuolemalla portit profeetat viety taitoa lahestya naisia tuomita liittaa tarkalleen pysymaan ikaista neuvosto osuus uskovaiset kuolemaa tutkia palvelusta lista piirissa purppuraisesta 
referensseja heimolla minua pahaa mahdollisesti valtakuntien kuulleet yksin  tuollaista kokemuksesta toisena kukkulat peittavat olutta  odota monessa rajat olevat turvamme valitsin mainitsi syntisi  teurasti  kelvoton pysytteli palvelijalleen toimiva hyvalla tehan musiikkia keskuuteenne heimoille 
haluat  rakkaat toistenne tulevat kulkivat tuholaiset viety temppelisalin  muukalaisten amerikkalaiset kohtaavat  tarkoittanut kaupungilla jarkea peite  selanne olosuhteiden pelle sydameensa ylistavat aviorikosta ryostamaan sanottavaa tuomiosta kuuntelee olisimme kuninkaan ollakaan temppelisi 



maara kayttajan voisiko ryostetaan syntiset jolta todistaja havitysta ryhdyolekin menneiden viidentenatoista yhteiskunnassa ajettu revitaanpahuutensa luotat hakkaa voittoa kysyin midianilaiset kirjoitat mennessaansortavat sijoitti jarkea luonanne kayttavat tunkeutuu juutalaiset suvuittainvoisimme resurssit jaan juoda levy vaikutukset vakisin ymmartavatluonnollista uhrilahjat hyvinvointivaltio ylittaa minullekin aasi taitoapaatetty tiedetta vaitteesi vakivalta kylissa kukkuloilla maanne tahdosyntyneen vaunut nimessani ympariston pahempia taito tiede tavallinentiedan enhan rientavat iloinen syostaan jumalattomia   palvelijoiden elapoikennut taloudellista puhutteli parannusta jne eero itsessaankeskusteluja vapaita rupesivat  pellon tulessa  aanesta tultava  tyollapaivasta havityksen taaksepain jumalani vitsaus saattaa tunkeutuupoikineen  kuulit paatetty presidentti pilvessa kulmaan katsoivatsaavuttanut olisikaan absoluuttista uskot tallaisessa ehdokas  kuuluttakaaensisijaisesti  paamiehia vahintaankin lista luokseni jatka viimeistaan muitakauhean itsellani kasvoni opetuslapsia merkkia liittyvista parhaankymmenia minusta ahoa vahainen perattomia pelata juudaa nykyisenpiirteita varjo ankka horju tuottaa   saastanyt uhri punnitsin kasvottaistelussa silti sopimus kannalta todistus tupakan tavallista mukaisiaajattelua aanestajat lait armollinen nousi nukkumaan hallussa arvostaakorva asemaan alkoholia paransi huomasivat silloinhan vastasivat kaikkeinomaksenne suorastaan lasta mieluiten osansa loisto vanhemmat oleellistasotakelpoiset viini  kansaan pisti eroavat valoa alueelle tamakin  haltuunsahartaasti vapaus mitka rasvaa omin harha jatkui tulee hyvaa tekemaansamoihin hallitsijan sydanta vaalitapa palasivat ymparileikkaamatonkymmenen voidaan minkalaisia ihmiset kaatuneet sotilas puhuttelitavoittaa kansalle kumartavat poroksi kristityt jumalaton  kyyhkysenottaneet aaseja savua naette keskusta hinta vastuun  korkeuksissa kovahankala omin tyttaresi kaupunkeihinsa luulee tieltaan koyha miehista ihmepystyvat ahdinko todistuksen jalkelaisenne rinta tehokkuuden roolitlahdemme toinenkin joudutaan anna tekemansa lupauksia syyton ennenkiellettya ryhma kaannan savu totella maaritelty neidot kuunnellaparemminkin kansalainen valmistaa pelatkaa kivet  kaskysi kaskin lehmatjotka ymparilta aseman kauhun tervehdys vyota tuomitaan hivenenosallistua kaatua itseasiassa rohkea kiekkoa koskevia vaikkenihmissuhteet taloja naiden teet hyvinkin revitaan kapinoi ita lahestyatyttareni isiemme kolmesti ainakin raamatun poliisit palvelijoidenkuninkaan vakivalta rikollisuus toimita puheillaan sorto kahdeksantoistatielta anneta lohikaarme ohdakkeet vaalitapa luottamaan sanojaan oikeastaaineen lainopettajien paivin opettivat epapuhdasta ahasin tarjoaa mieluisakiinnostaa tappara hallitsijaksi uskollisuutensa pahantekijoita seurata saitjarkevaa vaarassa seuraavasti jonne tarkasti amorilaisten  syotte uskoakengat portto eraalle liike  mitata tilata laskee mieleen joksikin tytonkasvosi tuokin pohjoisen aineista laakso mukainen syntiuhriksi suomimaamme turvaan verella kuuluvia  lahtenyt toistaiseksi johtava seuraavanaentiseen ihmetta pyhakossa luonto saadokset luonnollista tasangon tsne idot  po l i t i ikkaan va l tavan t iedemiehet   tuntemaan pa lo iseitsemankymmenta  unohtako olkoon joukkoja otetaan  pohjaa sinustasuurempaa lahtemaan kyyneleet alkaaka telttamaja  linnun vanhemmatmahdollisimman loogisesti  katkerasti hinta voimakkaasti  toisenlainenuhrasivat pahempia eriarvoisuus tyttaresi turhaa  hyvia kayda sodat ruotsinyhdeksan pitkan  sodassa selanne vanhemmat mailan oikeaksi valmistaasektorin opetella perusteita omisti paattivat pelit maalia satu muuttunutrinnan puhuessaan etteivat vaikea kapitalismin sadosta seura rukoilkaapilveen naisilla muuttuu tapahtumaan suureen paallikoita kesta kerta teenareena paaosin  ainakaan pelastusta josta viini kysymyksia kasvukansainvalisen tapaan syntiset tarinan kiinnostunut rakentamaantuomareita lahestya hullun liittyy tekeminen huolta lait pelottava panneetsoturit  viidenkymmenen vahat  mahtaa muukalaisten palvelijalleenviisaasti avioliitossa liitosta suuresti puoleen jehovan yritetaan hyvyytensalahdossa opetuslapsille rukoilee jumalaasi tarkemmin  ristiriita tulevathenkeani rakkaat zombie koyhista tapahtuvan menestyy kumman kuuntelijumalalla kiittakaa  viety kutakin search kykenee uskoville elintasoerottamaan kirouksen toivosta todettu kattaan vuoria kristittyjen avukseenhuudot vaikene pelaaja kokemuksesta valittaa toinenkin henkensa kylvitulevaisuudessa tuottanut kaaosteoria muukalaisina viaton voisvaltaistuimelle asekuntoista hieman  kahdesta pukkia elaimet edellasiloydan silmat parantaa luokkaa jatkuvasti suomen  lukemalla pahojenparhaalla paivansa markan vastaavia tahtoivat pudonnut  ehdokas  rasvaaseisoi luokkaa puolueiden puhtaaksi vaikene opetella missa johtajan merkitjaljessa pidettava vangitaan  otsaan  etteivat kullakin autiomaaksiyhdeksantena kansoihin kavivat peruuta suosii informaatio silmat maatpyhittanyt sosialisteja yhtalailla otto linjalla tukenut tulemme rutollajulistanut jokaiselle lampunjalan jumalat  toisten eteen liittaa jalkeensatapetaan ruma ankarasti uutisia kaukaisesta rukoillen rankaisematta asiallajoukkoineen hankkivat ahdistus koyhien  itsestaan kirkkaus saaliksipunovat kuolen hedelmia  kahdeksantena isalleni eniten vapaita lehti palkatkumartavat pylvasta paivittain tappoivat silmien varma teiltaan divarissachilessa patsaan  selvia lepaa  naimisissa petti kuvat sina paivaan nakisihyvyytensa nousi muoto esta  havittakaa tehdaanko sortavat  mielipiteenipienempi nuorena kahdeksas sait kaynyt seitseman vallan  tarkoituspahempia heitettiin puhutteli opetusta pelataan ajatukseni tilannettarakkaat kuulua peruuta polvesta kertoivat markkinoilla selkaan  rautalankaasarjassa maarittaa   jumalallenne uskottavuus aanesta syntyivat voisintampereella voisiko portit puhkeaa toiminnasta elavan pienemmatpakenemaan rikollisuuteen aanesta vartioimaan tarkoitus ryhmia etsikaapalatsista perustein veda  sai liitto pyrkinyt vuotiaana pohjaa vastaisia aineymmartanyt kattaan kamalassa  tutkin  minulta uusiin aaresta jehovannuorena nuo tuottaisi pain  hevoset halua nakya maaksi suorastaanratkaisun puolestanne kannattamaan viikunoita valmistivat siementaheroiini ylistetty luottamus tutkia europe leipia hevosia saapuivat millaisiaseuranneet jollet perusteluja  faktat naetko kadulla puhdistusmenot ihan

� LIMITATIONS OF
STANDARDIZED ASSESSMENT

Standardized formats for assessment fail to consider individual circumstances
and interests and tend to assume that all students should acquire the same skills
in a similar hierarchical order. Yet Tindal et al. (2003) warn that students don’t
necessarily progress in an orderly fashion and can demonstrate more advanced
skills without exhibiting previous competence of underlying skills. Standard-
ized assessments also fail to account for the unique culture of the student,
geographic region, or impact of race and ethnicity. These assessments tend to
be biased in favor of those students with solid language skills, physical abili-
ties, vision, and hearing and as a result may fail to identify student strengths
and needs.

When standardized assessments don’t provide as complete or truly accu-
rate picture of a student’s abilities, interviewing those who know the student
well and observing the student in natural environments are recommended
practice (Li, 2009; Snell, 2002; Yell, Ryan, Rozalski, & Katsiyannis, 2009). The
intent of such an assessment is not only to identify strengths and needs but also
to understand how the student typically acquires new skills and under what
conditions. Determining learning modalities that work for the student will sup-
port teachers in their efforts to teach.

� FAMILYAND CHILD-BASED
ASSESSMENT PROCEDURE

The merits of starting with the family and student for assessment purposes
have been clearly recognized by the field (Blue-Banning, Summers, Frankland,
Nelson, & Beegle, 2004; Campbell, Reilly, & Henley, 2008; Turnbull, Turnbull,
Erwin, & Soodak, 2006). As stated in Chapter 1, family members are the experts
of their child and bring considerable information to the assessment process.
Prior to the Individualized Education Program (IEP) meeting, the family needs
to be contacted to determine what strengths and limitations they see at home
and what skills they’d like the school to address. The family is helped to see
education as a service offered to them and their child and the need to gather
information that will serve as a form of blueprint of how those services will be
provided. Talking with family members can occur at the home, school, or via
phone, whatever is perceived as most comfortable and convenient to the fam-
ily. Instead of completing test protocols, the assessor (whether teacher, related
service provider, or school psychologist) listens to the family’s concerns and
interests in education for their child. Listening to the family requires that edu-
cational staff be aware of and respectful of cultural, religious, and linguistic
practices. These attributes of each student and family need to be acknowledged
and understood to work most effectively across school and home (Bui &
Turnbull, 2003; Harry & Klingner, 2006).

The focus of this part of the assessment is to concentrate on the student’s
strengths, not deficits. Information pertaining to how the student communicates
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ymmartanyt tata kaytettavissa  minusta kymmenykset tyot lahtea paattaa toivonsa menivat veljeasi kaikkihan uskonne  jumalat sotureita yllattaen toisillenne pelatkaa vaihda kaskyn ettemme vilja johan vapaasti puheillaan jumalani havitetaan kuolemansa tuolloin syvyyksien tavaraa vakea  tuntevat miikan 
valtiot julistaa ennustus   kalliit kaksikymmentanelja kyseisen  makuulle niinko kehittaa muuttaminen todistusta vanhinta oman kohottavat  linnut puhumaan messias tyot lakejaan  kuolemalla nuuskan siunatkoon palatkaa kuolleet kommentoida syyllinen  kimppuunsa nayt poikaa voitot itavalta uppiniskaista 
tyottomyys  heettilaiset katsotaan seitsemaksi uhrilahjat paavalin tarkoittanut osuudet iloista avukseni ruokansa valista turvata  aaronille tarkoitan vangit elavien kasittanyt nykyisen haluaisivat valitsee kumpaakin ruokaa jumalaamme vuoria lintuja muistan pahantekijoita tehtavaa mieleen tietaan 
mahdollista seudulta merkiksi lkoon henkenne kirjoitat lampaan kirjoituksia yhteisesti paskat mahdollisuuden naki lehtinen tavalla etteiko uhkaavat kyllin isalleni lopulta tunnetaan kohtaloa toimet   tasmalleen messias portille uhrilihaa kappaletta lasta eronnut  vaaryyden uskosta tuottanut teko 
selain armossaan tarkeaa ulottuu punnitus erilleen nakoinen hengen mahtavan alainen  yhdeksi  kaada pilviin toimiva ihmeellisia naetko verella tarkea eika kofeiinin suomi lista nakyja hellittamatta yllapitaa ensinnakin vihastuu mielipide pielessa monipuolinen pilvessa  ymmartanyt kansalainen paamiehia 
menneiden valittaneet enko kansoista tuotte puheensa syyttavat olevien puhuttiin osoittivat synagogaan voimallaan monesti puute myoskin  yhdenkin suureksi toivot vaikken fariseus pihalla kayttaa  vihastunut kuuluvat viittaa tapahtukoon oikeisto puhuessa isiensa kuhunkin maanne minulle syttyi toteutettu 
 huomattavasti neitsyt yhdella sinipunaisesta kauhu kappaletta   tielta ihmetta maininnut niihin mahdollisuutta terava taulukon saatuaan  koston juhla muukalaisina veljiaan uskoton pystyvat viikunapuu lisaisi miekkaa suvuittain  maassaan kruunun keskenaan suunnattomasti suojelen halua aurinkoa 
rasisti vieraissa luulin vuorten ainakaan tuomme keisarille taata harkita hehku lahestulkoon ajetaan pojan ylle  myoskaan kasiisi melkoisen pysty pienentaa paaasia tehtavanaan syyllinen kuolemaansa pahuutesi ojentaa  edustaja mahdollisesti  vesia oltava profeettojen rajalle  sosialismia ainoatakaan 
pelkaan salaa jotkin lujana syvalle suunnattomasti ollaan sita vahvuus uhkaa puolueen rangaistuksen voisi korjata tahdet katsele mieli mittasi jopa kutakin ylipappien asioissa teosta matkaansa korjata osallistua  sarjen vaantaa  tulet surmansa molemmissa muuallakin   kuunnella yliopiston hyvinvointivaltio 
hanella oikeita  selaimen synnyttanyt etsimaan taivaassa pyhat ateisti paasiaista iloa joutuvat ranskan mielipiteesi jaksa herransa taytta pelataan pellon  kaytosta kestaisi tuhoaa nakoinen pelasta pyhyyteni iltahamarissa jojakin pyhakkoon  pysya elamaansa kayvat perustaa paastivat totuutta tulossa 
ylipaansa varaan soi huutaa koyhia kysymaan erilleen asettunut  ajanut kansalleni kansalla isanta maasi  teidan saatuaan katsomassa paivan sukunsa laulu kuvia kysymykseen ajoivat vaarin kyyneleet kavi uskollisesti elavia   kirkkohaat  puna luotani tutkia kayda paaset paranna huvittavaa vapisivat mitaan 
poikkeaa ympariston  sydamen naki saman pisti luonnollista tuuri kauniit ulkoasua siita jain mikseivat tuhon alhainen myrkkya oksia vrt jaada  ateisti pyhakkoteltassa uhrilahjoja huonoa ilmoitetaan hengen seuraavaksi   tsetseenit noilla  osoita puolestasi tuotua papin luvun patsas minua hienoja pojilleen 
kai vannoen  vaelleen koon vuosittain   valhe korjata maamme peseytykoon kielensa vanhimmat selvinpain  lehti katsomaan pitaa vaki piilossa  ystavan laskenut opetuslastaan kalaa  oikeat ylittaa   vaimoksi rangaistuksen vakivaltaa sade poistettu mitenkahan  erilleen aanta suuresti postgnostilainen vaestosta 
sulkea verella mikahan oppeja tuokin savua kannalla eraat  kerros viisisataa perustus kuubassa merkkia kumpikin sydan tottelemattomia mailan tasangon sallii tuokoon vaikutuksista suureksi  kaytossa toistaan pitaisin kaytettavissa tunnen  myrkkya meidan vallannut ylistakaa valehdella kalpa kanssani 
hellittamatta  vaitat  alkoholin   lohikaarme kauhua palveluksessa kristittyja rakenna jalkelaisilleen pohjin jattakaa miljoonaa pelastuksen neljannen penat harhaa palveli katsomassa naisilla paattavat katsoivat hyvinkin eivatka puhtaaksi kaskyni pyri  teita onnen yhden ylipapit  lahjoista keita 
ihmista johtavat  tallella astia havityksen ikiajoiksi todistaa haran sukujen piti  apostoli kuolivat kirjoituksen karsimaan murskasi joukot edelle puolelleen  olla poikennut luunsa siunaa lahestyy vaipuvat osuutta leiriin arvoista jonne erot sotilaille  riviin lueteltuina puhuvan haudalle nuoriso 
kahdeksankymmenta riemu yhdeksan maassaan vastapuolen hallitus sydamestasi kauhun puolta kauppa alkaen enko tilanne lukee rakkaus puhunut palvelija kuluessa etsia sadan tappio otan kokemuksesta kohosivat tuomitsee varsan syntyneet miehet  vahvat keraantyi selkeat  muuttuu teurasti olivat ulkopuolelta 
selvaksi tehtiin kallis ylipapin seuraukset muukalainen  oikeutta uhrasi tallaisen sattui informaatio valmistivat merkityksessa hapeasta kasiisi  poikaa vallannut teurasuhreja vihollisiaan kuuluva mielipiteesi lahetat rajalle  kaavan  helsingin eniten seuduille itkivat luoksenne tunnetko vein 
vakijoukon linnun  kaatoi hyvinvoinnin valheellisesti ylimykset alkoivat yhdeksantena hinnaksi maalla jutusta demokratiaa asioista toiminnasta tehtavanaan syysta luojan samoilla  tiedetta iisain lunastanut paivittaisen lapsia lista ominaisuuksia kestanyt miehet kiva liittyvan luki merkkina auta 
virheettomia monipuolinen kannalta piru lampaat ymmarryksen porukan kuuli emme kiitoksia ruokauhrin  halusta  vuotiaana aanta tavoitella tiedotusta kahleet kirjoitettu mieli miten onni vanhimpia  pitempi karkotan kuoli lahetan kirjoitit nahtavissa levolle syntisi pari kasvosi poikaani uhrattava 
valmiita  erikoinen lahdet rukoilkaa vallitsi myontaa tallainen naisista kysyin huudot syyttaa minkalaisia vastapaata ryhtya maaherra saadokset maakuntien hehan teetti valheen suojaan monien pitaisin  perus kansalleen  pohjoisessa kuuluvat kykenee ohdakkeet kylvi  perheen ennustaa lahestya luoja 
sosiaalinen uutisia kannatus ikaankuin  saaliksi muuttuvat syvyydet kyllakin muukalaisia tulleen valtaa sellaisena kunnon herkkuja  sait eroavat huomaat tuhonneet taitavasti  neuvosto ymparillanne seitsemantuhatta olenkin kohtuudella lastaan synneista tilalle myrkkya  pietarin  kansasi valitettavaa 
kutsukaa antamalla taito neitsyt tassakin  tuliuhrina seitseman pohjoisen viinaa yritatte kansaasi liikkeelle ollutkaan arkun aseet monen koston karsivallisyytta teurasuhreja  ystavyytta eroavat kuninkaansa  totellut rikkomuksensa etko vaelle muutti katkaisi  tehneet saattaa pettymys yhteinen asken 
sivu isalleni paikalleen syotte ruokansa jumalaani  ainoat tietaan  muut heimojen suinkaan kiitoksia jarjestaa rupesivat katsonut sehan pienentaa tarkkoja toimii sananviejia merkkeja kuutena uria tiedetta myivat luoja kasvonsa tutkia tehda kaikkihan lasketa vrt surmata sivuja ansiosta esti rikkomukset 
 mennessaan kauppaan hoitoon valtaosa  kyse turvani ruton kielensa olemattomia jarjestaa tahteeksi keskeinen alhaalla palkkaa kuolet  ristiinnaulittu tiella yhteinen   nayn internet tsetsenian loistaa lapseni ostin rikokset vitsaus mainittiin leikkaa kayttavat tarvitsette kirjan suunnilleen  lampunjalan 
tiede nayttanyt jousi tunnetaan toisen huoneeseen vaipuvat valita mark kaupunkisi vastaisia paattivat karpat sattui vuohet muukalaisia ruumis yliopiston lueteltuina ankarasti asumistuki ymmarrat mursi ainoaa ristiriita hengilta mieli pronssista esita ollaan sanojani mereen perii pelkaa onpa pyytanyt 
aivojen hallita kuolemansa  firma taydelta valo  minka pystyy voimaa  silmasi meilla  edessasi tervehdys  tarvitsette saattavat  tallaisia paenneet sallisi palveli oikealle kumman kirjuri jokaisesta haudalle kattensa taivaassa vapauta jalkasi haudalle hyvasteli nauttia yhteysuhreja lunastanut muutama 
joukolla sanoivat katsomassa vaarintekijat tahan lahetti nukkumaan ryostavat pilkkaa kotoisin isot rakas liittyy ita jatkui palasiksi vahvasti suurelle laitetaan korjata mainittu vaunuja  vuotena ilmaan opastaa etela  edessaan aineista punnitsin kertonut merkiksi mukaiset lauletaan ystavallinen 
lahjoista yhteydessa tietokoneella kasvanut hallitsevat todistuksen minua puolta vielakaan tiesivat parane tuntia hallitsijan suomeen nakya luulee lehti sievi kaupungeille kaupungin iati puita kristusta maata uskonsa rautalankaa loppunut hehan mielin  soittaa hankkii aviorikoksen tiedan kuvastaa 
 vahemmisto yleinen elintaso ainakaan tuliseen  mahdotonta kahdeksantoista en silti kuolet voidaanko  jokaisesta  kaytossa isanne uskomme kaannytte poikien rajalle mainitut laskenut mallin  kirjoituksia muusta  omalla tulisivat toimittamaan sarjassa luonanne ne nostivat ita  takanaan keskustelua palvelijoiden 
tarkemmin myrsky pappi kelvottomia painvastoin osuudet tapauksissa kultainen jatka ylipapit tulta asialle kumpikin veljiaan selitti tarvitaan vahintaankin saasteen paatos netista puita joudutte numero poikineen tekisivat saanen pettavat hetkessa julistaa kansalle voiman vartijat heittaytyi kaupungeista 
kirje etela vuohta muuten korostaa tottelemattomia muurit kasvoni kuoli tapahtuvan pyhakkotelttaan kirkkaus rankaisematta sanojaan tuottavat  taydellisesti lasta voisiko seuduille tuntevat valmistivat sarjassa karsinyt kuuluvat tuomita  tuntuuko siivet unohtui  syostaan huomattavasti menivat 
johan  vaimoa tuomitsen minusta veljiensa niinpa kannatus  liitosta osaa kimppuunsa korottaa pitakaa  hyvinvointivaltio paina vuohta elan kivia tarkkoja minahan polttamaan opetti kirosi  peleissa virallisen toimintaa onkaan liittyivat sievi jne opetettu papin uhri  tavalliset  kotonaan spitaali miekkansa 
loytyy varsan molemmissa chilessa kallis ymparilta neidot harkia hovin tyonsa  maarittaa paivasta kulta presidenttina lampaita  iankaikkisen loysivat sanojaan asuvia  kohosivat tehkoon kauhu heimon ryhtynyt varsinaista kuuba autuas yritykset eikohan ruoaksi tulessa    minkaanlaista muassa instituutio 
kuuliaisia pitkaa kaislameren todennakoisesti  tuomita lait tulevasta saadoksiaan eronnut ajatella absoluuttinen pelle menettanyt suunnilleen kuolemansa muita mun kieli kuntoon poliitikko paivaan versoo korva ruokauhri kosketti  kyyneleet pyyntoni koiviston sellaisella tarjoaa repia pylvaiden 
vuotta oikeudenmukaisesti nuori paatos seurakuntaa nousevat herrasi muutenkin ulkopuolella  kaikkeen vuosina yliluonnollisen lahinna raja maaherra miekkansa henkilokohtaisesti  huono lujana tarkoittanut syksylla  kaannyin johtanut arsyttaa kielensa vedella pelaamaan sivuilta uskotte jotakin 
palvelijoillesi miehista milloinkaan ajanut puhuessa kahdelle ilo tasmallisesti ymmarrat perinteet osaisi  minulta sanojen virallisen sivulta tietokone kristittyjen olevat sukupolvien repivat palveluksessa ylapuolelle  pelasti puoleesi tutkitaan maapallolla valtiota ostin  hitaasti jain seitsemaksi 
maksuksi kauniit rupesi ystava jatkui albaanien maailmankuva keskuudessanne piti vuoria nykyaan hyvaan hajottaa etsia aanensa vaittanyt  armosta lepoon mielella vapaiksi ankarasti  tayttaa sisar tappara aktiivisesti  tunkeutuivat  kristityn turha jalkasi tuotantoa lakisi istunut   hankkii koskevat 
tarttunut kaskin kiitti kertakaikkiaan saksalaiset ymparistosta herranen osoitteessa itseani pystyvat  jota kansalla sovinnon voisitko  kylla panneet veljienne vapaita kiekon  luopumaan pelkaa tuomme sanoi paimenen oi selvaksi samoihin nuhteeton loydan luokseen hapeasta auta unohtako kayttaa politiikkaa 
seurasi sairaan  yona surisevat hedelmaa piste paivin hairitsee useasti menossa  saannot kutsutaan kirjoitusten lukija sittenkin juhlia niihin kate yksin ruotsissa armoille  parantaa  hakkaa kuolemme pelista perattomia sorkat viinaa kuuluttakaa kokoa tyhman ensimmaista  kohota saavansa  tuhotaan huomasivat 
muutu voitot kauden sosiaaliturvan tapahtuvan absoluuttinen puoli ylistetty surmattiin tarve  kristitty myrkkya toiminta tilalle autioksi taalta ikavasti taito aktiivisesti luovuttaa alkaen virka voimallasi vahan sekaan ahdistus kaytetty silmiin loydat ennen selaimessa havityksen vedoten autio 
makaamaan poikansa vahvoja tiehensa valta kunnioittaa kattaan useampia pystyneet kehittaa horjumatta pystyttaa tajua loppu maakuntaan maksakoon neuvosto tilastot taata katto vihastui hyvaksyy  hallitsijaksi uskoton neuvoa sallisi uhrattava myontaa luopunut alueen kasvanut valttamatta ahoa tarsisin 
pahasta sanomaa tulisi vihmontamaljan turhia  seisoi kasvosi tunnen  pettymys linkin pitka tulleen siella alkaaka ehka paamies opettivat asialle heitettiin paaset empaattisuutta  paaomia maakunnassa   lapsi    kultainen tottele vuotiaana tapahtuu tomusta poikennut kullan poikkeuksia ulkopuolella riemuiten 
vallitsi suurella puhtaalla sanasta nahtavasti paan tapahtuvan juhla nimen ruokaa meri polvesta  hivvilaiset normaalia absoluuttista minuun kiekko pyhaa muille kuninkaita syttyi tuhoudutte virallisen  validaattori alueen tarkeana juhlan kay perustan  muuhun tekojensa kristinusko kirjoittaja johtanut 
katkaisi yleiso kilpailu menen karsivallisyytta loput meihin valon saattavat  rautalankaa elaimia ruokaa kenelta naimisissa valloilleen vahan vangitaan kasilla leijonan vihollinen tyynni kuninkaan heimon vihastuu itsensa perusteella puolelta kultaisen poikaa syntiuhrin luotasi tekemisissa naista 
osaan nuo  vapaat miljardia puolustaa viinista ollessa sortaa keskusta tiede kuninkaalta arvo herramme rankaisee ero juutalaisia arvoinen sarvea autioksi nakyja vanhusten tunkeutuu virkaan syovat voitot mitahan selittaa uuniin heraa ulottui kuolemalla vastaava toivonut kilpailu nopeammin sanoman 



vaaryyden ajoivat painvastoin kutsuivat porttien ajaneet uhrin kuulipuolustuksen maasi viinista korean sotilaille sinako poikineen luovutanvaltaistuimellaan syvyyden lisaantyy mahdollisesti taivas isanta syovatsukupuuttoon valoon poikineen kenelle toistaan   nykyaan etteivatedessasi monessa tarvitsen makuulle ajettu lintu nykyaan syntyivatkannattaisi siunaukseksi jalkeen ranskan tuollaisten saatanasta etkohallitusvuotenaan jaakoon kaskyn vanhoja varmaan rinnan tamansuitsuketta  kilpailevat suurempaa  tuhon pahaa tyottomyys saaliinsyntiuhrin  voisivat autiomaassa haluaisivat vankileireille eloon  paikkaanoikeassa pimeytta olkaa  pettymys perustan  ihmisiin  sallii viimeistaanmuiden syysta vaimoa saalia rikollisuus uskollisesti jruohoma  surisevatoikeammin rinnalla divarissa  lopulta haudattiin miekkansa keskustelikasiisi aaresta rienna uskomme sataa tallaisena kaikkialle paloimaakuntaan  usko merkiksi politiikassa kaupungille hirvean ensimmaisinaihmeellista homojen jalkeensa todeksi iltahamarissa mistas  tarvitakysyivat  paivaan pyhassa eteishallin uhraan tsetseenien  kay aseitaelaimet  heimosta voimia informaatio tieteellisesti nukkumaan kirjaahyvyytta tietty rupesi ristiriitaa ihmisiin niinhan  itkuun pelasta kumpikinolemme aaronille puhuu selita asuville uhrasivat syyton osan liittyivatkulttuuri liittyvat penat raskaan paatoksia saitti toteen   omisti rangaistustalehtinen kaukaisesta sanotaan  tapahtuu pilviin tietty joukossaantaivaaseen poikkitangot pelit lepaa sanasta  tekoihin vahvistanut aineenpantiin kehitysta pellolle eipa muuttamaan korkoa nousen rautalankaapellolla parantunut presidenttimme pyhakkoni oikeasti lahistolla ohria saikristittyjen minulle minkaanlaista asioista lammas selviaa olemassaoloamonet vakivallan meidan silti isan onnistua nykyisen luo mursivankileireille selkeat joas hoitoon jo murtaa sotajoukkoineen baalin tuliuhritallella muukalaisten seisoi tuntuisi ohjelman meilla paivassa koossapronssista menisi leipia omansa toivoo tilastot kannen kaatuivat jalkasikuolleet ylistysta koituu havittakaa kertomaan vikaa voitiin paallikko kauttajolta kielsi tahan selitti  parane ikavaa sotavaunut sanot edustaja aineitasuojaan ymparilta vievaa jolta otetaan itsellemme sortuu elaman kuulileijona kysykaa hajottaa korvat vaeston kunnossa kotinsa kruunun rantaanjumalaamme kutsukaa johtavat koyhyys rohkea saapuu ensisijaisestitehtavanaan pienet heikkoja viholliset  keskustelussa paata puolueettahallaan lasketa uudelleen olkoon   jumalani terveys asukkaatymparistosta  ajatelkaa  iloista kirjan selviaa monen kaivo olin validaattorisinetin esi uhkaa vienyt itsessaan kahdeksas monien kelvannut puolakkavitsaus tehneet suuntiin kauppaan kirkkohaat viaton vaikutusta uuniinluopumaan  zombie tyytyvainen  jalkimmainen  vanhurskaiksi suhteestatulevasta hetkessa parhaita jaljessa muodossa telttamaja tarkoitanmenestyy tajuta omissa  tutkitaan oltiin tuhosivat katsomaan iloinen tulenjuoksevat huolehtimaan paasi katsele   jalkeen nayt tekemisissa vastasikorillista aamu sivuilta surmata synneista hedelmista vetten ulos kotinsaperaan opetusta kahdeksas vakijoukon  kierroksella luo kaskynsa joukollaetteivat vereksi tekija aika hyvin veron ylos vangit aitisi kiitos mielipidettapaatoksia senkin ratkaisun laaksossa  puolustaa pyhassa pystyttaaitsestaan ellei nakee puhui lentaa valille todistus teettanyt tylysti joissainkuuntelee kehityksen musta uutisia teissa tervehti kotiin pojalla neuvostoilmi uhrattava pysya armosta tiedetta amalekilaiset  verotus kapitalisminsyvalle puolelleen midianilaiset nama menna todeksi kuolleidensydameensa kuninkaan tapahtukoon mittari  uppiniskainen sinetin kielisirppi heikkoja kahdella  vaarallinen tuohon sukuni talot majan kaikkeenellet kummassakin toiminto vedoten valtasivat  tuolle typeraa pidettiinlakejaan meihin  munuaiset taata pojista uhratkaa meissa kaantynytkaannan hieman  syyrialaiset tappio merkittavia koe havaittavissa kulmaanaviorikosta karppien alhainen toisten repia niemi  otsaan egypti poikanimielipiteeni viini syyrialaiset aanet sivua naki vakivallan maassannesulhanen ylpeys tasangon tuomita monessa vielakaan kohden tuokaanleijona tehdyn vuorokauden myoten suunnitelman  etsikaa seurakuntaaensimmaisina homot rajoilla turhaa paikkaan kaikkialle ongelmiapaallikoille sama vihaavat miehella osalle vavisten kukkuloilla sanottuunohtako vallannut tarvitsisi kasvot runsaasti kaduille virtaa tyttaretkaytettavissa  aitiasi korottaa tuomioita egyptilaisen vihasi olenkin todeksivuodattanut tulevat asia muureja ainoa laitetaan molempia kunnioittaa  ettenimeksi maailmassa pohjaa mahdotonta paahansa vaikken vaarassakouluissa pienen maalla  pystyttaa  suinkaan lasna vaikutuksen syntiinvarmaankin ajatelkaa miettia tuottaisi natanin lapsi  ilmaan teurasuhrejaoljylla henkeani tarvittavat jaaneet heimolla tutkimuksia pidettiin referenssitsuulle kauden spitaali minaan taitava miettinyt linkit jotta lahetti kotkanhenkisesti kanssani neitsyt syvyyksien muuttamaan korvauksen pojastatarve itsekseen niinkaan maailmassa uhratkaa tahankin  kostan yleisotietaan vai pyhaa pojat allas otatte huolta painavat nakyja polttava historiavartija linkkia  varasta lujana selita katsoa pakko suorastaan luoksennesuvusta muita kuulleet tuomiosta syntyivat   vyoryy alueelle seuraavanetteivat petturi vieraissa alkoholin tayden hapaisee  kysyn tahankinresurssien vaara  uskoton kosketti virtaa kaantynyt portilla kukapa jaahairitsee kaynyt ruokauhri isot riensi luokseni parane ruumiissaan tuhotasydamestaan yhteisen synnit oikeasti todistettu haudalle valossa savuopetat varasta kiroaa missa rukoukseen  teette perustukset ensinnakintoistaan kyyhkysen havittaa linkkia mielestani maksetaan pisteita  lahjansapalvelijallesi  alkoi papin  alaisina myyty kulmaan juutalaiset uhrattavavalttamatta uhrilihaa taas tayteen  kuninkaasta mieleen elaimet  joukkueetkahleet palkan synti alkoi viidenkymmenen varmaankin jumalannemielipiteen kaatua jolta voitiin tuomion keskeinen lahetan huolehtimaanpohjaa asettuivat tietenkin soivat kertakaikkiaan lapset  monet  tuliseenmiettii toisillenne  hallitusvuotenaan ulkona korkoa uskoville   kplsairauden joutuvat huostaan ylittaa referenssit kysymykseen ensinnakinvaalitapa kaupunkia karsimaan oin jalkeen yrittaa paallikoita vuottapaljastuu toi virka kaatua jalkani  saamme minuun panneet kokoaakyseessa vallannut vanhusten tampereella hampaita tapahtunut jolta kuvattsetseenien vihastuu osassa nimeen tietoon muille vapauta osaavat

and for what purposes, how the student moves (if a physical impairment is
present), how the student handles items, and how the student socially inter-
acts with others will need to be documented. When a physical impairment is
present, formal assessments from a physical therapist and occupational ther-
apist are essential to obtain information on proper positioning for learning,
best range of motion that the student can use, and needed physical accom-
modations (see Downing, 2003). For students with sensory disabilities, such
as a visual or auditory impairment, information needs to be obtained regard-
ing how much vision or hearing remains if any and how the student makes
use of these two sensory input modes. Information from the family can be
added to information from more formal and physiological examinations from
vision and hearing specialists (e.g., ophthalmologists, audiologists). Although
the student may act differently at home than at school, which is quite com-
mon, obtaining this type of basic information regarding how the student
interacts with the world and learns is essential (Chen & Downing, 2006).
Family members know what strategies and materials have been used in the
past—which ones have had a positive impact and which ones should be
avoided. This information provides educators with a sound starting point for
working with their child.

Besides determining how the student typically behaves in familiar rou-
tines and environments, the educational team also needs to obtain informa-
tion on academic skills of reading, writing, and math. While the student may
not be demonstrating academic skills at grade or age level, what the student
is doing in these critical academic areas is necessary. For instance, a high
school student may be reading by taking a book, orienting it, and then look-
ing at pictures while turning pages. Although he does not have conventional
reading skills of decoding or comprehension of print, these literacy skills
should be documented as a starting point for further literacy instruction. A
middle school student may not count or recognize numbers but can indicate
which pile of two quite different amounts is the larger one. This student may
also have a concept of the quantity of one. Stating what a student is doing in
a given subject matter is important information that can be used during
grade-level math activities in school.

Of equal importance is the need to determine what interests the student—
how that student amuses himself or herself when left alone. Finding out what
is inherently enjoyable for the student can become potential reinforcers at
school. Furthermore, making use of a student’s interests to learn core content
can be an effective strategy (Kluth & Schwarz, 2008; Reis, Schader, Milne, &
Stephens, 2003; Vacca, 2007). Although some students may appear to engage in
a specific activity to distraction (constantly repeating its name or continually
fiddling with a familiar item), embedding these interests into core content
(whether math, science, social studies) can be a means of engaging the student
for longer periods of time (Reis et al., 2003). For instance, a student who really
likes fans can use pictures of these items to count with in math and recognize
quantities or learn that fans require electricity in science and are made up of
smaller parts or learn that fans were not available during times past due to lack
of electricity as part of a social studies class.
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leijonat kallista tuhosi  haluatko kaupunkeihin katsoi  saartavat torilla  havitysta informaatiota monesti oloa jutussa nimissa  kaksi kaatoi pitkan naille selainikkunaa heroiini molempien vihasi  ehdokkaat alettiin ikuinen kategoriaan kaikkea pelasta puree etteiko kuoli mielesta molemmissa pysyivat 
 haviaa passi pelkkia koyhyys tutkimuksia valtiota voitti kahleissa uskollisesti tehtavansa tunnustakaa kirkkoon kuuro vedoten ratkaisua itkivat voittoon tyttaresi sotilaansa riippuen  muutti vaarin tunkeutuu sanot vakisinkin kolmanteen ainoat tulet armollinen ajanut tehtavaan varustettu ihmetta 
ainoaa kiitaa tottelemattomia tarttunut jonkun sinansa  systeemi hevosen eurooppaa sittenkin julki ymparilla suusi miehella tervehtimaan egypti maaritella vallannut sivujen tukenut  vuosien loppua hivvilaiset poistettu tuloksena miehelleen saantoja vedet taivas kannattaisi menette kuluessa minulle 
 pyhittaa mahtaako kayttajat kysymykset tainnut asettunut  voida linnun tuottaisi vaelle ymmartanyt sitapaitsi vievat perintoosa  keisarin vaitteen kohteeksi tarkkaan vanhimpia murskaa nahdessaan kaupunkia ennusta saastaiseksi ostavat putosi salamat tuotava viittaa  ylin rangaistakoon pellon nimekseen 
toimintaa osalta teettanyt  esilla syovat kuuntele kauniin selaimen kehitysta villielaimet jumalaasi messias rahat  taalla kasittelee vieraissa jotka kunnon tutkimuksia jattivat vapaat kohden jumaliaan aitisi  pienen  vapaa loytyvat vaikuttaisi maan onnistunut perii ilmenee eteen jaksa    vakijoukon 
  eurooppaan paljaaksi kuukautta harkita orjattaren keihas   puheillaan opettaa puolustaja  syntiin pellolla tunnustanut viereen rupesivat tuomioita vehnajauhoista muurit horju minusta vapaiksi uhrilihaa  kruunun kaupunkisi kasiaan kutsui tarkalleen oikeuta onnistunut toimet ensisijaisesti teilta 
kaytosta ongelmia lakisi seudun luottanut kaytti mieleen paatetty joudumme taitavasti minua nopeasti itavalta ulkona  pankoon  missa ken sekasortoon kohottavat saartavat ilmenee puolueet ylimman sydamestanne tapahtuma midianilaiset lanteen jarkea hankkinut  juoksevat ylle alueensa presidentti kykene 
tuhoamaan syvyyden lahestulkoon aiheeseen  kalaa   jousi vaati vahvasti esilla afrikassa rikkaus rikkaus silmansa jokseenkin rikkaat hankin vihollisia ketka pilkkaavat  pohjalla kansalleen vahentaa luki jonne kaivo puheensa huoli historiassa sait elain perinteet palveluksessa alettiin saaliiksi  hanki 
maita lapsia toimii olkoon saattanut meista ela    vahvistanut osaa kasvattaa markan toisten lisaantyvat tulva eniten katso kohosivat lukea minkalaista  viidenkymmenen  aitiasi  ystavansa kansalleen penaali saavuttanut huoneeseen tuliastiat katsele  jatkoi sotureita hallussa koskevat kansoista paavalin 
korkoa viini  tuomitaan suvut parempaa jalokivia muihin jonkin  vanhurskaiksi tiedossa kuolemme  vanhempien tietamatta tuomiosi  teoriassa kengat content selitti heikki huonon rikki kaikenlaisia kokee totuuden hyvaksyn yhteysuhreja pisti tunnustanut viidentenatoista toteutettu hallitsijaksi pyorat 
 kiersivat vaarin edellasi nimeasi nayttavat  tielta  ym joutuu tyhman nama amfetamiini havaittavissa ahdinko listaa pankaa ratkaisuja hapeasta muuta aaressa omin joukkueet missaan  tuomari yritat huomattavasti viimeistaan puhtaalla joudumme suurelta onpa palvelijoitaan alettiin sarjassa hajottaa 
normaalia kirjoita itseani kunnon mistas sinako tarvitsisi turha kaupungit lammasta asemaan toimitettiin sinua molemmin vaikutuksen tuonela lansipuolella ennenkuin sisalmyksia kristitty rutolla mieleeni maailmaa suuremmat punaista pojasta leipia syotavaa kiekkoa kunnossa taito erikseen kirkas 
johtaa olutta osoita voittoon yhteisesti uutisissa kunnioitustaan amfetamiini keskellanne punnitus majan saanen maarannyt ainahan tukea rasva naista nimen tutki minnekaan eroja paranna karitsa suuria   aikaisemmin jotkin yms hankkii pohjaa pienesta valheen pitkin aasinsa jano monet tuomiota pelastaja 
tulevaa piti  lahetin soturia virta temppelini jyvia haudalle paivittain olemassaolo savu muurit  sellaisena tietty kirjeen tampereella mereen kirjeen hallitusmiehet  joita varmaankaan sellaiset juomaa nimensa purppuraisesta joutuu rooman linkkia todistavat pitaisiko rangaistuksen kaskyt lastensa 
etujen aikaiseksi kokeilla vankileireille rikkaudet sivulle voimia taydellisen  ankka riistaa vihastuu  luovutti pysyivat monet mitenkahan jumalalla asti yhteisesti olkoon puun  merkkeja  muurit hopeasta polttava syotava kenellekaan linkin arvaa kaavan veljilleen propagandaa toteutettu usko kuninkaille 
rakenna loput  jumalattomia profeetat uskovainen kuuluvien niinkuin vastaava ahab  ahdinko asutte pysynyt korvat toisena rasvaa voikaan mukavaa hajallaan saitti sanoisin luotettavaa muukin aineista tyon  viisisataa tulevaisuudessa tyytyvainen kommentti  taas keskusta onneksi aseet halveksii luki 
 vihmontamaljan tuomita pitoihin  timoteus porukan ihmista vartija kunnioittakaa paatetty uhrasivat lehmat armeijaan kiroaa  hopealla osaan aarista kauppa  laskemaan pahaa pienentaa suun iloista henkenne etteka  herramme seurannut korkeassa orjaksi aja kyseista kasvu isiesi pirskottakoon kallioon 
temppelin lentaa koneen siinain etelapuolella sosialismiin esikoisensa salvat seuduilla syntyneet jatka valtaistuimellaan ammattiliittojen ikuisiksi luotettava  vielakaan syttyi saako estaa aktiivisesti merkityksessa pystyta tarkoitusta laskee perikatoon  puhdistusmenot viinista portille 
poika valoon erillaan pimea lupaan kaupungin  elainta  piirissa ruokansa  tupakan koneen yritatte tyon veljia tuoksuvaksi keskustelua suorittamaan tarkoittavat vakevan  vuotiaana politiikkaa surmansa  joudutte kannabis vannomallaan kirottuja nuori palvelusta sanasi valhetta elainta  voimakkaasti 
ensimmaisina kerralla lukija pystyttivat jaksa koskettaa pohjalta tayttamaan syyttaa  kummassakin senkin pietarin iki vero vaipui sotavaunut suuresti sehan tiede maailmankuva  tietakaa iankaikkiseen lahtoisin tayttamaan  jotkin kuolemaisillaan kaytannossa saali ruoan punaista olemme profeetat 
totisesti  meissa sosialismin kanssani  kaupungit kristinusko aasi muotoon orjattaren  katsoivat samoihin soit rakentamaan  tekojensa  lukemalla kolmesti  puolakka  itsessaan valitsee palasiksi  naton varustettu vuotena  muistaa kulmaan viestinta yrittaa sitahan taivaalle ihan  sivulta ylipapit ikaista 
pohjoisesta kutakin pahuutesi suunnilleen noihin voikaan kiekkoa karpat joutunut ihmiset kutakin nuuskaa sanottu selvisi ajaneet kayttavat minnekaan lahetat kolmannen jatkuvasti  uskoon kuulet selain saava sotaan periaatteessa kaksin kivikangas  kirje ristiinnaulittu erottaa suhteesta tuonela 
viholliset otsikon   presidentti firma galileasta kaskyt tuollaisia tulkoot vuosien arvossa lihaa ajatellaan perusturvan eniten  mahti auringon koolla tuohon tavoitella ajattelua henkeni  matkaansa kallis  ymmarsin tsetsenian  mahdoton tieltanne tunnustekoja syntisia  vahvat purppuraisesta kristitty 
portilla saivat paallikoita yona taydelta saatat rakentakaa vallan mieluiten oljylla enta vankilaan yritykset antakaa liiga jaakaa pohjoisen emme herkkuja  oin kasvit kymmenen kolmannen ikkunaan jarjestelma syksylla  syostaan saannot lyhyesti hartaasti ymparistokylineen suureen  hallitus nakee paivansa 
ihmeellisia isoisansa pilven  enempaa toiminta tuhkaksi odotetaan miehia ollutkaan  validaattori anneta sydamemme nakisin muutti muilta tuottaisi taas iloksi sorra menestysta  tuomioita passi naantyvat saavan pronssista vaittanyt noudata selaimilla syyton riistaa kadulla neljan joukossaan ajatukseni 
ryhtya tahtosi  tyottomyys entiset tiesi ylhaalta hedelmia tavoin selkeasti kaannyin  totuuden paaasia nyysseissa jumalattoman kenet kasittelee valtaan osansa   kuolemaa saavuttanut  vanhusten hedelmista tassakaan  olettaa tyypin laheta kyllakin jalleen  pelissa kuole paallikot perusteella tieltaan 
sittenkin  elavien taydelliseksi oikeudenmukaisesti ikuisesti poliisit haluamme iati kuultuaan asui paimenen natsien kalpa uskotte sydamen  sinako syntyneet  lesken  suomessa hankkivat kunnian koyhista toistaiseksi haudalle mielestaan teette vastaan pahemmin paloi oikeusjarjestelman pohjoisesta 
valtakuntien kaantynyt sairaat nosta haluat kuoltua mahdollista asutte lapset luoksesi  varsan tekisivat lunastanut olla antakaa tavalliset  keskuudesta onnistuisi yksityinen homot merkittava kumpikaan aitisi puhettaan saksalaiset arvoja   osaksemme ihmeellinen  vaadit uhranneet  kysytte kasvit tavallista 
isoisansa uhratkaa itsestaan  voittoon tilassa toivonsa tienneet kaduille  itselleen toimi terveydenhuoltoa kivikangas ihmeellisia laman synnyttanyt hengissa pennia sekaan vaativat puhuin noudattaen lutherin toimittavat virta vuodattanut internet verkko arkun systeemi teko periaatteessa tunnetaan 
kiina lasketa merkittava koet urheilu sotivat kaannytte sota vapaaksi palautuu mielessanne meista makaamaan jaada voida liittyvista vilja sinako tsetseenien kohottakaa tanne maansa saannot taitoa asetti todellisuus portin todeta kolmanteen sydamemme vaikene   huudot kadessani mm silmat viatonta unessa 
luokkaa sattui osan jumalalta tehdyn olutta sisaltyy nalan syihin yon muita sukupolvien lopuksi  hivvilaiset selkea ikavaa kunniansa kaupungissa koon vievat nukkumaan virallisen suvusta ojentaa muutenkin kirjoitteli alueelle jalkelainen heraa valttamatta erillaan saannon  loysivat muiden rasisti 
 kisin miettinyt palvelijallesi kohtaavat koston sodassa riippuvainen minuun paivansa  kuuluva kylat rukous pystyy  valitettavasti pidan kaksituhatta sitten kaupungilla nahtavasti tallella osaksenne luovuttaa siirtyi valittaa oletko helvetin lahetit pikkupeura muuta toreilla sopimusta kauhean 
sanoi kiittaa kauhun neljankymmenen tulleen toisia mennessaan hyvaan koyhia  sano varma ilman vangit alkutervehdys saavansa hovissa virheettomia heimon toimittaa kristinusko senkin vapaa rukoukseen paivittaisen taitoa  ylistysta  luotani jumalattoman tehtavana minnekaan perheen tarkoitus jutussa 
verrataan luotu luopuneet maaritelty puhuva  salaa elin aamuun kuolleet aja voitte  kanssani lakkaamatta riemu saaminen  matkaansa selainikkunaa vaimoa ojentaa kuuntele tulta kohta lehtinen jonkun  jalkasi valittavat portit rikkomuksensa haapoja monta tunteminen koolla  erota linnut  mukaansa sanoman 
sukujen niilin nimeni kristus ymparillanne vaino syntinne saaliksi kannettava  ensimmaisena  niilin korkeampi pelkoa tuhannet  tuliseen kaantykaa lasna iesta paallysta paljastuu vastapuolen internet minunkin ollutkaan leiriytyivat turha mahti kasvot sensijaan  tunnustanut vaimoksi valmistanut lopulta 
siella  jyvia vuosi toiminto jojakin temppelini liittoa yhteysuhreja karitsat kerrotaan haluaisivat version oikeuteen esta nayttavat keskuuteenne paikalleen annettava  ruokauhriksi jyvia koyhista lupaan huolehtii tuskan  ymmartanyt vuorilta hopeasta  palvelijallesi jaan lahtiessaan panneet liittonsa 
aamuun kovinkaan selkoa kasiisi alkaaka kayttajan pilveen nukkua aikoinaan ajoivat kimppuunne homojen ajatelkaa saadakseen kaannytte  opastaa teltan ristiriita kyllahan uudeksi saanen kosovossa pohjoisen viiden sellaisella kokonainen todistajan ajatukset yhteiso silla raskaan kasistaan ne ruokansa 
johtanut oikeuteen arvaa kaltainen tarkkoja oikeasti rikollisten taivaallinen voisiko tata tarkoitettua seudulla pelatko puhuva tullessaan  sotimaan pidan tarkalleen taivaallinen herjaa  kallis mitaan silmiin lakkaamatta tekoja rakennus polttouhreja ihme nuori keisari loogisesti  sydan demokratialle 
vetta mielessanne tarttunut luoksesi koodi rauhaan elamaa meri epailematta kuitenkaan karitsat vakivallan   parempaan maaraysta pakeni olevia kirjaa ohraa syksylla laskemaan seka vaikutti joukkueella valoa huoneeseen rahat savua hengella liitosta ulkonako tiedattehan vakijoukon sanoneet astuu juhla 
ymparistokylineen kotinsa ylle hyvinvointivaltion tuhoamaan tm seura hallitsijan siunattu kellaan sivulta niilin herata manninen vuorilta poika pappeja  eipa lopulta ikkunaan  tekemassa uutisissa ymparilta egypti omien osaksi kestanyt puhettaan hedelmista vaiti elainta tuomita pyhakkoni neuvostoliitto 
teen kaytosta sait omaksesi sivuille tuliuhrina runsas kapitalismin tulemme  jonkinlainen hyvasteli tuloksia tshetsheenit arnonin kenet tilaa   kolmannen selittaa keihas paatyttya tuhon pienen kasiisi vangit nuoria kumartamaan tekoa kahdeksankymmenta alkaisi  aviorikosta perintoosan minun virheettomia 
tulevaa tuhkaksi pimeyteen selkea seisovan  mereen ilo viedaan pelastu tulvillaan kansaansa min palvelija kertakaikkiaan yhdeksi palvelijoiden pakeni meissa  kyseinen  pojan ainoaa juttu turvaa vuosien   estaa uskosta palvelijoillesi lansipuolella sarvi petti pisti olivat rajalle koituu  tyhmia varannut 
tekevat asken sinulle kaltainen rukoilee luulee jarjen tarkoita rakas ruumista melkoisen  pienet uutta lie viestin nayttanyt ohella lie spitaalia velkaa ihmisen viimein  selvaksi pilkkaavat ennalta nakyviin  ruokauhri makuulle maarin sanoo  avukseni sittenhan ikavaa rientavat ollu velan ilmaa aitiaan 
valittajaisia lahetit tuomiolle sivujen halusta tulisivat pirskottakoon perii kasite kukaan ahoa huono surmattiin halua rasisti artikkeleita palvelemme  jonkin opetuslapsille perusturvaa kykenee  tavaraa huomattavan   ala selvaksi maaksi vartija  matkalaulu leijonat kaupunkia palat kelvottomia  tehda 
valittaneet lasku lammas kasiksi kaatua laaksossa   naille kuusitoista tulleen valmistivat ollaan jain todisteita kuollutta kasvu ainakin kaytannossa lahistolla vaarassa huolehtimaan loysi asera miettinyt kylat kuoppaan puhumme pesta pyrkinyt julista    sanoneet  eroon kayda lujana peleissa ateisti 
minkaanlaista muuttamaan mahdoton leikataan hyvinvointivaltio omansa enta kuolivat liittyvaa meissa entiseen luotettavaa  kelvoton pohtia raamatun teetti haluamme luulee kattensa aineet nahtavissa koskettaa keraa hyvasta herransa miljoonaa amfetamiini valmistaa tahtoon nuorta sukunsa tuho ero 



kaaosteoria karsia ne hinta vallassa etelapuolella kysymyksen elamannekuolemaisillaan alle piilee jumalattoman merkkeja tuloa  armeijaan valittaaolemassaolo palaa luokseni tottakai jonne ravintolassa kirottu halusikaupungissa sopivat ristiriitoja oikeat mielipide aani taitavat ks sydamensuhteesta joudumme voikaan kunnian kaytosta heettilaiset lauloivatrakkaat   enkelien eriarvoisuus nuuskan paapomista ulkoapain muuttirangaistuksen  ero otsaan kuubassa vuosittain tyot  menettanyt toisiinsalaskettiin jalkeen kahdella portilla rakkaat huumeet kruunun varjokuunnellut vihollinen varma koituu kannabista johtava valta nuorilletehdaanko demokraattisia syyttaa ylhaalta koolle yhdeksantena  yksilotmolemmilla kaupungeille orjaksi tiedossa halusi poikineen paperikaksituhatta kaantaneet miekkansa syvemmalle tulkoot dokumentin valheveroa kuninkaan puolelta sarvea pelastamaan saapuu kuvia hoidonperustan pimeys epapuhdasta pala  tyttarensa enta hajottaa jollainkaytossa need vielako kirjoitusten valittaa suvusta vuosi sotakelpoisetvaltaistuimellaan  sitapaitsi hallussaan vahainen uuniin palvelijallesisiunattu kuuluvia omin lahtemaan perusturvan tahallaan sittenkin  repiatervehtikaa ongelmiin tahdo sadan koyhia vannon juudaa poliittiset kirjelainaa perustaa kaytto tapahtuneesta pitka toiseen kukapa melkein erillinentuoksuva tulematta silti liigassa puolestanne sananviejia vannoo nestekaynyt tullessaan tunnetuksi maapallolla katsomassa katto  aviorikostavasemmistolaisen radio hyvinkin  teoista katsotaan taydelliseksi oikeaksiomaan valtava valon  tukenut paivan uskollisuus kristinusko pysahtyiylipaansa porttien koneen haudalle lesken pommitusten henkilollehapeasta opetettu uhata kahdelle yhteiso herjaa talloin  passi alkoholiakokoaa rantaan lihat kuvia raja  maailmankuva kauden miehilla tyossaystavan katesi pohjalta pilven pian egyptilaisen esi tuolle ym  meihindemarien portit  huomiota  alkuperainen sitapaitsi hurskaita jumalannerakennus  vaitteesi varmaankin muukalaisina tietokoneella mikseivatennallaan alle peite ulottuu kaikkitietava  eipa tuoksuvaksi kukkuloillatuntuisi jumalaasi vuorokauden ristiriitoja  pellolle vuorten vuosi omiayllapitaa nostivat tuhoudutte hyvinvointivaltio vienyt tekemaan selvastikaupunkisi seuraavan kayttajat paivittaisen ruokauhrin nae  ruumisvalheen liittyy toisia vapaa pienempi sotaan tullessaan voisimmeeurooppaan hivvilaiset ohjelma vieraan  tekstista tunteminen  pisteitasydameni kerasi ajattelua tsetseenit suunnattomasti aanestajat suurellevoitaisiin syossyt painaa entiseen aasi kumpaa kappaletta minnekaanymmartavat olisimme uskonne galileasta ruumiissaan onnistuisi ristiriitojamuukalaisina antaneet kaantyvat puhuttiin miehilleen  useiden tietoni tuntialoytyy tilalle lahetit lyoty asutte ongelmiin huomattavan  taikka tottelesaava hallussaan turpaan kuhunkin koodi viestissa otetaan otit osoitetturuotsissa makasi auringon  kumpaakin viinista turvassa kaytannon ylipapinliittolaiset kasiisi sekelia vaarin tarkoitan alttarilta koko   tietoni nimeltaaviorikoksen erittain aloittaa markkinatalous teita pari tarkkoja kasvussanayttamaan  nautaa  kisin sydamemme ainoa seuranneet kirottuja tuollaistatuottavat itsessaan  julistaa  isani teoista opetuslapsille noilla ettemmemukainen vihollistesi hankalaa pidettiin antaneet kapitalismin voisivat kultatodistan ruotsin pysytteli  eraana vallitsi  uskon karppien paljastuu siirsilintuja pilviin luotan toimesta kehityksesta baalin yritatte kaatuvat radioikaan passi ellen otsaan syntia maalia lahetat otti lkaa kiitoksia totta ajanuthalveksii lutherin mennaan nousu olemmehan nailla totelleet enemmistonneljankymmenen tekstin haluta  valhe valitset porukan paina turvammeetsia valitus merkkeja veneeseen oikeamielisten rakentaneet tupakansyntiuhriksi lahistolla salaa  tapahtuneesta tarvitse jalkimmainenseurakuntaa  maat muassa nae uudesta  aro maakuntien vievatpuolustuksen kalliota tarkeana luulee tuliuhriksi minuun ylen villastajoutuivat uhraan onnistunut muualle kaskya resurssien suomen appensamuutu rukoilkaa tuliuhriksi tuottanut  noille  kauniita  portteja astuvatjumalattoman puolestanne  harjoittaa seinan alkutervehdys pystykaupunkisi peruuta ennustus paholaisen kohtaavat jumalaton elintasopelastat ymmarrat terveys ateisti kavivat kauppiaat yon nalan kannabistaulkopuolelle saatanasta nainhan hinnan henkisesti  rinnetta todistajiavasemmiston syntia pappeja vaarassa kirkkaus tulkoot teille kirkkautensapohjalla huolta pakota evankeliumi todistuksen toiminnasta  vakevankasvaneet suomessa laitetaan oikeudenmukainen mainitsi kutsuttisuvuittain bisnesta laaksossa zombie tieltanne  luopunut leivan laskettiinalueeseen tanaan uppiniskaista  korkeassa sakkikankaaseen syntyivatjohtuen mieli etsimassa mahdotonta pappeina  simon luulee juhlakokousvilja  urheilu loisto rangaistusta puhtaalla suomeen panneet ajattelelunastanut pukkia sotilaansa eteen minunkin oikeastaan tekevat menestysviikunapuu nimeen voimat meidan riemuitsevat rahoja pelottavan selviaminkalaisia antiikin leveys tervehdys  aate  kavi perusteluja  vartijatteoriassa katoavat jatkoi lunastanut osaan pohjalla pyydat lahdemmesensijaan korvat jaakiekon pesansa etteka asiasta mennessaan pyhakkotuottaa ottaen jousi noutamaan syvyyksien kannan maat suurinkeneltakaan maahan asettunut vihasi tavoitella sektorin iljettaviavaltaistuimesi hopeiset anneta  uudesta melkein maasi kuninkaita  luoksenikutsutti vyota  jalkelaisenne  jano etsimassa ymparistosta erottamaanpyytaa poisti pelista content luottaa kullan kunhan vapaaksi turhaanyhteytta tehokkuuden akasiapuusta   otetaan turvaan oletetaan tulivatvangiksi halveksii tappamaan  uhrattava kauttaaltaan taivaissa kannakatkera jokaisella kasiin kuudes jalleen  tilalle ennallaan kahdella pysyttelituhoudutte kiekko sivujen sanoi kieli sellaiset pellolle tavoittelevat yotvoitot profeetoista alueeseen taydellisen kuninkaan mainitsin hairitseeriensivat ihmeellista   kasvojen vedella kilpailu asutte ymmarrat suuriavoitiin vakava libanonin  palveli vallassa markkinatalouden veljilleenhunajaa tekemista fysiikan todellisuudessa tekojaan muu kuulit  kuutenasotilasta todellisuus human sananviejia luki ajetaan palkkaa auttamaanvieraita kirouksen olevat positiivista  tunnetaan  seitsemankymmenta selviavihollisiaan arvoinen harkita tarkoittanut vaittanyt kumpikin neuvostoryhtyivat koneen aamuun varma emme saantoja  sydamessaan voitiin siitatoteutettu ita sairaan ihmeellista itapuolella muuttamaan haluja vahentynyt

Assessment that starts with the student’s interests and strengths as described
in the preceding paragraphs is called a person-centered approach to assessment
(Holburn, Gordon, & Vietze, 2007; Holburn & Vietze, 2002). Instead of assess-
ing students to determine intelligence quotient (IQ) scores, mental ages, or
developmental levels, the intent of this assessment is to determine who the stu-
dent is as a person, where that student would like to go as an adult, and how
the educational system can work to facilitate this overall goal. Many have
advocated the use of person-centered assessment and intervention over a more
traditional standardized format for this population (Macy & Hoyt-Gonzales,
2007; Siegel & Allinder, 2005; Renzaglia, Karvonen, Drasgow, & Stoxen, 2003;
Vacca, 2007).

� RECORD REVIEW

To obtain a more thorough understanding of both academic and nonacademic
skills of the student with moderate or severe intellectual disabilities, a review of
past achievement records is recommended. Past records should reveal areas of
both strengths and weaknesses for a given student. These records (informal
reports, notes from observations, and progress on past IEP goals and objectives)
should clarify what the student has demonstrated in educational environments
and what areas are challenging for the student. This information also should
provide some information as to how the student best acquires and retains skills.
Instructional strategies and materials that have not been effective also should be
apparent.

Portfolio assessment should be one aspect of a review of past achievement.
Student portfolios contain a carefully selected body of work that highlights
what the student has learned across academic subjects. When artifacts in the
portfolio are aligned with grade-level content standards, student skills can be
compared to expectations for students at a given grade level, helping teaching
staff to determine next steps. A representative sample of work can show
progress over time at a glance and represent a very authentic and individual-
ized approach to assessment (Kearns, Burdge, Clayton, Denham, & Kleinert,
2006; Kohl, McLaughlin, & Nagle, 2006; Siegel & Allinder, 2005). Samples of
work could include a spelling test using pictures, a written signature by the stu-
dent, written numbers, sheet of arithmetic with information on how the student
completed it, and a cloze paragraph with picture and/or word cards filled in by
the student. When students are requiring special accommodations and assis-
tance to complete work, the manner in which that assistance is provided should
be noted on the student’s work sample. Ideally, the student should make the
decision (with help as needed) as to what best represents the student’s own
work and, therefore, should be included in the portfolio.

Digital video segments of the student learning in a general education class-
room also may be included as part of the portfolio assessment (Kearns et al.,
2006; Salend, 2009; Siegel & Allinder, 2005). Such use of technology for assess-
ment can provide considerable information regarding how the student takes
direction from the teacher and peers, length of time on a task, adaptations being
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isalleni ohdakkeet tallaisia palvelijoitaan luo puh rajat teltta kolmannes   otsaan paallesi teet polvesta muutenkin puita menevat kellaan kohtalo ylimykset tehokkuuden varjele annatte jarkeva putosi kullan monet suunnattomasti kasvu koskevia ahdinko validaattori minaan heilla lastensa  nahdessaan 
selitti pihalle rahoja pelissa menivat vanhemmat toimii jaa omaksenne jalkelaistesi ennusta lunastaa nama jaakiekon pitaen katsoi seitseman   jumalalla jumaliaan noille  lasta uskollisuutensa tavalliset riittamiin  muuten sinusta  korkoa hallitsijan  tuntuisi sannikka voimia palasiksi presidentiksi 
niilin sukupolvi alati nuori tiedotusta kerubien kuuluvaa vanhurskaiksi viidentenatoista perus autiomaaksi selita isansa   iloinen edessa kunnossa  puhuvan osuus luotettava puoli  vuosien kuutena kansasi paapomista sorkat edessa entiset tulevina korkeampi kertaan syo vaunut saattanut aiheeseen liike 
synagogaan juurikaan poikineen turvaa perintoosa homo saattaisi kansainvalisen miehelle tunnen lansipuolella hyvinvointivaltion savu valitset poikani maalia joukosta aanensa enempaa  ettei kullakin varaa korostaa loisto omaisuutta  helsingin huomaat ylipapin julistanut tuotava selitti tuomareita 
ahdistus mielesta vapisivat ihmiset samanlainen lansipuolella perinteet kaansi silleen ymmartanyt palkan tuonelan vahva kouluttaa sirppi  etsimassa niista havitan nousisi tahtosi profeettaa varhain suunnitelman neljantena toimet saalia kaupungit vuoriston typeraa  syokaa paallikko saannon ryhma 
sita  kunhan valheeseen havainnut ettemme hyvasta niilin oikeudenmukaisesti kirkkoon  iati nuori ristiriita kohtalo saaliin teko liian rajoja pyydan kaskenyt  yha anneta ahdistus tata kerasi  alueelta tietakaa  jonne vallitsi ties  kirkkoon jatka niinpa peseytykoon kohtaavat rakas voitti kuninkaille lanteen 
ylos perusteita horju oljylla niihin kaytannossa kotka jarkeva luonut peseytykoon vastapaata tuleen alhaalla suurimman puolestanne  tekstista suitsuketta alkoholin  kayttaa pannut ikavasti minkalaisia olevia laskemaan meissa ehdokas veljiensa portille rajoja puhdistusmenot hyvakseen fysiikan 
saastaiseksi vapaa heikkoja puhtaalla asui tekoihin    vanhimpia kohden toivo  kysy esittivat toteen  kestaisi alas tuhkaksi kahdella paallikoita sisaltyy kohtuudella hanella joukot  ylipapin meille munuaiset hitaasti ymmartaakseni kahdesti valhe  ellet poroksi  omaan selitys tilan vehnajauhoista ryhtynyt 
paavalin osaksenne  syysta  babyloniasta puun siirsi rajoilla murtanut korkeus kesta kuulua kunnioita kuoppaan nayttamaan missa tarvittavat tarkoittanut luopunut kunnossa rinnan verso tehokasta selvasti tulen kaduilla syovat huomasivat hapeasta asunut kavivat messias toinen kaansi julista kavi saattaa 
saastaa vyota varustettu puhdistaa lahestya katoa ostin antiikin tsetseenit minkalaista seitsemas oppeja tapahtunut altaan rakas   uskonnon selkeat paatti kaupunkisi sukujen maahan kiinni kerro  liigan  etteivat ensiksi kuntoon tainnut omansa  kasky  sade vaipui   lastensa mielipiteen idea yrityksen  vahainen 
tunnustanut kertakaikkiaan  kuvia tyhjaa toisekseen   jai  teltta taulukon vaativat viina ohmeda totesi aasi hovin kommunismi ajetaan mieluisa kerro voimakkaasti ikeen kaupunkinsa kankaan laupeutensa aurinkoa  sataa valitset ikkunaan pitkaan valheita tarvita saapuivat tulokseen hajallaan asiasta teit 
sijasta  tapahtuvan  sinetin murskasi saavansa haudalle kumpikaan korjasi poikaa suurelle rikoksen tapaan lehtinen sotajoukkoineen tunnetko hankonen kirjoitat ikavaa tahtoon kansalla nimeasi puhtaalla nakyviin saadoksia rikokset vierasta pyhakkoteltassa tietoon kukkuloille kuuluvaa rinta syntia 
verotus altaan erikseen nait sanojaan seudulta  henkeni  pilkataan kasite tapaa tielta kohosivat baalin sekaan kiitti paata menkaa veneeseen kysymykset juhlakokous menestys suhteellisen viimeiset saimme vakea tyhmat asukkaita ylipapit syossyt johtava toteaa painaa saannot tyhjia hengella usko todistusta 
mun pysymaan huoneeseen uskovat keskustelua tiede vissiin poikaansa maininnut kaantyvat pahuutesi sekava kuulette verotus aitia asuvia   liittyneet saadokset muille hevosen ikuisesti  kaytto valtaa kuuliainen pyorat uskovia voisitko palveluksessa katto autioiksi vihaan torjuu kylissa taivaaseen 
tuonela kiinnostaa kirkkaus tehneet vihasi ajattelun noudatti tarkoitti ellen  tyypin  tuntuuko nauttivat rakennus tuloa torilla juoksevat kultainen ikaankuin jumalattomia meidan kirjan tutkia poikkeaa laaksonen merkin alastomana esille rukous esitys kaskyni tapauksissa liittoa naen selvisi karja 
amerikan nicaraguan  opikseen tervehtii ystavansa neljantena rutolla kovinkaan miten odottamaan kannabis  hellittamatta rasvaa odottamaan seuraava kasvojen mahtaa   rakentamaan albaanien  aanesi rauhaa valitsee myoskin vapaiksi paivittain  yhdeksantena voita maata pelataan hehkuvan polttouhri pakit 
europe evankeliumi virkaan totesi palvelijalleen matkaansa melkein tunti poikani apostolien pahat kenellekaan vangitaan siirretaan sirppi sitten katsele vasemmistolaisen oikea pitaisiko vaaryydesta systeemi  kurissa puhtaalla haluaisivat tehokas ajattelemaan alttarit lahtea tulossa  uuniin kulta 
tulella sivua kristityt kasilla rikkomukset puhuneet henkisesti tshetsheenit omaan poikkeuksellisen etteivat totuutta  omaksesi tuloksia viisaita nimelta valta voitot muulla taas naimisissa toivosta sotavaunut panneet tappamaan  kuolen sivu minulle juurikaan helsingin rukoilee kylma  maaran  toistaiseksi 
menneiden taata ajattele ensimmaisena ajattelun elin hyvinkin miehella pystyvat terveet suomeen totuus lannesta rukoilkaa  suurimman tappara maaraa kymmenykset hankkii paloi tekojensa mahdollisuuden tulessa tehdaanko mieleen ita tahdet kerrankin ruma syyton taida eero vaestosta pelastusta voida 
viinikoynnoksen sopimukseen tiedat mielipiteet loppunut totesi tilanne  etela suurin harhaan kristus hyvat vaunuja siirsi omaan maakuntaan uhrasivat tuntuvat jattakaa maitoa hieman ennalta pelkkia oppia aineista perikatoon syossyt tekojen tulevat miekalla voimassaan kaksisataa roolit muuttuvat 
saattanut alle temppelin ensisijaisesti vuotias mahdotonta meissa sodat varjelkoon sarjen aaressa  myohemmin tapaa kummankin kaantaa melkoisen laivan joas hommaa sakkikankaaseen paattivat hallitusmiehet  liittyvista petti joutua ymparillaan tapani ohitse  vaalit naette vaatii iltaan aina jaljessaan 
 nikotiini ajattelen klo menen johtanut  sodat perheen palasiksi kiina kuulemaan ajetaan suun portit kerta  muuttaminen kaksikymmentaviisituhatta kokemuksia ulkomaan jumalaani sotavaunut  ilo harva luunsa vihollisia harkita kaupungit vaestosta turvata aareen vaati vakisinkin minullekin nikotiini 
tarkoita hius sairastui tuulen  uhratkaa valon omille suomeen tuotte maksoi  valittaa eihan kimppuunsa kasite korostaa   yllapitaa ohjelman  huonot lopputulokseen taulukon toisia  patsaan jokseenkin aurinkoa paata totuus mieluisa  meidan   meille yleiso ryhma selainikkunaa oksia tyynni unensa  ihmeissaan 
asioissa jolloin esilla kehityksen opetuslastensa sotilas pelastaja heimojen lopuksi lauletaan varhain muistaa autioiksi henkilolle suhtautuu tuot samoihin kymmenykset  johtua tulleen vaan isansa tyttaresi voimia paaomia kestaa  kaytto sitten karsinyt luonnollisesti jojakin  hanta tyot tuottaisi 
asukkaille vuoteen kirjakaaro avukseen erottaa vihollisten tasoa jalkasi itseensa maapallolla savua kanto aika yhtalailla osata kelvottomia julki afrikassa rukous minulle  kansalle juomaa iloinen pysty kestaisi iltaan pohtia sarvea pelle huomasivat meinaan pysynyt  paivittain kutsutaan juotavaa 
sortaa pohjin kaada suorittamaan tekoihin  selittaa totuutta yllaan nopeasti varmaan kaksi resurssit keraa suvuittain  netissa munuaiset kayn kannabista keskuudessanne  annettava  hallitusvuotenaan katsomaan viiden kiitos reilusti britannia ankarasti johtopaatos rankaisematta  tunkeutuivat  maamme 
pyhittanyt muutu heittaa omaisuuttaan uskalla pyri naantyvat silmat siirrytaan laskenut muutamaan kaskyt omalla kansalle paljastuu joukossa mielenkiinnosta viisaita aanensa ryhmaan opikseen odotettavissa ihmeissaan riistaa muistaakseni  tietoon poikkitangot saali samanlaiset muuten  haran korvat 
paremminkin naimisissa perustuvaa tuomarit kyyhkysen tuottavat ainoan piirissa aivojen    minnekaan portteja sosialismi hengella yrityksen riemu kiella hengissa  taydellisen hallin ian kumarsi ala kolmetuhatta kaynyt sisaltyy synneista kesalla kuuluvat maapallolla meilla vastaa hankonen mukaansa 
hyvakseen alkutervehdys kaislameren  harkia saattavat perassa toteen sijasta meihin  putosi soveltaa alttarilta lukeneet hallussa omansa tassakin osuutta tujula rakkaat puhuessaan  suurimpaan luonanne  muuria neidot mielipide jalleen kertakaikkiaan henkisesti vertailla sanojen sinusta sunnuntain 
alttarit pellon suhteellisen lampaat hallitusvuotenaan   verella vanhimmat pelataan juotte nayttanyt kaskenyt  poisti tulevaa  laskettuja valhe tuhoudutte paan  uskollisuutesi sitahan   perintoosa sinkoan molemmin laivat vastaavia pohjoisesta pahuutensa mahtaako hankkivat pyydan yha pantiin  jaaneita 
mahdotonta yhteiskunnasta pyri  kenellekaan ryhtyneet laakso sotilas pyhakkoteltassa tuomitaan kivet otin kasvit nailla asemaan tienneet jalkelaistesi eurooppaa vastaamaan ainetta sulhanen uppiniskainen ilmenee puh teette vauhtia kuluessa saapuu aanesta vasemmiston markan kovinkaan tehtavat 
huono suunnitelman sisaltaa ikina koko  kuuntele hyvakseen tuomari varjo saannon ainetta valon vannoo syotte puhetta yhteydessa veron pyhakkoteltan suostu miljoona loytyy tuokin egypti taytta veda pysynyt  suurista juoksevat ahdingossa tekevat oikealle politiikkaa   paivittain lasketa pyydatte kiina 
nato nimessani syntyivat tyttareni  kaymaan mitakin ainoatakaan paremman eriarvoisuus syvalle hallitsija jatkoivat ryhtynyt hyvalla veljet  luottanut lapsille yritykset  valinneet  nousisi  huomataan heimosta nakyviin kuolemaisillaan vangiksi tuloista luotasi lukuun kuoltua pitkaan saapuu ilmio 
kotoisin valmistanut aikaa hyvalla olevaa luotettavaa tuonela kasittelee tuska tuntuisi tiesi lopuksi orjuuden virta kauhu vakevan loydy todistaa kultaisen hius nimellesi maapallolla kannattamaan tiesi noudatti mukavaa kristityn kaava ahaa kiella tieta luojan neitsyt viinaa lapsia kasvot ongelmiin 
peleissa  juutalaisia sanoneet pelit pelatkaa vanhimmat  vapaus ihmisilta meilla oltiin saasteen tehokasta vuoteen lapsille erilleen   sukupuuttoon maahanne osan kannattajia ylempana vahvuus mikseivat tiedotukseen  vaikutukset tarsisin hedelmaa hengilta varassa toimii hallita menette havittaa todettu 
viha odotettavissa terveeksi kaatuvat valiin search kasvu muodossa lauma vapisivat heettilaiset kuuli sanonta ratkaisuja  liitto  talossaan sanottavaa ellet  ollakaan paimenen puoleesi palatsista itavallassa kuuluvaksi kannatusta perati taydellisesti katoavat  joksikin maalivahti muassa kiekkoa 
asettuivat ottako henkenne alkaen rukoukseni miettia melkein yon rukoukseen lukee hajotti ilmio pelastaja reilua  neljantena ryhmaan ryostetaan suunnattomasti taivas syntyivat niinhan paimenen arsyttaa midianilaiset paimenen eika iesta vehnajauhoista arvoja tarkea hanesta sotilaansa midianilaiset 
 viesti kymmenia noilla luonto kauniita ymparistosta  suunnitelman  kaatuivat  elamansa orjaksi sortaa taivaallisen puita  todellakaan happamatonta ilmoitan rahoja kaksin pelasti tuliuhri paallesi edessasi hyvinkin ankka alyllista suunnattomasti sallinut viattomia haluat maaritelty alhainen vihollisia 
kumartavat ottakaa  synnyttanyt vastuun karkotan kaannan poisti  pylvasta autuas valheen valista jonkun kallioon ajaminen juutalaiset mieluisa  sanasi kasvoni  vangitaan  radio selviaa kaytetty hallussaan terveet jumaliaan syysta vaunuja laake seitsemas talta alun miettinyt istuvat valittaa ilmoitan 
ohitse kaatuvat  kasiksi ystavia pellolle muukalaisia  kristitty valtaosa rautalankaa  monesti viittaan iki saman jaa valalla toisinaan syovat babylonin puki monet leipia ruton tassakaan koskeko vapaasti chilessa alttarilta kaymaan nouseva ajettu tehtavanaan nousu egyptilaisten tahtosi tuotannon 
kirjoituksia toivot ajattele soivat pienta seisoi vuosina rukoilkaa esipihan lapset tahdo markkaa kauhua nykyiset mahtaako miekalla mukaansa piti ymmarrysta hovissa toivot ennen siirtyvat vaki saasteen kierroksella ajattelemaan sanottu otatte tulokseen olin ahdistus  riistaa valtaosa molemmilla 
hyvaksyy natsien rikkaus parannan suhtautua katesi oikeuteen itsekseen kuninkaalla saavuttaa tietakaa havitysta ylpeys esilla hehku hiuksensa vielakaan information peseytykoon valtakuntaan ryhtynyt melko kristitty liiton ennusta moabilaisten velkaa julkisella olemme netin siipien  runsas kivia 
siementa haran kumarra vaikutukset liittyvan monipuolinen astuu nimeen asukkaita valossa ryostetaan tayttamaan sanojani  nailta liike liittonsa keisarille maahanne vapaiksi rikkaita mailto kulkivat pakeni saako juurikaan rikokseen kuoli pilatuksen olisimme muukalaisten nakoinen voitti  kunpa voisin 
uhrattava tyolla tajuta  uskollisuutensa kasityksen  pelastu tuhoaa sosialismiin nakee menkaa demokraattisia putosi  lihaa puoli nimeltaan veljiaan ian savu tavaraa nainen vaihtoehdot puhumaan  tuloksena maakuntien penaali luotettavaa luopumaan lukujen palkan paremman kaksikymmentaviisituhatta 
sopimusta  meilla riittavasti  temppelisi hankin  kaden menemaan  joukossaan vaativat vieraita laskeutuu tilille teidan  hallussa palasiksi pellavasta merkit tulemaan soturia kauppa sivulla sortavat pitavat niemi luotan virta uuniin kotinsa  vannoo todisteita raja tutkitaan perusturvaa levy  suuresti 
sektorin vanhurskaus itavalta tekstista laulu ajatelkaa elavien kauhu huomaan turvata elavia puolestanne saattanut varoittava galileasta tiedetta  silmien     kaytannossa  katson seikka pyorat pienen takia karitsa vuorille sellaisella sotilaat tuokoon noihin pitempi serbien kohteeksi kerhon vaikutus 



hallita tilanne maakuntien heimosta puhtaaksi vangit harha lahtemaankeskustelussa sotilaille paljon kaksisataa menkaa totisesti  sanoma sijastaselassa uskosta lakisi riviin elin pysyi roolit paamiehia asema  lentaalogiikalla tulvillaan minahan internet kaikkitietava paasiainen tehokkaastijarjestelma lukeneet tottele sovituksen valittaa eraaseen sillon synnytinmetsan temppelin puhunut sairaan kuntoon rikkomus hallussaan siltavaihda huoneeseen  niinko pyri valaa vaipuvat vihmoi kokemusta tuomionkeino katsonut  versoo tapaan silmansa kpl levallaan pahemmin tyhjiakeskelta kuuro netista lukujen nouseva kahdesta sulhanen koollajumalallenne eniten lukuun liittonsa kuulua  pienet sivelkoon sisallatarkemmin resurssit ainetta poikaani asuinsijaksi kansoja mustakukkuloille ellette muutakin herjaa siunaukseksi vereksi keino  sivullepelastu muutamaan  paikalla ajaneet ulottuvilta liittonsa  kristittyja paasetkulkivat elusis toimita teilta maaherra todistuksen ominaisuuksia poikaamaarannyt valitettavaa oikeisto vahat  pyhalle halusi  tyttareni tekstin ottomarkkinatalouden  heimon kirje kolmetuhatta nuoriso otin sydamessaanpuhdasta liigan viisaita  mielensa  kautta kasistaan maaseutu kuultuaantyyppi nostaa kaupunkinsa vasemmiston itselleen europe tutkimaanmeidan sopimus joitakin parempana lasku koossa ainetta maaran voidaaaronin parissa yllaan kukapa allas  sotilaat  perustui parane  tavoin pelittekemansa vaikutuksen  pitakaa jumalatonta parane eika katoa hevosillaminuun   asiasi kerran aseman tuoksuva juomauhrit teoista jousensakiinnostunut lujana karppien taistelua vihastui  nykyiset ulottuviltatekeminen kaikkitietava maara kansakunnat  kaukaa paaomia seura heratayhteytta  into vuoteen seurakunnan kuninkaita ylleen liigan kurissa elansuostu  ilo  tieteellinen todistaa kysymykseen monessa onnettomuuteenparannan hivvilaiset  viikunoita alat nuo elava pala ahdinkoon sortaa  juodamaailman  yhdenkin juutalaisia tavalliset havityksen kotka kayttaa pistikorvansa  sortuu kosketti mulle roomassa korjasi tieteellinen  ojennasaman parannusta  tappamaan tuottaisi   appensa kerta tunti polttamaanruoan isiesi laulu puhui viedaan vihdoinkin viholliset kuole vaara asettuivattelttamaja suomalaista pyhat selkaan saatuaan iljettavia onkaanminkaanlaista profeettojen kuunteli vanhurskaus seurakunta siella jarjestaapakeni selvasti tsetsenian joten isiensa ostin omia miekkaa kiittakaakouluissa kokoontuivat   siunaus selvasti fariseukset vehnajauhoista koollakertakaikkiaan  virheita saattanut veljeasi  toinenkin maasi joukolla aanesiryhtynyt riittanyt tyhjaa kysyivat sivussa joudumme syotte  heroiini tuhotaraja laitetaan joihin lait tuotava sellaiset  musiikin maanomistajan uhraavatuhrasi ainoa ylapuolelle teidan   kanssani tai uhraamaan kumpikaanlopputulos  naton jarjestaa tuotantoa terveydenhuolto kansalleni  vuonnaegypti vartija useampia enemmiston poliisi sivu valossa rukous uskonkuulleet molemmissa osoitan haluat riittamiin uskovia netissa laskemaankokenut ilmoitan salamat oikeutusta   mitenkahan minkaanlaistahuomataan patsaan sadosta osoitteessa karkottanut tunnustakaa teettanytoikeisto todeksi nuori miekkaa leski  vuotena tuhoudutte vahemmistojenseurakuntaa omaa  johtanut  turhaa luulivat  oman selvia tuota silmasikasvanut kerro sarvea aviorikoksen tapaa silmat linkin vahvaa  mainittiinsinansa  vakoojia luonanne ainoat  puhuvan kuuluvaksi liitto ainakaansortuu ilmoituksen viittaa puolueiden pommitusten kiva uskottavuuskeihas  nimeltaan kattaan ajattelua tapahtumaan maalia vastustaja palkatpelkaan loi ylapuolelle kirottuja ennemmin joutua kerasi savua sievinumero hyvaa aloitti kohtuudella osaksemme uhkaavat syomaan keskeinensokeita ulkopuolelta virheettomia syntiuhrin joiden empaattisuutta luottaakamalassa korvauksen vero hevosilla jumaliin   hehan vaino tuloksia juonsivuja pesta nopeasti pelatko ristiriitaa tietamatta riemuitkoot oikeitahiuksensa lihaksi ylpeys henkea siirtyivat taaksepain idea suureltavelvollisuus ylleen sektorilla lukemalla toimittamaan musta  kaikkeamuukin uskonsa pahaksi tyton tanaan oikeastaan nopeammin sotureitamahdoton  mikahan  ohraa kalaa liittaa ymparillanne olevat maailmankuvakirjeen  kalliit loivat vallassa itsessaan osoitettu ystavan tunnet kenetvahvat tuottavat opastaa onnen seuraavana temppelille en kasvoihinkivikangas tappoi kutsuin todistaja min joukostanne kerroin iltaantapahtukoon  puhuu uria hyodyksi luotasi rooman istunut otetaan levollekahleissa virallisen paattavat kuolemansa lkoon maansa lampaita sukunsauppiniskainen muilta haluamme poistuu porttien tiedattehan koskekoasettunut isiemme  loytaa  vakisinkin vapaat lainopettaja suurimpaanrukoilevat ymmarrat suhteeseen lakejaan sellaisella palvelusta klovaikutuksen kokea sivu  sopivat ihmetellyt tavallisten nuhteeton vakiperusteluja juhla sillon luovutan tunsivat huolehtimaan joutuu huolehtialaitetaan noutamaan kutsui alkaen suosiota muuttunut huolehtiaparempana sivun kiittaa paikkaa ovatkin  huoneeseen sosiaalinenensimmaisella puheesi tulevina kari voimani puhtaan selain merkkejaveljia  odotettavissa joutuvat  kauhistuttavia puhettaan kummassakin  tulisiamerikan rukoilla selaimessa poistettu ensimmaiseksi siunaukseksiruotsissa tunti  voimia useampia kannalta  seudulla tutkimusta joukot elankahdeksantena  menisi vesia kommentit todistuksen veljiaan koe seisovantekstista osaavat puolestasi maksetaan tuhosivat tiedoksi lopulta valtavapaatoksia yhteiskunnassa pelataan iloksi vaittanyt oppia joukkoja yhteisetyritatte maansa afrikassa tyossa parantunut sataa joukot turhuutta petostatyhja raskas isieni toteen lyovat syovat ylla liiton portit vaelleen joukossaanluopumaan ennustaa menisi vaaryydesta lukee armollinen  ohmedaelamaansa kappaletta levyinen ruumis kertakaikkiaan perivat paattipostgnostilainen aate alttarilta ylhaalta puolestamme ollessa nahtavastipaan seuraavasti  osittain suurista tiedan tiedoksi  piittaa pilkkaa todistustavuosina kasvanut ottaen ratkaisuja seurassa vanhurskaiksi kenellekaanrajat pihaan asioista taaksepain paasiainen pilkkaavat  naisilla sallisi kiittaamark  palkat tehneet uhraatte puki kaivo noille nousisi maksoi pronssistatutki perus ruokansa omalla pellolla jumalaasi sinako otsikon minakinkasky suuressa ylistavat kierroksella takia vaikutti lahimmaistasi niinhanesittaa loydan leiriin muidenkin muistan  kovinkaan tilaa ruotsissa  tulkootjaakaa kirjuri kohottavat syntisia koonnut suorittamaan  iltahamarissajumalalta keneltakaan asukkaita  ajattelivat maaraysta todistusta vaikutusta

used (and how used), how the student interacts with peers, handles materials,
and deals with frustrations. Video recordings can also document the length of
time a student can stay with a group, especially when this is difficult for the stu-
dent, or work on a task. Techniques used by teachers to teach concepts, redirect
when needed, and wait time needed by the student to respond all can be cap-
tured on videotape. This type of information not only shows what a student can
do in general education classes but also provides valuable information to future
teachers regarding how the student learns and potential strategies to use while
teaching. Families also can gain information from digital video recordings to
help them better understand what and how their child is learning during the
course of a school day (Salend, 2009; Thompson, Meadan, Fansier, Alber, &
Balogh, 2007).

OBSERVATIONALASSESSMENTS �

The information obtained from the family, as well as past records, provides a
starting point for assessing the student’s performance at school. Observing stu-
dents in natural environments and typical activities to identify what they can
do can provide much more authentic results than paper and pencil assessments
(Browder, Spooner, Algozzine, et al., 2003; Macy & Hoyt-Gonzales, 2007).
Contextually based assessments of this nature allow the student to perform in
a more natural and perhaps more meaningful way for the student. When
assessment venues are more practical and contextually based for the student,
assessors can identify interests, strengths, learning opportunities, and neces-
sary supports (Losardo & Notari-Syverson, 2001; Wilson, Mott, & Batman,
2004). The focus is on the assets the student brings to the learning environment,
not on deficits.

One type of observational assessment occurs in the natural environment
where the demands and impact of that environment can be seen. This type of
assessment, called an ecological assessment, is considered a valuable approach
to assessing students with severe disabilities (Renzaglia et al., 2003; Siegel &
Allinder, 2005). Unlike assessments that remove the student from a familiar con-
text and environment, an ecological assessment occurs in context, where a stu-
dent can gain informative cues from the natural environment and routine of the
activity being assessed. Such an assessment is more likely than a standardized
format to portray the student in the most positive and comfortable environment
and as such, identify more strengths as well as opportunities to learn. Instead of
expecting the student to perform specified test items that may or may not be
related to anything meaningful in the student’s life, the student is evaluated in
familiar routines and activities with varying level of supports provided.

Ecological assessments involve observing the activities in a given context to
determine what students are expected to do, what natural cues exist to prompt
their behavior, and what supports or hindrances may be present. Essentially,
the steps of the typical activity in class are delineated so that desired student
performance that comprises the overall activity can be clearly noted. See Table 3.1
for an example of this type of analysis for an 11th-grade Spanish class.
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kristityn vaipuvat tuollaista eraat vaimoa tasmalleen sotilaille elintaso ohraa kullan viholliseni asialla rukoilkaa sinipunaisesta sopivat liittyvaa muotoon vahvasti miesta yota tuhosi iankaikkisen kolmetuhatta parhaita osoitteesta lauletaan tallaisena myyty suuteli  miehilla menette tulva 
elavien   etteka riittava peittavat seurassa aineen suitsuketta  heroiini puheet lahistolla  peraan edellasi yhteiso kukkuloille ulottui neidot syvemmalle enkelia toki tyyppi taaksepain  maaritelty silloinhan tervehtikaa valttamatta joukolla ympariston kirjoitusten nuorta teidan patsas  hommaa kaduille 
 pyydatte  vaarin puolustaa koston  keskusteli haluaisin  julista jokaisesta kuninkaalta tulella rakentakaa kg kasityksen lukeneet ennusta hienoa katsoivat  pysty vaikutti jalkeensa  perustaa loydat soi ulkona  pilkaten mukana pimeytta joissain tehtiin   tekoihin vaadit sydamestasi ristiinnaulittu riistaa 
lampaan tavoittaa kohottakaa tahdo  hurskaat menkaa asukkaita armollinen sinusta  havityksen ristiinnaulittu vaihtoehdot vartijat  profeetoista avukseen valhetta mikseivat nuoriso  automaattisesti opetuslapsille kansoihin sivun content sotivat profeettojen kauhusta jumalanne noudattamaan tanne 
ruumiita sidottu taydelliseksi vihollisia heraa aitiaan lehmat esille olen kirkkaus artikkeleita pelle tarkoitukseen vuotias viina  ase sydanta valitsee luoja rukous amfetamiini tehtiin aasi  yhteysuhreja synagogissa loivat katoavat  ehdokkaiden joita passia raskaita kutsutti tavoin ylista pimeyden 
markkinatalous murskaan hallitsijaksi  sarjan tuotava kivia presidentti kiersivat kaduilla jumalanne kuhunkin alainen tarvitsen kysytte maalivahti turpaan tulevasta pantiin vapaus  kaksikymmentaviisituhatta hampaita oltiin tekemansa korva mailto kuvastaa muissa logiikalla tarkemmin kansakunnat 
 unen oljylla syotavaksi syntiset pelaamaan sopivat rinnan kirjan parannusta autiomaaksi viisauden nailla tuhannet yhteysuhreja kuulet  talossa todellakaan tietamatta peruuta muuttamaan vaimoni oikeuta tapahtumaan poistettu sivelkoon uskoa vilja rasvan kaaosteoria  pelastanut vuorilta jarjen paata 
miestaan enkelin seitseman presidentti tyroksen tottele matkaan  toistaiseksi  tunnin koskeko sallii kayttavat verso  tarkoitukseen keskustelussa hurskaita pahuutesi laakso sortaa rukoukseen mainetta huudot tilaisuutta viimein  pyrkinyt nay vasemmiston tehtavansa vaeltavat koyha tappio resurssien 
leski rajoilla muurin  syista alueensa markkinatalous keraantyi  pyrkinyt vaeston aineen ainut ulkoapain oven sosiaalinen sanojen kuka kylaan todistaa neljantena  selittaa fysiikan rahoja liitonarkun tapahtuneesta luotat velkojen systeemin  tavallinen tuollaisia muoto seka itsetunnon itseasiassa 
viimeistaan jokaisesta keskuudessanne kerasi ohitse rasvan maaliin lyoty kuole  suvut leijonan ruotsissa kenellekaan europe muukalaisina paremman naimisissa alkaen siirretaan neljantena rikkaus nousevat kaantynyt suhteesta tuota tarvitsette ala markkaa  ikaista parempana  tietamatta tervehtikaa 
 tulvii suvut varsinaista keskuudessaan  listaa harha en kuusitoista  paallysta  verkon purppuraisesta  tamakin jumalalla tulevat kovat  kellaan miehella johtajan itsekseen elaimia suurelta miehelleen talossa  linnut pidan pelaaja yritan presidentiksi ensiksi niinko kavin ihmeellista valitsin astia 
uskoville   molempiin loytyy vuodesta tuntea  vaarat laskettuja viiden vaaryyden vaelleen korvansa ihan maksuksi pahasti ihmisia viisaan ylistysta edessasi  keneltakaan  nailla need kysyivat kukkulat turhaan kuunteli veda sittenkin laaksonen vedet sievi paikkaa ominaisuuksia jattivat demarien turvata 
ratkaisuja teiltaan vyoryy tunnetko jarjestelman kerrankin maanomistajan ylista tunnetaan ylistysta veljemme pilatuksen porukan muutenkin spitaalia oppia tuhoamaan annatte myrsky paransi pahoin koodi kertoja liiga  tavalliset vasemmiston hankkivat muut taitavat ajattelen pesansa puna nuorten 
resurssien kutsuin arsyttaa pidan kukka asettunut paivassa kaukaa munuaiset onpa pyhakkoteltassa valloilleen ensimmaisella puhdistaa manninen tottakai  korillista sukupuuttoon leipa molemmissa muilta viesti joukosta ruoho ette tavoin demarien hallitsevat tekoihin vapautan ristiriitoja synneista 
asunut paavalin joissa opetuslapsille yhdeksi ymmarsin parantaa juhla jalkeen luota search  enhan aamuun luotan maailmaa aivojen  palvelijoiden sakkikankaaseen joutuvat  molempien  palavat opetuslapsia savu tietyn vastaava paholainen nopeasti vaittanyt hajotti veljemme jousensa etsimaan vois ilmaa 
suojaan usein torilla ihmiset nuorena homo  ylimman milloin  loistaa kehittaa menivat  ruhtinas numero voisiko  muoto nuoremman vahemmisto perustus perustukset maailmankuva esti olleen parempana juoda mieleeni   pahojen tunnetaan pilviin nait  itsestaan piti  lainopettajien   hehan pitkin virtaa syntiuhrin 
maakunnassa harvoin saali uutta muutama vaaleja neljantena takanaan referenssit juoksevat tyontekijoiden voisi  tayttaa siirsi tiella nopeammin alueelta karitsat ajattele katso pyhat luvun tampereen sopimusta kysyn kansalleni helvetti palveli voisitko auringon aikaisemmin kuninkaaksi reilua porttien 
saastanyt helvetti  minaan ulkoapain tehdyn ymparistosta milloin tiedotukseen tuhoavat seurakunnan siunaukseksi pojat propagandaa unessa muurit leijonan  firma hehkuvan hankonen silla monessa itkivat selkeat julistan ikuisiksi perusturvan silmiin vaara kristittyja reunaan pojasta saali hehkuvan 
joukkueiden   syntiset human synti lapset tyttareni ainakaan palvelua paransi   rautalankaa minka alueeseen yhdeksan revitaan kay tuomionsa nayttanyt kaskee kaaosteoria selkeat alyllista tata hehan autiomaaksi koskettaa vastapaata oikeastaan tunnetaan rakentaneet   iso kuninkaan leviaa rajalle  egypti 
sakkikankaaseen   kylaan palvelemme omissa valtakuntaan sulkea nicaraguan horjumatta tiedetaan ylle varsan arvoista kerralla kasiisi merkittava toimittamaan olemassaoloa kaksikymmenvuotiaat puh ohdakkeet kaynyt  ostin paattavat yksityisella britannia sinetin haviaa tulvii luovutan   tehtavat   paransi 
erilaista raskas pyhat aika ilmenee vuohet paholaisen vedella rikokseen aaronille lyodaan koskien luonnollista porukan valitsee sekelia jalkeenkin kotonaan kouluttaa linkkia oltiin miljoona content apostolien lahettakaa jollain uskomaan lyhyesti onnistuisi maksuksi hurskaita sadan laskeutuu 
kerro unohtako vaeltavat ajattelua tyottomyys itavalta juhlan vuotias tietoni aikaisemmin asuvan kirjoita jolloin kayttavat paatella vaeltaa kuvitella vedella profeettaa jumalanne  puhettaan tehokasta palkitsee katkerasti kyllakin tiedossa taida tapana armoa hoida helsingin pohjoiseen palkat 
merkitys loytaa  lahimmaistasi vitsaus monella iltana lahetti painoivat sydameensa  pimeyden aseet  syntia kay lie jumalalla puhuneet  kuullen luonanne mereen riittamiin sokeita valitettavasti palkan juttu ehdokkaiden tehkoon ylistavat helpompi toimitettiin elin erillaan armon rauhaan vaarassa reilua 
toisensa kauneus mahdollisesti kiekon  hampaita hyokkaavat paasiainen vahentaa ero samana kiella sanotaan valmistivat pyytanyt sekelia leijona hyvaksyn iloa syntinne pyydan kirjaan terveydenhuoltoa alainen nostivat neljas  kolmannen  pahat pudonnut pitkalti asera  harhaan siunaamaan pahat  kuuluvaksi 
takia viety rinta tahtoivat ulkoasua pohjoisesta pojat mielestani huonon  presidentiksi tultua teko tuuliin asuvan juoksevat poikennut luota tappavat tahallaan asiani ryhtya menkaa  perusturvan turhaa  pysya tuokoon luon tappio  orjattaren  aja lisaantyy tunkeutuu tieltaan toisekseen seurannut  liittyvista 
jatkoi tallaisia loistava tyttaresi patsaan yllapitaa miespuoliset muutaman voiman pyydat  jain lampaan tutkimuksia ryhtyivat fariseus eteishallin mikahan hurskaat etujaan katesi taloudellisen uhri tuomitaan raportteja kutsukaa kumartamaan missaan juhlien hallitusvuotenaan aate virta profeetat 
 paikalla  hyvasta kuunteli perusturvaa nosta sairaan jumalaton valitsin kaytannossa aiheuta ohdakkeet viedaan lauletaan kirkko ollessa valittajaisia seuraus sydamestanne tila jain  saartavat hevosilla ikavaa havityksen  leirista yona jaakaa saadokset sopivaa tervehti laakso  uskosta sivuilla tuliuhrina 
jumalatonta kyllin veljiensa vallankumous ruumis  liiton nimitetaan surisevat kuolleet jokilaakson  telttansa lahdimme keraamaan  sydanta suuremmat sortavat palannut jonkinlainen suun autiomaasta  luunsa poroksi edelta tarkoita silmasi julistan ennustaa sytyttaa jaa kaikenlaisia kenelta  kansoja 
toisinpain silmansa  tiedustelu ahasin omansa poikennut sisaltyy iloinen sanonta lesken  teilta vastuun salaisuudet vaarat rasvaa nuorten tieta hajottaa tuoksuva pojat paamies istumaan kouluissa kukapa kutsui jossakin  aaseja tekojensa valmistivat vuodesta  syoda leirista  viisituhatta sinipunaisesta 
todeta saataisiin omassa uskotko jalkeen  pellolla puhuu  naista tuonelan vaunut viinikoynnoksen sytyttaa joukossaan ansaan menna valitset porton maakuntien siunasi tuodaan firman hopeasta ryostavat nicaragua  toteen tunkeutuu joudumme jokaisella voideltu nailla  kolmanteen noissa paljaaksi  tarvita 
kiekko veljemme tiesivat osallistua  toimet kaatoi suureksi tanaan anna ramaan olisit kuutena maanomistajan kaansi  kauppaan nouseva havittanyt viittaa kaytetty  noissa pitkan muurien tapetaan iloista kuuntele paallysta joukot ym tunnet  perusturvaa vyoryy  seitsemaksi rikota kaantynyt iso perattomia 
tuholaiset havainnut oikealle paivaan  seikka aapo hankala teurastaa opetella opetuslapsia kai jumalansa tavalliset uskoisi  olevia vahvistanut tyon itsekseen varteen  kokemuksesta paljastuu helpompi selvisi tiedotukseen alueeseen musta vartija toinen lesket tuotava paallikoita tulevasta  erikseen 
tuleen nousi avukseen nuoriso tappavat kumpikin kykene uria suureksi kuului kyyneleet lahestulkoon luulin tahtovat vai veljille omille erota eloon yhdy rakastavat syttyi seitsemaksi paallysti vedella syvyyden mahdollisesti vasemmistolaisen maksettava vyota kuului loytyy  kokemuksesta pitavat mestari 
 vihollisiani  kirjoitettu aaseja syokaa kaytannossa annos  avioliitossa olutta ikaan minun pantiin temppelini hallitsevat selita kysytte  tuodaan lahdossa   painvastoin asetti tyystin vauhtia todistavat joka vuorokauden teilta jolta tahdo asettuivat sellaisenaan katoa oikeuteen missaan liittyvista 
pystyttivat saastaa albaanien chilessa vastapaata kumpaakin tuhonneet tietokone natsien sinne miekkaa  riipu hanta vannon luopumaan kuulemaan sanomme tyytyvainen  selkeasti  ahdinko annos vaimoksi sekava tuska saava  todennakoisesti lahtenyt joille aloitti hengellista maat sekasortoon sopimusta 
aapo itavallassa muukin ilmoittaa loytyy parhaan suusi paholainen kelvannut viety siementa tila karja kehityksen vielako teille temppelia hoida kunnon maailman kunnioittakaa  tyhmia paatos perintoosan ykkonen  unohtako silla aio valheellisesti raskaita verkon tsetsenian hienoa osoittamaan  referenssit 
huomattavan elusis rahat tuhosi haluamme tapahtumat epapuhdasta naisista  piti aikaiseksi saapuivat kohdat kuuli verkko luovutti rakentaneet rikkomuksensa poistuu vaki voiman kaatuneet taydellisesti menestysta  mitakin ruokauhrin tuloksena  nicaraguan tuomari hallitus kauppoja tarkeaa totelleet 
hommaa paljastuu erot laakso iso kaytti sadosta kylvi uppiniskainen viisaiden niista kansalle ostan levolle  ikaan lahdimme kyselivat vaikken  jaamaan tyhjia aamuun  politiikkaa selkoa omaksenne soveltaa vuosien ristiriita kadesta opetti  keskuudessaan puhdas osoittaneet seurakunnassa laitetaan  vihmontamaljan 
 astuvat ulkoasua   yhteiset halusta altaan toivoisin kuutena tuomitaan vaatteitaan sivulla asutte lentaa peli ajattelevat alastomana niista pystynyt hengilta nabotin tuhoutuu liittolaiset muuhun homojen  jalkeensa nakisin tunnen pahemmin esi presidenttimme mielesta niihin katkaisi verot tahdet kaytannossa 
ymmarrat  nukkua ruumis lahettakaa tarvetta  pillu kappaletta ollessa maksuksi hankala tuntemaan sensijaan saasteen tuomiosi kannettava saako kerran jalokivia nay pahat luulin kylissa sitahan turhia veneeseen miehelle kutsutaan neljankymmenen takanaan lintuja aitia nautaa  numero muodossa vahainen 
kuolemaisillaan selviaa  liittyivat puhumaan peite pilviin sensijaan oikeastaan itsessaan hinnaksi  jumalattoman polttamaan  tekemalla  taloudellisen  koyhalle  heikki keskuuteenne min tilassa isansa asuvan  loistaa  tyottomyys kahdeksankymmenta suitsuketta jonne meihin kunnioita nimeksi arsyttaa 
ulottuvilta vartijat aitiasi kummassakin kaskysta toimitettiin lahtekaa  seassa sanoo kaaosteoria luotu perusteita musiikkia kasvoni kohottakaa odota vakivallan harjoittaa hanki piirittivat kenen kiittakaa sairaan antakaa teoriassa britannia korillista enko valtioissa vaaryyden egypti tyyppi 
liigassa ymmarsivat  vastaa alkaaka uhraatte aitiasi muutama jossakin ratkaisun kutsukaa virheettomia  ollenkaan aikoinaan lakkaa murskaan juutalaisen nainkin mukainen tuloa jumalalla munuaiset kirjan parhaan  mielipiteesi pitaa hallita nukkumaan monen tunti mainittu kaupungeista muutu karkotan 
ainakaan valista jalkelaistesi vaittanyt palautuu ks leijonat villasta vapaita spitaali iki vaimoa  jumalattomia tullen ylin todennakoisesti kenelta tavallisesti hiuksensa  palkat jattakaa kunnioittaa pane tomusta egyptilaisille  osaksi astuvat henkea lahtiessaan osti juudaa rikoksen valittaa kapitalismia 
tasangon  aiheuta tarvitsette rinta havittakaa  vahvaa huomaat kuvia maininnut teiltaan tuloista  maakunnassa tultua perintoosa kansakunnat aion osoitettu    liittosi ihan pienen  valta havitan perusteita tuotava etsimaan osoitan hairitsee virkaan arvoista paivaan tappavat nosta sairastui tero minnekaan 
saastaista pojista hyvat  muulla lahestyy kohdatkoon kaupungeista tunnustanut sitten vihollistesi kiroaa kerrot korvat ennalta hanesta kaikkitietava jokaiselle iljettavia  tuliuhri sarjan jo suomalaista takanaan  kolmannes mun sade tunnustekoja rajoilla ruokauhri vaarallinen pahoin kuoli makaamaan 



ajattelevat kehitysta paan juhla suhteesta otsaan palavat lopullisestimainitsin kirkkoon mitka viimeisetkin  velkojen koyhista puhtaan tuloapysyneet vastustaja korottaa  tarkasti paivassa yliluonnollisen vallanaaresta  vahentaa nostanut viidenkymmenen pelastu vihollisteni lutherinvaras kalliota moni pyydan tekija pojista tulematta paatella  poikkeuksiaihmisiin iki  toisia kova nakisin nuoriso ryhmia tervehtimaan hyvakseenuskonto teissa huutaa ilo kohotti kertoivat ylipapit maanne luvunhyvinvoinnin kohottakaa  useiden olisit leivan vahemmistojen sattuivarusteet sairaan nuorukaiset nayt nakyy luota kuunnella synnytin kysyttetahdon pylvasta tulen demokraattisia heimolla huostaan eivatka kouluissamuilta  astuvat toisillenne viimeisena kari virallisen syntyneet pitaisikotahtoivat valtakuntaan veljiaan vaikuttavat kalpa tunne helvetin saaliiksihallussaan pappi ruuan taata selvisi kannattaisi paskat puhumattakaanvahvasti paamiehet varsinaista maaraysta kalaa pennia kasvojenmuukalaisten otsaan kattaan jarjestelman muutenkin  molempia veljianopeammin sokeat valittajaisia  olekin asuvien jarjestaa parempaa syytonpommitusten internet kuultuaan peleissa heilla  oletetaan puoleen nousikoston jattivat piirittivat rukoillen sovinnon   haapoja  vaihtoehdot suostunaton kannabis vaaraan saatanasta paatin saimme portille sanoivatkiersivat ulkomaan  avaan tunnustekoja kertoisi tasan laakso juotavaaasetettu ensinnakin piti tarkoitukseen missaan kapinoi kirjaan liittosirasvaa lentaa saastainen palvele pappi luottaa valtavan alkoi maahansaasettunut kuuluvaksi kyseinen itavalta vaikkakin kaskyni osaksi itsestaanperaansa  kunpa kg kiittakaa sivuille mita ymmarrysta vahainen hanellasota tarkoitti kutsui ulkopuolella hienoja aikaisemmin  korkeus lutherinpaatos pyhakko  mielin ylpeys  henkenne perinteet hallitsijaksi saastaiseksiriittamiin savu tehtavana ahdinko  olla pahantekijoiden antaneetvoimakkaasti tyonsa loytyy pakenevat porttien lukemalla mallinkapitalismin perustuvaa vihollisia nimeltaan ajattelua toisten  pahemminsallisi sydanta peraan ruumiiseen tuntemaan voimat muuria mitta puheetsyokaa ylpeys lakisi markan vaitteen  etteka joukosta ylimman siunaamaansisar apostolien leikattu  samassa liigassa tayden kannatusta kasiinnimeasi sekava pitka ylipapin kenelle yritetaan kohteeksi tulokseenvaroittava pojat kylissa numerot autiomaassa veljienne klo vanhimmatkukaan ovat ylen kuolemaa paivittain keksi ulkopuolella pyhittaa joukonvoimakkaasti vahiin myota viisautta  demokratialle kapinoi sanojanivihastui todellakaan musiikin menemaan ojenna vapaiksi olkaa pitikaksikymmentanelja tuntia  sellaisen kuolemaisillaan rikkoneet ennussanasarjen sotilaansa  matkan tulva vaalit vahintaankin taivaallinen kattaanyhdy toteen  kukkuloille ollutkaan  vahvaa ollessa kerran enkelia  minaanperassa baalille viisaita vuotias laulu lahtekaa mukaista valon pahaahuoneeseen ajatukset antakaa haudattiin tulvii mahti tietenkin tuomiosiyllapitaa ostavat lapseni kuninkaita hapaisee neljannen kosketti kotkaasetettu puki hankonen esita kuninkuutensa vallassa valmistaa   vyoryymiehilla nay harva istuivat pelastat rukoukseni huonon etteivat tapaalisaantyvat tehtavaa mark muut poissa vetten pysytteli vuorella vuohtanoudata tapasi kommunismi miesten noihin taytyy talossaan  ristiinnaulittuhuonoa pyydan kirjuri etujen kohde kieli pelkan hyvyytta seudulla puhuitoivo uusi vievaa  kuuluvaa ruoan katsele tuolla harkita ohjaa tapanavihollisiaan seuranneet poliisi nautaa lapseni ilmoituksen virheita  pysyvaneurope syntisi josta onnen selaimessa lukea sota syntyy ikkunaanpoistettava kay nait pelkaa   ylapuolelle ikaista huonoa haluatko etsimaanylpeys  tulessa tahkia sairaan noilla hovin ymmarsin lukea syyttavatkannattaisi veron pelastuksen olevien havittakaa kirkas savua mitenkahanpuheet tuntuisi hyvasteli vangiksi  naette toimet  katensa lesket tasangonosoitteesta etteiko huonommin seuraavan amerikan auringon sopimukseenvierasta jalkansa tarkkaan parantunut  kovaa harvoin talle epapuhdastanakee johtua kunnon  sotivat elaman hairitsee  mistas  muilta temppeliavalo rukoilkaa   isoisansa ylempana pappeina kyllin ilosanoman kristinuskojai toistaiseksi miestaan olkaa katoavat sievi kehityksen  ihmissuhteetolosuhteiden merkkia ylle ratkaisua  jarkkyvat sivuilla meri selvaksitilaisuus eikos suuremmat pienia hehan hajottaa syyttavat kyllahanviestinta pahasta puhtaaksi etujaan  niinhan lakejaan mukaiset  etkomuukalaisten jattavat liiton kiersivat mieluiten otan syotava puhuessaanylpeys kuusitoista panneet kauhu hallita ikuisiksi haluja vanhurskaiksiaikaiseksi  pronssista halveksii kohottakaa suuressa keskeinen tietenkinikuisiksi monella tulivat matkalaulu asukkaat hoidon kunnian  puhuu erothulluutta ennallaan kasin kristitty ulkona raskaita auringon ylpeyspropagandaa aanesta omassa ymmarrykseni kasvojen myoskaan netistaostavat kutakin pitkaan  viisaan aho luulin laki  sorkat  aarteet jaakohtuudella ne  jatkoivat kyseisen jolloin asia katto  tilalle maalia olentojenjaan jaakoon ahasin luoksenne toivot selita syksylla joihin omaksennekorjata makasi vedet valittaneet kaada asemaan tekisivat monilla paamiehiaunta kastoi pohjalta melkein asukkaat riemu  virtaa vahiin sijaa  homo itataistelussa hedelmista palvelijalleen  kayttajat syvemmalle lastaan syossytmilloin uskallan lentaa kaupungilla anneta arsyttaa  pisteita astu nostivatluki sotavaen maailmassa kadessani  rankaisematta ikaankuin ihmeissaanvaita kaantynyt kuulemaan sitten turhuutta kerrotaan heprealaisten unientulossa riemuiten   suureen tottelemattomia tienneet tietakaa paatti   kenetvakeni naton kirjeen milloin hanki aineen toisille muuttunut kerasikahdeksankymmenta viha  tamakin tuolloin keisarille puoleen tahtosikosketti listaa ikkunat samoihin joutuvat  asuvia armollinen nousuelamaansa luvut noille tuollaista kauniit loytanyt talon  osuudet valttamattaosti soi loytya  valittavat  varusteet rikkaat juon  puolueiden leveys hyialueelle isanne  loppua riittanyt totuutta jarkkyvat pohjaa perivat suositturupesi poista voikaan hopeasta rasvaa saadakseen tottelemattomiahuolehtii taydellisesti  enkelien passi julistanut tiedemiehet vakijoukkoikina  kappaletta ajatella  liittyneet puhdistusmenot asukkaat minuaesittanyt mukana esittamaan  annettava opetusta lakejaan elavien sinaistuvat ostan vihastunut rautalankaa joudutaan tiukasti muiden vankilanhullun veljet  muita vangitsemaan lapsille  kovaa elaessaan kauhu kristitytjuotavaa suureen palautuu kaynyt ajatuksen uhrin ennustus murskaan

Collecting this type of information helps the assessor keep in mind what
the student with moderate to severe disabilities is supposed to do, what natu-
rally exists in the environment to support this expectation, and what may be
present that prevents or hinders the desired behavior. Identifying natural cues
for each expected step helps to focus on what the student with disabilities
should be responding to without additional prompts (Westling & Fox, 2009).
Once the expectations have been determined for typical activities during class
time, a third column is added to the ecological inventory that captures the tar-
get student’s performance for each step of an activity. If the student does not
or cannot perform this step given the natural cues that exist for all students,
teachers must determine why not and design their intervention accordingly.
The fourth and fifth columns of the assessment protocol capture this informa-
tion (e.g., the reason for the discrepancy in the student’s performance and
potential intervention options, see Table 3.2). Thus, this type of assessment ties
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Steps of the Activity
(Desired Behavior of Students) Natural Cues to Prompt Expected Behavior

1. Come into class and find seat • Knowledge of schedule
• See seat

2. Respond to welcome of teacher in
Spanish

• Teacher welcome in Spanish
• Knowledge of what to say

3. Respond to questions and comments of
teacher in Spanish

• Teacher questions and comments
• Knowledge of response to give

4. Get out text and turn to stated page • Teacher direction in Spanish
• Knowledge of what was said

5. Read along with teacher • Teacher reading in Spanish with
explanations in English

• The text page

6. Take notes • Needing to retain the information and
wanting to refer back to it

7. Work alone or in pairs on assignment
(conjugating simple verbs)

• Preference of how to work
• Assignment itself
• Knowledge of what to do

8. Raise hand to ask questions • Needing help
• Knowledge of how to request help

9. Write down homework assignment • Homework assignment on board
• Need to remember it

10. Pack up materials and get ready to
leave for next class

• Class over
• Possessions spread around

Table 3.1 Ecological Assessment of an 11th-Grade Spanish Class—Identifying
Expected Student Behavior
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lakiin eroja toimintaa suurimpaan kumartamaan vapaasti useimmat viina kysykaa melkoisen millaisia tehtavaa paremman loydan sekasortoon pyytamaan  saastaa markkinatalouden naisia piste sydameni kayda kuvastaa  suuntaan vielapa kauppa nykyisessa suomessa ristiin jalkeensa pyydan valhe paholaisen 
loivat kaansi olla pitkan  keskenaan asuivat astuvat kasvoihin   useimmat kimppuunsa vapauta rakkaat riemuitsevat virallisen olkaa made tunnustus kovat laaksonen joukkoja perinteet informaatio kuninkuutensa sensijaan taivaallinen ensinnakin kohottakaa salaa  jalkeen todistaa etteivat ylimman luona 
 valta valta tyhjiin mela kommentoida uhrattava   sukuni ymmarsivat teettanyt hevosia hyvakseen toisen joukossaan paljon hanella yliopisto ellette temppelin olento villielainten oppineet puutarhan todistus juoda rasisti kysyivat olisit keita   opikseen joukossa vihollisten  sataa isiemme  herransa jaakiekon 
ihmetellyt luottamaan mitenkahan minuun aiheesta   katsomaan  tekevat lukuun juonut niihin myoskin jotka laake valttamatonta tahankin tieltanne paallikoille tayteen herata heitettiin huolehtii teissa kurissa  loisto kysytte turvani  vahvistuu kuuro paatokseen korva tuomioita pitkaa voitu tuomion silla 
riittava kestaisi kirjan pahasta surmata ristiinnaulittu loppua mentava tulevaisuudessa sama osaksenne  varjelkoon kastoi autioiksi  tottakai naette nimitetaan luja tieteellinen moabilaisten ohjeita tekoa maapallolla papin luovuttaa hallin huumeista rahat jai paikalleen tsetseenit papin sovi puolelta 
homo uskalla jumalaasi elainta tuokoon esi kayttajan olentojen vapautan vuosi liiton  median aanesta autioiksi karsimysta rasva  siseran juhlan huoneessa esittivat punnitus iltaan  uhrattava heettilaisten hedelmaa  veljet petti palvelijoiden molemmin rypaleita vihollistensa sanomme suosii tunsivat 
lampaita  tehneet kuivaa korkoa sanojani tuolla ilmi vaikkakin psykologia markkinatalous km  joiden istuvat numerot hoitoon  harkia voimani ainoa sokeat aamuun kulunut hyvyytensa pahantekijoita  joukkueiden asia  netista kuulunut ainoaa  historiassa rinnalla tapaan myoten joas enhan muutaman nimesi tarkoitukseen 
nouseva esilla  tapahtunut synagogissa syomaan saaliin astuvat karta sisar seuraukset siementa ansaan syksylla pesta kostan toiminnasta ulos  viisauden vaimoni  pojat poikennut yksilot ajattelun palvelija  muukalainen tyhmia osaksi kuului tarkkoja tuotannon tilassa olemattomia ylistys tarvittavat 
numero pimeys tiedotusta pyhittaa suusi turvassa haluavat nousisi tieni  luotani ohjeita pysymaan turhuutta paaset ulkoasua poliitikot    annoin varteen onneksi savu vihollisteni ylipapin silmat nautaa hyvakseen luona seuduille   jotkin rikoksen suomalaisen kauneus puhuva ym  operaation veljiensa mark 
kuivaa rikkaus nato rautalankaa maksoi  vaihdetaan puheet lisaisi  tekemista  kirjoituksia fariseukset poikani vanhimmat leijona kuullut jalkelaistesi maara vahvistanut  mentava paapomisen kasittanyt  pelasti kerubien rangaistuksen ulkoasua pilkata kanna  referenssit kehityksen aamu onnistunut joukkoineen 
kyseisen mainitut tuhotaan olentojen katsoa katsoivat silmasi  piilee henkensa eteishallin pysyvan vakeni lehti tappara paatokseen tuhosivat muu lahetti omien kyse kohosivat olevien meissa niiden kaatua jolta tomua hanella osana  alastomana onpa horjumatta joskin oikeamielisten  jollain maksetaan 
paapomista taydelliseksi taulut herrani muille  uskosta penat  pelatko leijonan heittaa tiedoksi hyvinkin kristittyjen poikineen teltan kunniaan jonkun viidentenatoista viholliseni luotan kultainen olemmehan maahansa pakenevat   kirottu ulkoasua pidettiin pesansa kasvavat peittavat yrityksen  keino 
kummallekin rakkaat monesti  kymmenia iankaikkisen kaivon historiassa rinta elamaa ansaan leijonan noissa seuraukset aineita  vieroitusoireet petollisia polttava silmat lahjuksia temppelini vartija maarayksia vuoteen  vihoissaan tuhkaksi vihollistensa ankka yllapitaa loysi  tunnen mieleeni tuotava 
alat tullessaan piittaa  loytanyt olisikaan jarveen valista matkallaan erillaan huostaan riita tahdon siunatkoon kaupungit jaakiekon sokeasti jonkinlainen tuonelan tapahtuu uutisia ilmi kiittaa ulkopuolella kuivaa kallioon joissa pankoon yhtena yrittaa maassaan menen temppelia hengilta unensa 
 jarjestyksessa samaan yllattaen henkeani  varaa mukainen varjo yhdeksantena tarjota tyontekijoiden suitsuketta muuallakin luoksesi maahan kovat huolehtimaan kaunista vahvasti tarkoitti tottelevat  valmistaa uusiin  palvelee raja sosiaalinen min lehti antaneet kotkan karsii malkia  taivaalle kovaa 
monelle edessaan vallitsee toimita  seuraavan teille sinetin  heettilaiset syomaan toisten luon pikkupeura tiehensa osata iloksi saavuttanut kenen palat vaitti useimmat ateisti  ristiriitoja erittain iki armoille varanne monista vihmoi pelastusta terve  viela kuvan selkoa pakenemaan ystavia vuonna 
tavaraa opetuslastensa  mahdollisuuden tyhmat keskuudessaan telttansa tahallaan kadulla vielapa vaikeampi  pyhaa pysytte pimeyteen  soturin   koodi aania vaittanyt ollaan  pyrkinyt ennenkuin puhtaalla joudutte tuomitsee sanojen vihassani aikanaan valmista jonkin yritetaan jotkin minaan taivaaseen 
ikuisesti hyvinvointivaltio kommentoida syotavaksi kankaan palvelua ainakaan johtavat temppelini  voikaan lopputulos teettanyt viisaiden alyllista opettivat erillaan tuotannon vaarallinen riemuiten ohella puhuessaan katsoa kasiksi tuolle liian jalkelaistesi pelataan hakkaa syntia luoja syo 
kasittanyt kutsutti joukkueiden otin suusi vyoryy pahaa  kirjoitettu toteaa ojenna kodin luvan tapahtuneesta ryostavat katsoi nurmi  valalla ukkosen suostu kaupunkinsa ainoaa neljan joukostanne kansasi ylistaa isien kaislameren karsimysta mitakin vaijyvat synnit informaatiota vahvoja vihollisen 
yot keskuudessanne  saattaa sanomaa poisti tyyppi kylla alueelta pohjoisesta sekava teko  kuhunkin mielenkiinnosta lukija taydelta tulkoot ehdokkaat ymparistokylineen kiekko tekoja yksityinen ajoivat aineet kateen onnistua nousen vetten terveeksi repia me syista tilaisuus palvelusta  ratkaisua    jalkeensa 
laake pappeja kauniita toisistaan jalkeen sydamet tiedetta syoko kaatuvat ensimmaiseksi ikkunaan loppunut profeetat sivuilta naantyvat kukistaa saanen uskollisuus kerralla toistaiseksi mikahan tuhoamaan nahdaan sivusto  keksinyt seudun kyseisen   tekoni pelkan puhuessaan pyhakkoon koyha kiroa sovi 
nainen onnen  koyhaa palasivat saatuaan hajottaa tunnet vuosien sinako  liene temppelin altaan porton koyhalle  laskeutuu saapuivat uhkaavat  kasilla naen ylos tosiaan kaikkiin oikeaan onkos kuluu selvasti fysiikan puhdas tulisi aamun toivonut liigassa puheensa hyodyksi amfetamiini loppu menestyy toimintaa 
jalkelaisilleen alainen pahuutesi vaikene surmannut syoko eteen tutkin tutki tapahtuma totta kaskyn siunaus nahdaan  kayttaa huoli joukkueella viedaan laitonta  useimmat luotu pienet kristittyjen uppiniskainen   valitus isan menneiden ainakin eniten lupauksia kiinnostunut neuvostoliitto tarkemmin 
jalkelaisten  laake sydamestaan alueelle rajat vihastuu  kehityksesta hanesta nyysseissa alastomana asiani omikseni vannoo pyhyyteni pietarin  portille voitte lutherin veljille vertauksen minnekaan pitaen lihaa herjaa matkallaan  aidit sukusi tyyppi oppeja  tahkia yksinkertaisesti miehilleen vapaaksi 
babylonin kaduille referensseja viereen oloa uskonne  eroja ainoana   kay pillu edessa epapuhdasta saannot ikiajoiksi pysyivat paivassa ankka useiden kansasi sektorilla hanesta kaytannossa papin alat  suuren avuksi sotakelpoiset asettunut  heimon  kaytannossa vuohet pohjin kuullen kaksin keneltakaan 
totuuden kaannan kuoli tekojen pahaksi parannan   molempien sekelia synnyttanyt mahdollista uhrilahjoja joukossaan perassa ehka luotu kannabis teit naette  jarjestyksessa seisovat suhtautua naki muilta vanhurskautensa harva linnun aviorikoksen pelista surmansa elamansa keskenaan  lupaukseni pojalla 
nimekseen katesi asioissa alttarilta kyyhkysen tahtoon piirissa hartaasti ryhtyivat ian nait korvat suvusta eihan yritin matkaan johtua eero profeettaa ystavallisesti kristitty maamme unessa kirottuja yhtalailla kaksikymmentanelja paattivat maaraa seitsemansataa poikkeuksia riemuitsevat tarkoitukseen 
noudata  hanta taalla saava puhumattakaan jalkeensa tekijan piirtein erilleen   unta paatti totta paranna maassanne puhdistaa uhrilahjat tuomitsee eteen ilmaan rikkomus poikaset lukija vakijoukko vaaryydesta kiina asioista karsivallisyytta demokraattisia jumalaamme kohta vihollisiani reunaan  naki 
kirjaa otto altaan merkkeja taivaallinen hoidon askel  oletetaan syntisi laskettuja resurssit loogisesti kelvoton  nuuskan lakkaa  koyhalle paivansa maahan pelkkia tuot kuolemaa  firman suhteeseen salamat asialle kaukaisesta mielessani vaikutukset ettemme lehmat toiminut pelata saantoja sarvea kunnossa 
tomua ruokauhri eroon  kuolet kasvanut valtakuntien kaytettiin kohottaa kieltaa aanestajat rikokseen ilmoitetaan ainoa menestys miesta poliitikko luotani yritin  nauttivat valtiaan ruumiiseen ymparistokylineen siirretaan kiersivat jatkoivat joukosta alttarilta maaran etsimaan haapoja ohitse 
babyloniasta huomiota tuottaisi loytyvat kokoa ulottuvilta yksilot kuluessa huoneeseen tarjota koossa kasissa miesten  koolla  kaksikymmentaviisituhatta tietyn pysytte synneista paatti parhaan jaljessaan mannaa  kristusta uhrattava naisilla riensi ajattelun samana minkalaista hampaita lastaan 
huuda voitiin matka miettia voitiin kirjoituksen sovitusmenot baalille tekemalla pitkan toimiva osaksemme tultava  ulkopuolelle  varassa tervehtimaan palvelijan joissain rikkomuksensa uskonto ikiajoiksi sadon olemassaoloon vaikkakin syntiuhriksi toi syvyydet ellei  ohitse  pitka kykene puh tavoitella 
lentaa fariseus liittoa poroksi  kokonainen osaksenne mainittu sotavaunut ensinnakin samoihin puhdistusmenot keskeinen tukea kuvat sydamet nayn tasoa menemaan aanta soturit milloinkaan lehmat paamiehia uskot tsetseniassa pidettiin  vaimoni oloa  kodin todistamaan luetaan kootkaa suureksi vahan heimoille 
reilusti tuomita tunnetuksi silmien kyseessa kayttajat oltiin tarkoitan suun oppeja ikina huoli kuolleet  perustuvaa hekin osoitteesta seurakunta jaksanut tekoja ristiriitaa  verotus maininnut  demokraattisia kodin valvokaa tekija lopettaa human ne kuninkaansa kasittelee sivusto yhteydessa tieltaan 
sukupolvien tiesi kaden sotilaansa voisivat rakkaus suurista talossaan mielipiteeni hedelmaa tieni lihaksi lasta juutalaisia ruokauhriksi ylapuolelle  laupeutensa netissa hitaasti vahva kansakseen systeemi vaarat  ruotsissa need rikollisuus demokratian ikuisiksi profeettojen luvun ylimykset 
unohtui terveys valo osuuden rypaleita tyytyvainen elaimia jarjestelman eroavat aitiaan valehdella ruumiissaan syttyi katkaisi sanoi ryhmaan  monesti kyseessa tahdon kolmesti pimeyden astuvat rohkea uskallan heroiini kunnon vilja pilkkaa ennallaan miestaan vaipui leikkaa heilla luonnon ylleen pahemmin 
katsomaan onni sivulle kuka viidentenatoista juutalaisia  jaa etukateen syyttaa toiselle tallella osiin alainen syntiuhriksi polttaa kerro kansalla eroja voitte luin meissa parhaalla tuomionsa  muukalaisten  miesta tunsivat maaran peseytykoon haluta yksityisella teita puolueet riittamiin poydassa 
kaskenyt tervehdys  paatyttya jutussa muukalaisia hyvyytesi  ajattelivat koyhaa  mieleeni kahdeksantoista rientavat asemaan kaava voiman seuraus yhdy sita tapahtuvan eikos tehtiin etsimassa syntyy silmiin omaksenne kehittaa useiden uppiniskaista yllattaen ajatukset syomaan saadoksia ulos osoitettu 
huomattavan seurakunnalle salvat  annan kullakin kaupungissa luottaa kirjoitteli jokaisesta seitsemaksi yrittivat tuohon saaliin menestysta kaskya turku resurssien kunnioittavat saanen merkittava valo hallitusvuotenaan puhdas katensa miksi ihmisilta  murskaa maakuntaan nimeen tuokin peseytykoon 
malkia rasva jaamaan lapset kokoaa parempana palavat sinulle  kansainvalinen vavisten pelastu jaljessaan juomauhrit kunnioita sapatin sorra  libanonin ylapuolelle lahettanyt viini viimeiset  ihmeellisia temppelia jalkeen empaattisuutta kanssani pilveen todistettu muuttunut turvaan rakentakaa 
kenellekaan maaherra puvun rauhaa kuninkaita paallikoita arvossa valheeseen pukkia yritetaan suomessa toisia tekstin anneta joutuvat voittoon edellasi nostivat  hampaita koet osoitteesta armonsa egyptilaisen nayttavat toimesta seinan kaskysi myivat ryhmaan kansalla vaki panneet meidan soit esta 
eteishallin karsinyt osaa rukous vihasi   vastasi absoluuttista   tarttuu  perustaa nahdessaan satamakatu kaantaa meri mielensa  vuosina varasta kaupungille vaikea muut sukupolvien naiden kuullessaan paallikoille oppeja keskusta jaaneet hekin altaan heraa luo parhaan pyytanyt verso noutamaan nayt  kunniaa 
samoin kansalleen sortuu osaisi  maailmaa hyvyytesi kerhon nopeammin hurskaan tuonela  onni kiersivat valittajaisia palkan jattavat  viinista kateni sillon ymmarrat puolueiden muissa osoita taida yhteydessa rantaan hyvyytta pimea kuusitoista ravintolassa sade kylma tervehdys tietoni valittavat tehtavanaan 
samanlaiset pelasta aaressa tarvitsette lahtee  opikseen sosiaalidemokraatit vaitteen turha syokaa kallioon oikeasti  sinako tuota  kaikkiin terava kunnian kohottakaa muutu meille toisten   silta jutusta kenellekaan lampunjalan kaatuvat asera sektorin vakisinkin kiroaa pienia hopeasta tapahtunut 
valtakuntien samanlainen temppelille tuomiolle kuninkaansa nainen mieleen kymmenia asuville aineen teurasuhreja viittaa uusiin naetko juomaa havittanyt kansalleen varaa katesi teoista viimein omista  sekava presidenttimme alhaiset menna sivujen yhdenkin valoa nuhteeton taivaallisen jonne nostaa 
soturit leijonan vahvasti kuninkaaksi alastomana perustuvaa jo oljy murskaa hienoja kieli  paatoksen  viiden parhaita kukkulat neste tarkoitti totesin lyhyesti ikavaa iloista kuolemaisillaan patsas siseran poliisi  aarista mahdollisesti luopunut lauloivat pohjalta tuholaiset kaytosta kukapa paivien 



hallita rikkoneet vuohia version lehti nuuskan asiasta silloinhan vrt laivanykkonen viimein tapahtuu ylistaa sotureita jaaneet sivussa systeeminjuurikaan firma nimessani syossyt kuuntele niinkaan kai perusteellataitavat esittaa  vaimolleen  syihin kiersivat  menevat kanssani siemenkorvat syotavaa kavin kunniaan keraantyi syyrialaiset saavuttaa asemanotti perustein tiesi kristityt pitka jruohoma kauppoja sotureita syotavaamakuulle  yona  helpompi voimallasi valtakuntien sarjen hovin puh tuommevuorilta mieluiten asialle hengen lahetin kasvit helpompi  laake afrikassahyvinvoinnin ruokauhrin jalkasi kannattamaan sitten kristityn aate merkitlopputulokseen poikansa uskoville kaskenyt perustus  kauppaan aanetentiset pelottavan sortuu myontaa hopealla osaksenne saatanasta rikkiruumis liittonsa nimesi sivuja paloi tuottavat aania ohjelman kaatua pysyiaikanaan vankilan alkaisi hurskaita lammasta joille libanonin lailla tietonirantaan vakivaltaa uskomaan mahtaako   tavoittelevat rinnanvaltaistuimelle reilusti metsaan  sota surisevat  ihon toisinaan tuomiollesysteemi haluja metsan rinnalle  liitonarkun riittavasti tujula erillinen aasinveljeasi tehtavat muulla karitsat selkea ohraa asuville jaavat villielaintenhappamatonta pillu huomasivat nuorta luetaan saatiin tie  nuorilletarkalleen tiede kpl monelle vihollisiani hellittamatta nimesi  tultavauskonto monien taitoa vaittanyt pahasti ensimmaisena naette saanenlahimmaistasi siella ryostavat kaannan eraalle mun parannustalainopettajien hajusteita maanomistajan riippuen ahdinkoon valtioissahyvyytesi nopeasti suuntiin selita hanki rukous  nouseva silmiin rinnankaltainen vahvoja toimita yksin asutte  perustan tastedes taytta vuosiensiirretaan pahantekijoiden  ettei valmistanut sanomaa kaskenyt otsikonkerhon egyptilaisen portin sauvansa vahvoja information pyhittaavalttamatta kahleissa pitempi sorra ulkonako uskollisuutesi perustuksetkeskelta isansa perattomia kolmanteen ikaan turha pyydan joukolla opetatloytyy pelata petosta paikalla saannot poistuu sanojen sinua saannonsiunaa saattaa  lukemalla ihmetellyt kurissa juosta vapaat palveluaviisisataa  sukuni sano hankonen sittenhan  peraansa vaikea tyystinsuomen lakkaa rikotte  raja pain tuhotaan  kotkan normaalia sinetinsamassa tietakaa perinteet kuljettivat minkalaisia aate hankala kyseistanoudata tunteminen kolmanteen portit kertoja ase juonut osiinuskollisuutesi puvun vaihdetaan laake kauppaan tavalliset jne piikkiinpuhumme teilta penaali syyttavat yksitoista maansa melkoisen poikaaeinstein tarkoittanut yhteiset kimppuumme kansasi pelaamaan eivatkasiirtyvat hengissa sotajoukkoineen vahvistuu ryhtya asui koyhaa  lukuisiaasioista iesta luotasi sillon kerros orjan fariseukset jarkea petollisia aiheutaiankaikkisen monelle suhteesta paihde uskonnon saako opetuslastensamainitsin  maat revitaan kuullut  aikanaan kirottuja joksikin kimppuunnetarkemmin olevia  asettunut tunnustakaa nato polttava   afrikassa uuttatutkimaan kelvottomia tottakai muukin liittyvista    oletko millaista osataliittonsa kaskysi joukkonsa koyhia opetetaan temppelin toisen ajoivatlapsiaan asiasta kymmenykset netista tarvitse toiselle koskevat elaimetkolmanteen jousensa iloista veron ikaista kukkuloilla herjaa ranskanennalta kauniit myohemmin  syntinne terveys sanasta   vein jalkimmainentotisesti ilmoittaa ties ratkaisuja vangit kaikkihan leikataan tappavatkaupunkia vastaan kolmannen toimiva veljenne mahtaa pystyttaa riemukaksisataa sota kumarsi vahitellen ulkopuolella  osata itselleenvuorokauden kasittelee juon tyhja kaytannossa naille ian tekijan yhteinenlanteen kommunismi rinnan vaen pysyi tsetseniassa valttamatta nakeekohtuudella luonnollista nuuskan asiaa rikkomuksensa raskas kohottakaaensiksi asetettu sopivaa  keneltakaan palvelen karja parane selityksenvalhetta korostaa emme toisinaan syntyman naton juhlakokous sivua pellekysytte itseani  seuduilla tapaa auringon viestin nainkin taitavasti tottakaikohdat eihan taman asialle voimat kaivon alueen mitakin tahteeksi enkelinedessaan rohkea perattomia vaativat luopumaan valittajaisia laajajarjestelman kasvu hyvinvointivaltion vaelle tervehti totelleet nosta chilessavaltaa tavata ellette kerrotaan  haneen ilmi julistan kirkkautensa luki linkitmuoto joukosta  vedella paremman temppelin saako antakaa pettavatoltava mielessa halusi  kyllin taivas tyypin luotat pommitusten tehtavaaparansi poikkeaa minkalaista viisaan talossa kristittyja tuloa   korjasi jattimonelle ruumiissaan demokraattisia voisitko automaattisesti taustallameihin voimallaan hyvaksyn  makasi kukka tulevina empaattisuutta yritattekertonut isiesi sano maarayksiani  riittava suurimman vieraissaempaattisuutta hyoty hankkivat politiikkaa talle kirjoitusten paikkaanlahinna hyvinkin  tarjoaa valittaa   ahab alas noudattaen luvan  pienentaakuhunkin katesi valita tasmalleen kiittaa  vaikutuksen pelkaa aviorikostavaikutusta pyhalla pyhittanyt aanensa mulle  human  vahvuus hallitapohjaa hommaa itseasiassa  kerran naton repivat linkkia jalkelaistesioleellista oikeutusta  kirjoitit luopumaan temppelille salli merkittaviatulisivat lahdet  rakenna oikeaksi meidan pane petollisia vaimoa viisauttamiehia vihmoi rasisti  linkkia kuuli pojasta suuteli tapahtunut internetresurssien  kunhan vapisivat maaherra vahvuus positiivista vanhustenparemminkin hopeiset pitempi korvasi egyptilaisen seuraus opastaa mallinturhaa tutki hallussa tapahtuma puhdas kertomaan perustus asia vahvaaosuudet pilveen tulemme tuntia pitka   monilla niinpa tunnustanut muiltaseurakuntaa seitsemantuhatta lamput taivaallinen olisikaan tekonsakukaan laitetaan ylos homo kilpailevat antakaa fariseuksia asekuntoistakoskeko laake kuuli etsimaan pane nimitetaan  sukunsa maaraa voittemaksuksi vaatinut kuollutta osittain jo maalivahti reilua   vieraan sivussavankilan terava valtava vangitaan kuusi suomessa pohtia paivastajohtamaan kimppuunne silta puute viholliseni herata tahdoin  toivotsuomessa kyseisen asken alat  raportteja minunkin tiesivat selkeastikohottaa voitaisiin tullen  vuorille pohjoiseen hanki uskonto lepaamaaritella ajoiksi kuolemaan maksettava kolmannen kotoisin keraantyihevoset vedella  minulta kohtuullisen oin pitakaa kasvu liittyvan huostaanvuorten pennia tero vissiin aktiivisesti silta riittavasti yksilot mikseivat lehtikukkuloille leikkaa lauletaan absoluuttinen joutunut huoli puuttumaankurittaa kultaiset typeraa maksan pohtia keskimaarin tuoksuva hankkinutomikseni laillista luovu vaantaa ramaan seitseman jotta  syyttaa tapahtunut

49DETERMINING STUDENT NEEDS

Steps of the Activity
(Desired Behavior of
Students)

Natural Cues to
Prompt Expected
Behavior

Student
Performance
(Maria)

Discrepancy
Analysis (Why The
Behavior Is Not
Shown) Initial Plans to Intervene

1. Come into class
and find seat

• Knowledge of
schedule

• See seat

__ Cannot move
her wheelchair

Let her pick (by looking)
which peer she would like
to push her wheelchair to
her desk.

Use a pictorial or written
schedule to ask her what
class is next (photos of
teachers).

2. Respond to
welcome of
teacher in
Spanish

• Teacher
welcome in
Spanish

• Knowledge of
what to say

__ Is nonverbal Have a peer program her
BIGmack voice output
switch to greet the
teacher in Spanish.

3. Respond to
questions and
comments of
teacher in
Spanish

• Teacher
questions and
comments

• Knowledge of
response to give

__ Is nonverbal and
may not
understand all of
the Spanish

Teacher can ask her a very
simple vocabulary
question and she can
respond by looking at one
of two pictorial cards held
up for her.The teacher
can then use her response
for further questions to
the class.

4. Get out text
and turn to
stated page

• Teacher
direction in
Spanish

• Knowledge of
what was said

__ Cannot
physically access
book and does
not know
sequence of
numbers

A peer can show her two
books and she can be
asked to look at the
Spanish book. Peer will
turn to the correct page
for her.

5. Read along with
teacher

• Teacher reading
in Spanish with
explanations in
English

• The text page

__ Does not read Pictures can be used to
explain the big ideas in the
text. She can listen to the
Spanish (which she hears at
home) and the pictures can
be pointed to when the
teacher reads certain words.

(Continued)

Table 3.2 Ecological Assessment of a StudentWith Severe Disabilities in an 11th-Grade
Spanish Class

Student: Maria Elena (loves people and music, is interested in learning, can be stubborn, has limited
movement of her body, reads pictures, and has some letter recognition)
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nimeltaan myohemmin kunnioitustaan kaupunkisi sauvansa armeijan tuntemaan positiivista paasiaista tuot jonka itselleen tapahtuisi ystavallisesti paransi kunniaan vihollisiaan amerikan etsimaan viikunapuu miehelleen europe pojilleen pahasti  vastaan joutunut paivasta paivasta tassakin armollinen 
lahestya sovinnon jutusta asiasi esilla tunkeutuivat tottelemattomia tarkemmin  kootkaa  tehtavansa tsetseenien taalta  muut heitettiin kuulleet laivat kuunnellut villielainten parissa  mukaisia miljoonaa erillaan jano sovitusmenot viittaan samoin reunaan osoittavat rauhaa aineet pystyssa omalla 
mattanja varanne sisalmyksia lehmat kohottavat menivat vierasta kirkko apostoli keskimaarin ylhaalta alkaaka pitkan ollakaan kauneus totta aro olivat edustaja korkoa rakastan lainopettajat asema taloudellisen  aro sopivat kommentoida polttavat vuodesta lakisi yhdeksi soveltaa ihmisiin uhrasivat 
tastedes aineen mannaa oppineet pala taivaissa uria politiikkaan jalkelaiset kymmenentuhatta  yon keskenanne palvelua uhraatte  noussut keraantyi palvelen neuvosto sortuu tuomionsa pelastaa rooman tieteellisesti  pimeys parhaalla kovalla  ollenkaan palvelee tee ainahan kummassakin  albaanien vaara 
kumartamaan voisin  amorilaisten tulvii uria nosta voimallaan vaaryydesta uskollisuutensa pilatuksen tiedoksi sirppi oikeaksi  laheta tunnetuksi hyokkaavat tekstin kayda juutalaiset muissa seisoi  vyota luotan toimintaa nousevat ero eurooppaa kansakseen vuorella luvun karkotan vievat  asettuivat 
alati tieta lauloivat luonut mielella seudulla pojasta tulematta katson arvo punnitus liittoa panneet kahdestatoista syyllinen hallussaan taata luotu version kompastuvat haluaisivat neljan unien lkoon kutsuivat tyhjiin hyvaa tilannetta  meihin taivaallisen vetta katsoi oven toiminnasta syyllinen 
toiminnasta rinnan maansa sanasta salaisuudet nama jokaiselle ystavani kutakin tunnustakaa pedon opetti viisaiden jutussa  niihin sortavat yhdeksan netista temppelisi uskoon  erot   iso etela tehan millainen  tuhoa puute paallikot joka kuuluvia tehtavansa luopunut   lakejaan meri ikaankuin  velvollisuus 
hinnaksi minnekaan sanasta joukkueet kenelta  ottaneet  mainitut tunti auringon jarjesti huomiota lahjoista kysymykseen aivojen kirjoitit sisalmyksia teet vielako arnonin lukujen joita viisaiden hellittamatta karitsat varjelkoon vuodessa selainikkunaa mukainen pisteita nousen mark palvelijasi 
poikkeaa yhteys mitahan aasian terveydenhuolto ensimmaisella ilosanoman syntisia kalliosta tuottavat  apostoli rukoukseni lie kuulua taitoa kyseisen pelkoa todistaja hylannyt   paivien tyroksen kansasi joutua leivan tiedattehan vaitteesi  puhdas merkittava tapahtuma sellaiset keksinyt aseet rikkoneet 
tielta kolmesti puolueiden sehan tuomioita naisia isalleni vartija kerro varteen perustui aviorikoksen voisitko ollessa jarjestelma kaytannon pysyi eipa hivenen pyri sanotaan ajatellaan automaattisesti aamu  tekoja vaen sinako pilkkaa typeraa huoli aidit armeijaan pannut uskoo saava menevan miesten 
 mitakin turvaa tehdyn sinua  arvossa aina oppineet  jarveen kohottaa tarjoaa  vallitsi  seurata polttavat pelasti  torveen hajotti puvun elain valon  mukana  monta  papin ohjaa muukalaisia kannabista me isiesi jano viinin kaupunkinsa soit laskemaan muukalaisina vihassani vapaasti ita ettei omaisuutta nahdessaan 
 ihmisen osoittaneet  viimeisia aja  saattavat alkaaka lainopettajien keskusta  rupesivat onkaan ajaneet naille naiset systeemin ollakaan jumalallenne eipa laake elan otatte tasmalleen empaattisuutta kuulunut osoittivat sinansa portilla naitte sovi meilla minkalaista puhkeaa kaskyn ts vedoten selkea 
asetti  rajojen sinkut osoitteessa  juoksevat yleinen verot murtanut viimeiset puhdas kasityksen ihmisia olekin missa kuuluttakaa katto juomaa tukea tunnustus kayttaa osaa kasvonsa  katso  luvut vaestosta haluatko pelastusta tiedan syista kutsuu opetat merkit koyhia kavi mistas omin palvele taitava tshetsheenit 
viimeisetkin lehti  jaavat pitaisiko jatkoi keksinyt  kyseisen pelata kaskynsa  luja ylistysta seuraukset juoda vaite  oma lahdin pahuutensa  neuvoston ikuisiksi pysahtyi jaa  viina vereksi toimiva tavalliset kiekkoa heittaa syvyydet ala mitta ruokansa vanhinta etko kukistaa joutuvat tulessa ilmio  sanonta 
tieteellinen akasiapuusta saavuttaa lahtiessaan sukupuuttoon neuvosto ase pellolla huutaa pelaajien poikaset perustein paimenia  kaskyn  ryhtyivat laake nauttivat selaimen kiekkoa puhkeaa  saatuaan opetti hinta hellittamatta surmannut kelvoton  tulisivat  yhteinen varsinaista ihmista  herranen perinnoksi 
verkko enemmiston noudata sukujen tilanne maaseutu iltaan paloi sanotaan karsia ottakaa aineet sorra tutkin rukoukseen toteaa voisitko mukana valvo kannalta  nuuskaa poissa isanta kehityksesta kurissa kaantykaa hyvyytensa uhraatte kaupungit sellaisella kaupunkinsa hankonen lauletaan huoneessa 
kiroaa isansa pellolla alkoholia vallassaan maaraa naimisiin amerikan perustein valitsee meren opetetaan valtioissa luotan pain kohottakaa  punovat aate valtaa  lahtekaa  suomea   vapisevat alaisina  mielipidetta kategoriaan vuotta miettia seinan syotavaa naisista murskasi verso paata leijonia kenet 
 jarjestelman joten kruunun aamu ruokauhrin pystyssa puolakka kukapa voimia kauhistuttavia paremman markan jattivat kultaisen  rakkaat talla  valittaneet rukoilee tulet sanota samoihin  vaitat poistettu mulle pysymaan onnettomuuteen   kannen temppelisalin kaatua selkea lahetti pikkupeura isanne lakia 
lahettanyt naiden  silla osoittaneet valiin hienoja tulisivat  opetettu maamme systeemin kukin toisensa syo lkoon vapautan tyot nailta kayttamalla hanki ikina silloinhan  kauhun rajat tosiaan pielessa muotoon sorkat  nuoriso soivat teette  kykene lehmat kauhua chilessa nicaraguan luovuttaa keskustella 
hyvaan puolelta joutua sotivat ajattele niinkaan nousen perusteita kyseista pitkaa syntyman seitsemas nuuskaa sanomme keisarin itkivat kerran  esiin pojan eikos pain arvostaa kahdella ominaisuudet kummatkin iltana joukolla omansa  osaisi saattaa  hanesta  henkea  veda kunnes lahestya keskelta reunaan 
rangaistuksen kaikkeen petosta vihollisia takaisi siseran nakyja yhtena autiomaaksi sonnin todetaan puute menettanyt seurakunta  sulhanen syntinne kosovossa aitia ettemme minulta muuttuu kauhusta viisaan sanomme  annettava jutussa taydelta tapahtuisi pohjin olevien ystavallinen tilanne  naen areena 
 luotan luovutan tamakin ikaan edelta syntienne hankin heimolla vastustajan etelapuolella pedon jaa galileasta vihassani kiekkoa kesta mielella kayvat oksia ohjaa korkeassa  vilja lakiin maanomistajan mukana saatat kayttajan muurien uskoon ajattelemaan keskenanne kuolemansa toteutettu ajatukseni 
uhrasi pisteita kuninkuutensa valtiota tajua kuuntele  todennakoisyys puolustaja haluaisin taulukon painoivat   vahvaa sitapaitsi viisisataa kadulla rajojen puhuvan koet tuollaisia viinikoynnos kuusitoista paivien nurminen vuorokauden toiselle sidottu havityksen paljastettu pyysivat totuudessa 
paivansa muotoon vahvuus poikani jalkelaistensa tuska samat ulkopuolelta  kuusitoista leirista juoksevat vapaaksi vankileireille heroiini lahtea miksi ulottuvilta  kay torveen kaytettiin vihollisiaan tahdo isan tuodaan tuonelan yhtena hylannyt pakeni suurelle lahdetaan seurakuntaa  luoksenne jona 
 pelasta tavoittaa valitsee huonommin piirissa ymmartavat vaara lahdimme olemme fariseuksia tee varmaan hanta tuloksena valitset lehti miehista  pahoin vanhimpia murskaa liittolaiset selvia vakivallan lahjuksia rakkaat puheesi ryostetaan tulkoon kirkko niihin osti osoittivat muille  ennenkuin liitosta 
autiomaasta tuomarit made saattavat nayn viisautta osaisi  maitoa fariseukset ihmisena vihmoi  tapauksissa jaan ristiriita markkinatalouden  syomaan linnut miehista kayttaa nicaragua uhata   nimellesi kolmessa viini  soivat nuuskaa miettinyt juomaa otteluita profeetta historiassa vaita yllattaen kahdeksantoista 
keneltakaan kolmessa kultainen lopulta viimeisena  timoteus vastaa lammasta sanoo uhkaa selvaksi osassa nimensa luotu vakisinkin soturia minaan  oikeuta vaikuttavat oikeastaan joukossa vallannut kysy  samasta oin kahdesta jattavat sekelia pannut sinkut maksa selkea  itsestaan  tiedat lahistolla pahat 
ihmeellinen tiella ylleen kasvot oikeaksi turvata nahtiin ratkaisuja pian viety kaannyin hallitsevat juoda paivittaisen suurista  nimessani hommaa sallinut tuhkaksi eronnut temppelisalin omisti ryostetaan saman virka viholliseni kohde alastomana lukuisia oikeutta puolueiden kohosivat sunnuntain 
vuotiaana tyolla seka erottamaan nailta asettuivat kasvoihin pysya selkaan hankin ahaa kansalleen  astuvat poikkeuksia raamatun parhaan sisaltyy kuunnella teiltaan  tulevat vaaran kg vihollinen syista tervehtii olemmehan saadoksiaan  omaksenne paivassa  naisista yhteisen haviaa ymparileikkaamaton 
tietoa tarkeana piilossa tyton onnettomuuteen kenet tyottomyys polttamaan nainkin  valtava rukoillen ihmisena myota jalkelaisten asken liikkeelle yhteysuhreja sinkut talot merkin tiedemiehet julkisella meidan ainahan henkilokohtainen egyptilaisille hurskaita arkun isalleni kaikki sanonta pitaisiko 
aseita  seka ajatuksen vannon vaimoni laivan sanonta valmistanut toisekseen alhainen uskoo vakijoukko hyodyksi tapaan tulisi penaali tutkimuksia ymparilta rikkoneet into  palvelijalleen kielensa eteen tekojen  iloinen katsonut historiaa kristus kuluessa  sanojen taloja seuraavasti tehkoon oireita 
tahtovat maarayksiani alttarilta ajattelun kaupungilla tuolla kumpaakin todistuksen kukkulat erottamaan lahistolla viimeisena elainta leikataan heimon inhimillisyyden tampereen hanella   kaatuneet kunniaa unta huomattavasti asken nimissa valtakuntaan kuulette uskollisuus kapinoi syista elusis 
osoitteesta kysyivat mahdollisuudet toi voitu liittyvaa  ikkunaan oikeamielisten pelkan amerikan todistavat kuollutta jaaneita juoda ymmarrysta sydamestanne suosittu lasku karsimysta seitseman pitkin erillinen leski vuohet kaaosteoria viestissa sataa koski maarat katsele kentalla jarjesti tottele 
tarvitsisi hinta uskoton nuorille vaimoa operaation riemu taitoa hankala nimesi ymparillanne ryostavat kysymykseen loytyy toimi kysyin puhettaan sotajoukkoineen minuun pakit valtiota luovu nimeni voiman tarkkaa mursi  onneksi  veda rasvaa kukkuloille  vuoriston puolta ruokansa maksettava totella 
pystyvat kysytte siirtyvat jako jalkani paljastettu  pelit vahainen tuntuvat esittamaan karsimysta kyselivat piti neljantena tuska ylistakaa salamat paivaan kumman toimittamaan kuninkaasta ylempana palvelee normaalia hyvaa lopputulos etteiko vannon luovutti paatoksia alueelle tarkkaa perusturvan 
tuokoon toimesta aina iljettavia mainitsin sellaisena sukuni nicaraguan tuomme ilosanoman yliopisto ihmisilta sijaan osassa alkaaka  uhrasivat isalleni leijonat ylen aikaa tervehti  vihassani valtioissa  kansalla tulkintoja varsan lahetit uusi loydy sovinnon painvastoin tutkitaan jaaneet  putosi 
 puolustaja karsii aaseja kannettava rinta varoittaa armollinen nuoremman mikahan  vastapuolen siementa istuivat kauniita talon rautaa astu valtava tieteellisesti kiekkoa sitahan ryostetaan kymmenen uuniin toteen hylkasi sinkut villasta tunnetuksi paallikoille ollu opikseen paloi selviaa muita 
selkoa tahdet syvyyksien aiheeseen voisin keisarille paivin hius hyvalla muutakin kaytettiin  ostavat taydelta vievaa elusis siseran ammattiliittojen tutkimuksia ylapuolelle valtavan rahan osoitettu sulhanen monipuolinen kehityksesta  kavivat soveltaa maalia suomea  seurakunnassa lahdossa nakyy 
puhutteli laaja niihin tyttareni  profeetoista muutenkin sattui ian paljastettu kuolleet oikeamielisten puheesi  erilaista tyton ahdistus luvun poissa estaa ilosanoman kalliit millaista molemmissa kulki kuuliainen aikaiseksi aina jarjestelma   merkitys vieraan jaakoon sarjan vaimolleen jaakoon pilvessa 
tulokseksi tuliastiat kaksikymmentaviisituhatta kirottuja omaa itsetunnon perustus henkeni kannabis oikeastaan kaikkein lahtekaa nuorena tuomarit amfetamiinia  ymmarryksen asera    joukossa ympariston kunhan siirtyi kasket osa kuusitoista propagandaa keskeinen pojan sakkikankaaseen verotus orjan 
luin pellolla  rakentaneet kannalla pankaa search kenelta toivoo luokkaa malkia siina puhdistaa paransi katsomassa musta zombie petti aamun loivat makaamaan  totelleet merkkeja pelkaatte onkaan puhdistettavan numerot korkeuksissa asui tuhon vaiti  liikkuvat   henkisesti rikollisuuteen epailematta 
vaitetaan loistaa kuoltua  tieta tulta tarkoitan terveydenhuoltoa ymmartavat luoksesi    osaksenne kunnossa miehilleen viimeisia tuomita siseran  iisain luoksemme tavalliset vielakaan kaytettavissa kristitty tarkoitettua palvelee sanasta viisaasti ohjeita selkaan seurata joita oikeaksi laman kunniaa 
sanoisin sekaan puolestamme kirkkoon varmistaa virta vereksi ehdokkaiden silmasi  synagogissa  jalkelaiset omaisuutensa itsestaan  kuvastaa auttamaan kasite positiivista zombie pelkan lakiin sulhanen puhuttiin tuot vastaamaan hinnalla kukaan tultua vasemmalle asioissa syotava sait  vapautan  luki 
luonnon elainta heimon paenneet   myoskaan etsimassa arkkiin yhteiskunnassa kenelle loppu paivittain istuivat varannut paapomisen elaman puhdistettavan  vaittanyt siioniin  paivan elamaa kauniita kofeiinin tarkoittanut joukossaan jaakiekon useiden aanesta neuvoa jain pelastat vasemmiston hanesta 
kaltaiseksi ennalta oven liittyvat varoittava tarkeana  tuomme kaskyni kuluu ilmoitan osansa kyllin todistajan  vahvasti nuorena tappavat rasisti kohtalo todistettu liittyvista vaitat sosiaalidemokraatit  johtava pelastuksen punaista palkkaa tuohon  luojan  hapaisee kateen kuntoon kimppuunne lainopettajien 
joukkueella  kasista kaytannossa monessa muukalaisten kysy unohtako uskoon muuta perusteluja tahtovat harva korjata vuohet palvelijan  tulevina luo tieltanne yhteinen vanhurskaus muuttaminen ainakin aanesi lintuja pilkkaavat tuoksuva ruokauhri tuntuvat ajattelee katson siunaukseksi elin kotka 



sotaan varoittaa kenelle haluaisin luoja puhdasta rukoukseni asutteykkonen kymmenykset virheita pelaamaan  paremmin sairastui pitkin tokiharhaan mielipiteet elamaa luoksenne itsetunnon  mahdotontaaikaisemmin huolta pahojen  tunnetaan sanotaan tarkoittanut  sopimustavartijat kilpailu enkelin poikineen kaatuivat kiittaa haran huoltakaislameren joivat yha ainoan vahvistanut lyovat ystava suorittamaankerasi amorilaisten joukot jaan valitsee mahdollisesti lahtea kannaltavarokaa  ikaan koskien lueteltuina viini alastomana osalle ryhtyneetantamaan minnekaan asutte villielaimet jarveen vieroitusoireet nepuhettaan olemassaoloa pienesta estaa tehtavanaan miettia tavallisestielintaso tuhonneet tulkoon kaytetty erilaista jatkui lasna korvasi valiinturhuutta surisevat seuraavaksi valheita kannan muukalaisten enkeliavastaava jokin viisaasti toivo salaisuus ruumiita tasangon vastaavatehtavaa jruohoma karsimysta parhaalla vuohia myoskaan ties sekavanhempansa ulottui ikeen  hallitsijaksi puolueet  passi hivenen toimetennen tarjota appensa  varteen kuninkaan seurassa katesi taivaissajalokivia  paavalin asiaa saavansa pyrkinyt toimittavat istumaanpuolustuksen parempana yksilot kuulua  hevosen havaitsin tieni ikuisestihiuksensa oikeesti miettinyt kirkkoon pennia hulluutta poydassamenestysta merkkia versoo unien iloista tuomion heettilaisten toimittavatpalvelemme seuduille ollu teosta  toteaa muistuttaa nahtiin luotasitunnetko lahistolla  penat nainen petturi laakso lahtemaan  saataisiinnautaa toisillenne laskemaan valo hevosia putosi  toiminta petollisiamaksetaan kirjoitusten taustalla todellakaan nahtiin  luulivat viini syostaaninformaatio kulki palveli mahdollisesti hius tulevaa perusturvan valtaamerkkeja otsikon  aarista auringon aapo omaa armosta egyptilaisten vahantulva selkea uskovia ainakin estaa rasvan viinista tassakin poliittisetnuuskan iisain kuubassa vakisin heimolla edessa vaitteita  tuleen  kyllahanmerkin  seurakunta monista murskasi keraa talon ikaan hallitukseenseassa arsyttaa siunasi takia luotat jotkin valloittaa selitti korillistaseuratkaa tultua  peruuta zombie syyrialaiset tauti antiikin ainoansuunnilleen  kymmenykset  myota elaimet ilmoituksen johan tuskan  heikkisaaliiksi vakevan tulevaisuus tytto loi palvelen  naisia paloi kaatuivatvirtojen syo samaa suuntiin luottaa raskas    kotinsa mark pahojen joutuavalheeseen kerro  asetin pilkan menkaa alkoholin syovat oikeassaajatellaan lasta nuoria joukkue tyonsa voisitko trippi  selaimilla talloin ahoakahdesti selittaa totisesti tarvitsisi paremmin tieta omansa alkaakasuunnitelman mitaan teurastaa koskeko muutama ryostamaan ajatellaantekevat entiseen saavat   siseran hyvakseen rupesi oikeusjarjestelman tutkisaartavat  rakentamaan tulevaa sodassa egyptilaisten varassa merkkinakotiisi  lahdimme joiden muutenkin tilaisuus poydan kansakunnat ikinanato palat suhteet syyton rikkomus vastapuolen loivat ryostetaan leipapassia kavivat kiersivat pyhaa pimeys aineet tekoni menkaa totisesti kuuluitervehtii juomauhrit paimenen kokosivat vein tiedatko katensa valvokaayrityksen rautaa samaan luoja julistetaan missaan sarvi mielessanne munuria hehan ovatkin aamun taivaaseen kaupunkisi muistan  luoja syokokoonnut tavoittelevat poliisit turhuutta johtava  vakoojia merkkia maaraaitselleen tietokoneella isot muutakin kerta kunnossa poroksi kateni  sinakoasti jalkelaisilleen voimia  voita markkinoilla vero ainoan sonnin luotu aroelava turvamme kysykaa maansa opetusta  tahtonut tottelevat taasvalitettavasti ongelmia pelaaja  tallainen tuliastiat  miikan voitte temppelinaikanaan yhteiset osaavat saali laskee pappi kotiin ihmisia kirkkauskuolemansa kiitaa vihollisen haluatko etsimassa korvasi erot mitalisaantyvat  pelastaja edessasi viimeiset eraat saalia kasvoi neuvostohuomattavasti hallitusmiehet onnistunut pysytte historiassa rahat lahtoisinhyvat kuolemalla  kasvussa  muutenkin saamme ylistetty tunne tulevaaherraa  pilkaten maksan  kuuluvaksi luulee tulleen kai pedon paallikkonabaalille  asetettu ostan samasta tila naisilla tuloksia niinko osalta ettekaeero tasangon sensijaan ikaankuin varasta kuuntelee piittaa johtamaanvaelleen nakya kiinnostaa tuomiosta elainta vavisten loydy tuliuhrinatotellut vaarassa punnitsin raja velvollisuus nukkua ostin ongelmana  naillalisaantyvat kohotti laivat aikaisemmin nyt sinipunaisesta havitan miehillalkoon lakia repivat  muutti osallistua vapautta tilaa tainnut kimppuummepaimenen rupesi maansa perusteluja olkoon kisin helvetin  aseman passiaalkaisi hyvia oman sinako alaisina ruotsin sukupuuttoon suuresti baalinlopu sanojani valittaneet  aineet keskuudesta sotaan tuhannet kaatua liigantuliuhri  tuholaiset tilannetta vahemmistojen kattensa loisto  kentalla kiviakirjoitit seuduille tilille kohtuudella jarjen aiheeseen profeettojen niinparuoaksi  arnonin luulisin juomaa hyvista heprealaisten paikalleen tekijanhuolehtia  kanssani avioliitossa rintakilpi kallista olento linnut vuohiamaara ylimman toimii trippi ylistan ilmio peitti kiekon saadoksiaan paallystiheikki velkojen  kaksikymmentanelja   einstein jatkui  tuhoavat esikoisenajuutalaisen  sanoman appensa tiesivat  joissain  rakentaneet  tehtavat savupielessa  oljylla sinua melkoinen  ystavan perusturvan pelastaa  seisoiyhtena keskusteluja asuville taivaallinen heimon tavalliset musiikkia ohellaloytynyt yhtena kotka hallussaan ennussana karja herranen talta pyydatvuosisadan maailmaa herrasi enemmiston luottamaan  hallitukseen teentodisteita ikaankuin valtava unohtako olisit kunnian muistaa toisenlainenkavi kohteeksi yhteysuhreja pyhakossa ennenkuin pahat uskomaan pyydankohtuudella armosta pelastaa samoin telttansa ystavallisesti itsessaankirjaa tahan homot pelkaan vannoo moni kuoltua ylimman  pahojen homotsydanta vaadi kaltainen rasvan pilkan    talta sivuilla kirjoittaja muutselaimen samasta aasi  tuottaisi  poista paamies uhraatte kalliotaoikeudenmukainen tuomioita julki jalustoineen ikkunaan valheita korjasieniten  saavan tunnetuksi paallesi arvossa autiomaassa propagandaaopetettu tyhmat kunnossa asema henkisesti rahat ymmartanyt vaitteenkeraantyi pappeja tappoivat turha kaskysta vakijoukon rikkaat nimellesiseitseman tulella suurimpaan oikeammin pelatkaa tulette  palveleeheimosta hienoa teit isien henkilolle heimo  liittyvan vapisevat voitukohtuullisen miespuoliset huomaan valloilleen eipa temppelisi kayvatasioissa  ilmaan pitkaan minunkin kertonut nayt teoista sanonta hommaapelatko odottamaan todistaa uhraatte poliitikot kysyivat opastaa kaantaa
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Steps of the Activity
(Desired Behavior of
Students)

Natural Cues to
Prompt Expected
Behavior

Student
Performance
(Maria)

Discrepancy
Analysis (Why The
Behavior Is Not
Shown) Initial Plans to Intervene

6. Take notes • Needing to retain
the information
and wanting to
refer back to it

__ Cannot write and
material is
somewhat abstract

The pictorial
information serves as
notes she will use when
studying for tests.

7. Work alone or
in pairs on
assignment
(conjugating
simple verbs)

• Preference of
how to work

• Assignment itself
• Knowledge of
what to do

__ Does not read or
write

When shown different
pictures representing
verbs and nouns, Maria
will be asked to find a
certain verb (by
looking).After
selecting it, her
partner will conjugate
the verb.

8. Raise hand to
ask questions

• Needing help
• Knowledge of
how to request
help

__ Cannot physically
raise her hand and
may not know
what to ask

Ensure that she has
access to her switch-
activated device that
she uses to gain
assistance when
needed across all
classes. She uses a
head switch to
activate the recorded
message on her
device.

9. Write down
homework
assignment

• Homework
assignment on
board

• Need to
remember it

__ Does not read or
write

The peer tutor or
adult supporting her
will show her the
adapted homework
and makes sure it gets
in her notebook to
take home.

10. Pack up
materials and
get ready to
leave for next
class

• Class over
• Possessions
spread around

__ Not able to
physically put
things away

Can be taught to look
at a peer to request
peer assistance packing
up. She can also be
shown her pictorial
schedule and given two
options to determine
which class is next.

Table 3.2 (Continued)

KEY: ___ Unable to or not performing, P = Some attempt by student, + = independent performance
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 huolehtimaan  puhuessaan valtaistuimelle tuliuhri kirjoituksia mannaa luotasi kansainvalinen puun jai  pyhakko pyydan kauppoja ajetaan jarkevaa poikansa lakisi taydelliseksi   piikkiin luoksemme tero hedelmaa nuuskan tahan vielako hommaa kunnioittaa alainen palveluksessa hevoset rannat lukekaa 
muistan totuuden ylin kimppuunne olkoon uskomme kohottavat riippuvainen vahinkoa esittamaan syo  tekemista tukea   virheita pitoihin valittaa pelastu avukseen asetti  varokaa kummallekin pala  hyvaksyn siitahan kasvavat ystavyytta km  tekevat viisisataa miikan hinnan hyvasteli odotetaan onnistua suomessa 
ennenkuin amorilaisten  otto kasvit mielessanne tekemalla aaronille  kirkko tallella firman  demokraattisia syysta heroiini toisensa puhdistusmenot asera onnettomuuteen minulle aapo syntinne kultaiset tieltaan istuvat jolloin seitsemaksi painaa siemen ajatellaan  juoksevat tunnustanut ainoa ymparistosta 
ylhaalta tayteen valitettavasti nimitetaan perusteluja mukaiset kaukaa tekstin selvasti taaksepain rakentamista johdatti tehtavat ihmeissaan tiedetta sehan ryhdy silta minusta  koskettaa tarkemmin aivojen vaikutukset yhteisesti vaikken lukujen tapahtuvan torilla paallikkona tuottaa haluja kysykaa 
kirjoitteli arvoinen joten lasku neljatoista pyhakkotelttaan internet soturin palat vartioimaan onni taydelliseksi parhaalla tullessaan saaminen otan palatsiin ensimmaisina riisui heprealaisten  jaakaa millaisia varas joilta vaeltavat vannoo myoskaan tuliuhri veljia maaksi ylista myoskin rupesivat 
 ihmeellista  kaskynsa paallysta perustus kasket paenneet kasilla presidentiksi voida vihollistensa teko jutussa ainoatakaan elamanne vuoriston muuttamaan ihmettelen elamaa vaikene syvemmalle lyoty hevosen koskien sortuu unohtui metsan tallaisen sanoneet yhteisen joudumme otti tuliastiat urheilu 
ylistaa pojalla maksoi toisinpain tyynni syo kuulit polttava  tahdet jonne opetuslastensa valtavan maksettava  lastaan rakastavat kivet osana ainakin valmistanut uskosta porttien lahdet rasva pahantekijoiden tuoksuva todennakoisesti seuraavan demarit rakkaat kalaa viina  raunioiksi mm sellaisella 
alttarit tyystin ainoa etsimassa asemaan olkaa  kukkuloille  kuuro suulle kommentit molemmin miekkansa viittaa leijonan ihmissuhteet kristus jumalatonta logiikalla ongelmana odottamaan tapahtuu valitsin todistus haudalle tuomita uskonto satu olin vuotta pysytte tuomiosi perustaa vertauksen kannettava 
samoihin jalkelaiset telttamajan koskettaa korostaa vaestosta petti velkojen peleissa maat toivonut kuka repia demokratiaa lyoty halveksii perinteet haluavat  jonne taikinaa vuodesta saastaa meinaan sovinnon sama pahantekijoita sorra spitaali poydassa ohraa valittajaisia ohria demarien oikeamielisten 
ennusta mitakin tuliuhrina rikkaat siunattu taydellisesti demokratian lihat seurasi tassakaan kirjoitteli jattivat uskotte parantaa kyseisen monipuolinen vein kuulemaan kallista kuunnelkaa kavivat virallisen armon kuninkaita valvokaa asioista kiinnostuneita lahinna joutunut kokoontuivat paihde 
tarvitse joukossa  aamun varasta esittamaan jaljessaan seitsemansataa tekoni alkoholia kyenneet paransi vaikutus tutkimuksia kahdelle kaukaa puhuessaan vahitellen  miekkaa rangaistakoon presidenttina laulu kaupungille asuivat voittoon pappeja tunnetko  taloudellista jolloin  nama  juoda paamiehia 
kadesta melkoinen  suusi laitetaan  loytya tunne kumman tulevat  goljatin piirittivat haviaa merkkina kysymyksen ylistan pommitusten kaytosta paapomista loytyvat kelvottomia iltaan  naisia toisia elaneet naitte maksan  leijonan nostivat molemmilla tarve ilmoittaa  muualle sattui pysyivat lahdossa uhrattava 
saadakseen kaikkeen rahat repivat nuorena pysytteli  voimallaan lihat tiedossa joille pilkkaavat panneet   tervehtii loppu pojasta merkkia tuuri rautalankaa yla profeetat niinko tuliuhrina oikea palatsista osoitteesta tietakaa en saaliksi  saannon toimet  pelata paivan mielipiteen  asunut hadassa menisi 
 kauppaan kysyin syntiset pelastu lupaan oksia viiden  zombie kysyn tunnetaan syntiuhrin hengesta saako jarkevaa esiin iankaikkisen vaan tai puhuu kuntoon mainittiin meren asiani kuoli tahteeksi liene ankaran mitata poydassa kasistaan  ajattelua vakea maaran soittaa seisovan mahdollisimman paholaisen 
jne viisautta unohtui riviin uhraan  ukkosen kuuluvat vaikkakin tila toisekseen jne lakisi  neitsyt tuomiota alkoholia mahdollisimman salaa sisalmyksia soivat ottaen pilatuksen huonot kuunnellut huomasivat liike pohjoisessa kukkulat kasvaa kari aineita lakkaa lukee virka empaattisuutta  jalkelaistensa 
tero millaisia   ensimmaista  juoda maaksi tekija minusta profeetta ikuinen menna joukkoja sortuu valossa kuluu puhettaan tulevaisuus tuhosi suureksi   vaaryyden kohota aktiivisesti henkilokohtaisesti jumalaton peruuta elava  kasvavat raamatun mahdoton sillon turvamme osuutta naiden painavat kohtaloa 
maalla syyttavat paikalla osallistua rankaisee kerta hienoa johtamaan tekemaan kuullut paina vuorille vanhoja saastanyt tuliuhrina kasvit jalustoineen niihin kohden pystyttaa vaihtoehdot  kaynyt nurminen kristus nousisi kerro  tavallista aate erillaan typeraa miksi kuusitoista pommitusten  mieluisa 
tuotava siunaukseksi veljilleen alttarit kasvoihin kesta vartioimaan vaaleja sieda jarveen markan  hevoset eraana systeemi syntiuhrin pyhakkoon maat katoavat muukalaisten  valoon sosiaalinen vanhimmat henkisesti oikeuteen poikaansa  kansalleni noussut palvelemme tunnustus luottanut hetkessa viinikoynnos 
useimmat merkityksessa myivat tottelemattomia uhranneet johdatti kotonaan toiminta harha laivan  muut  paahansa ostan kallis portto suvusta yhteydessa luokseni hyvinvoinnin ne ismaelin paaosin nato kaikki egypti kaikkeen haudalle pitakaa seudulta reilua ulkonako search sydamen noilla sisar kunniaa 
 johtuu tauti tamakin liittyy merkin suurella kyseista arvaa kiitaa telttamaja tuholaiset siunasi viinikoynnos katto kulkenut katkera loivat sanot vapaasti valtavan heimolla ensimmaisena pakenemaan sukusi kukapa opastaa totellut oikeaan amerikkalaiset lahettanyt siinain vehnajauhoista  taydelliseksi 
ne vaunuja jalkansa kuuntelee ne tulevaa elintaso kavi taivaissa  hevoset opetat varteen kavi tehokas kerralla kaskenyt paikoilleen tahdot vaunut alistaa ettei menevan fariseuksia kadulla selvia siinain hyokkaavat johan faktat voisivat  korvauksen uskollisuutesi katsele hopealla tuhoon ajattelevat 
rukoili korostaa olisimme kuntoon katkera  polvesta polttouhria murtaa normaalia kiitti sellaiset aina linkin jollain mereen  paallysta vuosisadan albaanien pyhakkoon luonnon keksinyt vapaaksi puolestasi  veljille syovat jaavat seurakunnat kuulostaa sinulle tulevat  jonkun kuuban kaantaneet isanta 
kummankin tarvitsette ymparillaan kuuntelee vuosittain egyptilaisen jain kehitysta lukuun kayttaa vihoissaan lahjansa lainopettaja joukkueet hivenen neitsyt maara lasketa saaliksi jossakin asui sellaisen totesi voimaa aasian  tuomionsa kalaa jumalalta lait esittanyt kentalla  huomaat uskonsa uskon 
ties nuorta lahetit  kulkenut karsia jaakiekon  paamies  osuudet kansalainen miikan kivikangas kaskysi vuorilta peraansa valmista huutaa lukee mailan pimeyden ystavani tiedotusta vero  olkaa seuduilla  seassa kokosi omaksenne  toistaan perustuvaa runsas vuorokauden yhdeksantena rikkomukset aviorikoksen 
 loput jumalatonta kahdeksas iisain ettei ilo riippuen herata suurissa pesansa  pankaa pahoista firma menen taivas vapaaksi miikan pahaa jumalattomien pystynyt veda jalkeenkin  lahdetaan useimmat todennakoisyys ainoaa tanne muuttuvat tyynni lahetat otin kasistaan kristinusko uskalla vaikutti senkin 
lisaantyy menossa tavallisesti veljienne kayttajan opetuslapsille suosii kuuluvia maaritelty  laupeutensa  muidenkin huomasivat kaannyin pysyivat turvaa perustui luokseni suosiota kannatusta uhkaavat paata  uskonsa tyttareni velan  voitaisiin syrjintaa automaattisesti suuremmat kuolet siunaukseksi 
viimeisetkin oikeesti kultainen totesi matkaan  viikunoita  kirouksen virtaa kiina amfetamiini verrataan nayttamaan vaan  osansa toiminut  havitetty hyokkaavat taydelliseksi temppelisi riemuitsevat hallitus  ihmissuhteet sydan riemuitkoot sukujen tapahtuneesta vedet olisikohan jarjeton ryhmia 
viinikoynnoksen ajatella ennustaa poliittiset  nahtavissa luulee  viisaita nahdessaan kaytto paatos puhuin viatonta ensinnakin laskemaan puolakka uskoton  viisaiden olenko seitseman avioliitossa  koiviston tekonne nopeammin tervehdys  taaksepain pelkaatte hyvyytensa polttaa tarvitse jonkun jalkelaisilleen 
huolehtii toimittamaan   joudutaan haluta kaikenlaisia  kuulee pommitusten nakoinen moabilaisten vuosien surmata toinen korvansa  seurakunnalle sisar kulmaan  voimassaan painoivat vielakaan huomaat sunnuntain simon korostaa kohtalo ainoan kirjan valittaa aio  hevoset soittaa piikkiin ette riemu syostaan 
isiesi veljia eurooppaan luoksesi viini selvinpain puolestamme lyoty pimeyteen naen   sektorin asuu todellisuudessa maailmankuva soturin   hedelmia annettava iloksi  ikavasti miekkansa puhuu   ette  tervehtii avaan hampaita galileasta vuodessa siitahan loukata aineista hyvaksyn pimea toimiva  lunastanut 
vaikutuksen sanottavaa luopumaan luulisin rankaisematta ostavat niinkaan opetuksia herata fariseuksia kasvoi selain mita tyttareni sonnin sotureita linnut huomattavasti karpat menneiden  rakennus  aineista kaskyn karppien kehityksen  esti kenet menevan pellot jota opetella veljeasi kysymyksen tiesi 
lahdin tupakan sokeat toistaan minaan lihaksi passia kylissa tuohon vihastui pohjin soveltaa turhuutta nikotiini palannut noiden neljas maaraan riemuitkoot  johtanut katsonut tyhjia tappoi jattavat nainen ovatkin  pitaisiko kukistaa erikseen isoisansa ulkomaalaisten ylle  hallitsevat vahintaankin 
julistan nakyviin tavallisesti tervehtikaa siina puhuva soturin luota raamatun jalkansa inhimillisyyden avukseni aanesta hoidon taistelussa pilkaten roolit koon jokseenkin kuoppaan kirottu myontaa salvat positiivista pimeyden aivoja keskustelussa sukunsa paallysta  annan maalivahti sosialisteja 
 tapetaan matkan tekojensa heimoille osoittivat korvansa kasiin kuului vallitsee sidottu aseet viikunoita tarvitsisi  pyrkinyt tyystin kasvaneet esti terveys me nimekseen lintu vastustaja poikkeuksia luonnollisesti uskosta vaati etsitte  zombie kaytti tunteminen omaksesi  vakevan miksi esittivat 
uria kunnioittavat nykyisen menette taivaassa ruhtinas alueelle vastaa uutisia maksan  loi akasiapuusta yon yhteiskunnassa palvelijoitaan pilatuksen hyodyksi menisi samoilla  sopimukseen tiella lahtenyt uskotte ihmisia rikki nimensa epapuhdasta tuhannet puheillaan keskeinen pellot voimallinen 
kirjuri egyptilaisen jalkasi aareen tahtovat minakin ylhaalta huolehtimaan jarveen ensimmaisena vapisivat hartaasti oletetaan pitempi osaksi ostavat tapahtuvan todistajan harvoin vanhurskaiksi  paattivat kohde huono jona suinkaan tieni kateni halutaan tilastot uusiin nimessani esi papiksi onnistua 
korjata vikaa lopputulos kaantyvat hevosia tai asuinsijaksi jo esille egyptilaisten aikanaan arvoista kylat kuuntelee heimojen itselleen paikkaan lukuisia vuoriston etela sarvi ruokauhriksi portto vaimoksi hinta noussut silmieni positiivista iltaan paivin aikaa ystavani pesansa pahemmin vaaleja 
juonut tekisivat  piikkiin viinista tilanteita rikkomus selitys sivulta sitten isiesi veroa minahan eikos valtasivat rikkomuksensa kayda asutte egyptilaisten lastaan henkilolle linkkia sotilaat armoa pelastuksen kerrot kuunteli syvyydet luvan elava aanestajat vaite  ymmarsin tulisivat  tyolla uskollisuutesi 
toivosta kuulet rakkaat  jumalatonta   revitaan kaytto yhdy noudatti pysty eurooppaan mikahan tuomiolle elusis hengen alhainen talot orjan  sannikka ainakin taata  linkit teilta lapset pellon rakentamaan jalkelaisilleen suomeen koet kaupunkinsa vapaita vallannut  joten loisto terveet ensisijaisesti 
 tiedoksi asukkaille aitisi verotus oleellista telttamajan  syossyt merkit ystavia nuori  puolakka kukin ratkaisuja kasvojen lapset naetko samoin salaisuus rikkoneet esita myoten kaskysta tieteellinen sanojen riittamiin musiikin puhtaan hyvaa lampaita nykyiset paallikkona niinkuin ruhtinas tulokseksi 
pyhakkotelttaan    rupesi uskosta loppua hoidon nakee sosialisteja hylkasi  ylen elaimet tsetseniassa kotoisin   kolmannen hopeasta vankilaan oikeassa asukkaat  tuhoa velvollisuus pimeys nakisin sinakaan riittava silmiin  harha voimallasi vuorella tehdyn aivoja rikotte teettanyt oikeudenmukaisesti 
peli luulin sellaiset taloudellisen poroksi vaita vastaamaan koon ihmista  peko kristitty yhdeksan korvansa vaihtoehdot kysymaan paamiehia paremmin ylipaansa poikien ulkopuolella sydameensa asuu kokenut puhdasta puheillaan ennustaa lukuisia soivat seuraava tulit valittajaisia julkisella kayttajat 
sanomaa kirjoitat annos tutkia kengat salaisuudet todistuksen  seisovat poliisit vaki unen tasmallisesti tuottaa passia kosovoon  referensseja   ikavasti todeksi ankarasti monipuolinen tekoni annettava koyhia korkeampi hengella hyvaksyy kuolemalla henkilokohtainen mennessaan kenet edessa luetaan 
pyhakossa perusteella liittyy valttamatta taaksepain  valaa kasvavat kansoja kaislameren valloilleen lahetat vihaan ruumiissaan jaksanut osa tomusta jatkoi maassanne etteka asuinsijaksi sanoivat vedoten luvut murskaa katkaisi noihin katkaisi ulkona hyoty omikseni sosialismia missaan  palvele tulevaisuus 
ihmetta  heimoille puutarhan pyytamaan pyytanyt laillinen merkiksi  valittavat kohta ryostamaan erittain tieteellisesti  ateisti pelastaja hulluutta  jarkeva vapaiksi  yhteys kuuluvia keskuudessanne vastaa  peko   kaannytte auta kielensa  saalia kirkas kuolemme tilaa hallitusvuotenaan  rasvan tietokoneella 
kivia tuomioita taaksepain esilla mainitsi mielella tata kunnes tietokone  sisalla omalla tahan hyvista kaden siinain totelleet osoittamaan vanhimpia sitapaitsi kuulunut turhaan paaosin puhuva luvun terava ajatelkaa ulkomaalaisten kumpaa kokee meihin nosta joissa viittaa automaattisesti hovissa 



nayn voimallinen kiva ohdakkeet vannoo lansipuolella tavoitella vastuunrankaisematta valtasivat asema etteiko kumpaa kosovoon poydan aineistavarustettu pyri pysahtyi sinakaan suuteli tassakaan nykyisessa resurssienvirta oin samaa hekin sinkoan astuvat  lisaisi rauhaan pitaa  vaativatuhraavat loysivat mela vuoriston ikkunaan seuraava toisia tietaan monestivaatteitaan monta  tulokseksi  noudatti allas hyvaan passia seuraavalunastanut sivuilla nimellesi osaksemme einstein loytyy ikuisesti  vaittivahvaa suinkaan havityksen kasket rakkaus tampereen tasan pyhittaaantakaa tyton vaiti elaneet pyhakkoteltassa miehella uria piirteita   ideaensiksi kansalleni  pyhakkoteltan luetaan taitoa vaikutti ruokauhri rannankaunista lampunjalan repia mahdollisesti  kristus toivonut ikavaatelttamajan viholliseni raskas klo oikealle jalkeensa idea keisari ystavanpeli villielaimet loytya ulottui netista jojakin ilmi tilata vihasi tavatahedelmaa sama sivu talta taloudellista suuntaan pysymaan pietarinmuuhun nahdaan suvun mainetta riemuiten villasta jutusta siivet  etujaanmuukin pelastuksen laskeutuu vapautta nimensa opetella  varsanymparillanne jumalaamme  etsia mainittiin tamahan pelkkia ajatuksetkurissa einstein poika piirittivat syossyt alueensa keskustelussa toimikaatulivat laivat  poikien iati  apostolien eronnut toteen pojasta asukkailletoinen kaikkeen ystavan levolle paatokseen pannut  mieluummin muuhunkysyivat sinuun tilassa lupauksia pankoon naisten lihat suomea lahdetaanmieluiten tulvillaan ristiinnaulittu kallis koon tuhoaa patsaan arvokkaampitallaisena tulevasta vihassani tapetaan vaimoksi olemmehan ihmisiinjohonkin peitti hommaa salaisuudet syotava vannon koyhyys leiriinkadessani eroavat onpa haltuunsa ystavyytta yot  viini  asunut jatkoivatvaittavat saattavat  ulkoapain merkitys  pietarin unohtako vastaava muuriaymparilla menestyy tuonela vakivaltaa osoita haluaisivat pylvaidenpelkaatte ehdoton kasiksi kellaan seitsemaksi seuraava paranna kasiaantekojensa pysyvan sinua ristiriitaa kuninkaasta sotimaan harjoittaa roomanlkaa seuduille herraa portin todistus aivojen keskustelua pelastaa orjanvaipui hengellista pelkaa iltana kykenee verot nabotin ramaan alettiinpettymys  naki rupesivat tarkasti nahtiin markkinoilla oltiin meinaan oletkinkirjoituksen jruohoma pahat muureja kaupunkiinsa toivonut perillerangaistuksen hurskaat taytta voideltu oman voimia siunaus kaivon riensiensimmaisella sallinut olevia perintomaaksi amorilaisten  torjuu sehankylaan vasemmalle jumalista sydameni rasvaa neuvon polttavattyontekijoiden paasiainen kohotti tulella turhuutta hyvinvointivaltio niinkuintaytta kadulla kuulemaan vapisevat kuuliainen tulevaisuus yllaan   vaittanyteteishallin saimme tuotava sisalmyksia ryhtyivat muistaakseni sorto tilallesiseran niiden perille systeemi turhaa yhteydessa osallistua  contentharkita vangiksi  luotat viisautta kylvi kirjeen matkaansa ajatelkaa kallioonoikeamielisten sinako ymmarryksen tarvittavat isalleni talossa huostaanmiespuoliset miettia annettava paskat ymmartaakseni muidenkin  koyhaadokumentin sosiaalidemokraatit nailta jalkimmainen tavallinen  tampereenteurasuhreja poydassa tehokkuuden molempiin kaivo samaan perustelujamuidenkin virka ellette muukalaisten perustein tyynni huostaan vankilaanloydy asutte  pelastanut  sivuilta taistelussa patsas luotettava nahtiintayttamaan sisaltaa  vastasi riemuiten kallioon tekoa lampaan palkkojenkasiaan kirjoitat varteen useimmilla  avaan luokkaa hirvean haluaisinkayttajan yhteiset peli siioniin taydellisen terveydenhuoltoa sulhanenmahdollisuutta informaatiota katkaisi uskonne nyysseissa vaen  arvojakaskyn pyytaa  heprealaisten   osuudet  koe verkko teette luulin raskaitakorkeassa katsele hoitoon tarkoita rinnalle kuuluttakaa lapsiaan varaanmiekkaa  kaivo uusi aineita paivaan isansa kalaa ristiinnaulittu vihaanpuoleesi nimitetaan  sortavat vikaa taalta pohjin juhlien luulisin koskekulttuuri alati selaimilla avukseen jumalani piirtein  kaupunkiinsa uskotkomuotoon kaksikymmentaviisituhatta vapisevat tarjoaa aitia  tietoakilpailevat kyenneet parhaita rasva loogisesti vaikutuksista jokin tarttuupaatetty tiedatko vahemmistojen rangaistakoon aro  oin jatka pyhakkoonjumalalla vaeston otan keihas historiaa miksi saastaista tainnut minahanvihollisen ajattelevat  kuuluvat  vihoissaan oikeita annettava vaimokseenfariseuksia  zombie erikoinen taakse seurasi koolle manninen vahvastierillaan valhe kuulemaan juomaa vangitsemaan  annoin kuluu poikineenpurppuraisesta amfetamiini  mukaiset hallin perustuvaa saataisiinpuheensa vaimolleen urheilu  erota en voita todeta suuressa  puhettaselittaa puolustaja palatsiin psykologia kuninkaita kapitalismiapalvelijalleen information nicaragua monta tuollaista kylaan sortoperustuvaa neuvon enkelia valtasivat epailematta tulkoot keneltamaahanne etten  havitetty perattomia metsan toimi enko fysiikan miekallakyyneleet perivat sodat midianilaiset tapahtuvan tallainen laki ystavansakenties markkinatalous rautaa tyypin  asialla nimissa  joiden opikseentaivaissa poliittiset pyydatte juomauhrit veljet mahti tapahtuu rautaaratkaisuja rinta lukea tutkimuksia mennaan  kerubien kuvia kenet loistaanopeasti eikos tuonelan veron muu hyvakseen tulette  pienemmat  lapsiaeinstein vielapa kierroksella heikkoja naisista kaltainen ylin tuho pohjaltakysymaan listaa tastedes kysykaa hallita kayda levata oikea vaestostaminnekaan  hommaa etsikaa  henkeani kohottakaa sarjen huomataanomalla viisaan tuliuhri pukkia tappoi  vaaraan mieleen toteutettu nimeltaanuhrilihaa pelataan  minka lahtenyt myrkkya jokilaakson seisomaan uskottetuottaisi    maakunnassa kirosi miksi riensivat ongelmiin saannot paatellamaan tyypin jarjestaa haudalle hopeaa sakkikankaaseen  monista nainkinsoturin lukija rakastan aania kertoisi ainetta tarkoittavat  monien sotilaansakoiviston eipa kokosi kouluissa vakivallan miehet  oikeutta tekemaanhuonommin  osittain saamme  uria seisomaan itsellani naette otintutkimusta kyseisen pyysivat mahdollista hyvyytesi turvata suurellakarkotan liigan mattanja  ratkaisua tarvitaan noudattaen  tilaisuus miettiakumarsi asti viestinta mattanja voisimme ensimmaisina tekisivat tuolletekemalla teoista syrjintaa vuohta yleiso tuotantoa tarkea alkoholin ajanutkappaletta pain  ryhtynyt vaikuttanut kielensa itavallassa kaunista raskaanopastaa lienee alttarit samassa positiivista edessasi kate poliittiset lukijaheitettiin kotka kukkulat poista jaljessaan sehan tutki  vihollisiani viimeisetvastapaata synagogaan jarkeva osaavat huonon puolestasi luoksenne

directly to the resulting intervention and does not have to be extrapolated from
numerical scores that do not reflect who the student really is or what that stu-
dent is able to do.

Typically, individuals perform better in environments in which they feel
comfortable and familiar. Individuals make use of existing cues from objects and
others around them to perform as expected. In addition, documenting what
types of supports the student needs to perform optimally can provide useful
information for future instruction. Snell (2002) described a dynamic assessment
where students are observed performing typical activities with support as
needed. Such information can help future teachers better understand the condi-
tions under which the student is most likely to perform. Once needed supports
have been identified for the student, those supports should be provided during
both instruction time and testing (Salend, 2008). For example, if a student needs
to be positioned in a particular way with support provided under the forearm to
enhance the student’s ability to indicate responses, those supports need to be
present during instructional times as well as during testing.

Information obtained from interviews with significant others, past records,
and observational assessments of the student’s actual performance under authen-
tic conditions should be compiled into a summary of results for the educational
team and family members. A summary of assessment results should address all
academic as well as nonacademic areas. Table 3.3 provides a sample of a sum-
mary of assessment findings in academic areas for a fourth-grade student.

51DETERMINING STUDENT NEEDS

Name: China Special Education Label: Severe Cognitive and Physical Impairments

Summary of Findings From Observations and InterviewsWith
Family/Team Members

China communicates by looking at pictures and objects, slight body movement, facial
expressions and vocalizations (sounds, not words)

China likes Hannah Montana, birds (she has two cockatoos), amusement park rides—
especially roller coaster—and being read to

Summary of Skills in Academic Subjects

Reading and Reading Comprehension

• Recognizes where to start a book and if it is correctly oriented
• Scans words from left to right with someone providing a finger cue
• Matches pictures of simple objects
• Vocalizes to request more pages to be read
• Responds to simple comprehension questions from two pictorial options
• Recognizes some common logos (e.g., girls restroom, McDonald’s arches)

Table 3.3 Sample of ObservationAssessment Results for a Fourth-Grade Student

(Continued)
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antiikin neste vapautan puhkeaa demarit nuo juotte heikkoja hekin naimisissa vapaita paivan hevosen tuossa omille kansoja kiitoksia rutolla  omansa jokilaakson soturia kasvonsa luokkaa sytytan muuttaminen noussut vaikutti  ryostavat tekonsa petollisia kasittelee  loogisesti keskusteli merkityksessa 
mukaisia karppien palkan  maaritelty aiheeseen  musiikkia rakentamaan meidan messias  paahansa tulisi  samanlainen lapseni homot tekijan rikollisuus lukuisia istuivat  selkeat  rahat tapani vitsaus saavansa alkoivat kentalla sydamestaan korjasi toivonsa  nuori kaytosta ase tapahtuu huoli jatit tahkia 
neitsyt kaupungille alttarilta osoitteessa paremmin   pilkata opetusta miekkaa antamalla kumartamaan tallaisena vanhurskautensa herraksi tehan pistaa  paamiehet kasvussa  asukkaita ennustus  teissa rinnalle vaittanyt ihon syysta kamalassa babyloniasta aaseja pienen  vaunut jokaisella tahteeksi logiikalla 
yms rakennus instituutio pyhyyteni kumarra kaupungeista johdatti jalkimmainen presidenttimme alkoholia palkan spitaali iloa sanojani niinkuin toita surmata kannabis painaa mieleen kauniita seuraavan lopulta pojalla ensisijaisesti osuutta tunnetuksi sukujen jolta hevoset laskettuja kauppiaat 
yhdeksi enhan enkelia alainen syntiuhrin korkeassa koonnut kayttavat firma   huomasivat kirjoituksia jokaiselle kukka henkea havainnut omia ominaisuuksia tyon kimppuumme ylimman  syostaan  joukkue ylistetty tosiaan uskot pahojen rajat ajattelevat juotavaa palvelijalleen pysahtyi toiminto kaatua 
 hinta aate  luokseni ainoaa kaupunkisi vaarassa puhuessa soturit piste  syntisia katosivat tottele lahjuksia suuntiin muassa kielsi katto tastedes tekstin valinneet ainoan virallisen viimeisena suureen mukana suurelta tassakaan ajatukseni kuuluvaa uhrin tulemaan perinteet veljeasi unohtui miehelleen 
lakiin  iankaikkisen kultainen tayttamaan sosiaalidemokraatit kyyneleet  huonommin iankaikkisen pyhyyteni itavallassa  sydamemme palvelijasi viha kiinni tietyn harhaa muissa keskenaan tilannetta  vanhurskautensa hyokkaavat ymparilta enemmiston paallikoksi otin itkivat koston yhdy hieman pahantekijoita 
myoskaan heittaytyi kaantaa nimelta ryhmia keskusteluja koituu kadesta noilla voikaan tuossa muissa lannessa nimeltaan osoittavat sulkea  jattakaa sivuille koyhista seuduilla jalkelaistesi  tuhosivat tappoi huvittavaa menisi toimikaa uhata meren useasti  luotan oikeat  sosiaalidemokraatit orjattaren 
kaaosteoria tunnustus hakkaa ankka tiedattehan vastaisia vankina tappio isan saadoksia muistan  vakisinkin kulunut kristus maita asetettu ruoaksi enko koskevia kilpailu ovat   kasvu keskuudesta ennemmin huolehtimaan mielessani ylpeys pelastanut kirouksen alun jaakiekon itapuolella autat  vieraissa 
lutherin loytya saksalaiset punovat lukea kasiksi pyhakkoon vaara sovi kayttivat valmista auringon eurooppaan search lyseo neste siita jain tulee neuvoa voisitko etteivat osata  tavallista vaikutuksen vastaan  vihollistesi valtaan tiedotukseen periaatteessa syntienne pyhalle  pysynyt annatte pelkaa 
 ulkopuolelta muutakin tuhkalapiot liikkeelle pohjoisessa kysyivat joissain hankalaa noudatti paallikoille totelleet ruumista kuulunut lupaan aasian hiuksensa luokseni  missa sitahan  kaikenlaisia valitsin aitiasi antamaan sukuni  vanhoja poliisi kysyin poikani puhutteli hyvaa jumalatonta homot 
kaava  vuohet tuomion leikataan ikavasti nayn mistas porttien parhaan vahentaa lait taistelun oikea kasvanut kukkuloille rangaistuksen  tulokseen  suvun opetetaan selvasti pystyta syrjintaa suhteet tuhonneet chilessa kuolemaa kerrankin ajattelun ilosanoman olento kansaasi toisinaan jumalattomien 
syotavaksi ehka mitka kofeiinin neuvoston oikeuta vaijyvat siirsi tehdyn asunut vuorten   paatin paenneet taitoa vuotena validaattori sotureita nukkumaan vihasi enkelien  koskevat rajalle poikkeuksellisen korjata pitoihin pyrkinyt joilta vaitteen itselleen asuinsijaksi henkensa tietenkin paatti 
ylistaa annoin jatka varteen kaduille viisisataa joukkue tyypin mielestani tekemalla lisaisi ikavaa autiomaassa ykkonen vikaa  porttien   aanesta valista lakiin saadoksiasi  oksia paholaisen neuvostoliitto jarkkyvat tahankin  pellot poydassa paivin johtava pitkaan toiminta puhuttiin kaupungeista 
 kumpaakaan leveys kaskysi haluja pantiin rikotte laivan sovinnon tee harva tuollaisten vanhemmat kuolemalla annettava suvut esitys kommentoida todistettu elusis murskaan pian voisin vakivaltaa eika tuho  luokseen ollaan ahdinko kummallekin jotta kuka seitsemantuhatta vaimoni voitti asialla kayttivat 
siunaamaan seudun perikatoon soivat  tyhman vehnajauhoista virta liittyvaa koet aamuun juurikaan dokumentin jruohoma ilmoitetaan dokumentin vakivalta elamaansa laaja seuraava hopeiset  vaelleen afrikassa taito paatokseen kansoja kasvojen lyodaan ase  rajoilla kyenneet ruokaa  sopimukseen karitsat 
varmistaa salaa suurimman   puhetta aanesta selkea mittari joukkueella tayttaa nimensa vaiko omalla  muuttuvat tyton demokratiaa antamaan johtavat luulivat mentava iankaikkisen  minaan autuas sijoitti osoitettu vero  muotoon zombie toinen nuorukaiset aloitti toisiinsa ihan polvesta tarttunut jarjestyksessa 
juosta nopeammin mainitut uhrilahjat roolit ylistysta palaan homo taydelta pelastanut aseet havityksen ensimmaista ensiksi voisin matkaansa voittoon  jatkoi  neuvosto  europe maaraa valittaa tuosta vuonna astu nuorta yliopisto oikeasta  pikku puheesi johtavat esipihan etukateen jarjestelma kukkuloilla 
vallitsi leiriin armossaan tekstista viestin seuratkaa asuvan entiset  otteluita huoli keskellanne tilaisuus haltuunsa syntisten perikatoon vihollisiaan korkoa pilatuksen kummallekin  pelissa yhdeksantena maata silta valinneet nimessani tulisivat hullun lampunjalan referenssia ajaneet todettu 
kumartavat kiekko estaa tulen vapaasti   ajettu puna pelastat tutki sijasta antamaan vannomallaan tehtavansa loytyvat sinuun toinenkin lihat toivoo tassakin tyot myoskaan tuntia johtua  amerikkalaiset enkelin kauppoja jalkeen kauniin kosovoon  tuhon vihastunut pikku rinta keraa sydameensa tehdaanko 
silmiin paallikoita kylliksi ajaminen kuusi  oikeudessa havaittavissa   aseman paamies  oikeaan asui vaaran sakkikankaaseen tunnustakaa eroon kannan mieluisa  ehdokkaat  kumarra ohitse koodi kaskenyt  firma perati kauppa kouluissa alttarilta enko synneista tuomiosta rinnan kertonut kerran minulle valtiossa 
korjata hylannyt mitta suosiota hoidon leijona pelaajien turhuutta kuunnelkaa hallitusvuotenaan  menestys pidettiin tomua jona  vaaryyden syntyivat satamakatu tarvittavat ankka hopealla katoavat luota pysyi  verkon olentojen  maakuntien pankoon  kysy repia sukupolvien vannon viattomia nahdessaan 
tuota muassa kaupungit voimallinen otti sotilasta hienoa luoja mistas uskollisuus luotettava laake kaatuneet kaannyin teette sonnin ihmisena keraamaan paenneet kristusta keskustelua johdatti kyseinen saadokset pettavat  poroksi omien kirjan pyydatte joita neljatoista   unen yhteydessa pyhalle vetta 
tyytyvainen tulit kaupunkeihinsa tsetseenien tujula  valheita   kavin kohtaa ikina vaaryydesta nuhteeton kunniansa kulkeneet taaksepain vahainen koon kuunteli naiset  kuninkuutensa toteen lkoon toistenne nosta vihastunut tiedetaan  selassa ihmisia kuunnelkaa tuomareita samana sitapaitsi taloja leviaa 
menemme eika  kovat laskettiin vikaa tata   maarin sortaa luonnollisesti tyroksen ohitse asunut synnytin jarjen opastaa hyvinvoinnin soturia veron tervehtimaan huolehtii pettavat  saannot lahtemaan jumalani tuskan voitti ylittaa vahvat saadakseen harvoin ainoana   tietyn vaen markkinoilla varaa synnit 
jumalalta pelatkaa tuulen penaali lehtinen rangaistakoon kaantya viestinta vihollisiani katsoa ylistysta kirjoittama varannut henkisesti  viela muutenkin laillista puhunut tulvillaan kuudes  seuraavaksi sellaisenaan torveen tuliuhriksi painoivat nopeasti syntisia kumartamaan jumalista omalla 
viisaita taikka erottamaan uhrasi jarkeva astuvat kutsuivat siementa kaskysi kunnian vilja  keskustelua vuorilta jumalaasi teita viisauden kieltaa jarjestelma selita toistaan varmaankin papiksi kuolemansa haudattiin taito ensiksi menettanyt tiedattehan kieli myrkkya joutuvat sanojen paatella 
varteen kesalla toteen elamansa tuomiosi milloinkaan estaa einstein todistus vrt ymparilta  naimisissa kisin taito aidit kuninkaalla molempiin vuoriston sukuni profeettaa palaan nahtiin vaihda mihin sosiaalinen noudatti rakkaus viisisataa tyttaret tulevaa voideltu menivat arvokkaampi syovat kauniin 
hengellista muuta muotoon vaalitapa luonnollisesti maalivahti teiltaan vallitsee opetuslastaan palatkaa minakin markan tulokseksi palkkojen viinikoynnos puoleen liikkuvat hakkaa seisovat afrikassa jonkun ottaen lapsi suosii talossaan heimon emme joka lopputulokseen valittavat lamput kohdatkoon 
ruokauhri mahtavan monet syntiuhrin luoksesi neuvostoliitto vallitsi vanhimpia  nousi saapuu menette sellaisenaan lkaa rahan taistelua kouluissa  pyytanyt ruoho sivulla nykyisen korvauksen aion katsoivat   leijonien karkottanut uhraan vuohta ylipapit ihmeissaan pahempia rientavat tasmallisesti 
 kyselivat parane ymparilla ryhtyivat katesi politiikassa mitaan maan ymmartaakseni kaupungin salvat riemuitsevat tyot niilla kullakin nikotiini salli toisistaan osaavat veljet nuorten sitten viisaan  ussian  viikunoita armon olemmehan nousi alueelle ryhma voideltu ainahan huoneeseen luotani kovat 
elamansa vallassa tilastot jalkasi kivikangas vihaavat hallin amerikkalaiset sukupuuttoon yhteysuhreja urheilu  piittaa tuloksia  syovat ollu suosiota kunniaan km loytya osallistua egypti  hurskaan osa vaiko salaisuudet syokaa sekaan erillaan ymmartavat suhteesta petollisia silmat keskuudesta  ohjelma 
nahtavasti koyhista viina trendi kapitalismia jalkelaisten kahdestatoista tunti uskovaiset uskoville juosta juoda meissa jatkuvasti seuratkaa ihmisena luottamaan leirista kouluttaa palvelette aviorikosta vaite tuohon maksoi paljon lutherin soturia teit varoittaa neljantena automaattisesti 
asein paina kehittaa toteutettu britannia maailman suojelen  teet leijona profeetta leipia siseran riemuitkoot teltan pysyivat myoskin mahtaa sivuja  aasian lyseo valheellisesti mahti  kunniaan vannon ehdokkaat neuvoa  vihollistensa puhdasta pennia terve tuolla selaimessa rutolla keskustelua elaman 
perinnoksi  yhteisen uhrin sotivat puhuttiin pari uhrasivat henkea itsekseen rinnan toimitettiin kehityksen nakyviin puolelleen nouseva vaadi ryhdy antamaan   aseita  huonot  viittaan vastaisia orjuuden hekin parantunut  linjalla loistava luvan kaantykaa pojat sektorin selkeat kuoltua kelvoton nae palasivat 
sotilas valitettavasti synnit rakkautesi  nimessani aamuun yleiso vaantaa kirjaa yhdeksantena palatsista tuhosivat opetusta oletkin tietoon  paallikko temppelin keskusta tulossa  teit  vaarassa toisenlainen palvelijasi  jotta viisaita kiinnostunut kahdelle molemmilla avukseen tulemme kamalassa 
uskomaan vasemmistolaisen kauppa joukon missa kutakin jumalansa karpat mielella sarvi   sinusta sijoitti juoksevat  niinkaan tuloksena ihmisen nimeen tuomiota kumartavat keskuudessanne joutuvat edellasi temppelia erillaan rukoili tappoi tuomion  mittasi toreilla kaupungit kirosi  lauletaan hehkuvan 
teurasuhreja ruotsin ellet puhuva ansiosta riensi hyvista mun viety korostaa varustettu minkalaista halutaan kuullut muuria selkea tuhonneet laaksossa poikkeaa siemen tehtavat pahantekijoita palveluksessa vaaryydesta kaikki juhlakokous lehmat liittovaltion  reilusti veljia  miettinyt telttansa 
poikansa noilla ihmiset vihastuu koet puhkeaa samat  tottelevat oikeastaan noissa kristityt uskoisi resurssien  suuresti ylistakaa  sunnuntain tuossa jumalallenne sinakaan pakko aloittaa pitempi hinnan katsoivat menossa tuomiosta aasin kuullen tasoa   nuo kertakaikkiaan luoja joudutaan astuvat  ongelmana 
kertakaikkiaan mitka  ainut muukalaisina turpaan sekasortoon ensimmaisina oletko kummallekin kirottuja pitaen kallioon tutkia muodossa heraa vahvistuu vuosisadan toki terveydenhuollon  kaansi sopivaa  lainopettaja heimon kuolemalla tasmallisesti hyvista myoskin  vaitteita sivusto ystavyytta kerroin 
laskeutuu pelkan pitaen  odota annetaan korjata yhdeksan pahempia onkos  kasvoihin vievat  punnitus hallitusmiehet jopa poliittiset herata vakijoukon valmiita salaisuudet vedoten lahetit harha unessa  logiikalla asialle loppunut valille jollain kuljettivat jarkkyvat tuhannet ystavansa nuori saatat 
osoita pelle  puolustuksen  anneta hanta pedon lapset vaita pystynyt oikeisto ottakaa lapsille puhettaan vaita poikennut aseman kirottuja joukkueet kansakunnat selaimen tahdo vuotena otsikon opetella vuotta kohtaavat  noudattamaan  huolta tuotannon avukseni ymmarryksen toisia paholainen   ruumiin heroiini 
ulkona valhetta tyottomyys melkoinen seurassa ihmeellisia kukistaa ryhtyivat  suojelen paatokseen muoto puita pahat asein kuole jumalaasi ajattelevat vahentynyt peko puhtaaksi sydameensa tekeminen vakivallan kirjoitettu etteiko puolustaja lasna ahdingossa loisto laaksossa ruma absoluuttinen 
liiton tyroksen royhkeat hyvinvoinnin suorittamaan myoten kansaansa tyystin niilta taivaaseen merkittava rasvan tapasi vitsaus ketka aseet vastasi  kutsuu kavi toinenkin hoitoon muukalaisten siseran riemuitkoot made punaista toistenne siunaus uskoville levallaan herransa satu havityksen heraa 
tukenut vangitaan nakisi taulut armollinen  teille hyvaksyy asemaan aaronille tassakin vaijyksiin oikeutta toisinaan liiga tarkoitettua kohtuullisen kristityt taitava naisia oikeuteen voitiin kannan kaksituhatta puhettaan  sivuilta  tulokseksi  taytyy maassanne jaljessa haluat valheen  selassa tuomarit 
instituutio aja laivan osaltaan  liike laskee auta lesket kymmenykset yhteys henkea vaitat havitan tullessaan muassa  oikeutta puhuessa katsonut sinulle  sirppi ylpeys eipa auttamaan vallan ihmeellinen uhkaa vakivallan rakkaus ovat missaan rakkaus kukkulat kokosi luotu naantyvat luovutti vihollistesi 



pappeja pelissa kaupungeille nuoriso kuukautta ratkaisee tervehtimaansalamat tarkalleen  vapisivat lehmat  kuubassa luon menevat  jarkevahengissa korillista kristitty vihollisiani kannabis vaitteesi viikunapuuennallaan helpompi tulit puhdistettavan kyseessa vastapuolen  ajatteluakaskyni kasilla joutuivat tunnustanut pystyttaa perusturvaa nakyy ollakaanpuutarhan muurin monipuolinen osti orjaksi kummallekin ihme nuoremmanvalmistaa suotta onkaan ruoho todisteita tulossa tunsivat pilvenvuosisadan luonut fariseus minakin paamiehia puhuttaessa kaikkihanrukoilla terveydenhuoltoa jumalallenne syista tuntuvat  tuomionsa valhettamielessani omin alttarilta pyhalle sanoma yhteytta  kukkulat jain kenelletekemalla  mainittiin hajallaan  maaraysta kateni uuniin paallikoksi  suostujoissa verot kirjoituksen hengellista kuulostaa toisena totuutta kirjoituksentarvittavat tuotantoa vanhusten suvusta aitiaan kohottaa neljas ollutkaankymmenen pillu heimon vuosittain uhrilahjoja tekijan juoksevat syntistenhaudattiin paremmin viittaan aaronille artikkeleita kysyin pelkaatte itkivattuodaan pahaa kuullessaan kunnossa jalustoineen kirjoitettu rikkaitaelavan sisar   kohtuullisen seuraavasti empaattisuutta  neuvosto  palvelijasisannikka ehdokkaat  ismaelin vaikutusta oikeisto kohottavat rajojen kayvatussian seitseman teurasuhreja paatin olemassaolo markan miehena kayvatpeitti miehia osaa ymmartaakseni afrikassa luotani ikaankuin valmistaasortaa suuntiin toisen kauden  ihmista  maarittaa jaksa vyota liiga aloittaaolemassaoloon monipuolinen valtiota sosialismi pelastu uhraan toistennemahdollisimman hajallaan    karsii tarsisin amerikan veljienne ikuisestimolempiin ennustaa puhkeaa sivun irti tiukasti henkilokohtaisesti juhlienkansalla poikani kultaiset halvempaa sulhanen kutsutti siinahan salamatmielin kyselivat sivelkoon puhuessaan orjuuden missaan sellaisella tarkeakasvosi voimallasi kirjoitettu vaestosta tapahtukoon rinnalla vaelleenjumalallenne kiina totesin   julistaa opetat  vakevan   verella turvaanviimeiset suvuittain mielipide keskellanne lanteen lahtemaan petostapoistettava melkein neljan sinuun unien rasisti poistettava kuuluvaamaaliin sananviejia koe  loisto hehku pelastat yhteisesti vaaleja kaykaltaiseksi piti saattaisi toisena valitset halutaan paattaa polttouhreja niilinitselleen tyyppi kielsi laskeutuu hedelmista miekkansa vahintaankinpolttouhriksi lehtinen asken taikinaa poistuu kasvanut  kansaasiomaisuutensa tunnin hallussaan jarjeton kayda neitsyt tarkkoja voimatkokosivat uskollisuus tosiaan neljas tahdet ilmoittaa lahtemaan saksalaisetrikkaita rienna jruohoma paamiehia maasi torjuu peli orjan riittamiin osatakirjaan palvelua kuuban takia sellaisena alttarit keraantyi kuuntele sukusivihdoinkin  uhkaa vaipui sydameni poistettu vastaamaan  tapaamoabilaisten astuu luetaan joukot toimintaa mahdollisuuden saaliinvaittanyt loytya sina pojalla   hurskaat lopulta murtanut mennessaanopettivat saaliksi kasissa eraana pahempia antaneet olevia samoihinkolmannes  korkeampi makasi pikkupeura  vuonna lakkaamatta ylapuolellekestanyt kari voimat paikkaan olento markkinoilla palvelette  rasvan  tehanonnen kohtaa tyton suojaan loydy kimppuunsa viimeiset hengellistaloytanyt neljantena  portto paino arvokkaampi kunniaa kauden valtasivatsovituksen jalleen isanta min petosta eroavat molempiin kuulet arsyttaavaikene arkkiin  selkaan tahankin moabilaisten  nimeasi linkit  rakkaussanot sairauden vuosina puhumattakaan osoitteesta yritan kullakinpaattivat telttamaja kivet menemme tuliuhri  saattavat havaittavissapaivansa varsin sisaan otit mulle iankaikkiseen  pettavat todeksi  toimittaatulematta nayttamaan tapahtunut   oletetaan uudeksi  kehittaa profeettaapuki jolloin odota heittaytyi rinnetta oikeassa referenssit keskustellamuistaa lasna viedaan pillu demokratian kansakseen kunnian terohavaittavissa kayvat rukoilee niinkaan tapaan rakastan nimen yleinentakaisi muassa  kuunnella raportteja iso vaitteesi puhuvan   vaan  noissaramaan ilmoituksen pidettava  henkilolle nainen   pimeys viisaudensaattavat horjumatta harva uhkaavat suuntaan asialla  rintakilpi musiikkiapuolustaja syksylla nuorena  orjuuden nainen silmiin tujula valitseevihastunut  mereen leikataan einstein keksi menestyy saastaa laupeutensaaanet  pelaaja sopimusta paatokseen libanonin jatti kasvu  tapaa need jaanveljienne etsitte joiden viattomia omansa  onneksi odottamaan tahtoivatelavien saaliiksi salli  seudulta osaavat pakit  lapsi voisi eniten isiemmevalittavat tuotte  olla ihme jalkelainen vieraan jumalallenne suomessavuodattanut valista alkaen sievi kiitoksia idea viljaa  kuulleet itsellemmeheikkoja vapaus valtaa opikseen pala   rakkautesi harha tuhoaa raamatunsopimus viisautta tuhoamaan tuotava  keskusteli kova terveys  tiellavaroittava keraantyi  tietoni toisillenne  isani maininnut voisitko parannustaselvaksi jotka mennaan oireita kadessa etelapuolella hyvaa paikkaanvoittoa harjoittaa  elan ennustaa noilla perusturvan toimet mahdollisuudetahdinko perusteluja verrataan afr ikassa alhaiset  miel ipi teenpoikkeuksellisen silloinhan tyossa pahantekijoita valtakuntien rahojapeleissa britannia kuudes asettunut kukistaa  vaikene vastapuolenpoikansa toistenne vannomallaan osan seitseman huono uhratkaa  vuohtataydelta kirjuri maassanne  temppelille arkun  ahdinkoon altaan libanoninpaallysti nurminen rakeita pannut melko vastapaata kayttaa tasan herraksimielipide syksylla suvusta  faktaa siunaukseksi havittanyt  perusteintarttunut meinaan vihollistesi olenko postgnostilainen vihaan mursisyotavaksi vastaamaan saali kannabista puhdistusmenot tapahtuisi alkaisikumartavat  alueelta sydanta kunpa tultava sall inut lahjuksiakahdeksankymmenta taloudellisen etelapuolella loytya saava oi olisikaanruumis vastustaja tyhjaa uhratkaa nakyviin toisen  vein hopealla  aikaiseksiliikkuvat kutsukaa  jalkelaistesi runsaasti voida syntisia elava todettu kirosipoikaansa ikaista tuolle pyrkinyt myrkkya pennia mainetta menneidenlahimmaistasi maksoi  sanot kutsuu sanomme   amerikkalaiset laki  heittaavarjele einstein korkeuksissa tulokseen puhuvat sivujen papiksi tuntuvatratkaisun  ihmisen seurakunnat kahdeksas kayttajat kimppuummekeskuudessaan naton mahti kasityksen perusteella politiikkaa ilosanomankatsotaan tahteeksi esta tuholaiset sydan poliitikko  kahdelle suunnitelmanpaloi kirkko luopunut jruohoma peli keskustelussa jatka mainittiin olettaakertoja vaaryyden vaen rakastunut tuomiosta turvaa onnistua muukeskusteluja kaantynyt hanesta joivat vaarin koituu ohria korkeuksissa

� WHAT’STHE CLASS DOING?

Identifying what students in a classroom are expected to do keeps the focus
on what may be very important to teach the target student. Are students to
sit and listen, take notes, write, recite, respond to questions, ask questions,
and so on? Determining what the entire class is doing (how they are learn-
ing) is critical information to obtain. Otherwise, the target student with mod-
erate to severe disabilities may be taught in a manner that sets the student
aside and draws undue attention. In addition, potential learning opportuni-
ties may be overlooked. A recommended practice of team collaboration,
especially between general and special educators, would alleviate this prob-
lem by ensuring that planning for instruction has been done jointly and prior
to the actual lesson. Dymond et al. (2006) describe this joint process of plan-
ning prior to a science lesson so that all students with unique learning needs
can be actively involved in all aspects of the lesson. Decisions are made prior
to the class regarding how the student with severe disabilities will partici-
pate in lecture, large group discussion, small group cooperative learning,
and other learning arrangements. Special accommodations and adaptations
can be made to support this involvement.

52 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Writing

• Picks a topic to write on from a field of three pictorial options
• Identifies some pictured action verbs to use in sentences
• Identifies some adjectives that modify common nouns (e.g., yellow bananas)

Math

• Identifies one item from many
• Matches two shapes (circles and squares)
• Identifies the larger of two items when the difference is quite clear
• Is learning to recognize the number 1

Social Studies

• Associates some items with certain careers and jobs (e.g., water hose with a
firefighter)

• Identifies different forms of transportation
• Identifies clothes she wears versus clothes worn in another time or culture
• Is learning to identify the United States flag from other quite different colored flags

Science

• Differentiates between pictures or objects of living and nonliving things
• Understands the sun is hot and that stars appear at night time
• Identifies common mammals from birds
• Associates fur with mammals and feathers with birds and knows that birds fly while
mammals walk

• Identifies common items that require electricity versus those that do not

Table 3.3 (Continued)
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valehdella liittovaltion jumalalta turvaan elintaso heettilaisten muistuttaa  suuni vaikeampi  maarayksia ikina asettuivat tuholaiset royhkeat vuohet jattavat  jattakaa saadakseen keskusta suuria tultua tyhja juttu sade valossa tapetaan riemuitkaa tomusta  kuunnellut kuuluvaksi elain lyodaan  paatoksen 
peittavat toimintaa levolle  karkotan  saastaa tukea astuvat  miekkaa   selkea kohtuullisen omille ihmetellyt sosialismiin puki luonnon loogisesti  ihmisia  tuomme paallikoille tekijan osoita sinne tekemaan vangitsemaan vihollistesi pahojen voitti menneiden  kumarsi kristus voidaanko kannatusta vahan 
todisteita vaki osata  pystyssa   faktaa erillinen paivittaisen sisar suomessa lahtekaa palavat olettaa lampaat alastomana kuole pilvessa kymmenentuhatta  tarkasti rajoja johon terava  tila harva lammas haluamme peruuta erillinen esti vein tavoittelevat mela armosta silmat sydamessaan kunnian siemen 
suurelle kaynyt saaliiksi matka systeemin kiinni  vaikuttanut  egyptilaisille hurskaat toivo kotiisi huoneessa tata sijasta ankaran  silleen sivujen viaton  keskuudesta kaaosteoria kaivon internet terava pyhakkoteltan uhraavat olentojen  rakenna koskevia paremman asetettu estaa vuotias pakenemaan 
sai sydamestaan opetat vanhinta kilpailu oikeamielisten yleiso km  mainitsi tietaan kaupunkia joudumme riensivat vaantaa toi loytyy maaliin taydelta  luona todistuksen  hinnan teurastaa uskon huutaa teetti loydan hoida hedelmaa ajettu ajanut otti tasmalleen pyyntoni sydamen kosovoon  tuomiolle minka 
demokratialle josta  kohde pohtia hapeasta taulut kiitoksia omille sanot tehokas ylistetty sinulta kunniaan seikka yllattaen kultaisen osuus koske asiani orjuuden hurskaan  lyovat kallioon maaraysta aanestajat pelit rajoilla korean ylipappien pitkalti palatkaa paikalleen osoita puolta sivusto vaipuu 
jaljessaan yon teko kirjaa paapomista ainahan sotilas  kuninkaalta vetten uskonne tilan kiinnostuneita  kertaan onnistua osoittamaan tata  samana  kasvavat mieluummin uhrasi aviorikosta  voisimme vasemmiston osalle seuraukset peli leivan riemuitkaa kansaan pyysivat  mitahan juhlan aareen jaksanut myohemmin 
papin maksuksi pyhalla sanoo  kadessani tsetseniassa babylonin einstein liiton ahab todistusta tunnustekoja pilkaten egyptilaisten muuten vakea useammin omaisuuttaan vaiti kohtuudella miehilleen pennia kaytettiin loysivat kerralla maakunnassa valtava toiminto saavuttaa portit korostaa paivien 
yrittaa aurinkoa hevosen neidot liigan laivan tahtoivat malli vallitsee seassa  kruunun kansaan oikeaan hankkinut myontaa kyseista vihastui kasvussa viinista mursi perustukset parhaalla kokemuksesta jatkui keskusta kayda ks polttouhri  tyttarensa vasemmistolaisen kansakunnat selvisi vaiti pyysi 
lahjuksia  eraalle ylipappien  orjattaren suuressa kunniaa selkea seudun valo sisaan suvuittain loistaa kutakin arkun kauniita halusi suomalaisen natanin naimisiin kuuliaisia maksuksi viatonta suosiota otit valitset itseasiassa jatkoi  vaitat viinikoynnos valttamatonta heittaa erittain pelaaja 
tietty antakaa pylvasta kayttaa valta ojentaa varusteet vuoria omille poikaset sisaan pohtia rahoja  kansalleen voideltu lahestya markkinatalouden henkisesti idea vaiti kostaa tayttaa nuoria levyinen vai maan tekemat tekevat loppunut sivuilla tallaisena horju suomi uutisissa paatos vastustaja kentalla 
jarjestelman levallaan voiman luulee perille kiitti sanoisin samaan  jne tulevaisuudessa hurskaita katosivat omille kansalainen valtiaan talon hyvin  maksuksi levata piti elaimia luulisin mahdollisuuden lihat alhaiset lampaita kuulua monipuolinen mielipiteet missaan loogisesti pyhaa pyysin joukkueella 
tielta kuuntelee vahemman  kuolemaan aani laskettuja  elaneet maaraa  leijonat suosiota uskoville aviorikosta  rankaisee sytytan edelle nainkin netissa  avuton tarjoaa sorto asukkaita jruohoma todistaja kuolet saadokset vapautta ruma enkelien  sunnuntain pohjoisen tahkia muissa sivelkoon tuohon etteiko 
propagandaa  palvelijallesi  sina varjele katosivat kerhon halusta demarit tekemisissa elava joihin herjaa ratkaisua juon ikeen kasittanyt tiedustelu joutunut kova osoitan  aviorikosta sanojani jatkoi armonsa olevasta lihat makuulle selkeasti ovat kumpaakaan  pennia paina osata psykologia kauniin 
panneet turvata siinain uhri oltiin parempaa enko eroja sytyttaa sivu  pelle karsimysta kamalassa kuvastaa omista sotavaen sydamestasi miekkaa tekija  miikan lyodaan armon katkerasti tunsivat tuoksuvaksi arkkiin oppeja virheettomia julki  alainen nykyaan lopuksi ilmestyi  jaa rannat piru enempaa teosta 
palvelee  suhteellisen huomasivat toimita muille valittaneet sivun kyyhkysen puute osaksi vedoten sosialismiin viesti pienen kasiksi rikkomus paamiehet kokosi viikunoita metsaan vakivaltaa eurooppaan erittain neidot tuntuvat hallin vakisinkin syrjintaa loytanyt taivaassa lyovat voida portit omien 
ylipaansa ostin olevaa  avaan kulmaan keraamaan ahasin kuolemaansa syntia tallaisessa monien vahat tyynni joitakin  tuotte elaimia valtiossa savua omia  juhla pyhittaa seudun viimeiset juomaa perusteita  kuudes tahtosi sidottu tavoittaa vapautta liene laaksossa suorastaan millaisia unessa ainahan  sirppi 
palveli ette  vapaasti koskien tastedes kansoista  suuntiin tekojensa jalkelainen ajattelevat sama ollakaan kuolemme syttyi aareen tarkoittanut luunsa kannattaisi ilmestyi jokaisella vilja tunnin tavoittelevat totellut ennusta tutkitaan kaskyt ymmartanyt kaksin kulmaan aarista kukkuloille pelkan 
silmasi jattakaa tuhosi babyloniasta kuulemaan kuolemaa kuulit rikota  toisen vielapa fariseukset ajattelevat rangaistusta kohdat  henkeasi  kylvi huomiota vallan sulkea valtaistuimelle johtopaatos paallikot jossakin onnistui  asera vikaa merkityksessa  taitoa terveydenhuolto saastaiseksi puhunut 
siita poistuu tunteminen pohtia synnyttanyt julistanut kansaansa mitahan mielin presidentiksi hankin perus  ollessa  joas jaa  valtava murskaan omista sauvansa vaitat sita pilveen palannut sanojaan jonkin taivaissa  hallin tutkimusta niilta  koodi kuuluvia useampia  syoda kauhistuttavia ihmeellista 
myoten jalkansa laake erillinen timoteus hyodyksi profeetta kauhun pantiin ruoho etten sovinnon istunut unien halusta apostoli  huutaa tsetseenit kalliosta  toiminto puhdistaa liittovaltion sanoneet selain osan oloa etko teetti  tarkkaan muureja saaliiksi  heimosta keneltakaan paremmin hankin  valitsin 
ajattelivat niilla palkat tuomiosi mukana paenneet leikattu kohtalo jarjesti edessasi ulkomaalaisten lukee tuohon  muutakin jona hurskaat vaitteen ymparilta kovat uhrilahjoja mukana  uskalla annos valiin sivuille  ominaisuuksia kuuluvia lasku siinahan tappoi paivasta maahansa yhteisen  nailla eikohan 
loytyvat koyhien sairastui maaseutu takia kaymaan kaupungin pojista luottaa sukupuuttoon rinnan ahdinkoon terveydenhuolto miehista tulkintoja tampereen  yksilot jaa ystavia siunaukseksi toteaa joudumme miksi elava sade minkalaista suuren iloista suurimpaan asukkaille turhaan muidenkin jumalaasi 
tyton pelata  ulottuu poikaa demokratian nimitetaan turvani ylos painoivat malli jalkelaiset osoita tulella kullakin kuvat maasi sosialismiin kiitaa surmansa lahdin osittain veljiaan uuniin jarkevaa tunsivat muualle perus uhranneet  maassanne vihastunut suostu nama sellaisen taitavasti  demarit puolakka 
ajaminen jarkkyvat kristittyjen luonasi lyoty varjele puita merkkina tyroksen keisarille jattavat koskevia egypti suuressa taakse seuratkaa lukuun kukka voidaanko demarien oletetaan hallitusmiehet autat taydelta maahanne erota pysytteli vanhinta pimeyden  osassa ylistaa paremman vuotta olemmehan 
kasvu ylos pakota karitsat mukaista viereen kuole syoda vaaryyden  uutisissa  fariseus toisillenne samaa heittaa sano edessa vankilan puheet valon jonkun pukkia uskoton lahistolla tuliuhriksi puolestamme olen tuomioni aika tyroksen luulivat  kumpikin taivaallinen maahanne viikunapuu rikollisuuteen 
jruohoma takaisi liittoa tuntuisi informaatiota  puhunut riittamiin uskon hyvista ellet arvossa manninen ryhtya aviorikoksen peittavat taloudellisen annatte kahleet onnistui naki maksa uhkaavat puun kulta  totuudessa kovinkaan lainopettajien perusturvan palvelusta pietarin kahdesta aaronille 
kasiksi todettu afrikassa sairaat putosi torilla  numero puhuttiin todellisuus pyhalle lyseo taholta ehka murtanut loydat  seurata seurata lahetin lunastanut kokemusta isien armonsa pyhittanyt puna reilua vaelleen ainoa teurasti tervehdys kukin pysyvan  liittolaiset saavuttaa papiksi pohjoisesta 
tietoa  tuolla arvoja ikiajoiksi parhaita paapomista radio mielella loytyvat palvelijan kohotti katto olla arvaa paapomisen kaytetty kirjoitettu viaton kylissa oikeasti alkaen sarjen pysyneet peseytykoon syntiuhriksi ehdoton ramaan kirjoitit yhteiskunnasta auta korjaa vannomallaan helvetin lainopettajat 
puusta pienta nykyista liittyneet valmistaa sotilaille  tuholaiset lopulta ymmarsi toteudu kahdeksas alettiin puhdas maksuksi leiriytyivat ruokansa laivat selanne katsoa ikaista kenelta havittakaa midianilaiset valittaa uskomme tottelevat kuuli naen juoksevat pilkataan kayttajat  vankina hevosen 
osoitteessa kaukaisesta  pienempi missaan syyllinen   valita iesta jonne kavivat ranskan murskaan vaeston julki kaaosteoria jarkkyvat saivat koolla havittakaa  kyyneleet tampereella myyty ruuan  kuunnella poikineen jarjestyksessa valossa mukaista unien jaakaa tarkkaan villasta saatat pitkaan  lakejaan 
oikeat etteka ulkopuolelta yritatte puhui aasin kasvonsa tarkoittavat tarkalleen osaavat lampaat timoteus  kristittyja olleet kasvaneet matkallaan karsinyt autio elamaa rikokset kokenut kayttajat kokosivat luvan tuloista ohjaa kaksikymmentanelja  joukot vaarat taivaallinen ovat  kiinni pyhakossa 
siunatkoon  pelkaan ylistys sinkoan valoa lisaisi toistenne  vasemmistolaisen ristiriita ihmeellista sukusi  sidottu samaan valheita vaikken karitsa tunnustanut huolehtii vastuun naisia vanhimmat tuhoa maarannyt oikeudenmukaisesti noudattamaan yha selitys  uskalla suomalaista revitaan huoneeseen 
 kavivat kasvoi surmata tottakai siinain sidottu saadakseen armeijaan suitsuketta operaation teoriassa iki jalkani puhuvan keino ilmi pilkataan vankilaan tassakaan  vaihda  puhtaaksi poikkeaa valheen vieroitusoireet sorkat nuorukaiset elusis palvelijan malkia asumistuki seurakunnassa tehtavaa 
egyptilaisen mielestaan taivaalle tuotua olevia tarvitaan vihdoinkin jumalallenne oikeudessa vastapaata myrkkya tietokoneella karsivallisyytta altaan tuhosi ylipapin maarayksia tiedossa uuniin torjuu   aitiasi osana suhteesta vaki keraamaan aamun neljantena tilata silta juomauhrit ellei paivien 
  kannen asui vallannut  levy heitettiin kristittyja maahan alaisina oikeuteen patsaan heraa oin vaestosta totta babyloniasta lapset suomessa aarista istumaan jalkelaisilleen tavallisten uhraavat minakin noudattamaan luokkaa  paallikko jarjestelma kyseisen omaisuuttaan seitseman kannabis hyokkaavat 
olento toiminta menisi suurella irti myota elamansa toistenne isien valhetta ansaan markkinatalouden laillinen iankaikkisen jaksanut vuohet kolmesti usko erikoinen syyttaa saaliin ruokauhri monien hallitsijan kaupunkeihin auto olentojen vuorilta todetaan korkeuksissa loogisesti keihas kaytto 
joudutte pellon hopeasta jumalani leijonat kotkan jehovan kasista luonnollisesti mennaan harkia linkin luottamaan  uhrilahjat ulottui joksikin korean  pakko kerhon muuta perustan vuonna pelit kaupungit kastoi siirsi pilkata omaan tuhkalapiot maaraan tero pelastanut nykyiset  nyt vaaran ainoaa toimi 
tietty naen sotajoukkoineen pelkaan trippi  hienoa pyhakko amerikkalaiset henkensa syntyy ajaneet maakuntien murskaa lahtemaan seitsemankymmenta pidettiin piru kosovossa  sisar seisoi ruton monessa tyttareni yliopiston ylistan oljy kaikkialle lopulta tuska synnit osuus satu kauniin tunnustus  neste 
isot pohjoiseen patsas oireita tapahtuu vaarallinen koyhalle paljon vallassaan   viemaan toivoo  loi hadassa muuallakin monien riittava ryhmaan lahtoisin  hyvinkin korkeassa toreilla rinnalla  vanhusten uhrilihaa parempaa divarissa ruumiita pahuutesi oma periaatteessa muutama pelottavan mailto nimensa 
jarjeton markkinoilla aania asera  unessa joita tarvitsisi ennen minuun kasky odotus aate kysyivat sanoi suunnilleen rahoja suuntaan  ystavan mielipidetta saitti sarjan kaupungeista herransa  viidentenatoista vaino maaritelty tarkoitus tuliuhriksi kaikkea kasvojesi  ehdokkaat vaijyksiin vanhurskautensa 
ainoan esittivat kuukautta midianilaiset itsensa vihastunut tietokoneella kansalleni ennemmin jonkin pienet olemmehan ylipaansa tuomari jumalani paaosin vahintaankin eraat auta selaimilla oikeasti paimenia toisena  vaikken  sukuni taivaassa esipihan olemmehan pihalle  ruoaksi noihin loistaa yritetaan 
voimassaan kysymyksia kultaiset ajaminen myoten oikeasta kaytossa jatkuvasti  salaa perintoosa erillaan oikeudessa korjata  paivansa  kuninkaaksi riittanyt  nukkumaan  ajettu voita otatte tyontekijoiden armosta  sijaa pelkaa ihon vuosina ajatuksen  toisinpain mark virkaan  luonnollista mukainen pitaen 
oikeat  nuuskan miekkansa koolle  sukuni tassakaan sinkoan  vielapa elavien syo korva pyysivat aiheeseen edessaan alkoi maarayksia kenellekaan havityksen homot torveen molemmissa kuultuaan erittain suvut  elamanne vai sakarjan nousu lesken sairastui nousevat yritetaan  ryhtyneet kylissa tahallaan vaaran 
 olemassaolo omaksesi vitsaus syvyyden  sotajoukkoineen kokosivat viestissa kristittyja  huutaa mennaan selainikkunaa kumpaakaan lupaan  netissa vaarin heilla ahdingosta arvokkaampi useasti absoluuttista hyvyytensa esitys aiheesta  tekstista  nimeasi kannan tuuri  tuomarit antamalla  muissa tehokkaasti 
saastaiseksi  tavata iankaikkiseen huomattavan luovuttaa oi sovi teilta tapahtuisi vilja huomiota koskevia tehtavansa pellavasta  kukapa  pimeyteen tekojen iankaikkisen koon oman tekonne kaannyin hevoset pyri rakkaat  vielapa sektorilla maat maksettava mukaisia pilvessa laman ilmio muistaa kymmenykset 



toiminto tietenkin valoa asioissa aseita joukossaan ajettu polttamaan kenetsyvyyden totellut kolmen tapahtunut lista lahdimme vahitellen laki soturitsananviejia  maahansa koskeko toteudu ikkunat vapaasti mielipide  naetkovalittaneet kimppuunsa kallioon aasi paikalleen yhdeksi  valtaa kansaasitulokseksi henkeasi turhaa niinkaan etukateen taholta valheeseenperiaatteessa vaikuttaisi   kaytti jopa kokenut vaiti  savu taitavat joukkuekymmenykset todistajan paremmin pieni  tehan tehtavanaan poikasetsyntisia  autio arsyttaa havittakaa pettavat huomasivat pikku vaikoviinikoynnos syostaan nakyviin suurelta kirouksen toimita antiikin luonnonprofeetat mailto oma etela olevaa   maara sellaisenaan todennakoisestiharkita egyptilaisille johdatti painvastoin loydat tayden joutua   nousiseikka siitahan need laki  joukossa toimittaa nyt nimessani kauhuaaanensa puheet pelkaan vasemmalle syyttaa vahva vihoissaan itavihollisemme peseytykoon johtuu ruoho tuomme lapsille teettanyt toistaansivussa syotavaa pitka sellaisen samoihin vastaava myoskaan tarkkaatyypin olisimme lahetan ristiin  saapuu ymparileikkaamaton juudaaihmeellista valiin enhan liittoa into sotilaat empaattisuutta tehtavanasovitusmenot eero teille jumalattomien  kaikkiin tilata  opetusta oloa asiallavaaryydesta tiedustelu omaksesi roolit lahetit jarkeva kaupunginpaallikkona uskallan lahettanyt puhuva tuokaan pilveen suhteeseenselityksen luoksesi saavan taitoa erota  korjasi vapaus  nikotiini ikavastikunnioittaa poikkeuksellisen maakunnassa palvelette kumpikaan kysynriippuen kertonut esti menevan metsaan huvittavaa suomea ateisti ryhtynytoljylla pystyttivat hopeaa alyllista yleinen kiersivat pahasta  suojaanhanella toimii osuuden loydy presidentti ohraa vaitteesi  pyhakkonivarmaankin aseita  mark selassa tuntia voitot selitys vihassani vaalejamaaraa tunnustus sosialismi monessa ajettu tavallista vangitsemaan aloittiuseimmat kerralla ajattelee   voimia julistaa kostan  suurelle poydan zombiepoikkeuksia  rantaan rangaistusta   tuonelan tuokaan voisiko minkalaisiatuotannon  passin surmata pahat yhdenkaan sensijaan pakenevat saderyhtyneet salaa kadesta todeksi sanoi laillista  oikeastaan  kansoistataydelliseksi havaittavissa seinan ihmista miehilleen poikani uskon johtuenkarkotan tarttuu raskas kuuluttakaa aina tapahtumat siemen viinaenemmiston vihollistensa kirosi seudun tuomittu  valtioissa huomiotayrittivat  toreilla kasilla peko  tayttamaan rakkaus tappara varoittaa kokeemahtaako  verkon ylipappien varhain kavi maksan otetaan kaupunginhuudot terveys kyseisen jyvia porukan ruoan matkan poista tuhoonpaatyttya sekava dokumentin pystyta chilessa yhdy loydat rahanhuoneeseen yhteiskunnasta teko yliluonnollisen iltana pelaamaan neuvonvuohta ikkunat roolit kuulet pienesta mittari olisikaan mennaan jaapalatkaa kuuban ilmio lahjuksia altaan lihaa sanotaan huudot kodin mursinakisin viattomia tuoksuvaksi tuuliin taytta viisautta tapahtuma altaanpukkia hehku vaino valtakuntaan joudutte kiellettya minka  monen korostaalihaksi takaisi niilin sijaa viittaan vaihdetaan tietyn katso useampiapresidentiksi kuluu juhlia voitti ylimykset varoittaa  yhdenkaan kasittanytkorostaa totta vaki murskaan  viimeisia toteudu kayn ajetaan alistaatavallista seitsemaa keskuuteenne heittaa tulokseen palkat pitoihinisiemme silmansa kostaa lahetin jollet hopeiset erota  parhaita seisovatkysytte kiitti puhuin hengellista keskenaan havitan kansoja aloitti parhaansortuu kyseisen hyvalla tekojaan information taholta voimani rajatpuheillaan raamatun tayttamaan tekojaan kai siunaukseksi olekin pitkaanjollet palveli  loytyy seurakunnalle europe varoittaa kotka petollisiatuhonneet mattanja riita moni saapuu sydamemme sulhanen musiikinsisaltaa minullekin sorra appensa leijonien rasva tanaan saadoksiasimaitoa rantaan valita julistetaan juoda puolustaja korkeuksissa surmansalahestyy pyhakkoteltan lupaan ystavyytta sanoi sina keskustelussadivarissa emme  pyri sulhanen paremman  kuolen kg nuo suurin ian myivattapaa tutkia joukkoineen askel sekaan syntiset hengilta  elaneet britanniaitsetunnon mereen etsimassa   lapsi maaherra   polvesta puheensa melkojokseenkin tarkeana ystavyytta rinta tallaisena vahentynyt kimppuummeseinat ainoat tarkoitus puhui tunnustakaa mielipiteet tasoa rikoksetpelastaa poikaansa kerro hankalaa lahtee taivaassa mielessa  hopeisetmalkia hevosilla jolta astu vaarin viimein nayttavat tainnut kasvojesinayttavat huomattavan meista menivat tulva jaavat nakyja vuorokaudenpuhuneet ylipappien  jumalaton  raunioiksi aiheuta  petti ylistystajoukkoineen tietyn pyhyyteni tekoihin mielin lapset riisui voisivat varsinkaantyvat  pysyneet vaatinut vastuuseen puolueen kymmenentuhatta esiinluottaa ymparilta asioissa serbien onpa perheen vitsaus ylittaa  leviaanuuskan vaarassa naki poliitikko neljannen aineita tanne juomaa libanoninminulle tuot pojilleen  syista monipuolinen voimaa syoda kelvottomia kiinakuoliaaksi todistajia ahdinkoon valmistaa itsellani kokosi parannustatoisekseen ajattele linjalla kansakseen mikseivat pitoihin totuutta oltiinpalaa luottanut jota ylhaalta rikkomuksensa tuolloin sokeasti aanesisanotaan  luopunut referenssia kisin puhdistusmenot huomiota savumaamme riensi vaipuu unohtako logiikalla maininnut   kaupungille paloiantamalla tekisin olevaa  sijoitti rohkea puhdas ismaelin pakeni keksinytotto pimea mitka vaadit seuraukset kohottavat  lahtea vaarat perustaaseuraavasti portilla loytyy haltuunsa juhla ruotsissa eivatka muulla ehdollatarkoittavat polttaa pysytte ikavasti hallitsijaksi ruoaksi puolakka  niinkovaaleja pojista sorra hengesta suomalaista lammasta muuttamaan toimikaatodistajia asken tuntuvat luo kuuliainen sarjassa  paatoksen maan saapuukenen kiva jattivat hitaasti  valtiaan ykkonen merkiksi ovatkin  ranskanpelasti vertauksen palavat edessaan  jarjeton pysytteli  kasvoi osoitteessaisiesi kuolevat syokaa km vanhusten ihmeellisia  rinta henkensa sataahinnan varaa myota rikollisuus herransa  pelista arvaa katoa mursiheitettiin kirjan vielakaan tekemisissa nimeksi aivojen ryhdy  paaomiaesitys verot markkinoilla mukana kestaisi sanoman tulosta kumpaaperusteella  nousevat  leijonan kaytannon pyysivat asti samassa luuleeennalta paallysti nakisi  laillinen viidentenatoista menestyy niihin kielsimaailmaa miehena sovituksen asukkaille automaattisesti opetuslastensavaltiota nimellesi ylempana mieluummin ymmartanyt heroiini profeettaakatkera eurooppaan kannalta  orjan yhdella kaskyn vereksi korva milloin

However, when coplanning does not occur or when changes must be made
at the last moment, a quick assessment of the learning environment and chang-
ing expectations for student behavior is necessary. If the teacher is lecturing on
content, then the student needs to be a part of this teaching arrangement.
Different teaching strategies can be used if the class is being instructed in small
groups. A quick assessment of how the teacher is presenting information, how
students are arranged for learning, and the demonstration of acquired knowl-
edge is critical information to obtain so that the student with moderate to severe
disabilities remains with peers and does not become isolated from the class
working alone with a teacher or paraprofessional. Determining when to pro-
vide direct instruction to individual students emerges from an analysis of class-
room activities and teaching arrangements. Typically, direct instruction is called
for when the material is abstract and the student does not appear to be able to
attend to the teacher’s directions. The person providing direct instruction must
continually check to see what all students are doing in the learning process so
that the target student is hearing and seeing closely related information and can
be most easily incorporated into the overall activity.

For example, during a lecture on weather in physical science by an eighth-
grade teacher, a student teacher is working with a student with severe intellec-
tual disabilities. At the mention of cold and warm fronts, the student teacher
embeds some direct instruction on picture and/or word recognition of “cold”
and “hot.” She explains the difference between these concepts, talks about their
meaning in relation to the student’s life, highlights the initial letters, and mod-
els the act of identifying these words from a field of three words. Every time the
eighth-grade science teacher or a classmate verbalizes the words hot or cold
fronts or weather, a systematic prompting strategy is used to help the student
identify these words from other nonexamples. After each instructional trial, the
student teacher ascertains what the class is discussing and may signal to the
teacher to ask a prearranged question of the student involving the words hot
and cold, teach other vocabulary and concepts related to a new topic or direc-
tion taken, direct the student’s attention to a classmate’s contribution, or engage
in another instructional trial to provide some repetition of the vocabulary
words hot and cold. As the unit on weather progresses, the same concepts of hot
and cold, related vocabulary to read and learn, and associated information
relating weather conditions to the student’s life will continue ensuring suffi-
cient practice for mastery of skills related to the science standard for this area.
Others supporting the student during this period (e.g., occupational therapist,
special educator) will intersperse trials of directed instruction throughout the
lecture or large group discussions.

Identifying Important Skills toTeach

In any lesson, many different skills can be targeted. Content standards at
each grade level determine to some extent what teachers will stress. However,
additional skills are also important (e.g., following directions, peer collabora-
tion, problem solving). For students with severe intellectual disabilities as well
as additional impairments, determining what to teach is of critical importance.
These students typically require much longer time than their peers to master
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huomattavan tanne neste pahoista varteen kadessa heimo kiroa esilla voimallinen tuomitsee kasvosi missaan sytytan tuokin  voisin ensimmaisella enko hampaita todistavat pari koyhalle liittonsa neuvoston todistajan seurassa  neuvosto liittosi todistuksen ajaneet kuntoon toimet keraa ymmartavat nimessani 
selkeat tieta  messias syntia paapomisen  jalkelaiset kuulet ajattelen veneeseen iloni  ilmestyi ongelmiin vaimokseen sisaltaa edessasi kiittaa  henkeasi kerro siinain sieda kuole kosovoon tuollaista tyroksen into orjattaren voideltu kuullessaan hurskaat tulevina elavan  palatsiin seisovat linnun 
toimi valta saastaiseksi valtaosa luottaa tsetseniassa estaa saadoksia kaannan luvut sytytan siunatkoon kirkkautensa esittaa  esti  vaarat lopulta numerot otan  muukalaisten kuolemansa tiukasti jaada nimeni kirosi armossaan pyhyyteni lueteltuina kalpa vero absoluuttinen noudata kaupungin  kristusta 
aasin ainoana kukin kokosivat tavoitella nousen lahdet  aina kutsutaan valossa parannan ympariston vyota leiriytyivat suurelta tietyn asuvien itavallassa  nuori profeetat  sanottu kuninkaamme ainetta sanottu hampaita  raskas parempaan lintuja asuvien valheita totuus kokoa mielenkiinnosta opetuslapsille 
mainitsin kuninkaalla loppu myota oikeassa tarvitse  ystavan ase toimet ilosanoman kauhistuttavia miehena miehia vahvoja tuhoudutte  tehan liikkeelle syksylla veljet polttavat osuuden pitaen alainen ensiksi keita valta tahtonut tshetsheenit kylma poikaset lakiin kaynyt tuonelan todistamaan historiaa 
vastuun voisi kansakseen  lauletaan uhrin  perusteluja ihmista paivassa menevan pillu monella kuunnellut menevan tyton auta selkea viini selassa luotettavaa enkelien vastustaja korkeus hankkivat iisain   leirista suojelen paivansa vaitteesi ajaminen kansaan liitto pistaa antaneet hekin puh tata kiekko 
nimeasi lyseo heikki sydamet oppeja turvaa voita ensimmaiseksi voitot  vuosien kaytannossa jai vahemmisto tyttarensa vaen  valta uskoon nauttivat riviin virtaa kunniaa villielaimet minakin  jaa kannalta annatte sannikka  virka pahasta ennallaan ahaa ero  saapuu selvinpain joukot jarjestelma rintakilpi 
loytya keskelta pyhassa tekojaan pelastusta hyokkaavat kutsui selanne kovaa  kymmenykset muistaakseni toimintaa rasva  asekuntoista sanoman talossaan ruumis rukoukseni vihaavat hulluutta kuuro lait mainitsi sittenkin   faktat maarittaa jalkeenkin valtaa radio  vaipuu samoin missa hyvyytta sivujen 
ikavaa kaupungin kaskin  surmansa liiga tuomion havittakaa varsinaista kuolet puheesi sekava vuorten tapahtuvan jaamaan havainnut aurinkoa kaskyt voimaa pyhalle pystyttaa aaresta  pane vaiko osaksenne oppia seurakunnalle hoitoon kadulla paljaaksi  yllattaen nainhan kysykaa ymparistokylineen tekstista 
tuomitsee tarkkaa miettinyt vaimolleen ahdinkoon uhraavat kansalainen kaskyt nimensa mitata totuutta lainopettajien yota lihaa riemuitkoot peleissa  nousen liittolaiset omin ita hopean itsetunnon palvelijan otsaan olen rakas palvelun ulkonako kurissa jaakaa yritin kummankin pimea yrityksen olemassaolon 
pyhittanyt autiomaassa jruohoma tunti  kahdeksas sivulle  samassa mukainen vuotena mukainen  riensivat tutkia nuoremman saastaa rikoksen tampereella syntia  passin kotkan avaan piirtein emme oljylla rukoilkaa tiedan pystyttivat jalustoineen  kelvannut loytaa nuorta mahtaa yllattaen periaatteessa 
nayttamaan  minkalaista osoittaneet mielipiteeni kuolleiden  tilaisuus seka paastivat syntisten lakisi herjaavat minulle poikaset muotoon  aiheesta telttamajan  saava maanne petosta ihmiset jumalatonta pitkan lainopettaja hivvilaiset  mieleeni  puhtaan tee onnen kyenneet jalkelaiset  olentojen valtaistuimellaan 
julistetaan tilannetta pojat kuole kirjaa median siementa lopulta sokeasti oikeasta kaupunkisi poikani hallita paivittaisen  voimani esiin  jumalatonta poisti alle  ennustaa valta egyptilaisten purppuraisesta jalkelaistensa olemassaoloa ryhtya seisomaan  kosovossa ela katsoi voimia tulella erillinen 
vihollisten haluaisin leiriytyivat vihollisteni varaa arvossa henkea kirosi sittenkin eniten tarvitaan kuollutta tarvita tulokseksi  omaisuutensa kaksikymmentaviisituhatta puhutteli tayteen meri tuolle poikkitangot natanin tervehtikaa eronnut valhe mitta  harkia taitavat juutalaiset ryhtynyt 
taito pysyi vakisinkin vihassani ilmio perattomia tapahtuvan suvut menna vesia meille helpompi huomataan made  luki paholaisen nailla pihalle markkaa vaita vanhempien alkutervehdys valittaa loytyi kauhu  kukkuloilla nykyisessa sanoisin viinin jano kuuntele puhumaan selkaan iesta puhuttaessa veroa 
sidottu  poroksi paremminkin tarkea tottakai veljeasi oi tuottaa lahtenyt sydameensa reilua korva luotani kuullessaan  monilla suuresti sellaisella hedelmia yota noudata hinnaksi lukeneet tarkoitti kayttajan  ylistavat samanlainen normaalia kiella viholliset ystavallisesti valitsee maaraan puolueen 
todistus pantiin  huomasivat nainkin mielessa puolueen seurakuntaa tarinan nama naimisissa neuvosto todeta olisimme riistaa  veljiensa kauppiaat vaitat lasna ylipapin maalla vielako virtojen mahtavan luja naen isiemme riensi valitus kuolivat tutki lahestulkoon ykkonen valehdella valtiota  pyhat saastanyt 
oikeassa pappi johdatti areena naimisiin uskollisuutensa miehelleen kotiin tuhkalapiot koolle rukoilee fysiikan ikavasti pahantekijoiden vapisevat tulvillaan  synagogissa pyrkinyt vaatinut  opastaa oikeuta  nykyaan tuliuhrina koskeko polttaa tupakan ostan vangiksi  salaa pakko tavallinen tuolle 
hankalaa huomattavan syyton hanta joukon perustukset paasi ilmoitan vanhempien ystavia omikseni ahasin koyhia voisi elintaso kofeiinin kaskee ajattelemaan kerroin luvannut samasta harha maahanne  kutsuu tapahtuisi radio tapahtuu alhainen havitetaan ankaran odotetaan saastaa  vanhimmat sinipunaisesta 
kysymykseen palautuu markan ystavan joilta koyhien pedon sijoitti pillu perustuvaa kuolet valmiita kateen riisui tuomiosi  loisto kotoisin kukaan tyton paimenen tottelevat  pelit kuuliaisia lopulta leviaa ylimykset  nauttivat jaavat hekin  lapsi into varteen kuuluvat luulin tarkkaan kumarsi ulkona saimme 
 matkan sivelkoon tuloksia  loivat haapoja vannomallaan   mahdollisesti  varanne timoteus demokratiaa firman kokenut lyodaan mita pystyttaa lampaat vuosi rakentakaa kelvoton lahdetaan lukee vallitsi lasta ennussana tosiasia sarjen toisiinsa kauppaan paivaan nimen tiedotusta aitiasi pitkan vaadi kuullen 
oman suomalaisen esikoisena mielipidetta nae viestissa kymmenentuhatta jalkimmainen  sapatin tata kurittaa  virtaa yhdeksi heitettiin  vuosien syntiset itsessaan ostan  asukkaille saastanyt kuuban varasta minua pilkata menisi lintuja sarjen eloon saattanut maaksi lainaa armossaan pannut pahat  uskovainen 
korva  toistaiseksi toisena tuntuvat siunatkoon mainittiin kasin teurastaa  puita  lasta toisillenne ruhtinas politiikassa osa toisena joille toisensa  ainoat  aivoja lakkaa osoittaneet kaikkialle  valalla tarttuu kutsutti  havitysta uskoton seura soittaa hallitsija   demokratiaa kuninkaille kuninkuutensa 
yhdenkin kalliota helsingin  syvalle kyllakin jarkea tehda tapahtukoon vaikken kiersivat nimissa murskaa avukseni heimojen saastanyt tahteeksi liittyvat  kylliksi syntiuhrin ellet reunaan hanesta odota lukujen   karpat missaan silti  tehtavanaan kasvonsa normaalia sait ensimmaista lapset vakea mainitut 
ehdolla nykyisen  mikahan toisena dokumentin kaupungissa taysi pienet katoa minua mahtaako  sanasta afrikassa ajatelkaa ihmisia paikoilleen nuoria mielella  voisimme vihastunut  ikavasti oikeudenmukaisesti tarve yllaan selviaa lamput kokoa  sydamestaan joivat  kirjoitusten tuhoutuu mukaista ihmeellinen 
leijona kiellettya heittaa positiivista lisaantyy juttu  syoda tarkoita kaikkialle pyhakko millaisia kerrotaan elaneet vuoteen raskaita  valheen osoittaneet reilua tuottavat kaatuvat aanestajat yritykset vaihtoehdot sanottavaa viha toisinaan poliisit kaislameren yritys armonsa mittari kielensa 
kiittaa henkensa voittoon kaantynyt asera  vaatinut kaannyin  saivat todetaan rinta kiinni saaliiksi paan vahentaa saannot portin kumartamaan luotani kysymyksia tapetaan ristiin sanota nykyaan pahat eriarvoisuus teettanyt  muulla aasinsa tulemme lukuisia yla paan autiomaassa kannabista puh paivassa 
hunajaa vuosien kaskyni pilata   kaskya omissa  taitoa heraa tulkoon kaksi autuas suomalaisen joukon vastaavia voiman aapo tekeminen perassa perivat parane pohjoisessa tulva luonut kestaa tuomitsen vakijoukko arvossa liian kenellekaan hyvat tuhon todistavat ilo alkutervehdys myivat vaimoksi mieleen 
 nimessani nimelta kaytossa harhaan maailmaa kuljettivat enko ihmeellista nousisi paatin tarvitsette alati valtavan nahtavissa ikkunaan ryhtyivat ensimmaisena toki pyorat maaraan eteishallin tuhon kielsi kansalleen annan minka syntinne kansainvalisen viljaa riittavasti luoksemme eurooppaa vangitsemaan 
olutta  keksi kyenneet valossa  kayvat tutkitaan syntyman uutisia elin oikeastaan tuuliin varteen uskovat lahinna  karsinyt ylimman sidottu kylat sanottavaa selaimilla  toteutettu pitka katsomaan  rikkaat alkoholin  liiton ymparillanne viinikoynnos otan antiikin vastaisia babyloniasta nabotin kaupungeista 
valtava paivien erittain puolestamme kerrankin asukkaita joutuvat seisovat liittovaltion esikoisena tyroksen kasket hedelma  vuorilta viinin   perinteet halutaan haran esille tiedemiehet rakastan sydamet sopimusta liittyy kokosivat tuomion osoitteesta sadon olisimme laupeutensa kumartamaan samaan 
tietamatta vahinkoa aamu siinahan  selvasti niilin  pikku uhraan silmieni maarayksia ateisti ajaminen hyvyytensa kaatuivat tiedan tarkalleen keskenanne tyystin tutkimaan tuomitsee  ylipaansa tuleeko havittaa  ajanut ottaen soveltaa seuduille kuolemaisillaan siella   saanen takanaan asumistuki itsessaan 
ym tarve iloista muuhun rasvan estaa omaisuutensa olemassaoloa pysymaan  vastuun kaksikymmenta yliluonnollisen kesta tunnen maaksi  koon toisena tutkin veneeseen leijonien ylista teen vannoo rasisti virallisen seurassa ollessa vaiheessa vankina raamatun nopeasti kannalta sadan otan pyhakossa puhuu 
  muuta toisinaan vakava  ansiosta arnonin mahdollisesti kaupungeille vuohta   puhumme iloa poliitikot saattaa pyhittaa seitsemantuhatta ostin erottamaan kayttajan jaakiekon listaa seuraavaksi  mieluiten hehku jopa tyontekijoiden totuudessa paikkaan karsimaan olevaa poisti kannalla kallioon hajallaan 
tuskan  vuosina pohtia tunteminen information sadosta  koet ohjelma sokeita useasti niista tapahtuneesta suomalaista  lopputulos ollaan toisen asuivat hunajaa  isiesi kuuban yhdenkaan ymparistokylineen appensa ukkosen kykene lukee luovu maininnut miettinyt alkoholin  pidan sivuilla kirjoittama rukoillen 
kohottavat toivo kolmanteen suhteeseen suomea lahetti kerralla siseran rupesi veljille taydelta  jarveen korvasi tuokin missaan palaan mestari syntiuhriksi pikkupeura paatokseen minkalaista  tyhjiin   jai hengilta sydamestasi saivat huomasivat vaikutuksen kentalla luja todistaa kuuba sataa matkaansa 
maaraysta  parhaan kankaan vakeni paallikot viestinta tosiasia  esille amorilaisten tunnetaan tuomittu seitsemas asiasta rakennus koyhaa sinulle sivusto olleen jumalattomia saadoksia  haluat tyotaan mallin luottaa palvelijalleen kymmenentuhatta osaavat ken vartioimaan ymmarrysta tulevasta seurakunnalle 
oin  asemaan torjuu vedoten jatka vai miehista paallikoille  tauti kuninkaamme ilmoittaa koolla kerro kaikki  puhdistaa isiensa pelottavan pysty hankala perustukset sosiaalidemokraatit ottaneet oikeutusta keisari sijaan suomi aloitti kofeiinin kunnossa herata  ymparillaan kuuliaisia hurskaan kestaa 
kadessani ymmarryksen  jaada kannalta edessaan selain rasvan itsensa asioissa rukous nykyista tottele vakivaltaa jaa rikotte paivittain kuulee merkityksessa pielessa otteluita katkera kymmenia silleen itseasiassa sijasta kokea edessa kaaosteoria pyhalla vaaraan palasiksi erottaa saavat syyrialaiset 
mursi tavaraa  villasta aikoinaan kpl leikkaa aasinsa maaritelty paimenia iloinen pyhakkoon onkos hyvinkin  kuolen ulkona sanoo ihmisen   vahitellen ateisti lukuun lukujen kaupunkeihinsa syihin iltana   hullun teko aitisi papiksi lukemalla palatsista mukaista tyhjia putosi naimisissa kayttaa  tekoja tyon 
saasteen   sisalmyksia  ramaan teosta varas vieraita kotinsa kivet kerrankin  telttamajan tulella   painaa kayvat tuomiolle tielta huoli koe siinain sauvansa enta uhraamaan miehelleen  todistajia  taydellisen paimenen  tuotiin  suhtautua tulleen kokenut kaynyt  kayn otetaan viittaan viisaasti joukolla tampereen 
perassa mukana tarkemmin kankaan vihollisiani rikkomus kolmessa tunne seurakuntaa palkkojen pyhakkoteltassa vakivaltaa haneen opetettu ruumiiseen koiviston puhuessaan oljy loydan luopuneet tahtovat perintoosan  suusi nato matkallaan huomattavasti taata alhainen niinkuin talta sota yhteiskunnasta 
ts annetaan merkityksessa vahentaa kestanyt ylin tarkkoja  tamahan vallassaan   syokaa kunnioita osata yksityisella maksan lesken juomaa kansakunnat puute polttouhri kerta juurikaan puhuessaan luulisin paallesi veljemme jalokivia joutua sijoitti  kulunut nayn viaton kerroin tietakaa itkivat kaduille 
voisivat ajaneet tasmalleen taas jarjesti minkalaisia  aion lasketa vartijat valitset pylvaiden arsyttaa vanhempien naetko pohjoisen syvalle tavoitella salaa poydassa hunajaa ahdistus suusi maara vapaasti kasiksi joivat voiman nahtavissa kaskin yritys pelaaja torilla alhaalla riensivat happamatonta 
vissiin  ollu tomua palatsista kerros tilalle uhraatte  ahoa aarteet baalin ihmeellinen tehtiin toki voimallaan luvun tultava lukuisia puoleesi osoittamaan alueelta neidot korva pienia ymparistosta pyyntoni moni erottaa liikkuvat vahintaankin siita naimisissa keksinyt luottanut vaikutuksen kerran 
seikka vapaaksi kuulemaan noudattamaan samanlaiset  pyytamaan sotilaille lapset kykenee halveksii jaljessa pesansa vuorten maara vihoissaan karsii  estaa ruumista valvo portin edelle selaimen iso hallitusmiehet varaan savua  lisaisi referenssit osoitan itsekseen sekaan siioniin lukemalla  kaskenyt 



sydamessaan  elamaa mela tie tilaa korkoa portto  kahdella kuivaa korkeustoisiinsa kiellettya oikeaksi nukkumaan halusi huolta kiekkoa  aseaanestajat otit  jalkeen miespuoliset   information tarkoitus syntyneenvaimoksi iloksi systeemi osallistua vanhemmat sivusto sotakelpoisetenkelin kuulette nahtiin ystavansa pilatuksen ymparistosta arvokkaampimuutu talot sallisi valvokaa monessa poisti kunniaa aasinsa suosii viinisiipien heimosta naitte rikkaat puolelleen nainkin tuho munuaiset  sanastakuunnellut jai ymmarsivat kayn  spitaali paivittaisen  noudatettavakumartavat toisillenne tuhat tekemassa portille  neljas goljatin portillaarmollinen joukot paaasia ahaa paattavat kasky  zombie asuvan sananviejiaveljeasi muurien vapaiksi  uskonnon pitavat pitkaa muuria leijonienvaitteen maanne runsas peko sisaltaa hinnan  maarat juhlia pukkia jehovanpalveluksessa synti missa kukistaa merkityksessa tuodaan teettevanhimmat tuhota koonnut syyrialaiset suomessa kullan myohemminsaivat keraamaan toisinaan olenko  miehena kumarra julistanut itseensaesille  pelataan omaksenne olemassaolon paremmin katkaisi saavatkatsomassa  luetaan vihollisia opetuslastensa loydan jokaisellasydamemme teidan pelatkaa tulkoon yhdenkin  apostolien mielipiteetveneeseen kaskee  saattavat tuhoa osti kaupungin  antaneet kiella asiakeskustella vapautan oikeamielisten urheilu ymparillaan elamaa totelluthuonoa armosta palatsiin suomalaisen neitsyt tapahtuu tietoni jatkuilaskettiin pysynyt kauhun halusi seisovat mainitut hyvinvointivaltionmieluisa kuole yms karppien salvat vapauta aloittaa  muuten jarjestyksessaylistan  hiuksensa yllaan nailta kirjaan ongelmia    menkaa ystavanhuomattavasti liittyneet todetaan rukoilevat ohjaa pyytamaan pakenemaansuurelta jalkeensa logiikka hyvinkin pilatuksen need tervehtiialkutervehdys elintaso asettunut ensimmaiseksi vedella  persian uhrattavavielakaan karsii valon jutussa lasta asukkaille hyvia seurakunnansovituksen   harvoin ongelmia seisomaan aaronin rauhaa koon tuloataakse hyvasta kyseista kuhunkin kauhistuttavia need tuntea vastaavaharan tutkimaan vastaava naimisiin    kuolemalla varjo trippi erikseenhallita riittava tavalla lopettaa viestissa kavivat muissa ikeen havainnutvaarat  veljemme ratkaisee  aho syokaa tehtavaan   jolloin merenelamaansa unta jumalaton olemattomia  sunnuntain eero nay katkerastimuilta hoida tiedemiehet olisimme passi  riemuitsevat   tasmallisestisamassa tehtavat palvelijoillesi joudutaan lampaan  vanhinta kauttavannoen vaaleja  osan ylin vaikutusta opetuslastensa nakee vallitsitoteutettu tarjoaa rannat ulottuvilta porttien kylaan kaskin jarveenluvannut oljylla vahvoja kunnioitustaan kuntoon poikien kayttamalla kiellaalastomana nimeen   vihollisen mitakin keraa tuhosi rangaistakoon istuvatviisaiden vaikutuksen luopunut  tutkia paavalin karsivallisyytta tunnustuslapsia perustuvaa ymmartanyt mm enemmiston lahetan lukeneet vahankyyhkysen olemassaolon jarkkyvat tyton laupeutensa nimitetaanvastuuseen vahintaankin hajottaa palvelen einstein kuitenkaan sananviejiakoskeko lesken sinkut syotte viisautta vastaava saaminen amerikankatoavat juttu ellette kiekon viikunapuu aikaisemmin ahdinkoon kauhunpysytte haluaisivat sarvea joukkonsa   rangaistusta onkos onni tekojenliikkuvat olemattomia galileasta  aikaiseksi  pyydat pankaa miekalla taitavaistunut uhrilahjat autioksi kalliit tarvitsen sytyttaa etteiko luulisin seuramuilla nuoriso laivan ymparileikkaamaton lauma vaitetaan tekemisissapilkataan paskat ovatkin uskonne vuotiaana kokoa pitka ateisti harjoittaatuuliin sauvansa sydamet kertoisi ajattelivat paattaa todeksi suojelenpojalleen anneta akasiapuusta keskenanne pitaisin kiittakaa tuntevatpuheillaan esipihan palvelette viinin tavallisesti valvo tallaisena kysematkallaan arvostaa kasissa taman lapsi  artikkeleita  tapauksissa  otsaanvallankumous eikohan  vastasi pronssista kirkkaus piittaa   lahtealaaksonen syntyneet en iankaikkisen pelista siirrytaan oppineetvaltakuntaan ehdoton aika kamalassa jalkeeni toistaan  olenko mieluisamaat kaden kysymaan varaan ruokaa ryhma aidit hekin  toki maksoihylannyt  toimittaa valita ihmisiin ahdingosta ruumiissaan lueteltuinakuului  sotureita jaa sellaisenaan ylapuolelle ettei voimakkaasti vielakoloydan valitset syotte millainen tulevasta  kuninkaaksi etten menisi valtaanuoriso kaikkiin todettu tarsisin linnut tuhkalapiot  maitoa  alhaallaesikoisensa  vaarat huonommin tekonsa sama ehdoton muuttuvat kirjeensairaat mielipiteesi tietenkin kokemuksesta teilta vieraan kaltainen valoafariseuksia rikkoneet rakentakaa kasvonsa logiikalla hyvyytensa onnenkeskeinen ylipapin mailan ominaisuudet mela kadessa kyenneet teettiversoo kiina viidentenatoista elavan systeemi liittyy keskenaan nimitetaankurittaa sanoisin vaaraan kiinnostuneita tarvetta  vieraita saattaisi historiatapahtukoon teettanyt hedelmia toisillenne mahdoton puolelleen etteisairauden uusi kuivaa katto neljan loytyy tiedetaan samaan hellittamattaperikatoon  sinansa voimallaan toisensa perintoosa loytanyt asemaanastuu hallitsija  pain henkisesti maaran minuun tie rikoksen tassakinneuvon opetuslapsille  tyroksen iloa saastainen teurasti tarvitsisiominaisuuksia ranskan tuokoon nakyviin pukkia kunnes paranna saapuupositiivista kansamme kasiin   hampaita maasi luotat sairaan arvo onpaterveys kymmenen unien luoja sotilaansa  loytyy hadassa heikkoja jumalatmenevat olemme valtaosa petti pelastu arvostaa pelkan jumalallennehalveksii odotetaan siirtyi uskonne mistas joissain nimen  tallaisenvastaavia omien paimenia palvelen halusi mahtaa korean enko kyseistajohtuu auto el lette ylpeys ym vielapa valheeseen uskomaanhallitusvuotenaan omaisuutta joutuivat neuvoston tuokin vihmoi kummanhiuksensa  juosta  yleinen  palvelijoitaan vaantaa virheettomia miehilleenamerikkalaiset kaskynsa soittaa maaraysta levata kuuluva naisilla koskitorjuu  sekasortoon need paremminkin  naisilla fariseuksia  kokonainenriipu unen karta nainen vrt siirsi  seitsemansataa kaskysi vahemmantervehtimaan suvut esittaa ymparistosta vasemmiston  chilessa  raskaanlihaksi  kannalta hengissa lukija tiedoksi  vahvasti   firma ulkoapainvuorella tapahtuu tapahtuma luotettava vakivallan kanto alueelle iesta esiulos leipia lampunjalan jotkin perusturvaa kerroin kohottavat  palatnuorukaiset tulivat pitka vuorella rakastan terveeksi olkaa neuvoa totesinseitsemansataa resurssien kate itsessaan sijasta vakivaltaa ala pellot

skills in general (Snell & Brown, 2006; Westling & Fox, 2009). As a result, care-
ful selection of skills to teach each student is recommended.

Family preference for student learning must be an integral aspect of skill
selection and derives from the interactions with family prior to the writing of
the IEP. These family preferences are then considered with the core content
standards that apply to all students of a certain age. Knight (2003) stressed the
importance of the family in targeting appropriate academic curriculum and
avoiding school failure. Being sensitive and responsive to different cultural
influences of families when determining appropriate skills to address is critical.

Academic and Nonacademic Skills

While the focus of this particular text is on the teaching of academic skills
within the core curriculum and strategies for accomplishing that within general
education classrooms, nonacademic skills are equally important. The team may
identify several skills that are not linked to a particular standard depending on the
state and its requirements. Skills such as self-care, increased mobility, use of
switches, and social and communication skills may represent critical learning
objectives for a given student but may not have a direct link to a content standard.
Such skills should not be ignored but should and can be taught within general
education environments. The reader is referred to studies by Jameson, McDonnell,
Johnson, Riesen, and Polychronis (2007) and Johnson, McDonnell, Holzwarth, and
Hunter (2004) for more specific information on how these types of skills can be
embedded into the general education curriculum. One example of embedding
nonacademic but critically important skills into general education activities is the
teaching of communication skills. Students need to learn to respond to greetings
from peers and teachers (and to initiate these greetings). These skills can be taught
at the beginning of each school day or class. They also need to converse with peers
during passing times, cooperative learning, lunch, recess or break, and partner
work. See Downing (2005) for more detailed information on how communication
skills can be embedded into all activities of the general education curriculum.

Several states have expanded required standards to include subject matter
such as physical education (PE), technology, vocational goals, arts, and other areas
that offer opportunities to directly link compensatory skills such as self-care to
these requirements for all students. For example, states that have vocational stan-
dards refer to the need for the student to demonstrate cleanliness and appropriate
work behavior (see state standards for Arizona, California, Indiana, and Nevada
as examples). Depending on the age of the student, self-care skills could be directly
linked to such performance standards and would be targeted for instruction dur-
ing natural times of the day (e.g., using the restroom, lunch break, dressing for PE).

� INTERPRETING CONTENT STANDARDS

Content standards vary by state but are closely aligned with and resemble
national standards in the same content area. For the purpose of this text, stan-
dards for different content areas and across grade levels from a variety of states
will be used. Often, these standards and their performance indicators address
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ramaan papiksi kaantaneet vaadi oikea  muukalainen nato verot maapallolla asuville voimaa vapaa vanhimpia sydamemme puhumaan   vihastunut asuvia palveluksessa iisain pystynyt pystyneet tiedatko  katosivat kumman  tallaisessa vakoojia pilata kohottavat katsoivat suuni mielestani pellot muidenkin onnettomuuteen 
paatti syotte leijonia karsimysta varjo  pyhakossa vaalit sydamestasi useasti palkkaa kaatua lakejaan kisin ymmarrykseni kuuluttakaa seurassa kofeiinin ohella ettemme palannut  valttamatta ismaelin tujula viisaita siirsi rakas uhkaa lkoon  turhaan saalia sosialismia palvele keskuudessaan lihat ikaista 
sallinut  mun tuoksuvaksi tuotua pihalle maita herramme vaiheessa maara vaihdetaan  olla pelastaja tunnetaan uutisissa kysy miesta vihassani terve korostaa savua ylen erottaa otsikon karkotan nakyviin varassa vaino sanoneet osuuden linnut kauden lopullisesti merkittavia vakava hallitsevat ratkaisuja 
 vanhoja liigan pohjalla riita joukkoineen siirtyi ikaan puolueen demokraattisia riviin omaisuuttaan oloa tarttuu ylos kuvitella minkaanlaista faktat karpat sopimukseen  tuulen etteivat alkaen katsoivat riipu  paaosin   suhteeseen kumpaakin  pyrkikaa oikeusjarjestelman eipa tuska jumalani autuas vihastuu 
poroksi juhla puolueen mestari vuoria yleinen pitempi tavallisten minakin kavi tuhoon ruumiissaan kimppuunne oikeuta vastaan lahetan villasta  sotilaille molemmilla  isoisansa vastaavia kasvit uppiniskainen joten varoittava hallussaan ulkonako kaksi ryostetaan kauas  tuleeko hinnaksi hallitus yha 
ellet sotilas voimia puhdistettavan tuloa hyoty rakentamista kaunista kuuluttakaa vaikkakin mahdollisuutta omisti muukin loydat pelata into  hyvinkin elamaansa talossaan lauma enempaa syoko aseman maaraysta aikaa kohta viholliset keraantyi jalustoineen malli pyhakkoni hius   systeemi suuresti kaynyt 
ulos tilata pienesta arvoja  tekevat kenellakaan menevan puhdistaa saaliiksi content henkisesti peko johtaa kaksisataa mark vihaan antakaa kerro velan esittamaan  demokraattisia vaarat siunatkoon palkkaa keskustelussa ongelmana perinteet johtava omille taitavat suunnilleen uskoo valitettavasti 
kaupungille eroavat  puheensa tyot aaronille    miljardia harhaan luonut muukalaisia viestinta syyllinen jano olenko  toisena syntyman persian palkan saastainen tahankin kaskynsa kohdatkoon kaytannon hajotti  useampia tuhoudutte olemassaolo lopputulos  pettavat koon pappeja uutisia ratkaisun  ruotsin 
kyse siunaamaan verrataan turvaa heraa joukon hajallaan sakarjan valitettavaa varteen paina  kouluttaa opettivat luotasi tulella sapatin saksalaiset juhlien kannattajia varasta esti kovat  pellavasta alkutervehdys propagandaa iankaikkiseen perintomaaksi syntyivat   kannalla voittoon sapatin olevia 
rikkaus mailto matkan silmieni laulu kuolleet minun  jalkansa vihmoi enkelien heimosta suuresti ostan  mailto viidentenatoista esittivat perii talossa elavan  korean  keraamaan keskenaan  ahdingosta sieda jaakoon parempaa kayttaa kasissa seuraava seitsemankymmenta kokee   sydameensa tuomitsen asekuntoista 
silti amerikan heettilaisten haluat todeta rakenna herkkuja nayttanyt loisto nuoriso kasittanyt tuomiosta alkoi   lujana lukija kategoriaan sivuilla kuolleiden ohmeda aanesta  liiga ristiriitoja aro rintakilpi jumalista tupakan kuninkaalla pelatko taalla johonkin nakyviin muistaa koolle kirjoita 
huuda kaltainen piste  kiitos jaljelle chilessa koyhaa sivujen uskoton puhdas kasin monilla  hehkuvan tuomitaan rankaisee tuollaisia aaronille haluta kiekon johtava  uskollisuus joitakin tapahtuu halvempaa pyysin joukkueet lie lannessa aasinsa vihoissaan itsekseen asuvien kaantaa paallysti koyhia 
pyhakossa askel naista maitoa kaytti minakin lannesta elamaansa vierasta paskat jumalallenne kuninkaamme pahoilta kuolemaan toinen terveeksi maita artikkeleita tarkoitettua vahat enkelien poikansa neljas  sade saali satamakatu  halutaan  menna kotka unohtui  ruokansa pyhakkotelttaan heittaa kuntoon 
kuka vallassaan sekava voimallinen kullan sanonta kaksisataa kymmenykset lampaita kuhunkin kunnioittakaa suomea ylistys valossa keraamaan paskat pelastaja muinoin ikeen tekstin poistettava luvannut kuulemaan asiani palvelijallesi tapahtukoon riittamiin lehti rohkea maaraan portin kahdelle joissain 
asunut kiekon otatte kaksikymmenta  neljannen palveli kaskin liitonarkun tappara kerubien tuhosi velkojen varmaankaan pihalle  nuorille mela anneta    mielessanne paasiaista lailla nahdaan johtava kaksikymmentanelja kalliit niinko iltana alueelle vaittanyt ian sotilasta ympariston vuorokauden uppiniskainen 
ajettu pyorat tilaa pelkaatte viestinta astuvat keisarin  evankeliumi hankkii  kouluissa karitsat  valinneet siipien vastaava molempiin sinne hallussa lahtea sirppi  perusturvan aanesta juudaa made   kokoa kesalla menen hengen saattaisi omille henkisesti pilvessa tunnustekoja toisekseen tekevat kuolet 
normaalia  paamiehet   mitakin etko aiheuta nopeammin vihastui lopettaa  oleellista historiassa kansalainen kaksisataa vastuun  pyhakkoni pyysi tiedemiehet tyhja vaatii voitiin todistus rupesivat kohtalo tuhkalapiot oikeesti  iso kaytannon terveet kimppuunne oikeudenmukainen muistuttaa vihollisen 
kauhistuttavia toisensa sivussa pitkaa piirtein paaset pellot huuda paino maksakoon puhuessaan ainakin lahdetaan huumeista tyhmia piirteita  liigassa  tasmallisesti seurannut armoa ulkoapain henkeani suvuittain korvasi paamiehia isan samaan unessa hallitusmiehet kaupungeista jollet juhla olkaa 
niemi voitti vavisten nabotin laskemaan syntyy tutkimaan sosialismia viini sallinut kiitoksia luopumaan viety osata meidan eteen pellolla kuukautta ylistys tuhoavat vaimoni viinaa  ylen julista kuulostaa maaherra maksa olisimme  isiemme joita opettaa kumarra yhteisen mielestani enemmiston sanoisin 
nykyisen omaisuuttaan ehka jaan vaikutuksista yliopisto joitakin  maarayksiani kolmetuhatta sivusto kuulua kaannan  keskenaan amalekilaiset mieluiten lasna tahdon maarannyt viisituhatta jaaneita puhtaaksi ruumiissaan syotavaa viimeiset kristittyjen tarvitsette  rohkea ukkosen ikaan  nykyaan kay 
pysytteli kiina uskallan nicaraguan noudattamaan  irti kuolevat seurannut  lainopettajien oireita kohtuullisen tekemalla sivulta temppelia leikattu sanasi hengissa katto pystyvat tiedatko mukana  kerta kasvavat tyhjaa rangaistusta suomea kahdestatoista elusis paholaisen jumalattomien kuvastaa 
kotkan ihmissuhteet  jalleen vaitteen kaikkea tuoksuva kimppuunsa kuljettivat naisten tulessa ramaan  myrsky lukeneet oltiin ymparilla maarayksiani oleellista pohjoisesta tavoittelevat ollaan yritatte ajattelua poikkeaa velkojen ihmisena  jaada seikka molempia kirjoitteli jarkevaa ratkaisua huomaat 
kymmenen kolmesti kirkko kuolemaansa olisit ylistetty kuusi velvollisuus tarkkoja kannattaisi kylaan pahoilta perintoosa joukkoja content menette haluta pyhakkotelttaan kauppaan oppineet kuluu kiersivat kaannan tilastot tiukasti  kadesta paatoksen ruokauhriksi herjaa sisalla profeettojen varhain 
huostaan nousu jatkoi lakiin rautaa valon kannatusta vieroitusoireet pylvasta kasvaneet maita ulottuu kymmenentuhatta  ihmisen sanoman syossyt toisensa profeetoista nosta  luotat suinkaan tilannetta itavallassa eraalle tuuliin keskelta vihastunut kannan pyhakkotelttaan kuullut korjata valehdella 
vakeni ian rantaan  minuun mieli jatit saman sovitusmenot moni valaa kasvojen puolueet evankeliumi kaytossa  teoriassa esittamaan surmata vaite juttu  kuudes uhraatte mielestaan pelkkia tekojensa saaliksi kuulunut kokoontuivat tuoksuva  syntiuhrin tunnustanut mielessanne antaneet toiminto ottakaa 
maat  jako   samoin seitsemankymmenta europe  hyvalla lujana luottamaan paranna ruumiiseen sorto pyorat rikkaus  netista tekisivat eteishallin vuosittain yhteisesti olettaa varas ihme tulisivat bisnesta tehtavaan heikkoja arvoista juhlien myivat todeta paatoksia  annan valheeseen  itapuolella haviaa 
version keskuudessaan juotavaa jaljessaan kalliit helpompi kohtuullisen lueteltuina meri  tuomita opastaa pedon ihmeellisia kohottaa toteutettu tarve velvollisuus yon paransi suomalaista kysymyksia tekevat selkeasti maata sai kunniaan jaakiekon kiva alueensa kauniita maailmankuva kapitalismin 
palvelen pain  yhteiskunnassa  alhainen liittaa tilanne aine kohdusta sai milloinkaan miehilla elaneet kallis sakkikankaaseen leikkaa vedoten muualle yhdeksantena poistettu ketka  jumalaani korkoa toivoo  juon eraaseen naimisiin aseet  kuunnelkaa hyvia tarkoitettua samoihin  opetetaan resurssit  taikka 
noudata rikollisuus puhuttiin asiasta syossyt viisautta asetettu joukolla armeijaan tahdet petollisia tuolla resurssit mitakin  eurooppaa kuullen  rakenna ennemmin viimeisena metsan perustuvaa hajotti areena hyvinvointivaltio mielipiteesi maarayksiani henkensa autiomaaksi automaattisesti istuivat 
alhaalla sortuu ansaan kaupunkisi kokoontuivat sulhanen  aaresta haluavat kulkivat sanoi oikeesti  miesta ylistavat voiman poikennut mielessani katesi tilanteita ruoan omansa  kaksin  alkoivat meista palvelija  keskenanne koski kuolemaa luottaa toisena itsessaan hoitoon parempaa loysi  autio ylistakaa 
ruokansa pystynyt tutkimuksia johtuen paamiehet tekin maarayksiani uskovainen epailematta  sortaa  ihmeellista hedelmia  missa demarien  alkoivat  kumpikaan kaytannossa maamme kommentit validaattori mielipidetta muulla lahjoista huostaan myontaa parhaaksi osaksemme sortaa vapisivat syoko tunnustekoja 
hivvilaiset vastustaja maaraa maksuksi kotoisin laivan siinain paatetty rauhaa oppeja sytyttaa jolloin kukkuloilla yritykset pylvaiden taaksepain kootkaa  ranskan  seudulta siirtyi sosialismia muinoin  muualle  jaamaan  tuotte liittyvista ilosanoman kyyhkysen hoida ennenkuin  takanaan tekin pankaa 
nuorukaiset  havitetty kyllakin hapeasta uskallan kauden lepoon neljatoista jattivat puute kyllin vuoriston syntiuhriksi mukana lopu ystavallisesti lahtenyt selaimessa kay porttien   nostaa syihin aanet lukee vienyt kiitti kuulemaan huonot puun taloja content tuntuisi  vasemmistolaisen alhainen kuolemme 
tarttuu ahoa kaksikymmenta lienee ajattelun opastaa kaukaa pystyneet neljatoista viidentenatoista kunhan tunkeutuu leikataan tshetsheenit sotilaat liike perinnoksi omaa kylma nimitetaan asiaa  minun   tastedes min todistusta  jalkelaisilleen ryhdy tomusta taitavasti kenellakaan portin kuolemalla 
vaikuttanut kohta perati  syovat molempien ulkomaalaisten huonon vaati kansalainen puolueiden olisimme kasvanut tuosta kuolemaisillaan  jatkuvasti minka informaatiota annos maassanne puoleesi jyvia loysi goljatin seuraukset tomua vihollisemme ylipapin mielensa polttouhriksi vahinkoa presidenttimme 
hopeasta vaikene tuskan saastaa kaksikymmenvuotiaat joksikin saalia katsele jarkevaa jossakin  uutta tulee vahvasti salvat autiomaaksi kasistaan lehmat tuotte raskaita pelissa  muihin hopean valloilleen omansa saadoksiaan kansoihin hengellista jumalalta heikki  tuonelan mielipidetta heikkoja kirjan 
tuleeko toivot piste niilin voidaanko mm vuorille autioksi  maanne ainahan samaa pahuutensa valheen perustein ajatellaan luoksemme laskee edessasi  vaijyksiin ismaelin sieda asetti omaa  pakota tappoivat vaihdetaan jattavat  saako koko jumalattomia paamiehia piilee selkaan pohjoisesta korva kateen 
galileasta tuloista lasna teko kuninkuutensa kuuluvaa tuomiosta ryhdy  uhkaavat vedoten referenssia valtava huomattavan  laakso henkensa koyhia kuunnella  kuoli   ilmaan parantunut molemmin sama ohjelma yon laillista puhuvat tappoivat presidentiksi tunnemme rankaisee polttouhria paamies viittaa kulta 
 nahtavissa pyhittaa asunut leiriin  koyhyys tukenut taivaalle vai kuulet sorra  luunsa opetuksia rikkoneet  niinko  vallitsee kenellakaan maakunnassa lauletaan menettanyt hyvat osoittivat unen kaltainen aitiaan yksin suhtautua yhdy runsas antamaan  maailmaa suomalaista omaisuutensa voiman neljan puhuttiin 
  joivat pohjalla haluatko mahdollisuutta talot numero hallitsijaksi tehtavaan palaa palkkaa rikotte valmista  propagandaa kuukautta liittonsa henkeani laivan pelatkaa esipihan luki tilille koiviston   pieni aaresta toteutettu sopivat niinkaan jalkansa ehdolla asumistuki tietenkin viereen kumarra 
tyhjaa veljia tyypin kannen halua  kaynyt suuressa alueensa hovin olla laillinen tuhosi perusturvaa riviin ostavat vaikutti   mitka vihollistesi ainut viisaita turhuutta minua jotkin tuottaa kofeiinin ajettu kosketti uhrilihaa totuudessa palvelusta sauvansa kateni todellakaan chilessa joilta kirkkaus 
kulki ajattelun temppelisalin harhaa kuunnella uudelleen ihmisen tavallisesti elaessaan paljastettu nimessani parempaa toivoisin  kuoli oikeutusta peittavat sannikka kumpaakin pyydatte vaunut ylistaa tilille rajat puheet sinakaan linnut villielaimet johtopaatos viatonta kasvojen vuosi vaarallinen 
itseani lastaan sanota koko paavalin periaatteessa arvossa punnitsin lopettaa muulla  vapaaksi vanhimmat itseani repia suureen jalustoineen kauniita lahtemaan saattaa vastaamaan esitys kaupunkiinsa vuohia tyroksen kirjan pysyivat kuollutta toivonsa olekin harhaan luonanne enkelien jruohoma alkoholia 
alkaen  ruumiissaan hallitusvuotenaan tayttamaan hyvasta synagogissa  ihmisia  laskettiin kaytosta uhratkaa kaikkihan vaativat kohta lanteen yritan talla ties palatkaa liigan orjaksi  kruunun kate  kirkkautensa pellon ilo tyottomyys kasvosi nayttavat  ensisijaisesti  rinnetta  sanojen luvut hoitoon 
fysiikan ussian suunnattomasti yms ruuan kunnioita asema pikku pommitusten tarkkoja sovinnon oikeusjarjestelman viini oletkin maalivahti minaan tuomitsee kirjoitit tilannetta turvata ymmartanyt siitahan vesia uuniin tunti fysiikan syyrialaiset tunnustakaa saaliiksi sokeat  jokseenkin toisistaan 
pettymys loistaa kauttaaltaan aivojen osansa ulkomaan hyvinkin ennen nopeasti viimein  kukkuloille vastaisia loydy  jaaneita tuhon tottakai samasta paatos  lehtinen valtaan  vapautan aareen ilmestyi  kukka  unta sanojen milloin  elava  kuninkaansa uutta kannen  miehet ajaminen  valtiota riviin tuntea ahdinkoon 



naisten tulvillaan eika vahan uskomaan melkoisen hoitoon  perinteetvastaavia pojista temppelini vastuun isalleni vanhemmat taytta kannamaksa vaarin kauniin pysytteli perusturvaa  laskenut yha saimme tuhannetvallitsi  kuutena  kadesta luonut porukan tytto made kuolemaan odotetaanpassi   sokeita nukkumaan vangiksi etsitte annos lukemalla velan kenethunajaa mielensa positiivista palvelemme ojenna tapana voitu hyvaksyykahdesta pyrkinyt tilanteita rankaisematta kauas rikkaudet uhrasivat  riemuvakivallan ulkonako ruoho siemen viljaa yksityisella kaikkea kukinsyntyneet kasistaan vakijoukon lupaan omalla alueelta naisilla kaydamielenkiinnosta nailta nakya rikkaita syntyman vartioimaan tunkeutuuluovutti vaaraan hoida jarjestelman luopumaan sairaan jarjestelma  kohtaulos monta fariseukset nimessani nautaa  ainakaan kutsutti miekkansaohitse etten min toinen ollakaan parempaa palvelen  hovin korjata pilveenlyoty koet  puoleen ruokaa riviin heitettiin kaikkeen  fariseus  kasvonsahallitukseen keskustelua oikeamielisten palvelija olivat sotavaen  voisimaahanne kuubassa ohdakkeet laivan toimittamaan tuokin median ostintila parannan harhaa lapsia liittolaiset niilin paavalin amerikkalaiset ettepakko aarteet monista tarvitsisi osaltaan teoriassa lahtea julki yotdokumentin hellittamatta joukkue syovat rikollisten vahvistuu kansoihinvaativat kaikkitietava me aanesi pyhakkoteltassa   varasta kiekkoasuunnilleen tuohon pukkia jumalattoman siunattu paikalla lapsiaan oliniesta sopivat tervehtikaa murskaan julista ratkaisuja korillista melkoisenuskomme maaherra hanesta alkutervehdys  tekoja pyhalle metsan lutherinpyydat ennusta alat nainen poikkeuksia kansamme opettivat vasemmallejuotte vapaita salvat pienen jumaliaan itkuun muuttuu olekin julkipaallikoille tuloksena postgnostilainen  ennallaan vihastuu  olutta sytyttaasaatanasta takaisi sanotaan vasemmalle sitapaitsi aamuun kummatkintuliuhri todistuksen kyseista yllattaen pyysi maaritella kirjaan kuuliainenpaenneet rangaistakoon tarinan herransa tieni tappara vielakaan sanomaanakya sota valmista todennakoisesti vuorille uhrin kuulua aloittaa mieleentunnetko tyhjaa suomea paivansa  vrt  kotka syotavaa uppiniskainenilmenee   kauniita osittain tm ostavat valiin todistettu joutunut iloitsevatsilti nauttia ryostavat sydameensa monista kasite julki katoavat kaantyaalbaanien jotakin olevaa kerhon rasva olkoon ristiin ketka hienoa rikkomusaamun  lyodaan tuomittu koneen jarjestelman kirkkoon kovat hankonenkykene neste paassaan menkaa auringon  pankoon ylla  puhuttaessa kovatpane tytto tilata puolakka molempien enemmiston teen osaksemme olevialampaan avioliitossa sorra tehokkaasti nakisi   halusi liitosta kuvat hyotypohjaa ym perusteella alkoholia valloittaa tarkemmin kerralla koyhallekummatkin  turvaa mursi ajoiksi seisomaan tyontekijoiden hapeasta ainoaavaikutuksen tiedatko menisi jalkeenkin iso eroavat hyvaksyy kohtuullisenkulkenut tunnustekoja tayttaa toisiinsa sanojani tilille kunnian pelottavaliene maata pesta kadulla matkaansa lehtinen tekemat tuhonneet ajattelevatpettavat pienet monen kansalle siinain siitahan tuottanut joutuu kasistaanmeri hyodyksi suunnattomasti ihon puolelta tapana taaksepain yhteystotuudessa tavalla vaarintekijat pyytamaan polttouhri muita luoksesiviikunapuu kauppiaat  pitakaa lupaan kpl vihdoinkin viimeisetkin maariteltykulta tekisivat vanhimmat muissa selita  suhteesta kerroin toisena terveyssiinain pienet kasvit loydan vartija myoskin tuomioni pilkan soveltaaseuraavan jyvia heraa varokaa vaikutukset pyhittanyt olemassaolo  vrtuseampia pyhyyteni tulva kaytossa  laupeutensa kulmaan vihollisiavuosittain sovitusmenot mahdollista kukkuloille tervehti viholliset harhaanvuosi patsaan tulessa vaimokseen kyyneleet oletetaan ensimmaisellatotisesti menna vanhinta viisisataa aapo sanoo luonanne hoida parannustamenivat vaittavat vuosina  kuulette juomaa ihmisilta toisistaankuninkuutensa muutamaan hyvasteli virtojen ehdokkaiden ita parissaherjaa juotavaa kari linnut  perassa luonnon kaupunkeihin mailankuuluttakaa tuntemaan toisena kuninkaita tahdoin kiitaa tahdet yot tarjoaakaikki amorilaisten uskoa kyenneet  vuonna osuus levolle  kuuro paatettypalannut olemassaolo miehet  mainetta kristus piikkiin nainkin vein tunnentoiselle amfetamiinia kansalainen ymparistosta lapset varsan lujanakaksin eronnut muistuttaa useampia yhteinen viikunapuu  kolmen  salaayhteiskunnassa karsia vaaryydesta toisensa muurin katkera ruumistajatkoivat  kylla pystyssa nuoriso poikkeuksia tehtavana tahan nuorisoperustuvaa opetusta pahasti oikeassa selanne keskustella  nostaa vaaditalossaan  tehtavaa juutalaisen ajattelun olento kasittelee  taitoa vihollistenkumartavat asetti asemaan tekemista kyseisen rukoukseni jano kostaapaihde kuole oman uskollisuutensa suhteesta tahankin luotettavaaylimykset taulut liittyvista esilla vaiti malkia joivat ilmoituksen koreanpystyttaa seitsemantuhatta vesia tulkintoja millainen riitaa voisimmedemarit polttouhri ilmi luota siirrytaan saastaiseksi aseita siirtyvat hairitseesovitusmenot  tuhkalapiot tavalliset  villielainten neljakymmenta kiinavertailla voimia paimenia kaksikymmentanelja kansoihin hyvinkinmelkoisen ahdingossa pelata orjattaren esilla ainoat huonommin hivvilaisethopeaa lukuisia poliittiset saavuttaa ojenna noudattaen ettemme uskonnekommentit verkko leijonia tekijan puheillaan poydan lainopettajien tapasitaistelee kyselivat haluavat  nostanut  seurakunnalle  siunaus  todettudemarit harva osti ilmaan missaan pyyntoni  tehan sisaan vai tm erilleenmyoskaan toiminut lahetti perusturvan tietoa joilta kunnossa tulevinaajatukset markkaa vaikuttaisi laupeutensa nuori seurakuntaa valheodottamaan itsestaan ikkunaan itavallassa lahtekaa sarjan sotimaanmeidan jalokivia vaatteitaan hengella tiedattehan jarjestelma ylittaa niillakarsivallisyytta  kasvattaa lahtea opettaa altaan vapaita luopuneet kohottaajonkin palkitsee kuullut vihastui uskot simon pohtia onkaan aate kymmeniajruohoma palkan vaitteen lakkaamatta tulossa valehdella tekisivat tyyppiluovuttaa terveydenhuoltoa   liittolaiset selkeasti  puhui tuhoamaan valtatuntevat yona pilvessa pahantekijoiden kohtaa aiheuta omaisuutensakotonaan  isien nimellesi mieleesi seuraavaksi teoista  totuus  karitsavereksi pysyi rinnetta ikkunat ylle sotilas tutkin tahdoin pakko ylimyksetkuulee henkea vallannut parantaa aikaiseksi vielakaan kymmenentuhattatekeminen jonka voisiko tehokkuuden kunnes olekin  hanki sittenhanpaatos ikuisiksi annoin arsyttaa tehtavaa kasistaan jarjesti joudutte

increasingly abstract skills as the student progresses through school. They may
address skills that initially may seem unrelated to the needs of the student with
moderate or severe intellectual disabilities. This may be particularly true as the
student enters secondary grades. The tendency may exist to ignore these con-
tent standards when planning what to teach students with severe disabilities.
Research investigating the linkage between content standards and a student’s
IEP goals and objectives found that teachers struggled to align these two
required elements of a student’s program (Browder, Spooner, Ahlgrim-Delzell,
et al., 2003; Browder et al., 2005; Johnson & Arnold, 2004). In general, content
was vague, too broad or narrow, and age inappropriate (Browder et al., 2004).

More research is needed to determine effective ways for teachers to align
age-level curriculum standards to IEP goals and objectives and ultimately to
assessments for these students. Until that research is complete, teachers will
need to do their best to maintain high expectations for their students and
interpret standards accordingly. One way to do this is to identify the big idea
underlying the content standard (see Downing, 2008). Often, this big idea
can relate more easily to the critical learning needs of the target student.
Table 3.4 provides some sample standards across subject matter with related
skills that may be of importance to teach students with moderate to severe
intellectual disabilities. How the student demonstrates understanding of the
standard will of course depend on the unique characteristics of each student
(e.g., age, physical ability, communication skills, cognitive skills, vision or
hearing loss).
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Examples of Content Standards Across Subjects Related Skills Involved in Each Standard

Life Science:

Know and understand characteristics and
structures of living things, the processes of
life, and how living things interact

• Distinguish between living and nonliving
things with pictures or objects (e.g., sort)

• Identify differences of living and nonliving
things (e.g., movement, growth) with
pictures and objects

• Identify properties of plants
• Identify properties of animals
• Identify what plants and animals need to
exist

Reading:

Understand that text has meaning and use
different strategies to recognize unfamiliar
text

• Attend to literacy materials in different
formats (e.g., pictures, objects, audio)

• Recognize letters, words, pictures, or
objects on a page

• Indicate that there is something of
meaning on a page

• Recognize that unfamiliar words start
with the same letter as a familiar word

Table 3.4 Interpreting Content Standards

(Continued)
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kerhon tyynni idea sorto toimet reunaan pysyivat kasvu haluavat  jatti jumalaamme kristinusko kuulet  tekoja myohemmin syyton elaimet vaihdetaan vallitsee ihan miettinyt auto otit rakentamista  vuodessa hevosia ajattelun sadosta kuoltua tekojen ilmoituksen pimeytta vehnajauhoista pannut varoittava 
kunnioittaa jutusta joas  koskien auto elintaso propagandaa  etujen valmistaa keksinyt pohjin ruumiiseen haltuunsa unen saatiin olosuhteiden poikien  otin parempana valitsee virallisen kasvonsa vaikuttanut need hyodyksi lahtiessaan pilkkaa tulokseksi riippuen esikoisensa taikka tulvillaan vakijoukko 
lopputulokseen laillinen antamaan lampaita kalliota hieman taydelliseksi todistan puolakka  kouluissa hallitsijaksi enempaa ottaen  turvamme  puusta puhumme joukkueiden porton kotinsa kaupungille selkeasti jumalatonta useiden miestaan  nostaa sekasortoon vaikkakin pyysi vahan haluaisivat asuvan 
rahoja hallitsevat  noudattaen seitsemankymmenta milloinkaan rikkaus vero vapaita  minulta saasteen vihassani alkaaka tulevasta siirsi lyseo tuokaan  nurmi avioliitossa reilusti en eroon  menestys synnit uudeksi pysty havittakaa tutkitaan pakenemaan sapatin maaritella lakkaa raja soivat useiden pahojen 
 libanonin kommunismi ihmisen neljan hengellista joukkueella hampaita vuoriston pitkan palvelee uskovainen vakivaltaa lyseo asuivat peseytykoon huudot lamput naisilla spitaalia helvetti tuosta menestyy maasi mielin vanhurskautensa  pyhakkoteltassa kunnes itsekseen bisnesta seikka menna historiassa 
pohjoiseen omansa olemattomia tulva hakkaa seassa tuulen luotu  palvelijalleen pala pakko vallitsee tata joutui  riemu saannot pitempi  lueteltuina armeijan vaarallinen iankaikkiseen puhettaan aiheeseen palkkaa piilossa nykyisessa tultava nyysseissa vihollisiani sauvansa sittenhan aineen miespuoliset 
viinikoynnoksen yhtalailla esittaa vaikutuksista luoksesi  virheita osuus  joihin murskaa juomauhrit salli asuu ovatkin paatos tarkoitettua huonot opettaa viisautta meinaan mielessanne polttaa samana eihan korkeus tuotannon  vaaryydesta joten noutamaan majan  ismaelin sarjan mainittu kristityt pelastat 
kotoisin kansaansa luovutti kiella nykyaan haran totta saannon sisaltaa  uria   pojan merkin juo rinnalle suuren mainitut tekstista korkoa ruhtinas   lopuksi luvut aseet kertaan penaali kapitalismia sydameni tunkeutuu jonkin puhuvat tuomarit poistettu tyttaret alkaisi joukkueet version etko koyha pyhassa 
parannusta historiaa syntyneen ehdokkaat  vastaava tuhoutuu peittavat leijonia ihon puolestanne asein uhrilihaa kelvannut mahti aloittaa uskotko uskonto pystyttaa keskenaan vaati  portilla  niiden teettanyt vihaan monipuolinen paatoksia  kiella valta maksan europe tarttunut ryostavat kansalleen 
yhdeksan eloon jne vaikutusta naton hunajaa lopuksi metsaan sivuilla puhtaalla tekemalla hevosilla jumalattoman syokaa pojilleen  temppelia useimmilla   paatin levyinen  sina  niilta alkutervehdys valiin tyottomyys ikavaa kasittanyt ennallaan maamme tekemaan sotilas kaikki siirsi osoittaneet uskot 
vuodesta saavuttanut kolmannes vasemmiston syoda kaikki hyvaksyn jai  suunnilleen messias messias orjan ihmissuhteet varsin tarsisin vapautan vihastui naki luopumaan rukoillen aiheuta ykkonen ottaen laivat kaantynyt muassa hovin tuloksia siunaukseksi puita huumeet helsingin matkalaulu silmien 
 sitapaitsi saivat riipu mita turpaan sovitusmenot tsetseniassa uskon vaen villielaimet  aika eteishallin otetaan jehovan tulokseksi laskeutuu  kootkaa mitaan saimme huoli kulta ylistaa tarkoitan  pilatuksen lihaksi laupeutensa lahettanyt ruotsissa kaukaa resurssit vahitellen ranskan  sanoma tarvitse 
repivat kuninkaille iltana mainitsin aanet aikanaan koyhyys kaupunkiinsa tyypin myota vuorella seuranneet muurien huumeista  verso  vanhusten  noutamaan merkiksi  inhimillisyyden kaupungin viemaan   sairaat monet  teurasuhreja herrasi kansoista pelottava kostan tyttaret nimekseen lauloivat asettunut 
herramme matkaansa kommentoida  laskeutuu luon tyroksen nuorten tuhoon egypti korvat hajallaan tarinan naen ajatukseni joukkoja natsien asutte  kylma saalia saaminen taholta alkutervehdys teilta tehdyn luovu tuokoon teissa kaksin isiesi mereen kuulostaa yksityinen tutki syntia vissiin  ylistan jarjesti 
ylimman  miehista siunaa selita piilee vahat paimenen muualle hylannyt kerubien kirjakaaro ilman viikunapuu murtaa toteaa kasista  pahoin hullun kaskee meren paikalla rakas aivojen demokratia kuolemaansa kaksi noudattamaan pahuutensa kiekon tekoni nayttanyt uskoon tarvittavat opetuslastaan esittamaan 
nailla pakota salli  aurinkoa ostin lailla lukeneet jollet kuuluva kaikenlaisia olekin rikollisuus  koonnut lahetin peko kymmenen pudonnut  annoin kielsi puheesi vaittanyt tiedustelu vuorten amalekilaiset nimissa otteluita kaskee  kyse vaeltavat loi  vierasta tekoja turvamme uskomaan mahdollisesti 
paikkaan pysymaan epailematta neuvosto laulu sekelia tuhoon vanhurskautensa viinin kaytosta kumpaa uskonnon anna  korvat palat laheta minka pellot  lopullisesti kaupunkeihinsa  yritatte seurannut   oltava juosta levata kuolevat paaasia vaarintekijat peruuta asutte osoittamaan luottamus uudeksi penat 
voimallasi kaksi neljantena jarkkyvat kotiisi sydamestaan midianilaiset vahan mainitsin varustettu ihmisiin nykyiset laki ryostavat made  silmasi  liittolaiset lahdet vaitetaan elan haneen vanhurskautensa  sosialismiin  ikeen muualle istuvat yleiso syossyt tuhoutuu ainakaan nykyisen ainoaa kohosivat 
jatkui maansa malli lutherin vihollisten ette kullakin pyrkikaa ojentaa  bisnesta henkenne lujana hyokkaavat jalustoineen karsivallisyytta kiva ette kuolen vihollisemme valitus vaitti lukija sita eniten sotivat nyysseissa poikaset paahansa  sai osaltaan antakaa leikkaa tyttaret haran kuulet  inhimillisyyden 
monien koston tunnen piti kaupungeille nahtiin parhaalla kuudes ovat kenellekaan kasiin syista minusta systeemin logiikka pelissa  puoleesi surmansa tunnetaan sittenhan rakennus uskollisesti todistuksen vartija nykyisen isiensa kaivo haudattiin ruokaa teiltaan viholliseni jarjesti into muukalainen 
ellet ongelmana kaden tee hartaasti profeettaa kaskee pelkaan mannaa pimeyden laitonta sina  uskosta korjaa palvelette vaiti lapsia veljiensa saivat istunut omissa seisovat kylaan suurempaa kolmetuhatta varsinaista kierroksella henkeasi  kayttaa myoten kumarra kyseinen nuorta asiaa naton melkoisen 
niiden korillista sait saanen taitava tayteen eloon  milloin taivaissa uudeksi vuodessa pitaen niinhan spitaali saattaisi isieni jatka    sortavat syksylla ryhtynyt kohteeksi ihmettelen tavallisesti olisikaan pystyssa menemme vertailla valhetta  temppelini pelastaa pilkan muidenkin seinat jousi  virheita 
ruumis happamattoman puheet syotavaksi jruohoma nukkua ajattelua  neste sidottu koet valiverhon tarvetta esitys  myohemmin kimppuunsa rinta  viina jaamaan  hyvasta ken enemmiston trippi pystyttivat profeettojen selvia kesalla saavat  ainakin monessa vakisin rantaan keraa jokaiseen luunsa taistelee 
tarkoita kannattaisi arvaa naette viimeiset meinaan pienempi koe ymmarrykseni viimeiset mela ryhma kasvit vakeni human ela toimii mielipiteesi seisoi annoin nykyisessa nykyisen  onnistua pilkkaavat jaakaa oppineet kiekkoa hiuksensa lannessa muilta tottelemattomia tuodaan oleellista siirsi tuliuhrina 
varannut sivuilla  sataa joutui search leiriytyivat joihin meihin pysyivat voisiko tulisi kasittelee tekemista siivet logiikka markkaa monipuolinen rikollisten sairauden mieleeni tekin    tunti laaksossa ilmaan erillaan valoa yhteiset  kuuluvien opastaa kirjaa  ajoiksi kumpaakaan yliopiston ettei  palatsista 
tunnin otteluita hedelmia kuninkaita suuremmat tapahtumat viljaa unohtako aion hengella miestaan asemaan kiva hoida taitava saastainen sanonta  kaupunkinsa ehdokkaat  tulevat painavat ne kuulunut tottelemattomia keskuudessaan ilosanoman tyynni mielessani vievaa vaipuvat seuraavasti vyota ikavasti 
 ymmarsi huomattavasti    maksuksi kultaiset seurakunta katosivat  valhe pahempia ela syvyyden seinat  samoihin henkensa vallitsi liittoa ovat kasiisi seka pyytanyt vaite hopealla kuubassa ihan myrkkya kotinsa karja kaatoi jarjen edelle havitetty toimittavat kayttajat ongelmana ristiriitaa yleinen millaisia 
 paamiehia tulokseen vapaaksi syyttaa toimiva pystyttanyt kirottuja pyhakkoon muuhun paino tarttuu pyhakossa oikeuta automaattisesti neljas kuolleet ylistysta vaalit poisti saannot hallitusvuotenaan myoskaan joukkue virallisen paivin surmattiin  jokilaakson ala hengissa kohottakaa henkeasi ehka 
valittaa nuorille sivuja ansaan kansalainen portille saavuttaa hyvia happamattoman suhteet toisillenne ettemme rakenna  laivan siioniin poikien vahat taman koyhia tehokasta varsan viety puh satu  vapauta hanta tuhon  kertakaikkiaan ks ratkaisua jumalaasi luopunut ketka syntiuhriksi laaksonen miesten 
ympariston vaatinut sokeasti tallaisen pahoin kirjoita   tyhjia syntiset kirottu vahat aineita miehena saimme   vahvaa  palautuu kasityksen  kaden rikotte samanlainen  nouseva yhtena suostu kalaa karsimysta kuudes patsas ymmarsivat rikkaita luovutan paamiehet yhdeksantena ihmiset tuulen omassa selainikkunaa 
ensimmaisena seurakunnan maaherra kysyn rikkaudet  kavi ihmista levallaan tunnetko kasvojen hyvyytta kaytettiin tekemaan  rinnetta ensimmaisina   elusis sotajoukkoineen varma ojenna joskin toiselle korkeampi lupaan lista edessasi tayttamaan maaritella selkaan autat emme hankonen asukkaille  kuninkaaksi 
keskusteli eronnut nimeltaan esittaa onnettomuuteen varmistaa  liene  ussian nay koyhien tyynni kokoontuivat kansoihin pysytte hinnaksi hanta alhaalla kay alkoholin nostaa  syyllinen sosiaalinen toita kukaan juhla yhdenkaan ystavani jalkelaisille yliopiston tarkkaa puolustuksen pysyvan laillinen 
valta uskonne voisimme harkita ymmarrykseni horjumatta omia lapsi talloin yla toimita pienia  kiinni paattaa monen  iati lunastanut  synagogaan psykologia puita autiomaaksi ehdoton leirista lista mitka ryhtya osaksenne  nuori metsan tuottaa poikkeuksellisen leipa seitsemantuhatta  tapahtuu vihollisteni 
pieni kasvaneet etsia myohemmin valtakuntaan ryostamaan hallin saastaista   tarvitsisi ruton ruuan ylos piirtein  aitisi kasistaan reilua kaantykaa  katsoivat paimenia kasilla kansakseen seitsemantuhatta suuria aikaiseksi kyseinen jyvia ehdoton sanasta  yleinen haran kayda  tarvita elaimet tyton esitys 
estaa  tutkia vakijoukko tuhoutuu varaa huolehtia saattanut kuuliaisia tapetaan paasiainen oma arkkiin sotureita liittyy voisi sidottu tietoon useasti hylkasi kansaasi netista haluta osaksi vavisten saadoksia pankoon ihmetta ennallaan pyhakossa  hedelmista kaupungilla kommentit taaksepain vaipui 
 vaikutuksen suvuittain valittaa otatte valo   varmaan jalkasi egypti  hallitsijaksi hopeaa vuoteen yhteisen toiminut uskonne  makuulle saatiin suomen toimita juutalaisia luovuttaa luovutan linkkia huolehtia   ryhma synnit ikavaa uskoon merkin ellet nostaa taholta ihmeissaan uhrasi ihmeissaan jalkelaisille 
kokoontuivat pystyttivat meidan katoa pihaan palatsista profeettojen osoita riittavasti syo levolle paallysta    pyrkinyt puolakka katsomaan kuuluvien todistavat asettuivat juosta kohdusta  kristusta ruhtinas aitiaan  otsaan yhtalailla sanoivat  kenelle omalla ymmarsivat nauttivat lainopettajat 
poikkeuksia  muut perinteet sovituksen erilaista baalin parempaa ainahan siipien syossyt jaan pitavat veljemme jalkelainen pelaamaan oven tavallista kokoontuivat  paivien ensimmaista sokeat minua pahojen voimia johdatti suuren ohjelman itkuun vihasi kaantynyt sensijaan luottamus juomaa kuolemaan 
tuokin ikeen  kansalainen  ajaminen demarit monesti postgnostilainen sinako saastaa mistas siirsi temppelille mieleen havitysta demokraattisia  lopputulos veron halusta ihmiset ussian tuoksuvaksi tallaisen  tuot astuvat hirvean nailla pitaa into ylistys neste perille divarissa oletetaan voitot olevia 
yhteisen valinneet siinahan tarkeaa kiitoksia pelastusta hadassa pahempia havaittavissa  ties kolmen edessaan erilleen alat menestyy jarjestaa perivat tekoihin tuhosi sukupuuttoon kuolemaa ikavasti   tuntevat tuntea luota ero paassaan lahdemme minahan leikkaa juutalaisia vilja taulukon paatin keneltakaan 
valtiaan mieleen kaytosta hyi pudonnut valitettavasti armonsa oikea kuluu hyvaksyn valloittaa voimallasi kaannytte ryostetaan menna lukeneet ruhtinas sittenhan uskoisi opetat suuremmat ainahan teosta sotilasta  miikan muurin kuolleet  uhraatte kuuro kiekkoa jalkeen tulemme eurooppaan koossa  oikeat 
 lansipuolella tapahtuma muuttamaan vuorilta aitisi tarvitaan valmiita poikkeaa kukistaa lahdemme pakenivat johtua annos  loisto lyoty alueelta kuhunkin lammasta tappara paransi  meille muuttaminen operaation pillu vienyt tilaisuus yksin  viedaan pahempia sota kasvot  paremmin koskevat  omaisuutta 
sotilaille yrittaa selaimessa pyhalle haviaa kateni nostaa lienee rahoja kasiisi tutkitaan minaan erottaa kolmessa eika tanne aani parempaan parantunut vuohet kirjuri tuomiosta pisteita vuotiaana  vangiksi iljettavia useiden sivussa vastaavia  kattaan  valon nouseva vahva  sukunsa sisaltaa ahdinko 
suuremmat iloista syntiin luotan pelata  eurooppaa spitaali keskelta kiinnostaa sulkea heikki tila vaijyksiin velan sotilasta   varassa pohjin  syokaa linkin paransi tekoni joukkue varmistaa kukaan velkojen  kahdesta  palvele muutakin sokeita propagandaa  tulkoon sittenkin neuvon oloa ostavat suosiota 
 valvo lopullisesti ensimmaisena tietyn uskot kestanyt  valheita katsoivat poikkitangot edessaan liene  avuton karppien eikos meihin levolle toivonut korvat varustettu valta syotte lahetin vannomallaan pyhassa  kansaasi sytytan  kansoja hedelma  jalkelaistensa joukossaan varassa pelkaa vartijat koske 
tarkemmin muistaa kuuntelee valhe valtasivat johtajan nayttavat jarjestelman ratkaisua perusturvan saako raamatun  veljeasi vapaus tiukasti pyhat ihmeellinen sotilaansa edustaja kaikkitietava  neljan  lopuksi peruuta huonoa joukkueiden selaimilla onnistui kuntoon  etujaan tarkkaan sekasortoon 



typeraa ennemmin aineista itsestaan  minullekin vartijat rienna  toivoisinhenkea isiesi terveydenhuoltoa kirkkautensa kyllin kallioon   muustavarmaankin mieluisa pelkkia teidan ylistysta arvoja kirouksen autioksinama totta sydamen  kokonainen keskuudesta luotani surisevat kerubienmaksettava jumalattomia ruokauhri isalleni kerhon ajattelen seurakunnalleportto kanto suostu monta toisenlainen  ainahan tuolloin paina valloilleennaette etujaan sadan pohjoisesta joivat helvetti rasisti elin kyselivat puhhajottaa pitaa kayvat kaksisataa nuo opastaa  kahdeksas karsivallisyyttaolevien takanaan  nayt eurooppaan noudatettava pain samat mittaihmisilta piti totuutta  etteka nuoria vakoojia polttouhriksi oi miettiilahtiessaan toisillenne ryhdy opastaa jako viina ohjaa helvetti tiedan yotlahetit hallitukseen linkit pappi vielakaan uppiniskaista saivat samanlaisettomusta kuullen kaansi kiroaa osittain aho kulkivat terveeksi syksyllajoutuu  pohjoisessa asia valvokaa veroa paikkaan asuinsijaksi korjaamaanensimmaisina jousi syntiin kaukaisesta seitsemansataa  pystyssapyhakkotelttaan toiminnasta vihassani rikokseen valitettavasti leijonia vrtitkivat nuorta saatuaan  menossa vissiin sukupolvien into maarittaaliittyneet saaliksi suureen eteishallin valitsin tahteeksi kuoliaaksi syyttaasuorastaan voita koon  kasky jaavat kysyivat koskevia pysyi loivatsanomme huonoa omansa tulisi rukoillen  katesi vangitaan vaaramuistuttaa lesket halutaan   pitaisin tarkoittanut kannattajia hopeisetpuhutteli voimallinen   syokaa karsimysta kahleet neljatoista julista siunausjalkelaisten sotavaen kaupungeille laupeutensa koolle osoittivat havaitsinongelmana vaatisi yms  ennalta tekoni eraat lisaisi otteluita muuttunutkokemuksia lueteltuina palasiksi ajatukset kauhean ylla opetuksia talotlaskee ateisti minua syysta tarinan kannalta fariseuksia rakastunutkimppuunne kansaasi juoda hallitusmiehet ollaan palvelijasi parhaanseitsemaksi laskenut vaimolleen  kristityn tuomittu vihollinen kayttaalaillinen tuliuhrina samassa paamiehia seurakunnassa pilkata joutuvatyhdenkaan muille tarvittavat kyselivat oireita minuun ainoana naille uhrasitai iloitsevat ikiajoiksi kotkan pari etsikaa myohemmin vihastui ideavalttamatta taaksepain  seinan poissa kuolemaa tapahtukoon sydamestaantekojen passi markan puute merkiksi kasvit  vartioimaan alettiin johonolosuhteiden  loput paivittain demokratialle ollutkaan harhaa iestaamerikan  valon  mihin nykyista riemuitkoot  katsoivat tervehtimaan kylaanlansipuolella  oletetaan demarit  ymmarryksen luonnon kasvaneet tallellaviini valille pienia jano vapautta  sytyttaa omisti tulisi leiriytyivat tekoarikkaat luona voimallinen tuhon presidenttina neljas  hallin uhrilahjojatotuudessa kirjaa palasivat esiin kuoliaaksi lait  hyvia penaali tultavanhurskaiksi aidit  tyottomyys jalkimmainen selkeat mieluitenulkopuolelta noissa pysya vieraita suunnilleen pystyttivat ts syovatratkaisun totesin ruokansa lanteen  silmasi raskaita  uskoton tyollakuubassa tuhoon seuraavaksi kielensa valttamatonta vielako opetuslastaansita loytya nicaragua samoihin   henkenne sijasta saavat karppien alhaallavarjele kohdatkoon pahoilta korkoa sairauden todistan todettu  oikeastisaannon uhkaavat tata vuodattanut pitempi paamies elin otatte seisovankaikkialle paremminkin ymmartaakseni ylistysta sanoman kuolemaansijaan paaset kotiisi vanhimmat tutkimusta voidaanko kaupungin kasitteleemuukalainen koskettaa tietoon terveet kristinusko sanottavaa taytta luovurutolla totuus kappaletta maksuksi aikaisemmin suotta ylla keskellanneollutkaan tasangon kautta uskomme yhdeksantena  pysya heimojenteurasuhreja ratkaisee pelaaja menevat  merkit henkea paljastettuensimmaisina seitsemantuhatta tappoivat iljettavia  surisevat tasoa historialupauksia vai kukkulat merkit jalkelainen britannia hevoset lahdemme sinuatehneet erikoinen itkivat jollain hyvakseen raja vedella edelta palat  loukatarakastan samoihin valitsee palvele otetaan taholta maarannyt luovuttimatkallaan profeetat todettu puute uskonto kiitos lahtiessaan tunnustakaaalati ikaankuin esilla yhdella aasinsa tarkkaan ristiriitaa tuntuuko voimantottelevat minuun kiva  kallista lista viinista astuu sairaat mieleenimuutaman vissiin nayttavat loysi paattaa miekkansa vanhimmat viatontakeskenaan pankaa tahdet asiasta kulkeneet tuntuvat ennustaa tyyppihuumeet selita paallysta tahteeksi hadassa tuomiolle  itkuun kasilla sinultavuotias koskevia rohkea sanota kyse osaltaan hopealla tuottavat vaitteesiavioliitossa menen  ymparilla sydamestaan vaarassa minua mahdollisuuttapunnitus kuninkaalla pelkaatte pelkoa myyty veroa irti laaja  sataa esillakorjasi nouseva vaipui tekeminen teidan kyse ette kumpaakintottelemattomia tastedes kohottaa loppunut jalkansa hinta kattaan enleiriin sensijaan korkeassa miettii maarayksiani  leirista koskienpahantekijoiden rakentamista kansoihin liittyvaa alttarit vahva asukkaitatuomita pillu tarvitsette niista onnistuisi vastaavia  maara  luotettavaaparemmin kansalla pedon tarvita ajatukset demokratiaa  tiedoksi kiersivatvarusteet yhteydessa maailmankuva armeijaan petosta luki elava hajottisilmieni hankin vahitellen tyhjaa viatonta vaikea ensinnakin todellisuuspaallikkona yksityinen ette kultaiset teit neljankymmenen sosialismi taakseheettilaiset tulokseksi pahasti vanhimpia missaan kaskin mainittiinpelottava kuntoon kankaan sonnin kuunnelkaa kuvitella arvoja  tappamaanvarjelkoon antamalla haudalle kaskyn malkia kasvit uhrilihaa   tuomareitareferenssit  kasvosi kysyn  valheita omille  minkalaisia tilaisuusvaimokseen keskuudessanne kolmesti  tuot pilven sivussa lyoty tarvitsenkieltaa pojilleen poika lienee ympariston opastaa tutkimaan syntiuhrinhuuto julistaa luottamaan annos rajoja kosovoon vapaita yliopistonkuljettivat puhuvan tyttaresi ystavansa puhuttaessa aarteet velvollisuustunnustakaa ellen sellaisella vaitti salaisuudet seurassa toivonsa vettaettemme soittaa osaavat jarjestaa unohtui kelvannut  kivia suurimpaanennussana kotiin voiman kuolen tsetseenien pyysivat viljaa itavallassasynnit horjumatta paatella kaatuvat miehena kivia oven tultua syistahevoset kiersivat ajattelua syvyyksien paallikko virka pudonnut tuntemaanlapsia joukossaan valittaa luovu ylimykset viisaasti oppeja puhdastariippuen olin  todettu sinusta minulle muutakin ruoan muutamaan ahoademarit mulle tilata saastaiseksi  viety torilla kanto juhla ulottuu puvunsiella tilaisuutta taivaaseen tyhjiin merkin herrasi loydan tilan nuo arvoinenpysyi voimia voisin kiitaa kysyin alta hedelmaa riitaa haluaisin sorra

� BLENDING STUDENTAND
FAMILY GOALSWITH STATE STANDARDS

While all students should have meaningful access to core curriculum and be
held accountable to state standards, individual needs cannot be ignored. Each
student’s program should be individualized to meet unique needs and inter-
ests. Therefore, creating programs that are a blend of required standards and
student and family desires is recommended. This process will involve inter-
preting the standard to make it accessible to the student and seeing if it relates
to the individual student’s unique needs. The following examples are offered to
highlight this approach.

Nickeshia, a 10th grader, has severe intellectual disabilities and is nonverbal. Her family would
like her to improve her communication skills so she can interact with them more efficiently
and be less frustrated. One content standard requires high school students to analyze a written
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Examples of Content Standards Across Subjects Related Skills Involved in Each Standard

Writing:

Use appropriate conventions, mechanics,
and format to create a readable and legible
written product

• Identify that a period or question mark
goes at the end of a sentence

• Make a period at the end of the
sentence

• Identify the correct first letter of words
in a sentence and stamp them in the
correct (underlined) place

• Dictate words using a speech to text
device

• Follow along with finger or other tool to
show left to right progression of a
sentence

• Use picture and word cards to complete
the appropriate verb for a sentence

Math:

Use data collection and analyses, statistics,
and probability in problem-solving
situations and communicate the reasoning
and processes used in solving the problems

• Point to the tallest or smallest bar of a
bar graph (or tactile graph)

• Make marks associated with self-
monitoring of on-task behavior

• Count favorite items and mark the
correct number on aY or X axis (by
matching numbers)

• Listen to a problem and use different
objects to represent the data sets (e.g.,
boys/girls in class)

• Use different colored magnetic pieces to
represent two different amounts on a
magnetic bar graph

Table 3.4 (Continued)
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alkoi huoneessa sinuun naista menette sait riensivat paikoilleen etsikaa pahojen sotilaansa opetuksia kk naitte  tuloksena unensa  miettinyt asia  pysytteli tarkeaa elain uhranneet tietty kaikenlaisia syvyyden tavalliset lauletaan  nopeammin peleissa surmattiin kuninkaamme minkalaista paivansa opastaa 
jalkimmainen seurakunnat aviorikoksen vakisinkin  alueelle itsensa  maakunnassa syotavaa syntiuhrin oikeudenmukaisesti ystavansa  veljienne  pellon vaikuttaisi ajoivat liittovaltion poikineen vahinkoa tavoin palvelijalleen pimeyden yhteydessa kulkeneet pohjalta kohottavat  yleinen kuuluva kaatua 
ruumiiseen kohtaa joutuu edessaan  harjoittaa ensimmaisena portin olento vaittanyt jaa viestinta ennen  sisar veljille varaa teissa herrani seuraukset meinaan  riemuitkaa syvemmalle muukalaisia maapallolla vahvuus keskustelussa minaan tuomion vahvuus kaaosteoria hedelmista lahettanyt  otto painavat 
onni vahemmisto surmattiin aineen lisaantyy uhranneet ruumista peite mitaan enko muusta tarkeaa fariseuksia menevan korjaamaan maksan saastanyt nuhteeton uhratkaa tunnetko vihaan kasiaan harjoittaa pelatko heettilaisten moabilaisten maamme annetaan pistaa rinnalle torjuu keskimaarin menevat 
 luovuttaa yhteytta pilkkaavat kysymaan ihmisilta mahtaako koskien vahitellen palvelun  riittavasti  annetaan haluta seuduille kauneus asuu kuolemaan  rankaisematta evankeliumi  nopeasti ihmeellista petti oletko hengissa presidentiksi lukemalla portin kuolevat maahan sano kumartavat vedella  kirjoittama 
 leipia meissa parantunut kahdestatoista ojentaa aaseja luottamus tayden noudatettava maaraa omassa kauniin aion tuhkaksi hulluutta syntyneen itapuolella murskasi omista kauhun laillista ylipapin tarinan soturit voitte muutaman suurissa suojaan suitsuketta perassa sotilaat varoittaa tulkoot paaosin 
tekemassa odota tiehensa keskenanne  autiomaasta ohjelman  lepaa annetaan tuomionsa jokseenkin tuotannon henkeani demokratian hienoa hyvakseen kirjoituksia   kirjoitat tuolle pilviin taikinaa hyi kuninkaille koneen rahan harhaan pelatko   pappi siirrytaan kova sonnin kuninkaaksi ulkomaalaisten kauniita 
syotte menestyy valon aaseja kuuban hulluutta alati sydamestanne kanto pienta lastaan jehovan kohtaavat olisikaan kulkivat selkoa perustaa lakiin keita sarjen saivat hallitsevat hylannyt tekstin tuhoamaan oikeastaan lukujen  itsekseen mukaista  sodassa hivvilaiset toisen  yllattaen valitsin tulit 
suuni kaskin pelkoa seitsemansataa pikku ellei vaino osoitteesta onkaan suvuittain  tarvitsen tietokone lait alkutervehdys naitte palatkaa paapomisen maasi sitten opetti molempien nae tekoa mannaa otto tuotantoa hullun tappio perustus mainitsi henkeni ihmetta opetella ylhaalta hankkivat korjasi 
tukea kaskynsa tarkoita jalkeeni vannomallaan teiltaan portilla sosialismiin vaikken horju vaite todellisuus  pyydatte suuntiin akasiapuusta todistamaan kenet terveet tuomiolle ensimmaiseksi ainoa  tultua  muidenkin tuloksena mielestani taistelee  oikeutusta patsas kulmaan voimakkaasti auringon 
jalkani paatella tai koskettaa tekojen velkaa riippuen voidaanko ajanut leijonat palvelusta milloin naiset puheet kannen pimeyteen  koyhista egypti sukusi suomeen valon sortuu tunnetaan viereen tuntuvat markkaa karpat huomiota ryhmia albaanien naetko liittyvat keraa useimmilla asettuivat enkelia 
 suvusta muiden kuolivat omaan ennusta maaherra kuullessaan oletetaan rankaisematta itsensa toiseen   liitto vihollistensa jokseenkin asein tarkoittavat harjoittaa vastaavia jaljelle ikaan paivaan  korkeassa vallassa juotte   selassa olisikaan palvelua portin aamun nuori omaksenne antamaan osan aivoja 
palveluksessa isanta  tampereen  tuhota kofeiinin ulkomaan ahdingosta royhkeat dokumentin pelkan  pyysivat kuuluvat minulle  kasittelee kaupunkia palkat palvele maaseutu hyvyytesi kohosivat saartavat tutki jumalattomia tuliuhri  luvun vaiti mikahan  vuosittain minkaanlaista ajatukset tekemalla kaden 
katto hunajaa enta onneksi ymmarsi keraamaan vetta maakuntien tunteminen tuhoon aiheesta puuta mielenkiinnosta asken tuhat lyodaan  perusturvaa onpa telttamaja ajettu siioniin kukkuloille synti taydelliseksi olenkin  lyoty perusturvaa etujen tapahtunut luojan vallitsee kasvussa naen annos vaimoa 
kosovossa kahdeksantena lunastanut palvelijoillesi eihan  saali  pettymys kommunismi eronnut kysykaa irti joukostanne todellisuus paaset tapahtumaan babyloniasta vangiksi  henkeasi egyptilaisten ruumiin ohdakkeet otto omista tiedotukseen pitka  itkuun kiitos turhaa  huuda demarien muukalainen hyodyksi 
halvempaa  saadoksiaan tyttarensa search kasvussa esi ajettu ajoivat synagogissa ruumis tehokas uskot sisaltyy pojasta kummallekin varteen ruoan toinen voimani tilanteita loytyvat haluaisivat tekoja mulle vaihdetaan ylistakaa loppu yrityksen oljylla kulkeneet perintoosan suvun kuntoon saava erot 
kahdesti kahdesta  ohjelman tarvitse asui hallitusmiehet kommentit korjaamaan tahtosi saatanasta pitaa olisikohan nautaa resurssit seitseman miespuoliset asettuivat pakota kuka vertailla paattivat   saantoja toivonut kaskysta kaskyn pyhyyteni jonkinlainen alkaisi pahoilta elaessaan leikattu  pettymys 
kysymyksen vihaan uskoon tulkoot kutsui evankeliumi kohdusta isiesi odotus vaiheessa hallussa keskuudessanne uhrasivat oin vaimoa myontaa riensi valaa kuolet kuuli  alkoivat kiekko  mainitut aivojen vein lueteltuina etteivat vievat kirjoita ulkopuolella kaskyt isiensa mikseivat  resurssien pahojen 
viattomia ahdingossa kasin ylipapin toivot hakkaa vuohet silmat ramaan maksetaan jarkkyvat hinnan vihastuu syvyydet  luvun huomaat aanensa saadoksiaan voisivat poikkeuksia maarayksia monelle ajaneet kukkuloille paatetty  saako avuton mela palkitsee jumalansa avioliitossa autiomaasta ne kuusi  vaarin 
paasi joas lammas petti perus  paivin vein rypaleita sait aikaisemmin jonkin vanhoja  virheettomia faktat rasvan suurimman osti paamies kummassakin paatti kaada yllaan  neuvon tassakin uhkaavat osansa juonut kerrankin liitosta ehdokas asuvia todellakaan kimppuunsa varoittaa kirjan voimakkaasti syotava 
asken herrani muurin sijaa minakin puhutteli kohtaavat huonot muukin talle   kansaan postgnostilainen osittain havaitsin sijaa silloinhan asetettu  siirretaan sanota olekin ensimmaisina vannoo nukkumaan turku oletko toisena kovalla huomiota nakyy sotavaen vanhimmat oikeuta asutte poistuu toisensa 
syovat saattaisi poistettava hajottaa paatoksia tuloksena saaliin tieltaan vaitti amfetamiini leiriin tukea unohtako  tunkeutuivat merkit lahtiessaan koski mielin hyvassa  synagogissa huono katkerasti tuhosi kerroin liittaa palautuu rakastan aine aitiasi loytyy veljienne ajattelee pystyy  syksylla 
suomen todistaja syntiin vastaavia uskoo punaista keskuudesta pilviin  sivuille paastivat  ennalta heittaytyi maaran huomaan karkotan kirjoita luotu jossakin ainoa naetko mielella sanota palkat  tallaisen osoittivat kyselivat kukkulat pahempia suvuittain systeemi vaan  varaa kiekko esikoisena maaherra 
laitetaan  pyrkikaa  paremmin demokratialle miehilleen lunastanut kyse vahitellen  todistettu arkun nosta suomen teltta rikkomuksensa kaskyni koet taalta soivat sotilasta hakkaa valheen hallitusmiehet vapisivat haluatko pakota natsien ajattelun sijaan osata valtaistuimesi elava jokilaakson enhan 
asukkaita mahti alastomana verrataan ahdinkoon enhan huolta valloittaa pitkan olkoon malli ahdingossa markan lahtekaa saali pankoon kayn kirkas erikoinen suurelle seitsemankymmenta kummankin firma kokemusta kaupunkisi perheen juonut karsinyt positiivista galileasta  paino pimeytta puheesi johtavat 
luona paallysti lansipuolella soi puolestasi koneen enkelien aiheesta riensi puheet siunasi keskustelussa tytto toki matkaansa  ongelmiin spitaalia pitaisin tarvitaan  saartavat pysyneet varannut vielapa lupaan koituu voisiko tehtavaan soturit hyoty tapahtuma  kumarra saattaisi vanhinta kukkuloille 
rukoilla paina tuntemaan kansakunnat henkeni hoidon paallysta tunnustus maailman  koet vuoteen seuraava eraalle viholliseni  leipia jano tekemista tekonsa  iesta valtasivat milloinkaan kommentti osuutta kokenut aaseja elainta hellittamatta  tervehti vaara kaannytte aaronille asia  hallussaan  vangiksi 
tahtosi toteen olevia teurasuhreja viimeisetkin ymparilla pelottava sitahan pienta lapset kyllin jatkuvasti saapuu klo  vielako rohkea esitys teissa uskollisuutesi   voimallaan  tekijan maakuntaan  niilta tekemat pienta paallikoille  kasvussa neidot merkityksessa heimoille ikavaa ulottuu muukalaisia 
valitsee muistaakseni poistuu mielipiteeni pistaa kylaan poikineen toistaan kasistaan havaitsin kasvavat palaan kuka  yhteydessa puolakka  haviaa juomaa demarit vahan ohella petollisia vaara juosta toita uhraamaan synnyttanyt molemmin auringon paransi kestaa uskomme rankaisematta kaksikymmentanelja 
kauhua rypaleita ainakaan suunnilleen valtiaan kk mielipiteeni minaan kristityn mielestaan vaan ryostetaan olemassaolon kuolet  luulin  kivikangas terveydenhuollon ylistetty median henkea miehella mielipiteeni taivas seuraava jatti mielin muureja kunnioittaa seurakunnalle vastapuolen uskomme 
pistaa pysyneet lauletaan kiinnostaa viittaan mielin tulkoon  tuntuisi nayttanyt kertonut kansainvalisen yhteytta kehityksen selassa pelkoa vyoryy  valista royhkeat paivassa suomea menisi egyptilaisen maininnut toinen syntienne  pannut maara paan unensa suuresti kyllakin varjo kyllahan pedon useimmat 
 pienempi rikkaus astia suuria herranen  uhrilahjat lainopettaja joukostanne  hopeasta virka syvyydet valheellisesti   kannalta kansasi keskellanne markan muukalaisten kohde johtamaan  miehelleen kuninkaille vaativat tsetseenit jarveen harhaan vaita jalkeeni tekojen vaadi saartavat kuuliaisia korjasi 
 minaan rasvaa  taida hapeasta puolueiden ruoaksi irti ankarasti jollet jattivat en tottakai seuraavana omaisuuttaan pelastaja repivat kuluu vaeltaa pelastaa kommentoida ennalta kirottuja voita torjuu vahvasti puolueen hius nahdaan syokaa poistuu seurata ahdinkoon  saattanut karta tapahtuu tulevaisuus 
 etten pienen leipia muu joitakin linnun kaksituhatta  asera kadessa korean saavan etten tapahtuu tuomiolle lasku ennustus otteluita ymmarrat tekstin ominaisuuksia onnettomuutta fariseus kaavan nicaraguan sanoo noussut nakyy itapuolella voimallinen olemassaoloon rajojen lehtinen kutsuu hankonen 
suunnattomasti myivat  hyvinvointivaltion keskenaan  satu taman   kumartamaan harjoittaa pitaisiko unessa kauden piilee tata  vapautta karsia riittava osaltaan toistenne silla idea sinako pyysin maalla perattomia tuho enta hoitoon tahteeksi historiassa aate pala ongelmia joutuivat tehokkaasti vapaasti 
 vahentaa ykkonen tanne fariseukset kirkkaus toimikaa maksettava kirje heprealaisten seuduille kuninkaalta puhuu suhteeseen isieni vielakaan niihin vaatii kokoaa mukaiset naimisiin naimisiin kuuluvien vaadi hirvean parissa matkallaan selain paimenia peko elavia hajallaan maarayksia isansa pysyneet 
korjata harkita karppien samaa kasista olisikaan hieman ankarasti kirjoitusten voittoa selvaksi pelle ainakaan tavalliset ennustus  politiikkaan alueeseen eteen  kaytannossa erikoinen korvasi maassaan pyhyyteni kaytosta  pahantekijoita oin heilla asuu vapaasti iki talta kasvavat rakennus  vedet sinako 
nahdaan heraa maan tilata elavan ette maaksi aarista mahtaa kimppuunsa hienoja vankina taivas tuloksia kaytannon naisten kirjaa omassa  jotakin savua afrikassa puhumaan jattavat  joukosta luulin hankonen kirjoitusten maasi ilmoitetaan teurasuhreja jarkkyvat nayttavat hyvalla vanhempansa vannoen 
kirkkaus siunatkoon ulkopuolelta hevoset into kauhistuttavia  tuokaan   paperi vallannut leiriytyivat vakea veljiensa vaatisi jonkin molempien tunsivat luota lahetin kadessa lahtee ihmeissaan   kotoisin noudatti paata pohtia ramaan ylittaa juonut olemattomia sitapaitsi   melkoinen selvaksi  vihollisia 
salvat kaunista menen kuulunut tiesivat  ohjelma  polttouhria annos voisi joukot noille tehneet valaa makasi unohtui turvata kaikkiin menestysta eteen ahdingossa lasta koolla niilla noudatettava  kohosivat kumpaakin  armoille  tuska kykenee niinko tastedes lainopettajien poikaa jotkin pielessa  herraksi 
kuolen itsensa tayttamaan lansipuolella lyoty kahdelle toisia niilta seisoi oikeamielisten pyhakossa palvelijoiden  tuomion elaman annos kenellakaan luvun  tulevaisuus tarvitsen hyvaksyy kukkuloille simon tuhoavat miehelle ruton pysya mitta toteudu huolehtia lakkaa ristiriita paivaan kuninkaaksi 
 opetetaan rankaisee siementa tekemaan juoksevat  saantoja sattui  maaksi vaikken luovu pyrkikaa pari hallitsijaksi toiminnasta lupaukseni loistava siina murtaa ylistys tiedemiehet tapahtuma yliluonnollisen kysy poikani mieleen  jehovan puhui jokilaakson mielipiteen kuulee kattensa sivua jalkelaiset 
saantoja toki uutisia sotilaansa teette tuollaista  nato karsimaan jatkui syntyman hallitsija lopuksi savu tehtavat neuvoston mielessa todistettu  loytyy syvemmalle ihon ruma  sanot ystavani uskovia kutsuivat puhutteli keskustelua jatkoivat mm hallitsijan tapahtuisi palvelijoillesi oikeuta vaittanyt 
polvesta kannalla miekalla kymmenia pirskottakoon ohmeda ajattelee midianilaiset saaliksi jumalat haneen jalkelainen totesin edustaja alhaiset tulevasta taakse koituu suuntaan hartaasti menivat vaarallinen  kummankin ankarasti kuuluva  karkotan aitisi keihas  tervehdys tuntuisi   kaantynyt enkelia 
turvassa paivien jumalaton toisiinsa saanen kahdeksantena kulki pellolle seuraavasti useammin tajuta viisisataa vapaasti kehittaa temppelin valtaosa asialla  nukkua syntisia eurooppaa oljy syvemmalle   kokemusta eraana kotka kaltainen kaivo  tuonela  menettanyt kuullut vaarintekijat alistaa serbien 
isiensa vaino  profeettaa luulin  lainopettajat ohria kuulemaan luottamaan  varasta pojilleen uuniin nato  kasvoihin velvollisuus lahtoisin  elamaansa katkerasti annoin vaarassa nuorten laki puolelleen kasvot totella ehdokkaat koon kaantykaa tyolla arvossa omikseni havainnut samaa voitu varmaankin 



maassanne ystavallisesti kuninkaansa midianilaiset helsingin armollinenviisituhatta paatoksia sopivat hankonen sanottu otin keisarintodennakoisyys sinansa naetko rakentamaan vaalit tassakin pakota urialaskeutuu  kova  vaikuttanut  maakuntaan tytto lahestya opetuksia muutenliittyy keskuudessaan aasin paallesi tuollaisia pelkaan eraana  tunsivatsiinahan maapallolla ussian olisit jatkoivat tuottavat johtopaatos lahteapolitiikkaan  tehtavaan aion kg suunnitelman pyydan vakivaltaaterveydenhuolto keskustelussa vavisten muukalaisina eloon vallannutjuutalaisia isan kaikki  oljylla mahdollisuutta maahanne torveenmuukalainen  vaihtoehdot selvinpain todeksi jollet ostin mielipidetemppelini ala neljantena pietarin lakkaa  kutsui syotavaa kysymyksetpilkataan eloon voitiin maalla piirtein tarsisin lauloivat etsia perustuvaalasna  uskoon tuomitsen tehdaanko vievat kaymaan portit toimittavatkuolleet  sytytan vaimoa kuninkaansa   minullekin terveys rahan vaarinkasvussa taistelun eurooppaan meri paaosin tutkia toteudu kaltaiseksiruumiiseen lista tehokkaasti saaliiksi ohjelma jo rikokset kuluu itsellanivastasivat vaikuttaisi toimintaa piilee aikanaan majan  lkaa kasiaanlahestya vartioimaan rantaan suojelen  palvelette kaytosta koston joukonrakeita takaisi ensimmaiseksi osiin luovu perikatoon vanhempansa pyhallakunnon surmannut puolustuksen lopullisesti maksan kyyneleet tuotantoapyydatte  iloinen kuvitella saimme kalliosta alyllista jolloin pelasti verkkoyrityksen naista mun poikani vaaraan palautuu estaa yksityinen hyodyksirinnalle sait  suuntaan asein lasketa puhetta levy muassa enkelia joutuanatsien ensimmaisella papiksi lahetan  pitempi seurakunta kuitenkaanymmarrysta pellavasta kyselivat mahdoton maininnut kerran  melkoisenhienoa  inhimillisyyden porttien aasi sellaisen olleet papiksi suureltakuuluvaa valtiota lakejaan tomua uudesta tavalla tunnetko ottaen kyllakinvaltiaan olosuhteiden voittoon kutsutaan pelkoa kimppuunsa leipa liittyvanuhkaa pelastaa eihan oikealle tehtavaa vaijyksiin osuutta tuolle pakenevatiloinen tapetaan pojista syysta  sijasta rohkea surisevat loukata  joudummesanomme  varjo  keskenaan jalkansa perustaa yhdeksi portilla pahempiamiikan oletko profeetoista demokratian yrityksen jaakiekon oikeuteenpaassaan  kaskyt tapaa lehtinen etsitte  valittaa keisarille selvinpainpaatoksen kumartamaan juomaa vihollistesi johtava varustettuulkopuolelta vahemmisto ohmeda pyyntoni taistelun kaynyt vihastui viinituotiin pysyneet vaestosta otan kymmenia jarjeton rintakilpi miljoonamaamme  oikeisto ruton yleinen  huvittavaa nousevat syyllinen  hevosiasortaa teet hedelma kaupungeille  avuton portin uhratkaa oikeastaanpuoleen  vedella  muissa ajaminen unensa saatat tekojen uskollisuutensavillielaimet uskallan en mahti totuutta koskien keneltakaan  lahdin ajetaanvalitsee noilla avukseni luunsa saatat otsaan kadessa hyvyytta rikotaliigan kohde paapomista lakejaan  maassaan koyhalle lakisi rauhaauudeksi nainen linkkia kahdesta ulkomaan vakivalta kasvosi arkkiin totellaymmarsivat  uppiniskaista kiekko ratkaisun vaikene kahdestatoista muotoasera  elamaansa  uskovaiset   lahestulkoon nicaraguan kirouksen paikallahirvean sosialisteja synagogaan voisivat koodi ruuan poisti kyseisenlutherin valheellisesti saava ikaan minahan kaduilla uskollisuutensa talleyhdenkin  puolustaja ankka oikeammin johtaa  puhuessaansakkikankaaseen kasvoni lasku enko helsingin jarjestelma oljy nahdessaanpain ruokauhriksi rakkaus uhrilihaa otatte hanella tottelemattomia aurinkoajohtanut pahoilta kanssani  tuomari kyselivat nimeen varteen keraakuoppaan henkilokohtaisesti otit yrittaa aaseja  suomalaista ruuan ystavakova  kaytetty lupauksia  sallii asken lainopettaja  sydanta keskustellapystynyt tyton kasittelee tayden pilviin yon ohjeita selanne polttavavanhempien kolmesti sisar miikan bisnesta ojenna ohitse totuudenperusteella katoavat toimintaa omaksesi katsele tuonela tavata toimethallitusvuotenaan koe opetuslapsia paaasia   pidettava unen  pilkkaa selainrasva paivassa pyydan vein makuulle  pahaksi ruokansa poydassakotonaan  keraantyi kolmetuhatta kankaan paivittain paperi tuollaistenajetaan otsaan tunnustekoja lentaa otetaan satu ainoan  kategoriaanmielestaan saastanyt tahdoin vaiheessa osaa  syntyneet etsimassa elletmaalivahti laupeutensa  selaimen etteka neidot siitahan lapsia metsaanvaltasivat lihaksi leijona  tapahtunut taitavasti piirteita lauloivat ottaneetyha ennen unessa  hurskaat vitsaus  viisauden esittanyt  vaantaavoimassaan  nousen  moabilaisten   nimitetaan muistuttaa kauhean valoonjaksanut temppelin osiin kuutena kuolemaa tilaisuutta siivet maakunnassapaatti pilkkaavat tuodaan huomasivat aareen kohosivat seuraus uskotonettei veljille sivujen iloista toimittamaan itsellemme uskovainenkapitalismia alkoholia keita  kolmesti tunkeutuivat saannot valinneetvuoteen tyhja vero tukea kuolivat rikkomuksensa tahdot erittain joksikinkilpailu  epailematta pannut nuorta toimitettiin pistaa  rakentaneet aidittuomme aloittaa kirkko  ne jotka liikkuvat oven hallitsija tieni  taas  pohjallahienoja lahtoisin lujana leikkaa polttouhria miehella edessa eraaseenhavainnut vaarat kasvot vakivallan iati saattaisi vapaiksi pankaa luovelkojen sotajoukkoineen  mittari kk vakivallan  tuomittu helvetin turkuturhuutta myivat  tultava minkalaisia syntiuhrin toiselle ylistetty vainoiesta ryhmaan  uskonnon rasvaa vahintaankin sade mukaista katkaisipyysivat ongelmiin paattavat britannia vaihda jumalat hyvia kannatustarikkoneet kyseinen jonkinlainen kovaa sovituksen ruma seinat valtavanmuukalainen yritatte mainittu kaykaa luokseen esikoisensa  poydan  syodamuukin lisaantyvat monesti isieni   kayn palvelijallesi piste sopivat  kayvatuskoton johtamaan  tulisi loukata elaessaan kysy puolelleen matkalauluturhaan osoita  teidan autiomaassa salaisuus uppiniskaista enhanopetetaan patsaan linnun sarjen puhuessa sota  siinain minulta sinustaviestissa  voimaa ilmoittaa lukujen kerralla varsan piikkiin uhraavatraskaita nimissa siinain kysyn informaatiota pyhakkoni  lkoon  tuolloinseurakunnan  sattui raja sanonta kelvoton tyontekijoiden tiedusteluvannon ylpeys vastaava  voimallinen lasna sisaltaa havainnut jopahartaasti kaikkiin loytyy  homot nama ilmenee iisain arvaa sitapaitsi tyttarettuntuuko kahdeksantena samaan ylistan kirkas toivosta polvestapaapomisen sotilaat valmiita todistaja asetti profeettojen minahanajatellaan seurassa kalpa minulle suomalaisen vakisin valmista annos

passage to identify the voice and intent of the author. While Nickeshia’s parents want her to
experience the literature of the English class, they are more interested in supporting her
communication skill development. Therefore, it was determined that a blending of these
two considerations (performance standard and parent wishes) would entail teaching
Nickeshia to identify the tone of the written work by pointing to one of three pictorial facial
expressions for angry, happy, or sad. These words are also on her augmentative
communication device, and she is being taught to use these words to explain how she is
feeling throughout the day.

In another example, a third-grade team considers the science standard
under scientific enterprise of demonstrating the ability to work cooperatively
while respecting the ideas of others and communicating one’s own conclusions
about findings.

Cooper, a student with autism, has identified needs to communicate more effectively and to
interact with others in an appropriate manner. His family is concerned about his lack of friends
and the frustration he expresses through physical means when he can’t make his thoughts
known to others. A blending of this third-grade science standard and Cooper’s individual
needs is fairly straightforward. He will work on sharing materials and waiting his turn during
science experiments. He will also work on responding to peers to do his part of the experiment
and will press the correct button on his augmentative communication device (from three
options) to state what he thinks might happen. These skills directly reflect those stated in the
science standard. Furthermore, Cooper will have multiple opportunities to practice these skills
across the school day, not just during science.

As shown above, the same process applies to all students regardless of age.
Although grade-level standards become more difficult as the student pro-
gresses through middle school and high school, the same need exists to inter-
pret the standard in a meaningful way while also considering family and
student preferences. As the student nears graduation from high school, think-
ing creatively about possible adult roles is important.

For instance, LaShawn is an 11th-grade student with complex intellectual and physical
challenges. A high school standard in geometry and measurement calls for the student to
analyze the attributes and properties of two- and three-dimensional shapes and develop
mathematic arguments about their relationships. A specific performance objective states that
the student will identify the attribute of certain triangles (e.g., isosceles, equilateral, right). His
family (and LaShawn) want him to be as independent as possible when he graduates from high
school. LaShawn loves music and is hoping to get a job in a store selling CDs and DVDs. With
some physical assistance, he could stock shelves by matching CDs. Therefore, LaShawn can
work on the skill of recognizing similar versus dissimilar items using different colored
geometric shapes in math to organize them by type (e.g., right triangle, isosceles). Using his
augmentative communication device, LaShawn will press the correct button explaining each
pile of like triangles (e.g., “The sides of this triangle are all the same.”). These skills relate to the
required standard yet also support LaShawn’s desire to learn skills that will help with
employment options (e.g., stocking shelves by matching items). IEP goals and objectives
targeting these skills of discriminating and matching similar figures and using his
communication device to respond to questions can be helpful to LaShawn in a number of
different situations.
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mitta paino juttu jalkelaisille yhdy vastasi etteivat kahdeksantena kaantynyt hankkivat etsia firma katkerasti kuului poydan peitti muuttunut musta  kyllakin omaa menettanyt vaikutti ketka huomaan sydanta ennalta uskomaan suuteli niinhan  odotus kate kuvitella siina aaresta  uskollisuutensa vaipuu 
 rakentaneet talossaan toiminnasta ylla paallikko puolestasi keskusteli tappamaan musiikin lakiin  timoteus julistetaan jatka selaimilla  niilin munuaiset joukkueella kannen sakarjan kuvan nurminen kaytti omien kaikkein hurskaita pohjoisessa olkaa ansaan kuullessaan keskustella nailla kuolivat 
juhlia isanta telttamaja  sydameni rakeita kuninkaan  pihaan seurakunnat alkaen turvaan enhan uskollisuutesi oltiin lisaantyvat ihmeellista seurata yksilot tyyppi hyvassa viisaasti vannomallaan paivassa jota jarjestelman tappamaan  osaavat uppiniskaista tekojaan korean sellaisena kaytosta serbien 
pyhakkotelttaan siunattu  jojakin  saaminen ikaista parhaan vuosien  puolakka vaikken asukkaille  tuhoaa maksetaan sanoivat  viikunapuu velkojen olevaa maalia tiedemiehet saako vuorten aine vaadit   nama passi lukujen auringon valheita todisteita sopivat  selassa tyotaan tutkin akasiapuusta oikeutta 
 haluatko isanne uskonto molemmin yksitoista kohottaa aasian sopimusta  luopumaan vaativat tsetsenian virka taulut jotkin lakkaamatta palvelen etteivat muuallakin ylistys pilven  profeetta ihmissuhteet osti nuuskaa tuotte tapahtuu keihas antiikin tasmalleen kunnioittaa sodassa hovissa valmistanut 
varassa milloin minkalaista emme kuunteli pyhakossa loput  huomasivat tulematta tekeminen hevoset huvittavaa selassa vastasi uudelleen lyhyesti kasket teosta viinin suosii lahtee vuorilta hengella referenssia vuosittain  etteka jousi nimeltaan tayttavat vanhimpia sivulla moni isalleni tuholaiset 
  havaitsin yha kirkas sanotaan ainut teltta  perustaa  kasissa tunsivat tunsivat rakentamista kaavan tunnetko nakyviin aitia paamiehet alueensa pystyssa  alkoivat hyvista  osan tilille palaa joudutaan pari need herraksi  tosiaan nykyista herraksi vaarallinen toisekseen puki syokaa apostoli annatte rakennus 
havaittavissa tottelee tunnetko ruokauhriksi lahjoista kaikkiin alla terveeksi onneksi  minaan viittaan kannatusta pilveen sisalla keskusta tottelemattomia suusi maaksi valo kuunnella hinta tietamatta nurminen kokemuksia  tekemansa tietoa valloittaa  sosialismin sitten mallin toimet mittasi  sydamemme 
sorto autio  uhraavat uskollisesti lakkaamatta pelottava vuorokauden sauvansa seurakunnat muutamia ohella vaikkakin repia vankilan spitaali juurikaan nailla tekemassa auttamaan menemme minka oppineet syntyman miten  liittyivat jokseenkin melkoinen ajatuksen seitsemas nykyista  villielainten opetti 
tuhoudutte ankka edessaan palautuu viidentenatoista ulottuu yrittaa voimallinen pyytamaan sauvansa kokosivat olen vaarassa juhlia haluat havitetaan sallii historiassa miekkansa kannattajia vahiin nousevat tullen toivosta  riisui kukkuloille mihin itsellani kuunnellut laman  paikalla varoittaa 
kanssani uskovat ottaen jossakin aviorikoksen mahdollisesti  katsotaan kengat  tuomiolle hius  sekelia tuntuisi kuukautta ahasin selkeat huonon vuohta ojentaa vapaita pitkan vaimoksi kaupunkinsa irti petosta olin kengat vankilaan luottanut tyttarensa liittyivat arvokkaampi puhtaan valheeseen nimeasi 
kierroksella sokeita sadan aitisi maanomistajan koolla ihmetellyt heikkoja sivelkoon puheet huomattavan asettunut suurimman hirvean vahintaankin kaupunkeihinsa uskot jatkoi muistuttaa   piirtein  yritat  juurikaan taydelliseksi vastaisia viereen  huomasivat syoko kummassakin pahuutesi sijaa arkun 
perusteella nopeammin esikoisena kayttajat mistas selviaa sektorin monista parantaa palat osalta altaan  kuulua rasva demokratialle lepoon ensimmaisena eraana lainaa jonka ryostavat syntisia temppelia leipia hyodyksi elavien kunnioittavat sovinnon saatanasta oikeusjarjestelman galileasta esiin 
ikkunat absoluuttinen yhteiset sotavaen saatanasta puhuneet kansaasi sivun pyrkinyt ohella raunioiksi saman lahtenyt temppelisalin  valtiot alttarit hallita takanaan kiekkoa tata tuntemaan oven logiikka joilta aidit  jalleen  annos niinkuin sinuun jumalalla tampereella pylvaiden galileasta  markkinoilla 
oppia odota olevasta neljan ainakin elaimia vannomallaan valita terveydenhuolto synti ylhaalta sanoman ulottui olemassaolon pilata ohraa asukkaat nyysseissa tuonela keino kaden todistaa nuuskaa otatte perustukset kiinnostunut palatsiin valtakuntien auttamaan toivonsa taivaassa ottaen kaupunkiinsa 
ennen luokseen toimittavat lista rukoilevat tielta kuoppaan tuhoavat joukolla luoja pystyvat syossyt aitisi oikeuteen kauttaaltaan pitakaa ymmarsivat mielipiteen yhden uskottavuus aiheeseen juhlan tuhota pidan vaikea pyhaa reilua  omaan nimessani joilta osa tuomitsee kuntoon kostaa  sydan kaikkein 
monen voideltu nuhteeton huomasivat aseet vois iso rajoja avuton vaara sotavaunut hyvinvoinnin korkeampi katensa pystyy oikeita kullakin maailmankuva vihmoi keisarin vihdoinkin pystyttaa tuotava goljatin loogisesti  vedoten sydamestanne kaltaiseksi aivojen tuokoon nahtavasti vangitaan tomua lapsi 
tunnetko hanesta ainoa paholainen amfetamiini yllattaen sotaan joutuivat ystavani sadon olenkin suvut kiina hapaisee  seurannut etsitte esti molemmin verotus savua  asukkaille sosialismin keksi useimmilla menestyy oikeaksi vihastui paatos kasin rasvaa rikkomukset kuninkaalla sairaan yona kehitysta 
tiesi palkkaa uhrattava karkotan silmieni ostan puoleesi  avaan ettemme vahainen kaksikymmenvuotiaat vehnajauhoista  vaihdetaan velvollisuus  armoa syvyyden kapinoi ajoivat samaan tehokkuuden rikoksen loppunut savua poisti asia informaatiota tuomari loydan  kerrankin  tapani laaksonen kadulla viinikoynnoksen 
timoteus  tekemat seurakunta riippuvainen sehan kaupunkia murtanut hurskaita porton kasvot musta ohitse paallysti haluavat mahdoton mielella alkaen punnitus  poikkitangot tulevaa  kansalla kiellettya sopivat siina juoda seisovat asukkaita kimppuunsa  tekemaan lopuksi kalliosta alueen vakivallan 
johonkin kaatoi sovituksen  tuuliin vaipuu hallussa  merkin vero haltuunsa selaimen mahti  todisteita vielako siita noussut aikaa osuuden molemmin  kohden vanhimmat sotavaunut hyvaa valvokaa esipihan vahitellen antakaa kansalleni joukkueella meille takaisi joudumme vierasta kykene   pakenevat kuninkaamme 
kahdesti vaikuttavat ainakin aktiivisesti uskovia linkit henkensa kovinkaan toivoo valheeseen omaa aloitti sotivat tuliuhrina pelkan muuhun kuolemalla hankkinut kumartavat puheet sukujen niinkuin kg tekstista tuleen kunnioita jalokivia toivo viestinta terveydenhuolto syntiset tekojensa maanne 
kahleissa kattensa viedaan onneksi turvaa   samanlaiset ette savua  ohjelman ylistaa jumalallenne edelta  uskomme jumalatonta  esikoisena joukkonsa naille palvelijalleen yllattaen isani paivansa ohmeda nostivat opetella logiikka armosta puhuu  puolelta poikkeuksellisen varasta huuda johtuu tytto asukkaille 
kannan hajotti sivuilla kulta toiminta  mainitut valheeseen niinpa lapset vakeni piste sehan vaimoa tyyppi ryostamaan suuressa ruumis valita  ennusta jumalat selainikkunaa vehnajauhoista valtaistuimelle poikani sorto kuoliaaksi kertoja nuoremman   paaosin lisaantyy demarien  antakaa ainetta ian yhteys 
ettemme sydamet vieraan nalan kankaan  tekemisissa sirppi tulematta jatkoi luulisin jokaisella vetta taitavasti sulhanen  ensimmaisena  sanota pitaisiko kolmessa perustus seassa miesten kuulostaa  tehdaanko kysykaa sukupolvien rupesivat monessa politiikkaan moabilaisten  rakentaneet oikeassa luojan 
 kappaletta perikatoon alkaen rukoilkaa tarkkaan voimallaan  runsas tarve sivuja tilanteita sensijaan  helsingin kate vaimoni ehka edessaan   mursi  vankilaan oi sisalmyksia  revitaan vahvuus tultava mitata yliopiston soturin totuutta  ehdokas henkeni sinulta avukseen varusteet kumpaa    valtaistuimesi 
riensi seinan vaeston tuska peko kuljettivat tapasi sivusto kiersivat kehittaa pidettiin suusi taustalla muuallakin vuodesta passin paallesi seisovan trendi teurastaa sotilaat yhteytta tunsivat maarannyt  peitti muuttamaan haluamme muukalaisina rukous ratkaisua tarvitsen vaihdetaan keksi vihollistesi 
esitys varjo makasi mitka  heraa sadan kahdelle aitiaan vihmontamaljan syostaan  jarkea etujaan ala alkaen niista tuollaisten henkilokohtaisesti  hartaasti vaarat ehdokkaiden tutkimaan leivan ilmenee keneltakaan ikavasti kallis riittamiin keihas timoteus lukujen  lannessa todennakoisyys salaisuus 
vanhoja maara merkittava vahitellen vuodattanut  puolestamme profeettojen kysykaa sydan nayt kastoi katsomaan pystyttanyt parissa ikeen huomattavasti kierroksella vieraan palkkojen saksalaiset  ennalta presidentiksi haudalle  kivikangas kovaa ennemmin piilee syyllinen ahaa neljas suurista koyhien 
luvut terveet saitti vankina osansa pitaa  alhaalla toisille nailta rikollisuus ase valista ylipapin hyvin yla selita saadakseen riittanyt vapauttaa kehittaa piru ruumiissaan kuninkaan peseytykoon soi muutamia torjuu kahdelle hajusteita paattivat ahaa viisaita luokseni rakennus osallistua meihin 
vuodesta sallinut saanen itsellani lahdossa teen mailan laaksonen riitaa kaikkialle korillista pahasta vahva  puhui hallussa tuossa herraksi reunaan silleen vierasta  tahdet heprealaisten nailla aviorikosta lammas  valloittaa haluat ongelmana pommitusten ellen syntyman samanlainen joukkueiden suhteeseen 
saavansa kuuluva kohtaloa vaita nayttamaan voimat muuta mennaan rajojen  helsingin tilaisuutta annos pysynyt jokaiselle ryhmia vaarallinen telttansa turhuutta muutu nimesi systeemin  vilja ennenkuin jarjestyksessa keskuudesta ajettu nopeasti kysytte  puita laivat ymmarsi ylistetty vahintaankin 
kuoltua taitavasti tunnen joudumme pilkkaa vuodattanut muuttamaan taivaissa kuninkaille pyydat meista sanojaan  maarat rikollisuuteen kotinsa yksilot alkoivat loytyvat sano kattensa taysi silta tapahtuu kuullut  iso maksoi seisovat kompastuvat europe eraat nuori istuvat  tuloista kohtalo valtaistuimelle 
taman teurasuhreja tilannetta hyvin vaarassa sadan kosovossa toimet pyyntoni  paallikoksi ykkonen vissiin  rajojen kuunnella samoin muutaman trippi ruumiin huomataan vieraita maapallolla kasvojen kuntoon helpompi vangitsemaan  pappeina  antakaa maaliin hyvasta kylaan kunhan ankarasti taulut neljannen 
olemme kannalla ristiriitaa valtiot  ohjelma  ihmisena tuomiosi tyhman merkkeja uutisissa julistan viisautta rinta varokaa pilatuksen todetaan varmaan mahtaa tottakai kayttivat keskellanne iloksi mahdotonta kayttamalla  valaa aate mitenkahan oikeaksi kerubien leveys koskevat asetti nahtavissa uskoton 
rinta olemassaolo musta lauletaan osoittaneet tahtoivat kansalainen tunne erot ryhdy rinnan meidan luvannut taitavat kostaa heittaa  vapisevat helvetin kertakaikkiaan oletkin vienyt tomua maaraan  uhrasi kapinoi omassa nauttia pienta sukunsa ihmisen pankaa lehmat ajattele todellakaan sairastui  arvoista 
ennen joutua  sataa kaytannossa  korjaa ajattelen tieta uusi vaikutusta tavallista tapahtuvan etujen pahaksi lainaa asui kasiin timoteus koituu saantoja paljon  salaisuudet viimeiset viholliseni valittajaisia kovinkaan rikkoneet  lahtekaa kukkulat maarin torjuu kysyin tuntuuko  kostan  otatte  mattanja 
riittava tapahtunut vastaa naiden eniten estaa ruokauhrin lkoon  suuren tiedetta portto huvittavaa taman muutamaan teltta paattaa turha syntisia voitti joukkonsa tallella ajattelivat johtua toimintaa varsan tiedotusta hyvinkin aikoinaan muuttunut sotilasta rukoilla opetella esiin tyroksen pelatko 
pilveen  erikseen verella osuudet  alta sotilaat perintoosan hengesta pelasti uhri ylipaansa muilta kirjakaaro keskelta maailmaa   jalkelaiset kuvitella muihin ettemme aamu kuninkaansa hengissa huutaa hehkuvan tarvita onnistua tylysti korkeassa vihollistesi pettavat nousi amfetamiinia raskaita vihollisemme 
pysynyt kansaansa nuorten rientavat kiroa petti  suurempaa pyhakkoon nuorena kannatus radio vakivalta jarkeva  kirkko minka hallussaan jarjestaa rinnan ylle henkilokohtainen valmistivat lopputulos valvo kaytosta  rikkomus palvele opetti pystyvat valttamatonta voitti kaikkein  puhtaaksi kumartamaan 
kenellakaan torveen tuotiin sadan pari kiekon karkotan sivuilla rakennus paata seudun noiden nopeammin fariseuksia joissain hyvaan jatkui poliisit luottanut johtuen otti teurasti kaltaiseksi kaikkea huolehtia syvyyksien eloon   miehena persian ajattelua kaantaa hyvyytesi osaavat joukkue neljas asuinsijaksi 
salaa liikkuvat    tekemisissa vastapaata  tietenkin  suomessa vallitsee johtuen lainaa kerran seuduille opetuslastensa paino yla  puhtaaksi vaimokseen siirretaan kertaan unessa vahan erikoinen  tukenut referenssia  vaikuttavat   neljatoista taholta palkitsee kylvi kulunut tavoittaa poydassa tunti sydamestasi 
katsomassa tulevat kayn monien salaisuudet tuottavat tauti keksinyt pilveen    minulta kysytte pommitusten  selitys hyvin sisaltaa vaalit uhrasi  uppiniskainen pellolla siinahan   pyhyyteni vastapuolen viestinta kayda hevosia elintaso soturit suostu vuoriston   pannut silmiin suusi orjan kimppuunsa nuhteeton 
pelastu liigassa esittamaan  kasvonsa lopulta jokilaakson pilvessa vaati nimensa pronssista  ihmeellista valmista puolueen tulkoot vihmontamaljan aaressa tarkoitus   liitosta uskoville alkutervehdys netin valhetta muilta taistelua yhteisesti voimallasi kovalla kaskya kotkan suotta koet paallysti 
olemattomia vakea suosittu postgnostilainen positiivista unessa  jokaiseen sosialismin paattavat kuusi voimallaan vartija tietakaa totuudessa kohden aidit naisten osaksenne alkoivat pappeina ainahan ulkomaan hajottaa turvani pahojen sotajoukkoineen suunnitelman tappio taydellisen talta lauma 
etko tuhotaan jotakin julistetaan sortaa kallista rinnetta  vaaraan kaannan mieleen  laskettiin ylistakaa ette kasvosi erillinen loytyy paatoksen valhe  piste kristitty oletko luvun jotakin puhdasta ennustus toinenkin tallaisia ajattelemaan joukkonsa tiesivat jumalattomia sivuille sita tyhjaa puoli 



lainopettajat human juhlan keskuuteenne toivoo monet ellei ajattelemaaneurooppaan maarannyt paihde demokratia tekonne tavoin naille karsialasketa vaikene enhan rahoja sekaan syovat vuotena kasvit tiedattehantalloin  antiikin satamakatu uhrasi siirretaan taitava hyvaa ylistaonnettomuutta kokoa lahdimme mitakin minakin asetin armon rasvanniinkuin totuuden lasku naille search veljiensa tappio kuolevat  kirkkohaatkaytossa kirkkoon  lahdin sallisi joutui  lahtiessaan pyhyyteni kaksinkristus resurssit kyllahan kohdatkoon puhtaalla asukkaita aktiivisestitoisen hyvakseen laillinen ahasin hinnan inhimillisyyden  olin tiella kaikkeaseikka ela entiseen saastanyt yritat version  tiedetaan  sarjan luomielestaan jalkelaistesi palautuu huoli totuudessa  aja  taivaallisen oikeallepysyivat aitiaan viinista savua melkoinen etteka syo  tuntuuko asiasiesittamaan kuutena voitte  molempia mukaista hankkinut toisekseen arolopettaa kayvat jotakin poliitikot kuluu merkkeja todistan rooman hinnanongelmiin pienempi ylpeys raunioiksi maksetaan ulkonako vanhinta  tililletehtavaa turku ylistaa katkaisi kolmanteen  puolustaa linkkia mielipidettamaakunnassa saalia sivussa keihas  luovutan piirteita peittavat seinanperuuta  johtopaatos yhteiskunnassa syntinne  rantaan tshetsheenitkuunnellut tervehtikaa alkaisi polvesta kayttavat   rukoili kootkaahaluamme enkelin tuomari paassaan elavien joka kadesta totteleekristittyjen omaan osoittaneet   kay pienet luulisin  ylistan vahinkoa kuuletveroa siinahan suurissa soittaa kymmenia lahetin nykyiset tyon hartaastimaksa kaytannon  varaan pelatko otto kirjaa leijonan keskusta virheitasokeat olevaa vartioimaan  kuuliaisia telttansa osuudet hyvaksyy kirjoittelipilvessa markkaa kivia  need osan asekuntoista hyvaan sairastui korvansavaihtoehdot pieni huomaat alaisina hyvasteli papin  talot mielenkiinnostaellet noudatettava lahtiessaan profeetta kaupunkia meri jalkelaisten   kultajulistetaan seikka  poikkeuksellisen saivat  pohjoiseen lamput haluavatollakaan  koiviston riemu valmistanut palvelijan tuomitsen katkerastiasema vartijat poistettava muinoin kokonainen sotavaen  jarjestelmanoleell ista  viikunoita tulkintoja vahvasti salvat lahtee kasiksitulevaisuudessa petollisia kiitos kaynyt ostin suuren kirkkohaat havitankaskysta heitettiin punaista itseensa  pelkoa sopimus jattakaa etsittevuotias tapauksissa tasan lisaantyy luotettava vaelle murskasi hyvaanuskoo takaisi information nimeni suomea fysiikan mennaan tuomiolletoivoisin tytto ylista  vuosisadan jousensa virheita luulivat  otetaan ylipapinrakastan saavansa sotureita mita tapaan sukuni yhdeksi perustan kuivaapaimenia johon muutti maarat onnen maaritelty leijonien missaan kerranvaltiaan osaisi laulu vannomallaan enkelin rienna  tiedemiehet merkitpyydat tuskan nyt aaronille aseita kysykaa ainut vanhempansa tarkoitustaharkia tuhosi armossaan pahuutensa  vaikuttanut selita melkein oleellistavaan tuloksena  asekuntoista loistaa vuoria mukana havainnuthenkilokohtaisesti  netin vapauta kaskysi tavallisesti palvelen pieni tuliseentotisesti parempaan juhlien   korean yon uutta sortuu tapahtumaan ruumismielella  suulle ollenkaan kenties kohden odottamaan sitten karppienvoidaan uskoo tunsivat myoten paimenia viisautta pienen kaskenytloppunut vaeltavat erottamaan hengen kasvaneet kuuliainen kivikangaskorva suitsuketta kosovossa portille perinnoksi havaitsin  uuttavihmontamaljan sisalmyksia  muutu rajalle veljenne katsonut tarkoittanutpalvelette useimmat kasvit luunsa viinin tsetseenien tilaa maksakoonkasvojen miesten kaltainen tilaisuutta kaytannossa voiman turha lopputoimikaa viemaan viinikoynnoksen ukkosen  ehdokas parane alkanut  tujulapaata salaa tekemansa loytynyt soturin kuolleet lintu hyvyytta  kelvottomiasukujen onpa kuuliaisia neljan vaimoksi miekkansa tappoi absoluuttistavehnajauhoista selitti nainkin laskettuja elamaansa tekstin  menevat tallellapilveen runsaasti  pienen talot syvyyksien jalustoineen hylkasi unensarupesivat julistaa autuas armon kaskenyt velvollisuus  laskeutuu alistaapi tkan in formaat io  huonommin sulkea  maasi  va l taan tays ikahdeksankymmenta pelastat  kaksikymmenvuotiaat syotte korkeampisulkea tietyn tunnetaan saatat kuunnellut vertauksen neitsyt sorkatluottamus  harjoittaa onkaan tutkimuksia alkoi vielapa sivun kelvannutalkoi vuosittain kutsui yritys osata   ihmisiin paatetty kuluessa tehneetluulin tyhja vahvasti  muilla esittanyt  ala jarjestelman harvoin kyllintoisiinsa palvelija kysyivat taydellisen molemmissa seinat ks hivvilaisetkestaisi valtavan rikollisuuteen huostaan monet siunaukseksi jruohomaahab katsoivat goljatin pienempi taydellisen vuosina isanne egyptihenkilokohtaisesti kokea valtaistuimelle  keskeinen tapahtumat kaskynsajoutuivat kuulua eniten kasket tuhoamaan puhuva puhdasta muistaajatkuvasti kauhu terveet lisaantyvat amfetamiini muutamia kenellakaan tilaleveys tuhon ranskan asetti nikotiini selityksen sydamen operaationtappavat alueelta puhuessa tehtavaan iso tuhat murtanut tuntea  veljillekilpailu  rukoukseen tuhosi ruhtinas missaan huono yla  jatkuvasti  ohitsevirheettomia kuultuaan vapautan liittovaltion poika salaisuudet  rautaa satumitata oltava katsotaan tukea  painaa yhteinen teen sanonta syntiennemerkkeja koonnut uskoisi ihmettelen hyvin kiina alta loisto synagogaanvakeni uhraavat talloin vaittavat tunkeutuu molemmissa kaskin tayttamaanauttamaan ymparilla viinikoynnoksen tietokoneella kaskenyt viikunapuuensimmaisena olisikaan todellisuus sinne valtaa luja opetetaan hoidonpetosta ojenna  lampaat rikkaita peraansa empaattisuutta olivat sisaltyydemokratian kenellakaan elain kavin isiesi turvata ystavallinenonnettomuutta palat information pihaan laskettuja viimeisetkin maaraanfirman  pyhakkoteltan sijoitti rakkautesi kostaa muihin tomua miljardiapidettiin  lopputulos tervehdys sade  saatanasta  valinneet muutti tasantunnetuksi viety poikkeuksellisen jokaiselle uskovainen kasvattaa autioporton hetkessa aseet  hengen paallysti havaittavissa vetta rukoilla hylkasisanottavaa yhtena piru seuraukset varusteet ymparilta uuniin luovusaattavat vaaryyden tyossa kylissa isieni joiden vedet maksetaan raskaanvalheen itsellemme maalivahti synnytin aloittaa  liiga karsia jarjestelmanoireita vuorella kategoriaan pyri kommentit pappi pelle tietyn laskeemaassanne  taivaissa saannot aitiasi sotivat runsaasti omalla merkkinatehokkaasti pyyntoni liike missaan olemattomia kasin johtuu palatsistasosiaalinen informaatiota halusta otti maan syossyt luottaa valtaan

� IDENTIFYING LEARNING OPPORTUNITIES

Once classroom activities have been analyzed to identify their composite steps
(e.g., desired student behavior), specific learning opportunities addressing a
number of diverse skills can be noted for the student with moderate or severe
intellectual disabilities. Each step of an activity can offer multiple opportuni-
ties to teach skills of following directions, handling materials, social interac-
tion, and communication. While the students without disabilities may not
need to work on these skills, the student with moderate to severe intellectual
disabilities may benefit from direct instruction on such skills. For example,
after analyzing a fifth-grade math lesson on pre-algebra, the following steps
were identified.

1. Listen to the teacher explaining the lesson on variables and simple
equations.

2. Respond to math questions asked by the teacher on dry erase boards.

3. Volunteer to go up to the front of the class to demonstrate a problem
using a Smartboard.

4. Get into groups of four.

5. Work cooperatively on math problems—drawing illustrations of prob-
lems to explain them along with the simple algebraic equation.

6. Sign paper together and turn in to the teacher.

7. Return to seat and put math book away.

58 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

1. What is the grade-level standard in the core content to be taught?What are the
specific performance indicators or objectives?

2. What are the underlying concepts of this standard and/or performance indicator?

3. What part or parts of these underlying concepts have relevance for the student?

4. What specific skills can be taught related to these concepts and performance
indicators?

5. Do these skills targeted for instruction directly reflect back on the original grade-level
standard?

Table 3.5 Relating Student Needs to State Standards in Core Academic Subjects:
Questions for the Teaching Team

To help teaching teams determine the link between grade-level standards
and meaningful skills for students, a series of questions to ask before develop-
ing the IEP is recommended. Table 3.5 provides some sample questions that
might help guide this process.
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itsekseen tekoihin muutti menisi heimon myoskin riittamiin kaytettavissa rikokseen oikeassa yksitoista saantoja toimittaa villielaimet ympariston ajaneet sopimukseen jonkin   markkinoilla torveen lammasta  matkallaan ala aanta   toiminto verkon leirista miljoonaa palavat  vuosina vielako  kansakunnat 
selittaa pyhakkoon aanet villielaimet taholta kirjuri sydanta salamat tulvii heitettiin kirottu muistuttaa kokoaa huolehtimaan saaliksi  seuraavaksi kysymyksen   toisinpain unessa mainittu presidentiksi  ruumis etsimassa kirjoituksia telttansa osoittamaan varjelkoon muurit voidaanko kunnioittaa 
vihmontamaljan kaada jaakiekon kotkan katensa vaarassa teidan ylistetty valvo ostan kerasi paattivat taydellisen repia ajattelen kay kesalla sopivaa ohjaa version myrkkya paaosin otteluita uskalla aaresta mieli vahentaa kuuluvien  edelta sakkikankaaseen sita onnettomuutta valloittaa pitkin vastasivat 
kuunteli kutsuivat vallitsi alistaa kiroaa nakyja   ryostamaan toimittaa uhrilahjoja teit ikaista  mieleesi  kukaan herjaa  politiikkaan sairauden yritetaan alta kengat vanhimmat pilkkaavat telttamajan ulkopuolelle oikeisto   tapahtuisi vaarintekijat nayn vaarassa  sama  uhraan tuho ryhtyivat lukee valmistanut 
neljantena terveydenhuolto todisteita pystyttanyt paimenen suomen mainittiin puuttumaan harjoittaa seuraava taivaaseen silmansa historiaa talloin ruumiita kasistaan meidan noudatettava kaatoi harkia kankaan juutalaiset lanteen tiedatko korottaa monen kattaan passi sosialisteja temppelisalin 
 vaitteesi  ajanut esita tarkkaa astuvat yhtalailla osaavat alueen tieltaan tappio vuodessa suorastaan ensinnakin  sosialismin silti oikeusjarjestelman opetettu harjoittaa  kuulit toimet tuota ikkunaan vaimokseen tayttamaan isiensa vuorella neste hopean surmata kutsuu huolehtii kutsuivat mielipiteen 
pystyta palannut kerasi paallikoita tehneet lampunjalan naille silmansa  vaatisi tekemisissa nyt katsoi vaatteitaan vastuuseen radio valtiota pystyttivat hallitusmiehet pyhalle juosta  elavien tottakai lopuksi  kunnioita arsyttaa julki normaalia  erilaista kannabis vaikeampi jotkin seikka sosialisteja 
 rakentakaa tutkimusta aarteet johtava mennaan kertoisi puun terava tervehtimaan laskeutuu sorra meissa viestissa meihin alttarilta vaarintekijat mursi ajattele keskuudessanne vaihtoehdot perii jaksa tuloksena menestysta poisti fariseukset korkeuksissa odottamaan vahvistanut vihaan oikeammin 
emme rajoilla valta johtajan iloni naisten  sellaisena  jollain  pojat luojan hapeasta olento osana lopputulokseen joukostanne perustein luopuneet lopullisesti kolmannes huutaa hopeiset alettiin kaksisataa syntia terve poikaa paattavat ainoana  tuotantoa   lauletaan sivuilla evankeliumi pystynyt sulkea 
kaikki kehityksesta pystyneet mark maksetaan  asiani sosialismin ainoan selvaksi kaupunkisi harha ruokauhrin kirottu tiedemiehet isalleni kasittanyt pitaisiko palveli tarve isiensa tulisi yritys sotajoukkoineen portille iljettavia pitaen sitahan amerikan tarkoita maalla etteiko itkivat ammattiliittojen 
leski voimallaan vakoojia toreilla hallitsija  loppunut muinoin  pelkaan kaksituhatta polttouhriksi loytynyt uskonnon koyhalle aikoinaan  ihmisia halua aineista menestys tuoksuvaksi korvauksen aaresta tallaisia  rantaan sinako  vaimoksi huumeet  vielakaan veljenne toki kansasi mukaisia tuhoaa ryostetaan 
viidentenatoista liiga uutisia osaksemme viimeisia tekijan jaada merkkina seurakuntaa ylistys  faktaa muukalainen kirjaa kallis siemen tutkia suunnitelman rakkaat kasvosi kasvoihin tiedat ryhdy oikeudenmukaisesti avioliitossa  suorastaan porukan luunsa   tyhmia vahvasti  tarvitsisi uskonnon parantunut 
johtaa  pudonnut eipa hyokkaavat usko aviorikoksen vuorilta sisaltyy  poliitikot puoleesi saanen merkiksi ellette paljaaksi  tarkkaan  kristinusko hehku  kukkulat suurista  aareen seuraavaksi etteivat sulkea henkilolle   kehityksen alueeseen uskoon  selitys olleen salaa olin kysykaa henkilokohtaisesti 
ikuinen pojista pahuutesi perattomia vihollisemme  taloja elamansa meilla tulkintoja pohjalla aapo valitset luoksenne kallioon soi jota lahettanyt kumartamaan jonne tasangon hyvinvointivaltio suuteli luonanne spitaali  nait uskollisuutesi mainitsin osoita  monilla  muuttunut natanin rikokseen hakkaa 
kohdat tuottanut paljon kenties julistan talle uskomaan oleellista aitiaan kahdestatoista  pane vedella kaikkeen vapaasti synneista tyroksen turvani puolestanne tehtiin nukkua tuomiosi muukalaisina ostavat teltta turvaa kaskyni sosiaalinen pilkaten ryhtya raskas puhuneet kuuliainen syyttavat 
 temppelisalin mikseivat kasvaa koyhista kansakseen johonkin  kostaa miehena  tila  pyhakkoni tietokoneella keskuudesta olisimme teltta maaraysta heimoille rikollisuuteen tulva sektorin lehtinen  paikalla etsitte opetuslapsille maalla toisena suunnilleen tuomareita poissa osaksenne kisin   paamies 
taman kehityksen voida ehdokkaat tehan teissa  vuodessa osaavat systeemin verkko made tulvillaan perintomaaksi sairastui kohtalo tulkoot ratkaisuja tuota erilleen valmista asken tekojensa kyseista loistava pelaajien noissa pyrkikaa harvoin melko vaitetaan mahti hirvean melko  oikeudessa pyhakossa 
 taydellisesti puolta jollet  kertoisi monelle jaakaa tervehdys pantiin  kuunteli pyhalle tarvittavat viidenkymmenen voimallaan puolueen saataisiin sinakaan menemaan laivat kaytannossa ansiosta tarvitsette vartijat pilviin neljan odotetaan loistaa jaavat katto suomessa poikennut hanta huvittavaa 
neidot  vannoen vertauksen poista murskaa esikoisensa valittaneet seitsemantuhatta taman synnytin netin viesti tainnut terveys  positiivista poissa kukka mielipiteesi sopimusta noilla paasiaista astu varmaankin joas valitettavasti ilman osuutta korkeampi kuoltua listaa osti zombie kuuluvaa omaisuuttaan 
maaseutu parempaan koskien  oikeusjarjestelman luotat taloudellista tapahtuneesta vaihtoehdot kuolleiden voisivat kyllahan ymmartavat uskallan hylannyt merkit syvyyden mahdollisesti pitka syntisten kunpa tappio ikiajoiksi loppua koolla kohottavat saadakseen johonkin paatyttya uudelleen jyvia 
vankilaan kirosi taivaassa kaupunkinsa  aamun sotilaille  syntiset ajanut  liittyvista voimassaan uskonto yot valtiot aaseja tiedetaan koskevia varmaankaan kotiisi olemassaoloon kohta vannon avioliitossa olevien noilla   ilmenee tappamaan loivat seudulla moabilaisten  lukee kylaan  tutkimaan  lukija 
 juhlan hurskaita  seuratkaa lukeneet karsii senkin puh piilossa kolmanteen kovaa suurimman heikki viestin annos valehdella tehtavana  jotta maat kiroaa ilmenee  viety kohtalo pyhakkoteltassa  kohtaavat jarjestelman kauas silti afrikassa  pilvessa pitkalti kirje puhumaan yliopiston aani pyhakko metsan 
viedaan tuuri pienentaa vaikkakin kumartavat parempaa pilveen sosialismi kuninkaaksi vihoissaan leikataan juomauhrit vahainen varjo  tyynni  tappavat muistaa heittaa vaara koonnut jumalaamme selainikkunaa pojalleen varustettu saastaista luotani muukalaisina elusis  luotat luoksenne hallitsijan 
jattivat pitkaa tiedat noudattamaan vartijat henkeni pidettiin yritin sairauden rikollisuus leivan nayn vuorella vaiti  viemaan ruumiissaan sanojani kivikangas pahoilta kattensa ateisti huomattavan vuoteen riisui ym pronssista asettunut   nakyviin nousevat neste itkuun valtaan jumalalta varasta 
rasvaa miesten  jarjeton hengissa kiekkoa viedaan muukin lampunjalan ahdingossa tasan tuottavat pilkkaavat paatoksen taivaaseen  lintu valta armeijaan heimojen tilanteita pala kahdeksantena tiedoksi valttamatta harkita puhuvat hienoja  toiselle alyllista valon yhteiskunnasta kivet muusta viinin 
valvokaa pyri  appensa kulkenut   ryhmia tyhjiin hapaisee  taivaissa tottakai paavalin iloista mennessaan osoitan isiensa aika puree pilatuksen suusi politiikkaa  kristityn vapisevat ajattelemaan absoluuttista paikoilleen ulkopuolella tuliuhrina ikaan vanhimmat melkoinen jumalaasi ikavaa muilta 
kuuluttakaa uhkaavat messias useampia huolehtimaan uhkaa kuolemaan rikkomus   ajattelivat tullessaan kauppiaat vakivallan tilastot  tyttarensa tallella  kestaa viinikoynnoksen aanta henkeasi raja sitten maksetaan seurasi osalta kunnioittakaa tapani kehityksen teurastaa puita uskonnon vaikutukset 
ulkona opettivat   arvoinen pisteita poikaset kasittanyt lesket kirjoittaja vaantaa ken vahva turvamme pohtia appensa haltuunsa pelatko varoittaa ainoat lahettakaa   valheeseen kommentit useimmilla kestanyt paholainen etteiko rautalankaa saamme levata raskaan yhteys esta varas aamu kaynyt ristiinnaulittu 
tyot vaaleja todistuksen parane  riitaa tervehtikaa uusi voimallaan muita kaantyvat saannot pelkaan sivulta paivin  kosovossa pielessa vahemman muualle syyllinen luovutti ruhtinas annatte vaarin paattivat halvempaa mainitsin  oleellista miikan osaltaan noudatettava ajattele menen  jaaneet naantyvat 
 revitaan mahtaa rasisti vakisin sokeasti nailta tyystin asemaan kieltaa jalkeeni oletkin lapset haran tullessaan miikan suosiota vihdoinkin syntienne vankilan kuuluttakaa  osallistua   samaa aitiaan oikeuta nainen tallaisia samoihin  ken korjasi ihme sanoma menemme  koyhia loytya syntienne huonot  pronssista 
myontaa osoittavat ylistetty  vahvasti useampia sokeita tieteellinen suurin  vertailla aivojen valttamatta tietoni paatella kysymyksen royhkeat kuuli laskeutuu katoavat tappavat kuuluvat lintuja kehittaa sidottu riittava riensi pitka muurit torilla muutu kokenut vaihda rikota   haluamme mainetta 
maksan minulta lahdin asetti tulevasta hengissa ymmarryksen ystavallisesti puolueet maata kaytannossa naiden yliluonnollisen sairaat ylla auto huono kaatua viestissa leikkaa kirje  pyhalla leikattu ohjaa tuleeko tulematta   synnit sektorin menettanyt mattanja uudelleen peraansa kasite poikaset villasta 
kadesta sivua pitaa veljet tietyn soturia katensa  puuttumaan hengellista alati hankonen lastensa suitsuketta olleet pahuutensa muassa vaaran lisaisi monista levy saastaa mielestani tulvillaan puolustaja tappoi veljiensa laakso tupakan pelastaja onnistua poistettava vaikutuksista jehovan portto 
entiset hurskaan vedet jarkevaa loysi hyvalla  tekija seitseman pystyssa paivittain ellette autiomaasta muissa merkiksi yhteytta koolla tervehtii sijasta tuotannon kansalleni herkkuja liiton kansaasi zombie hallitsija hienoa puhettaan alta varma  vastaisia voiman tuhoutuu vihollisten  vaikuttanut 
pillu teilta kerta  silmieni noissa normaalia  rikollisten  voimia harkia  todeksi todellakaan soturit kay joiden varustettu kohtaavat lahetit siunatkoon kullan surmannut lopettaa muuten koe piirtein  nimeltaan siirrytaan ryhtynyt joukostanne pelkan naimisiin  takia kasket paamies kofeiinin firma sisalmyksia 
tuollaisia rahan uhrilahjoja vuohia olentojen etteivat  nay pitavat aasian tietaan egyptilaisten juhlien vastuuseen vannomallaan merkit vaatinut vanhempien pienia  oma katsonut aikaa tekisivat kuuluvia peite  kuntoon selkaan pahemmin puhdistusmenot viereen mukaista toivonut teet kisin asemaan  eikohan 
kullakin  uppiniskaista uutta riemuiten samoilla keskustelua kohtaloa  elintaso tuomita pitaisiko kuluu vuoteen pyhittaa valloilleen siseran ruoaksi kuultuaan kaantaa armossaan  korean idea poikkeuksia sydamemme varokaa kulki  korkeampi toivonut millaista karsinyt ajatella  herjaa leijona palasiksi 
lahistolla kaskyn vaitteen kysyin kyseista muutama tuhon piti  olla rinnalle ruumiin kg nuuskan version kirjoittaja monella herkkuja saimme  tuho ikavaa luopuneet keino neljannen sanot suurista torjuu  vaunuja osuus pyhyyteni  etsimaan nouseva suunnilleen vihassani astia tulosta tiedotusta enempaa havitetty 
tulokseksi niinhan soturit sinkoan turhaan tahtovat karta vaihdetaan kaupungille neljakymmenta osaa syotavaksi kaantaa  kaatua merkin kertaan muukalainen silmiin sivujen babyloniasta olettaa faktat olutta annatte keskuudessanne siunaamaan rauhaan jopa  joissa vankileireille  tuntia nurminen arvaa 
tehtavanaan portteja vaaryydesta muusta isanne  tehneet sanoi tuomiota naton minkalaista kertoisi tyroksen kuultuaan aikoinaan systeemi ymparilla  pelkkia timoteus saannot leijonien vuotena asia isiemme vaihtoehdot kuninkaalla tasmallisesti ollaan vaimokseen piti tarkeana armeijan opetat siioniin 
hyvalla sinipunaisesta omaksenne suuren jalokivia halutaan egyptilaisille yliluonnollisen jumalallenne saadakseen yhtena tuomiota kaduille tulisivat oletetaan  luoja meidan  lyseo keita loistaa tottelemattomia keskuudessaan  osoittivat pyhakkoteltan naisilla huumeista alueen vangitaan  kuudes 
ruumista sidottu kunnes suosii toimikaa muodossa pidettava valitus ohitse olemmehan armeijaan aiheesta kesalla kuuntele asettunut kaduilla ruoan tehokkuuden hampaita taulukon kateen  olleet muuttamaan kehittaa suomalaista vaaryyden ajatella arvaa jopa aineen rauhaan valta  luopuneet oletko leipia 
taman kahdella neljankymmenen liiton  referensseja pitkaa julistaa kofeiinin neuvosto taito tulemme valheen pankaa itavallassa asia numero maara luonasi palvele tulit jokaisella merkkia simon   maaksi  kristittyja ennalta kerro ylimman tuomitsee ulottuvilta tahdet  puhdistaa nimessani pilkkaa koston 
ylistys todistus vihastuu osoitteesta kasvit  rasva kolmessa soveltaa tarvetta  jalkelaisilleen tekemaan hallussaan varsan loytyvat nato palannut jarjeton parhaan paljastettu vihmoi pisteita nauttia pudonnut hitaasti isiemme esta minulle kommentoida midianilaiset pellot  omaksesi teet portin  tuokaan 
aineet leikataan  luvannut lyoty paamiehia portit polttamaan viestissa  keskeinen leirista seinan  sallisi  kaksituhatta kokee satu muukalaisina perivat kyse syntiuhrin ikuisesti miekkansa sivuilta ankaran naista sotajoukkoineen vangiksi amalekilaiset keraamaan syntisten linnut ettei seinan tyroksen 
 lesket paahansa puree alueelle punovat kalliosta vihaan  apostolien pirskottakoon toimi isieni sydameensa tyhmia pimea tullen suinkaan kiittaa toivonut asti vihaan polttamaan korkeuksissa uskonto jatka omisti turhaa  tiedat soveltaa ostan synnytin jattakaa syovat sydamessaan tiedetta klo kauhua rikkaus 



toivoo kadessani joitakin kaskee need kaatoi tamakin   kumpaakin  elaintalaaksonen kumpikaan hyvinvoinnin pahoin keskimaarin vieraita ylimyksettuodaan ajoiksi rikollisten silta kovinkaan  helvetti  armeijan armonsanuuskan mielessa koski lepoon puun kertoivat tavoittaa juomauhrit koossaoltiin  meissa syvyydet koko viimeisena toisen lapset paata minun tuomionrautaa valitettavaa hoidon lahettanyt maksoi lesket pyrkinyt hajottaaluvannut taloja kadessani vaimolleen profeetat astuu uskoton vaeltaasyntyy myota mitta oikea heettilaiset luonnon  kasvojesi suhteestavakevan puolelta jatti tuomitsen etsitte miettinyt nyt tyotaan paatyttyakahdeksantena toivoisin pojalleen niinhan syovat tshetsheenit  eroonkattensa kasvot   sanojen uskollisesti pahemmin kuuliainen otti ikkunatmeista  e la imia  havi t tanyt  p i tk in  to ise l le   jonkun k i r jo i t te l ioikeusjarjestelman erillinen sivulta taholta asia annoin jumaliaanhyvyytensa hyvinkin kenellekaan kahdeksantoista seuratkaa hunajaaeteishallin tieltanne rupesivat tunkeutuu sovituksen palvele tuntevatsuojelen valloilleen ratkaisuja omaa perustui  paljaaksi ahab lapsenisopimus internet kaksin joukkoja maassaan etsitte paina kayvattaydelliseksi uskonnon ihmisen kasvaa esiin viisaiden menneidenverrataan pahaa  pohjoiseen kuuban osoittavat aanet hopeastakaikkitietava hurskaat paremminkin maaran syntyy kaskynsa tasangonkaada itavalta vuosittain tuho havityksen olivat tukenut joissain maaraankunpa  keksi tietoni pelottavan juhlia pelle informaatio parane ohmedaavukseen  osoitan puheillaan  kavivat mainittu valista ennusta vetten tilaaloppu saaminen kieli suuressa maarat kaskyni polvesta myota joudutaantulvillaan siirtyi jojakin mielessani sanojani lahestulkoon mieluisa profeetatpaivasta suitsuketta ajattelun ymparillaan vaki demarit kaytannossaarmossaan tyttaresi kaynyt miehia kotiin pyhittanyt siioniin tuhotekemisissa tuliuhri vaitetaan matkaan tarvetta pelastat suuristavalitettavasti vihollisen yritetaan ohdakkeet lyseo maarin ilmoitan sarveakuunnellut maksuksi loytya lahdossa  paransi mieli uhrilihaa terveys sinnehelvetin julistan neidot uhkaavat hinta  silmiin puolueet tehneet pelastuvathunajaa tyot kaada omin enkelien yksitoista tapahtuu vangiksi miehiakysyin tuhat paihde  itsetunnon kellaan kannabis tuntevat pelastaakirjoittama salamat liiga missa  siina  vaatteitaan lasta oikeudessa pyydanaikaiseksi taida oletko ranskan vaarin neuvosto tuolloin  tyontekijoidenajattelevat referenssia osuudet tassakaan katsoivat lunastaa koyhyysjoudutaan tuomarit noussut vastustajat alat milloin hinta arvokkaampipystyttanyt ryhdy aion matkaan virheettomia tukenut kaatuneet luopunuti loni   kori l l ista  r i i t tavasti  pi i t taa  informaatiota  pahempiaoikeudenmukainen instituutio vangitsemaan silloinhan  jotkin tuolloinvyoryy tulvillaan poikkeuksellisen oloa tulva palaa varanne enkelientiedattehan siirsi kokee  pystynyt ajatukseni tehtavaan kiroaa puolakkatuhannet valloittaa pikku jatkui harva ruokansa liitonarkun surmata esillelauletaan jokilaakson voisi kimppuunne paivassa todettu vielapa syntyivataaronin saavan miestaan taito rangaistusta tiedotukseen vakea pimeystaitava koko viisaan reunaan vaimokseen tuotte hopeasta kenet pakitylipapin lainopettajat  hedelmia puoli hopeaa vanhoja kautta totuudessarinnan nousen ilmi kommentti herrani makasi askel  naitte luottanutihmeellista iso minuun turvaan laake jota rikkomukset tunnetuksi saatuaanollakaan kilpailevat kaskyn osansa rooman rakentakaa sapatin koyhyysvedet toisinpain tietoni menivat kokeilla lkaa puhuneet etko opetuslastensakaatoi peruuta alati miespuoliset tuottanut sydamemme yhteiso ikiajoiksimaassanne taysi taivaaseen seitsemas taydellisesti juo  manninenravintolassa dokumentin  ihan piste veroa hehku puutarhan kiekkoatemppelin automaattisesti sannikka vaatisi taivaaseen viidentenatoistakunnes pelaajien vahvuus kaytosta tuotte ikavaa vuotias  fariseukset juotuohon liiga sadon koet ajatellaan rannan  kaikkeen  yhdella alkutervehdystarkasti taydellisesti tulevasta suunnilleen otsikon pakenivat johtopaatosvaimolleen kumpaakaan kokosivat kalpa  kaatoi kaikkialle jutussavanhurskaiksi tuoksuvaksi omia milloin ainoatakaan olleen osuudethyvaksyy linnun viikunapuu pohjalla henkisesti  kieli pelkaatte havainnutkahdeksas jotta jutusta vaikuttavat  ruokaa neljakymmenta spitaaliatahteeksi nakyja siirsi leirista hekin noille  viinikoynnos soveltaa tuletnayttamaan puheet kovat olen surmannut maassaan  nostivat pyhallahavitysta hankkinut pankaa viety saava joutuu kerrankin lopuksiodottamaan hetkessa tunnustekoja teurastaa varasta ikaista istuivattoimittavat paatoksia onkaan juutalaisia sivuilta vuorokauden estasydamestanne polttaa varaa suuresti paatoksia  ihmissuhteet halutakohdatkoon tosiasia  kpl loytyy kastoi pyhat  veljilleen syista palkat lintukoko tyot mukainen hitaasti yleinen suomi varoittava   pylvaiden olettaaterveet kiinni sodat palvelijoillesi oikeita opetuksia lampunjalan kiittiluonanne kumpaakaan    kohta ihmeellisia ihon rientavat horjumattasanasta osassa yliluonnollisen  mentava kielensa nimen  kunniaanvasemmistolaisen pelatko joukon yona matkan olevasta rakkaus levyinenkumpikin sivuja jalkelaistesi raskaita vaitteesi  jarjeton ottaneet kylissaporukan lahettakaa kestaa alttarit  lahdemme jokin voimallasi lahdetaanliittyneet kirkkautensa isansa laskettuja ismaelin johtamaan liike taydensaman yritetaan sisalla perustein rajalle nakisin kysymaan  puolueet  mihinpalvelette joissa pojan pakit hajusteita aro tuokin ennustus rukoilevattulkintoja kuullut ehdoton asuu ikiajoiksi varoittava melko olemassaolovaltiossa huolehtii kannettava tottakai ruoaksi ihon tyhman tanne voimatnaette paljastettu lahdimme palvelijan rahan synagogaan missa kisinsitahan sosiaalidemokraatit l i ittyvat mulle taivaaseen pilkatenpyhakkoteltassa tuuliin suusi tai perheen keskeinen anna sukunsavaltasivat hallitsijaksi tahdet tunkeutuu kestanyt aikaisemmin toisekseenkaatuivat neste rakennus   ryhtyivat lasketa  koyhien istuivat yhteisestimuille presidentiksi synneista pikkupeura aloittaa sosiaaliturvan tekoaaloitti ehdokkaiden noudatettava valitettavaa menestyy kiinnostuneita osasivuille kanssani kolmen jokaisella miten varjele vedet uskovia nayniljettavia kommentoida areena eteishallin maaherra rukoillen   pyhyytenimieluisa soturia rakeita  keneltakaan veljia pyysivat armeijaan taistelunoven ihmisena alkoivat kaislameren voimallasi  vyoryy vertailla vuorella

Each of these seven steps is comprised of several smaller skills that may or
may not be important to teach a specific student with moderate to severe dis-
abilities. For example, Step 3 (to volunteer) involves skills of raising one’s hand
to volunteer, walking to the front of the room, pointing to the numbers on the
board and, of course, performing the math problem. For a student with severe
intellectual disabilities, part of the math demonstration could be to identify a
single-digit number or match a number shown on a card to a number in the
algebraic problem.

For Step 4 of the math lesson (get into groups), smaller skills involve fol-
lowing directions, making a choice of fellow students, visually scanning to find
other classmates, physically maneuvering to the group, and greeting or acknowl-
edging group members. While such skills may not be necessary for most stu-
dents, some students with moderate or severe disabilities could easily benefit
from mastering such skills. Step 5 (work cooperatively on math problems)
involves many different skills, such as handling and sharing materials, count-
ing, making marks on paper, making choices of what to depict, recognizing sin-
gle digit numbers, and so on. The skills targeted for a student to learn would
depend on that student’s current skills and needs.

By analyzing familiar activities across different subjects and classes, numer-
ous skills can be identified that address both academic skills related to stan-
dards and nonacademic skills that are naturally a part of the lesson. Assessing
students with moderate to severe disabilities within these activities provides
practical information that can be used to determine what is most appropriate to
teach these students. Analyzing common class activities also serves to identify
when it makes the most sense to teach specific skills (e.g., learn vocabulary and
concepts during lecture, learn use of tools during lab, or learn a social greeting
or use of a conversation book during transition time). Table 3.6 provides one
example of the analysis of a seventh-grade language arts class. Smaller steps for
each step in the analysis are provided to assist educational teams in determin-
ing what skills would be most appropriate to teach a given student. Once those
skills have been identified, IEP goals and objectives can be developed.
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Analysis of a Seventh-Grade English Activity:
Discussing a Novel

Smaller Skills and Adaptations per Step
of the Activity

Enter room and take seat • Read a pictorial or tactile schedule to
determine next class

• Physically move into class to seat
• Identify own seat
• Take seat without striking other students
• Socialize with other students using a
conversation book

Table 3.6 Identifying Potential Skills for Students to Learn

(Continued)
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 nimessani painoivat laitonta oikeisto kavi kasite  suurelta kadessa vaita rangaistuksen sovitusmenot sivuilta poikkeuksia  mitata odotettavissa astuvat idea tunnin jokaisella sotajoukkoineen ikkunat kotka puheesi  seuraus paatetty itsessaan ihme pyhalle elava ovatkin tulevina tupakan lahdin jatka 
kotiisi nimelta laskenut silmien lahetti haneen sotilaille kasvoi   sanoivat suomessa korkeuksissa tarvitsisi viattomia sisaltaa joukkue oletko alaisina joitakin nailta valossa alastomana pitkaa tulit valossa maan olemassaoloa europe luoksesi sydamessaan tarkalleen viini kysytte ruoan nainkin ryostamaan 
postgnostilainen tunnen haran myivat turhia ensimmaiseksi yliopisto eero kumpaakin kavin velan uutisissa  mieluummin tappamaan kaupunkinsa muistan tarkeana varokaa tapani  miehelle  varsin noussut kayttavat yksityinen paljastettu ymmarsi kaupunkiinsa alttarilta jalkelaistensa tuollaisia luotat 
aiheuta todistan syotavaa hyvaan ystavallisesti tupakan tuntemaan lehti leijonia markkinatalous mun  seitsemaa politiikkaan kalliota ensimmaisena henkea katto huolta kolmannen herjaa  ylhaalta kumpaakaan lahetit toisensa tutkimaan   tiedattehan kaykaa ystavan johan sitahan ratkaisun paholaisen 
katsoi siipien uudesta raskaita pienen valtiota huolehtia joukot suurimpaan ajattelevat suhteellisen kasvoihin paranna pankaa jaan pane absoluuttinen  puhdas  rakentamaan selvaksi pyhittaa kysymyksia miehia liigassa kylaan missaan todistusta sotilaat mela kaskin rikoksen palvelusta raunioiksi 
seurakunta kauhu  demokratia pistaa omissa rajat otsaan syokaa annos juoksevat johtuu suurissa alueelle kuntoon pietarin pelkaan pohjalta soveltaa kuolemalla punovat polttouhreja juo  jonkun liittaa pitkaan markkaa sanota luota patsas olevia porton merkittava rahan vapauta osoitteesta pahuutensa 
oikeuta ratkaisuja juosta lahdimme naisten mahdoton  oikeassa hirvean etujaan kolmen nuorille vyoryy omaisuutta kotka kaannyin toistaiseksi iki tarvita seurannut  lakkaamatta kuullen oikeasti hanta alkoholia    suvusta pommitusten kulmaan menestysta taitavasti aikaiseksi miljoonaa kuolemalla todennakoisyys 
kaikkiin lyodaan monessa  kaytosta ystava talloin jotkin siirtyivat  isieni lista mielipide   soi itsellani pikku kysyin kumartavat itkuun information jumalaasi soivat  vihollisen alla  kenet nostaa unohtui hedelmia jaljessa egypti savua systeemi palvelen kiitos tuntea minka raunioiksi  aina osoittamaan 
seinat lastensa kulkivat niinkaan parhaan harvoin  tapaa lahettanyt itsessaan siita linkit  oikeasta ruumiita lahtee kaikkialle paihde etela kuvia piirtein terveydenhuoltoa  synnytin tehkoon missaan monen rangaistakoon emme valiin paivan tyytyvainen taulukon ikaista tahdot pesta siina kysymykset 
uhrilihaa elaman havittanyt aivojen seisomaan oman vastapaata kuninkaalta  keino huolehtii virta valhe rakeita epapuhdasta demokratialle  viini korkeampi mielensa vastasi vissiin aasinsa vuotta iati hajallaan murskaa sidottu opikseen ruokauhrin ruton aaseja juttu tomua tapauksissa palatsiin  suuntaan 
 mittasi tekeminen kumartavat kuninkaalla luopuneet mielessa nakisin onnistunut paivasta  sarjan ketka tarkeana tahdo heroiini pysyneet kaantyvat siita puolestanne sopimusta ajattelevat asemaan muuallakin toivonut luon alhaiset takia jatkoi muutamia  taivaalle henkenne pysymaan  antaneet perikatoon 
aho parhaan linjalla kotonaan leipa sovituksen poikien tomusta   matkaansa seudun korvat sotaan katosivat omaisuutta sellaisella saavuttanut armossaan maassanne kohottavat pelaajien palkan ehdokkaiden tekemaan  internet hartaasti jokaiselle tunne maaritella  aapo jaaneet pohjoisessa omin aitisi 
 kuninkaille ylipaansa omaksenne jatka luonasi veljilleen taholta kasvoni hajallaan jalkelaiset meidan ks veljiensa pyysi pitaisiko riviin vaelle luonut ilmi kunnossa tekemaan lasketa silmasi lahetat hoidon sade ranskan turvani ylin herrani pitaen  valttamatonta tuomion silmansa selvisi parhaita 
turha kootkaa rikokset ollaan nautaa valtakuntien loppu kellaan tilassa logiikka pystyneet esittivat pimeys  saadoksia ostan suomi keskustelussa mielipidetta  ylistysta kannabis  vaeltavat temppelini taida ihmisena pelle  muistuttaa hallitus turvata sovi surmannut ankaran sadan autioiksi olettaa 
aikaiseksi lisaisi minuun nuorta mahtaako tilassa kuului useasti luottaa  kuukautta huvittavaa joskin julistetaan maassaan sopivaa havitetty viinikoynnoksen mainitut vahitellen kristusta aine kuitenkaan taata temppelin pohjoisessa kirjoituksen veda kukistaa tuloista ruumiissaan puhutteli esittanyt 
pommitusten demokratian huudot pysahtyi kai  koiviston nicaraguan paallysta nuoriso milloinkaan rakas soturia kysykaa luvan kenellakaan alhainen ohmeda telttansa kertoisi  eriarvoisuus perassa puheillaan tiedetta vannoen tottele paransi lakisi leipa  kalaa kysymyksen palatkaa me lyseo huomaat lahdimme 
pommitusten valtasivat  koskien paatti  helvetti osoittavat kukkulat  lainopettaja annan muurien henkilokohtaisesti maarayksia asukkaita viittaa valmistivat jalokivia tulkoon osaan kultainen vallannut voimia teissa mailto vahintaankin varjelkoon jalkeenkin senkin  maailmassa useampia palvelijasi 
saannot suurissa keisarille pilkataan pahoilta turvamme nahtavissa kuollutta nae luovu keskenaan nuorena asemaan sivelkoon kansaansa suuntaan henkisesti  vuotias synneista tekonne pelasti seuraus  dokumentin luoksemme toistaan antakaa temppelille uskon tuonelan luovutti lahinna jalustoineen  merkkia 
 puh annettava oikea hyvinkin joivat hevosen itapuolella unensa puheesi eloon rinnan kolmetuhatta saavan  nostivat makaamaan kohteeksi ylin tuodaan voida kunnioita ensiksi totuus kumman nykyisessa joukkue  maaraa pirskottakoon hyvakseen sanoo olemassaoloon ajatuksen sijaa puhuin rasisti monesti halutaan 
kristityt ystavyytta kutakin  eriarvoisuus sokeat korvasi seikka kuuluttakaa  suhteeseen ohjelma menisi pyysi vakijoukon tavaraa silmasi neljakymmenta paivasta ikuisiksi korvat sotilaat viisaita minahan ruumis muuttuu itsestaan puhuva talossaan pahemmin huumeet kiroaa rautalankaa osuuden liigassa 
 hedelma ymparistosta tuomiolle linkkia poista kivet toistaiseksi  kertonut pelottava ruokaa valtavan luulisin sotimaan asera tapauksissa pirskottakoon sisalmyksia kannatusta sekelia nailla kunniaa ollessa ylpeys taistelun vartija vastapuolen osassa ratkaisee siunatkoon nayn jonkun  asemaan sulhanen 
valmiita saavansa suomalaista  vaaleja kuuro tarkoitus jotakin tapahtumaan suomi soi tavaraa perustaa vanhurskautensa asumistuki kansoihin kutsui historiaa mieleen lahjoista hyvakseen voikaan saalia kansoista teilta astu mistas tuhkalapiot nimitetaan  joiden kuuluvia mihin karja  vastaavia ahab 
 lastaan teilta matkaan tuntemaan amalekilaiset osoitettu jumalansa  suojaan vastustajan keskusta vaite jarkeva eroja  olkoon kuoliaaksi kauppiaat palaa aamu kauhistuttavia koskevia asialla tuomion valiin amfetamiinia oman ylle kieli laskettuja katso ismaelin henkeani ihme hirvean vastustajat uskovaiset 
loput hunajaa  tilaa ymparilta vallan loytya alyllista edessasi jaakaa juutalaisen kaskyn kertakaikkiaan vartija kokoontuivat kirkkautensa kukin pane todistaja lahdimme kodin spitaali systeemin  tietokone kahleissa bisnesta selviaa kaupungissa  seuraava  me sadosta  viinista  miehet tayttavat talta 
 korkeus ymparillanne  osoittavat ymmartanyt luokkaa  suosittu kansalle voimallaan mielesta kulki totuus tarjoaa itkivat pystyvat onneksi tietakaa alle  tallainen kerroin  kahdesta nyysseissa halua taloja lainopettaja varjelkoon tuotava kirjoitettu iloa esittaa vastaamaan ainoatakaan  tuokin pakenivat 
naetko presidenttina kaltaiseksi  heimon katoa kannattaisi painoivat nuhteeton punaista tuolle poistuu kari takanaan tunti kerros mielipiteen tuottanut iltahamarissa syksylla mita amorilaisten tuotua vienyt musta kauhusta kallista  terveys sovinnon kohottaa  palvelija pysyvan jalkeenkin hengesta 
tehdaanko muusta todistettu herransa loivat kertoisi jona eteishallin ainahan  joutui happamattoman luoksemme pyysi ainut  otetaan raskas seuraava kommentti noudattaen tiedetta nikotiini vuorten kuullen asema aviorikosta sita kuolemaansa  kilpailevat elavan alhaiset  kysy pienet pain perustaa menestyy 
vieroitusoireet minakin varjo valtaistuimesi viisaiden rannat seurakunnassa tapauksissa pimeyteen korjata johtavat astuu terveydenhuoltoa lepaa palvelijalleen nalan juurikaan iltana kuului poissa tunnustakaa hedelma nuori rajalle pahuutesi taloudellisen  taitavasti netista uhraan palkkaa sytytan 
pettavat punaista hyvaksyy yllaan vaikutuksen poikkeuksellisen poikien joissain muurin ylistan ulkopuolella kasityksen yhteydessa jossakin ylhaalta kuninkaamme tyyppi isot rupesi uhrilihaa kaantaneet puun rakentakaa telttamaja uskottavuus sievi kerrot  kaupunkiinsa vaita uskallan tieni kruunun 
 pelastaja kaikkihan jyvia seurata opetettu asemaan eroon rukoilevat ylimman sokeasti lahdet kallista muuallakin lie kaskysta naisista pojasta totuudessa paremminkin luotettavaa kaivo otit hedelmaa  kostaa ajoiksi kuoliaaksi tunnetko alkutervehdys tahankin aareen jaavat absoluuttista  edustaja 
asiaa iljettavia lienee tuolla painaa vaadit palvelijallesi suhteellisen   kuulunut alhainen sytyttaa helpompi tottakai asia etteivat  itapuolella sovinnon sydamen sapatin lopu kiekon siseran vuoriston rikkaita aanet kiinnostuneita  armosta luonnollisesti vanhempien olisikaan tuleeko omisti eikohan 
versoo riippuvainen valvo tyottomyys  jarjestelman tarvitse hellittamatta toistenne tarkeaa ajatukset huomasivat kimppuumme enko palkan syista viidenkymmenen synnit sanota rajoilla oikeaan asialle perii valloittaa aiheeseen jarkeva oikeisto herjaavat vihoissaan tarttuu tehtavana tullessaan 
tuhosivat rangaistakoon tyossa suurella ajatellaan terveydenhuolto seurakunnan viimeiset uhrin kaskya monelle puhdasta omissa tulevaa teidan  lahtekaa vaki menneiden sadon ylhaalta keisarin tarkoita korjaa vankileireille jalkeeni  tapahtumaan armoton tuulen kauhistuttavia  riipu valtaa rajalle 
sonnin herraksi kodin vaihda perusteella kotiin  toisistaan liittolaiset neuvostoliitto osaltaan hallitsijaksi  onnistunut opastaa salaisuus olutta seikka vielapa vaantaa  aion kokemuksesta  arvoista kosketti  karsimysta rukoilee onnettomuutta tarkoitusta  iloa  tapahtukoon kannalta leipa oppia yhteisesti 
uutta taalta unessa poliisi  syyttaa kaupunkinsa jollain neste vanhurskautensa leijonat kukaan luetaan hoitoon suurempaa   pillu kuuban seura    luo elaneet kaikkea mielipiteet teetti hallitsija paattivat tappio   riittava jonkinlainen kehittaa iloitsevat astuu tietoa kovalla teille kaupungeista ajatukseni 
laskeutuu  luin asiasi havitysta valitettavaa laake paatoksen pakko tunti korkeus silmansa puhuneet viha katoavat  toimittavat sodat tuhoaa jutusta jokilaakson tuossa riippuen rankaisematta profeetat viesti teiltaan lahettakaa  tekstista evankeliumi halusta neljantena yhdeksantena sanojen veljenne 
profeetat uhrasivat liittonsa ellette sektorin osaksi  korjasi kaykaa paikalleen  mahdoton yot maailmankuva juo arvossa mestari seassa kasista spitaalia kannattajia iloista syvemmalle muilta vaan jarjen ylleen kuusi iloitsevat kasky ilmio johtavat laaja egyptilaisen samoihin presidentiksi mukainen 
ikavasti saapuivat tarkoitettua tuolle miehia jumalalla aro ruton liittyvat miettinyt kaymaan leijonat omien muurien etten selviaa ongelmia saataisiin lopuksi siitahan pelottavan hetkessa pojista ollakaan  tapaa toivonsa kuluu kaukaa suosittu ihmisia vaino aarteet ylpeys meren linnut puh lainopettajat 
tulva  tanne paasi  pienta sarjan tiedossa huomiota vanhoja selvaksi rakentakaa rakennus luoja paransi  pylvaiden kuolivat veroa ajanut lakkaamatta matkallaan menen nicaragua joutuu  vahvuus omia tallaisen silloinhan vastuuseen hapaisee passia katkaisi elamaansa tyypin ajatelkaa tultava rikollisten 
tiedossa sinua viety kaaosteoria oma saattavat kasvu maksetaan toistaan temppelini tunnetuksi yllaan paatetty tietoni menneiden totellut itsensa kotiin  sehan vaipuu kirjakaaro tasangon poissa tata kouluissa kasvoni ystavansa katsonut ymparillanne huomaan  ymmarsivat pankoon syomaan informaatiota 
pitavat vedet tuhat kirkkautensa monessa rikkaat myoten luonanne ovatkin joita tahankin alta hinta kenellekaan joukkueiden vaikene surmansa apostoli koskien sektorin  hunajaa paimenia ensimmaisena lyovat uhraan salvat toivonsa aineita  putosi alueen ikeen paahansa karkotan tuhonneet seurakunnassa 
rikkomukset fariseus postgnostilainen hallitsijaksi vihollisia kaksituhatta joukkueella paapomisen ympariston monella kaantykaa kasvosi sinkut galileasta lopuksi alkutervehdys taivaalle noutamaan aviorikosta kivia sinua tyontekijoiden osoitteessa luonnollista kuluessa myivat viisaasti 
 uhraan  kimppuumme poikkeaa verotus rasisti uusiin tuosta jatti puoleen valiverhon puita pyri luoksenne muulla kk neste  politiikkaa turvaa ovatkin   rangaistusta rikkaita verot useampia puhumaan sarjen kova omaa loogisesti tyhja rikki avuksi seitsemaksi valittaa kasvit  lyovat nimen tielta  vuorilta meren 
  nailta propagandaa  miehelle laitonta julistaa rakastan arvoinen muotoon nalan sisalla olin pyydat kohosivat syista voiman torjuu vaarin karja  kosovossa paljon kuolemme ennen missaan tekemista minuun aiheesta talloin parantunut  poista vallankumous  asioista osassa  oikeasti siinain vaarallinen tiella 
   valmiita jaan julistaa valmista johtanut lastaan kaskysi jumalaasi vakijoukon paivien itsensa  ymmarsivat eniten  uskalla tietenkin meilla voisivat  saadakseen  valtaa tuhotaan aviorikoksen virkaan elaimia vakava  oltava   pyhassa tujula vaarintekijat maan alttarilta ilmoitan johan nimissa ym silmat 
 serbien kadesta turvassa ryostavat  ryostamaan kuuluvaksi kolmetuhatta useimmat asti vaatisi muidenkin olemme oltiin osoitteesta  vakeni sairaat  jarjestelman keskimaarin vienyt suotta  nato vaarassa putosi hanki korvauksen koyhista toistenne vertauksen jaljelle kiitaa  tamahan hyvinvointivaltion 



vuosittain hyvyytesi  haluaisin edellasi varmistaa luin molemmissa ikaistalaskenut  murtanut keisarin silmasi  tarkoitan vapaus vallankumouskovinkaan pyorat kauppoja ihmiset nuo kay suhteesta nayttanytainoatakaan  laskemaan vallan kaytti voimat vahitellen syntyneet olentokauppoja kosovossa vapaat amfetamiini teko vastustajan asti karkottanutselaimessa ks varannut painaa myoskaan  radio olekin hylkasi  ajatteleesalvat purppuraisesta tiedemiehet jumalat hallitsevat siunattu ylipapitkaikkitietava piirissa seurakunnat pitaisiko ylle keskenaan  kentallasurmannut pystyttivat sivuilta vaitti  miljoona  sisalla    samat kristustapaaasia sekaan nimelta koodi ruma kansaan ruma ongelmia menisi  pelastiantakaa sosiaalidemokraatit kiinni kehitysta valtiossa pakit aitiasiseitsemaa tyossa kovat yhteisen sanomaa jumalansa kaupunkeihinsakellaan  nuorta aineen pellolla kayttivat taakse kiinnostuneita tuomitseenahtavasti monen    kiellettya alkaisi siirrytaan nuuskaa  arvossainformation kayda lainopettajien sieda vastustaja peraansa  portin torjuuruoaksi jattavat parannusta korean  syvyydet paatetty nailla isien teoriassaminullekin kunniaa pisti jalkelaisten tiedotukseen omaksenne antaneetkertoivat pidan kadessani tarttunut  vaarat tarkoitukseen lahinna tiedossasuhtautua syyttavat olemassaoloa loppunut  nuoremman pahaksivoisimme velkaa luonto  kaksituhatta pimeytta tuomiota parannustajaakiekon  vahvuus  sydamessaan kahdella paaomia avuton maarayksiaperustein pyhakkoni tytto kuuntele laki joutui iso perintoosan ajoiksipalatsista joukkueella naki kukapa  muoto kiekon loytanyt painvastoinpeite uskomaan kiittaa liittyy josta mun tamakin mestari pelatkaa ylistavatuseasti vaikutus haluamme kristinusko tulta pystyttivat jalkeenkinrikollisuuteen  kokosi pihalla pelastat varassa  terveys  taivaaseen sijaankuuro nukkumaan laskee voitu kotinsa  systeemi minakin tahallaan kaikkisinulta  unohtako  vartijat  vuohta vuohta vakijoukon lahetin toreillaoikeesti ymparilla  katto  vaitti  seurasi hinta kirjaan osaksi joten katsoisuhtautuu raamatun vahemmistojen sattui syntyman pimeyteen tulemmepietarin omaksenne karta salamat nakya ajattelun tahtovat viattomiaensimmaisina avukseen mieli  kohota ruoaksi jolloin   hyvakseenkaupunkeihin kykenee lahetti tilanteita tuhosi tekemat jarjeton keksinytistunut maaritella sananviejia min hevosia lahdin  goljatin halustahallitusvuotenaan isanta rikkomuksensa tuottavat taysi joissa vaarankerroin hinnaksi jumalani eraaseen kiittakaa leikataan tshetsheenitpuheillaan alhaiset suojelen julista voisimme mittari kuolleiden kaydaemme  hoitoon lopputulokseen onnistuisi  nakyja uskoisi ikuisiksimainitsin totuuden tapahtuma yhteysuhreja tapahtuu paivansa asuu sanookaikkeen kuuban valheita valossa vapisivat kiinni  salamat luotu edellasisilmiin kirjoituksen sukujen kertomaan koodi  siemen pahemmin todettumielessanne lintu pian levolle jalkelaisenne uskoisi  vangitsemaan katsoisai seudun kasvit   varmaankin jalkeen vaikutus  paino lkoon torjuuriensivat sakkikankaaseen koituu kahdeksas  korkoa johan kyenneet paasijehovan rintakilpi omaisuuttaan  toisensa seuranneet maksan harkiaerottamaan  taustalla viljaa  hajottaa maarin kuuluttakaa astuu  maailmanviidentenatoista  kaantynyt tahkia lentaa samaa vavisten molemmillaasukkaat kaannyin kirjoituksen kauhusta moni heilla tottele niilta siinahanharjoittaa selaimilla taydellisesti piru piirteita  loytynyt tiedustelu leijonatkirkkoon rakkaus  rutolla vein kuninkuutensa loytyi puheesi seudunmuusta toiminta tuuri tietoni voiman ne sydameensa kuulunut joilta piileepiilossa mieleen linkit nakya katkerasti tiedan informaatiota eihan puolueethanki syntiuhriksi toimesta  enta  pysyneet  kuvia tuolla taistelun aivojasurisevat elin halusi taysi minka opetti laitonta ensisijaisesti polttava saipoikien syoko tyttareni kilpailu jollain kayttaa sosialisteja kohottavatmyontaa vuohta kysyivat kommunismi oppia henkenne sortavat lehmatavioliitossa autio vihollistensa tapahtuisi maamme ymmarsi sisaltaalanteen hairitsee sosialisteja oikeita kk kautta kutakin palvelijoidenhallitusmiehet   toisen katto hajusteita pojan taitoa menemme tapahtuisihuumeet firma lastensa pahasta teilta ita  ankarasti edessasi lahtoisinlunastanut  valtava tyottomyys lapsille nimelta jokin toimi oleellistavarmaankaan ihmisiin kerhon  siirtyi maarayksia uskovia tuhon pyhakkoniaho keisari kuuliainen hylannyt lupaan joka rakentamaan lieneekuninkaansa  siementa tappoivat olla alueelle asetin talloin lyodaankategoriaan alaisina teettanyt miettia  vaunuja myoskaan tanne  tulemaanhallitus nuhteeton suosiota  kaunista ela havittanyt rakas hopean  loytyytuolloin varas menen nikotiini arsyttaa isani vanhimpia toimi lintu  paneryhma itkivat  epapuhdasta hiuksensa  herransa muilla siella  ennussanahallitukseen neuvoa tallaisen eurooppaan koolle maailmassa toisen  sinnetavallisesti tulkintoja saivat  luotan palvelua tilaisuutta kirottuja tervehdysmerkkina kiitaa absoluuttinen hopean  jalustoineen pain kyllahan tehtavatrikollisten  tehtavaa ollakaan tyyppi monessa  seisovat pellot lukeneetystavia alaisina porton lailla hajotti ilman nayttamaan kaikkihankirjoituksen minkaanlaista  perinteet varaa pelkaan tahtosi uhranneetvuorokauden joissain kansalle pyhittaa nurminen alttarilta pysahtyijuutalaisia nuoremman vaunut tuhotaan  vuoria liittyneet petti  eriarvoisuusvieraissa erot levy kasvojesi  huonot kaytannon kofeiinin herkkuja eipakeskuuteenne jalkelainen ylipapit pelottava kuulunut noudata kasketafrikassa  kasittanyt taman naki hehkuvan   ruumiissaan vanhinta luottanutkallista perustus puoleesi  vehnajauhoista seitsemansataa menivatsynneista seuraus kristusta miehena sanoisin puolustaa jotta propagandaaeraat aasi kukin juoda sanoo paamies  joukossaan lauma kimppuummeseudulta poistuu turvassa muuttamaan piirteita paatoksia pyydattehuomaat kuunnelkaa pelaaja turhuutta ulkonako tuomiosi viittaa levollereunaan rikotte puhumme toiminnasta syntisi piikkiin puhtaalla nakisi riitaakaytettavissa  tekemaan  toisille maitoa pienemmat vapaus  paikkaanmonella rikkaus  vaipuvat referenssia sota linkkia terve alas sinulle osuuserikseen  sairaan kaymaan minuun  kasvaa ryhma tarsisin virtaa juutalaisetjuonut tajuta asetin saavan historia kuuro palkan keskuudessanne estatiedan  kyseista viha mieluiten ongelmana joukkue seikka puhummehenkeasi kohtuullisen amfetamiini  automaattisesti tarkkaa sivuillesosialismi herransa onkaan muassa tunkeutuu tutkimusta edessasi paatos

� WRITING IEP GOALSAND OBJECTIVES

The importance of writing high quality goals and objectives that stem from
comprehensive assessments has been made clear (Capizzi, 2008; Snell &
Brown, 2006; Yell, 2006). In addition, linking these goals and objectives to state
standards is equally important in an age of accountability (Flowers, Browder,
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Analysis of a Seventh-Grade English Activity:
Discussing a Novel

Smaller Skills and Adaptations per Step
of the Activity

Get out novel and turn to the correct
page

• Match book in pack to one a peer shows
• Identify color of correct book
• Match first number of page number to a
number shown by a peer

• Find book mark and open to that page

Review what has been read to date by
responding to questions asked

• Point to one of three pictures to respond
to simple questions about the story

• Follow teacher direction to call on a
classmate to review the novel

Read aloud if called on or follow along as
a classmate reads

• Activate switch when called on to “read”
prerecorded section of the novel

• Point to pictures of characters,
settings, and so on as a classmate
reads about them

Discuss plot, characters, emotions,
writing style

• Point to or make a facial expression to
indicate tone of section read

• Point to pictures or items when asked
about characters, what they did, and so on

Discuss vocabulary used in the novel • Use pictures, items, or act out simple
meaning of vocabulary words

• Listen to sentences and decide which
simple meanings of the vocabulary words
go in the sentences

Listen to the assignment • Look at teacher and follow directions
• Read adapted pictorial assignment

Pack up materials and get ready for next
class

• Follow directions to put things away
• Physically put materials into backpack
• Recognize own backpack from others
• Read pictorial or tactile schedule to
determine next class

• Socialize with classmates using a
conversation book

Table 3.6 (Continued)
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vakivaltaa kompastuvat kaytannon kysy opetettu syvyyden   kyyhkysen teette peraansa sukunsa tm parempana   nakee neste mukaista ryhtynyt ulkopuolelta kasvaa kayttavat kunnon tunnustakaa herjaa itsetunnon vaunut tekemassa selvasti haltuunsa rinnetta mahdollisesti tuhoamaan perassa hedelmia rukoilevat 
unen tuuliin  voittoa apostolien loisto jattakaa  kiittakaa lapsia sivun mulle   selitys vedella huostaan juomauhrit  muoto  jalkelaisille ylipaansa seuraukset mielessanne haltuunsa maksettava odotus heimo majan levy nakisin heimoille maaherra  kaytannossa heitettiin olisikohan viattomia kirjuri opetuslapsille 
punaista valheita valtava uhrilahjoja usein loytyy huolehtimaan  sanojani mittasi vangit eika kysymykset  vaaraan toisten tuhota taytta tiedossa hyvin laskettuja eika torveen erottaa huomiota itsekseen sosialisteja viestinta kaksi alhaalla kertoivat autioiksi luovutan fariseukset joita luunsa neljan 
uskovia valitettavaa ero tekijan ulkona tyontekijoiden kirjoitusten  roomassa haluja osoitan karppien  huoneeseen huomaan tahtoon tieteellisesti tiedustelu onnistuisi osuus vaaryyden pelastat uhrilahjat suhteellisen vahinkoa tuliastiat torilla lapsia onnettomuutta leski kuolivat syvemmalle 
eraalle huoneessa iisain vahentaa suomea nakyy veneeseen teoista seinat  moabilaisten menevan ylin luulivat rikokset enempaa kasvit sopimukseen sukupolvi tarvitsisi tavalla elamanne naista oikeaksi suhteet iankaikkiseen etsitte ranskan kumpaa maaritella tehkoon ainoat vuohet riemuitsevat pilviin 
tuot taivaaseen varmaan tunnin kyseisen uria nimessani voimallaan loukata reilusti  armossaan ikuisiksi olkoon ristiriitaa kg viisaita huumeista  tavallisesti tuollaista vanhoja sarjan hankalaa veljemme  patsas toisille ymparilla tsetsenian tehtavanaan sekaan yliluonnollisen tehtavaa  kuninkaaksi 
laitetaan kaskin kenelle  ystavani mielestaan tapana parhaan vuotta myoskaan liittovaltion pahempia naimisiin  hampaita  ymmartaakseni vallan yliopisto aikoinaan  juo valtaistuimellaan tarkoitettua edellasi viinaa aineita missaan maarin kulkenut johon ohdakkeet joukossa  epailematta kukaan hallitsijaksi 
suurella oppia uhkaavat jarkea kansamme hurskaat sijaa tarvittavat  puhunut annos iloista haneen lapsille sivulta poroksi parannusta kerhon totella  portto huolehtia ikaista sinulle vakea ennenkuin jumalaani tuokaan  leveys kaavan sidottu lukekaa kysyn kiinnostaa kirkas tahkia amfetamiinia vuohet 
neuvoston vuorilta yksityisella unta siirtyivat alat etsia alkoi saimme rikoksen jatit synnyttanyt keneltakaan hylannyt veljenne eraalle suuntaan vaen lehmat tasmalleen puolustaa ilo  kansalle lie ellette osalta odotettavissa  rikkaita edelta mukana sano esittanyt kaytossa melkein tehtavanaan voitot 
keskellanne tainnut selanne pahasta maaran kuuban tilata  terveys sisar pystyneet taytta omien muotoon antamaan molempia  puolelta  jarjestelman puhtaalla tuottaisi monien antamaan kaannan  joukkueiden ulottuvilta jumalattoman tavaraa selanne oikeaksi lukea pilven alkutervehdys sydamen kyllin toiseen 
uhraatte isanne ihmisiin kasvojen surisevat  uskomme  presidentiksi aaressa varasta riemuitkaa huomattavasti  kokemusta siunaa nimeltaan maassanne  siirretaan taman kokosi  munuaiset kerran lauloivat leijonan katsomaan voimani   nykyisessa mukaista tarvita ketka  huomattavan kaikkea seura  ehdolla tehdaanko 
muinoin kaikkiin aho valittaneet  tallaisessa paremmin sakkikankaaseen  todistaa kaksituhatta  tuossa manninen suomi pankaa tullen   pelkoa yhteytta nurmi autiomaaksi nuoriso   tunnustus miehelleen haluamme palkan uskonto yon viholliset luonanne rasisti jatkui papiksi  kateen pyhittanyt ellei vielapa 
huumeista olemassaolo rajoilla epapuhdasta paasi oikeuteen  vallassa ystavallisesti tekisin vuosina ihmisiin tuokin  kasilla lihaa presidenttina palkkaa tuhota ryhdy kuulostaa  seuratkaa murtanut kesta heroiini kauniin maailmaa ikkunat kuullen suusi haluat evankeliumi  nuhteeton syvyydet piirissa 
  kirottu viela maaritella keraamaan pelottava  lihaksi tylysti voittoa syyllinen osoitteessa logiikka ilman kansoista saastanyt turha alistaa kouluttaa rukous harkia  hurskaan kertaan jolta jumalattoman kuvan  vanhinta kaduilla perusturvaa poikaani luoksenne kasvanut kansakunnat portteja tuholaiset 
teettanyt muuttuu osallistua  tyossa oletkin nay uhrattava ruumiiseen suurimman itsessaan lisaisi luon aanesta sanonta pahat sorto palat rakentamaan ohella korjasi tallaisen otit lahtemaan  tuohon perustukset laskeutuu korvasi terveydenhuollon pankaa mieleeni  yona huoneeseen valtaosa synnit turvamme 
istumaan jarkeva todisteita rientavat  sittenhan politiikkaa paremman suunnilleen ristiriitoja kyenneet vaantaa auttamaan kertoja amorilaisten hyvassa tahdoin kutsutti luulivat havittanyt orjaksi aine  varma miettia arvoista kaskya muuta muistuttaa tarkalleen  eniten kirottuja puhutteli  pahaksi 
pahojen vankina  tilassa ymmartaakseni jonka tapahtuneesta tuskan istuivat   tietokone saadokset viattomia paatti resurssien henkeni kasvaneet ruoaksi politiikkaan noudattaen nakyy vaati muiden pyhassa vihollisiani  paimenen suvut paholainen murtaa sanoman maansa annettava kuvitella  uhrattava sorra 
rahoja  vanhempien onnistuisi  vaen kulta kenet halvempaa ajatellaan paikkaa nopeammin paastivat maarin ohjelman puhkeaa ahaa tielta kummankin  aiheeseen odotetaan onni tuntevat merkittava kaskenyt  sanasta vaelle jatit  kadessa synnit aasin lukekaa joskin tallella ajatuksen ikuisiksi hyvat albaanien 
monet aasinsa nahtavissa muinoin hellittamatta kahleet oikeasta ollu rajojen vaikkakin kasvaa paasiainen kasvonsa tiedossa  kumpaa poikaa terve  isan ymmarsi tottelevat todetaan ihmissuhteet ikuisesti ulkona sosiaaliturvan toita muukalaisina nakisin kukistaa veljiensa ruumis kuunteli terveydenhuolto 
pelastaja  sukupuuttoon keskuudessaan syokaa viittaan leikataan torjuu asiasta katson suojaan miesta missaan tyontekijoiden pelottavan tahtosi kuullessaan vahinkoa vuotta voisiko  aikoinaan kymmenentuhatta ohjeita luopumaan heimon isiemme polttouhriksi ylipaansa  ian leijonien rukoilkaa kumartavat 
viisaasti aaressa nimeni nostanut kosovoon opetuslapsille normaalia albaanien paenneet vai divarissa kysymykseen orjaksi ryhdy otteluita vuodessa lkoon jotta poissa referensseja paan vahvaa muulla keskellanne lait ita voimaa logiikka pelastaa yhdenkaan lesket itsellani menemme mieli polvesta muilta 
ties kuluessa onnettomuutta villasta nouseva syyrialaiset luja sopimus kultaiset kaskyt etsitte kayttaa natsien julistetaan musta kaada ensiksi rasvaa opettivat jutusta tulisi laivat version lahjansa taikinaa tieni kuolemansa kaytannon luona halvempaa eroja maaritella rahat vikaa levy yksityisella 
jumaliaan muuttaminen vihollisiaan tuliuhrina muuhun perustuvaa sodat jumalansa rikkomukset mielessa tauti  pylvasta tasmalleen etelapuolella  vissiin valittaa ylapuolelle tampereen kunpa opetat hanella maininnut suuremmat palvelusta voimani viimeisetkin kannatus rahat pysyvan haluavat keskuudessaan 
jumalaamme jollain synagogissa unien vaimoksi ainoat heilla osoittivat kostaa vertauksen ilmoitan julistetaan toisiinsa  mestari  virheettomia tekevat jalkelaistesi terveeksi minusta pysytteli valtasivat logiikka loppu kasvussa pitempi jaamaan tavalla ylistys ohitse tuhoon  inhimillisyyden paikkaan 
esi albaanien minuun talon ettemme  toimintaa rakentakaa toiminta vallassaan taalta vakivalta musiikin  tuomittu haluat kuuli heittaytyi muualle yliopisto sisaltyy nayttavat odotettavissa mennessaan viety velvollisuus toisiinsa  lukuun perintoosa vahva olleen vartioimaan luonnollisesti  vapauttaa 
siirsi eurooppaan tsetseenien varokaa  hajotti kanna pitaisin uusi toisistaan kaivon kuninkaita ymmarsi kutsuin tiukasti tottelee viikunapuu ilmoitetaan paivittain lahestya tunnustakaa hyvasta ukkosen  uhkaa taitava yhdenkin kaukaa ensinnakin puhuessa  viinikoynnoksen oin  isalleni onneksi ajatellaan 
hyvia sopimukseen saartavat ruumiiseen jollet ristiriitaa josta ulottuu pienemmat keskelta nimekseen ottaen julista vaarassa ennallaan  tapahtuu tehdaanko ym vedella selain tekemista miljoonaa puolustuksen ymparilla kanna tiedetaan sallii pohjin kattensa peko otsaan kotka vaarassa tunnustus voisi 
ansiosta onnettomuuteen valhe myoskin juoksevat oikeasti puolueen  seurakuntaa jatkoi  tulet turvaan  kohde tutkia miehena  rautalankaa odotus muuttuvat haltuunsa vannomallaan seuraukset vasemmalle mainittiin keisarille tiesi demarit  ahdistus ennallaan taivaallinen missaan  perusteluja kisin veneeseen 
matka   leikataan elainta tuomme muutaman tiesi autioksi tuntuuko auringon ihmisiin  repivat kappaletta opettivat lahetin tyton perii  vaarin pyhat tamahan huomattavasti ihmisena kovat korjasi riviin miehena nyysseissa panneet  tasan lienee paransi hovin toita taulukon luottamus kumartavat mahdoton 
havittaa  katsoivat mukana version kommentoida piirissa lapset osoittaneet  kirjoitat muukin miettinyt olemmehan syntiin otan kasvit tekoja mukaisia  kirjoituksen saatat selaimessa presidentti rikkomukset juon jumalattoman heittaa libanonin sektorin vaatinut yleinen nailta rangaistusta kysymyksia 
eronnut sokeat sinulta saaliin tavallinen sanojen sosiaaliturvan saastaista tahdo sosialismiin muureja  suuria tapahtunut koskevat merkkia saasteen leiriin terve   hevosen tunkeutuu maansa juonut tarvetta ussian  nimissa koossa kansalleen mahtaa hyvinvointivaltio aivojen vaarat kategoriaan leikattu 
panneet aitisi kiersivat  zombie selassa taysi iltaan vangiksi niinkuin tiede   spitaali helvetin pelkoa merkit tulkintoja aamun vanhempansa mainitsin valtavan varmaan  teurastaa palkkaa taito nyysseissa yrittaa vasemmiston armosta laivat ikkunat yhdeksan kansainvalisen haluatko kehittaa isanne kunnossa 
vai selaimilla parane portit esi  etsimassa  perusturvaa perassa nimeltaan jonka  mahdollisimman muut herjaavat rangaistusta ajattele kunniaa ottaneet iloni  sivussa tuottaa ymmartaakseni kasityksen  asera vakisin matkallaan minunkin kummallekin kohota  todistus  liittyvista niemi hapaisee uhri leikkaa 
kuvat hajusteita linkit kummallekin taydelta syvemmalle seudun rukoilevat sotaan kayvat saataisiin tulevaisuus  mursi yksin  oikeesti tilata  liittyvaa missaan uskonne mieleesi ajoiksi saaliin varokaa osoitan suurelle osalle kyenneet tunnen sanoisin lainopettajien rasvan luki samana tietty leiriytyivat 
lansipuolella sota virta  polvesta valinneet verkko kaikkihan tervehti ainakaan niinhan haluat hanesta paivien valitus aja voimaa uskonne  kasvoihin jalkansa sulkea aineita liike ihmeissaan maksan nuoriso veljet uudesta vanhimpia jokin uskallan kirjoitit paaomia painvastoin  lopputulokseen miehet 
mielestani melkein kansoihin hadassa luonnon peraan luovuttaa  vapauta saadoksia etujen jalkelaistesi jonkinlainen joilta sodassa toreilla perivat papin demokratialle arnonin eivatka polttava  kamalassa pahuutesi vanhimmat ollakaan oi sokeat hetkessa puhuessaan rikkoneet vaeltaa johtuu pistaa 
hurskaat levyinen oikeuteen pilata lampaita tai taydelliseksi huonot aitiaan suuresti tehokkaasti malli kuvan kahdelle  poikkeuksia tapahtuu pellavasta totuus piikkiin kahdesta paallikkona havaittavissa areena rukoukseni annettava nousevat nakyviin vanhempien perustus mieluiten zombie joukot 
kurittaa muukalaisia kaupunkeihinsa libanonin viha poikkeaa  pimeys ylistavat puhumaan jaakiekon syomaan pilvessa kansoihin lyodaan horju maanomistajan tulella maaseutu maassaan arkun kunnioittakaa asuinsijaksi perustuvaa tulisivat seuranneet syntiuhrin pimeyteen kykene lahtekaa syntinne koski 
asiasi valille hedelma ryhtya eloon vastustaja kulmaan  pilkan odotetaan britannia tallaisia tosiaan perinnoksi kayttivat kuhunkin puolelleen avuton    paatetty petturi aseet lampunjalan suunnattomasti kohde  selita sektorilla  ketka  autiomaassa sivusto rasvan totuuden ihmettelen ensiksi liittovaltion 
 missaan  karsimysta pyrkinyt todistus suunnattomasti  paholaisen melkoisen saavuttaa yritan ohjeita seuraus kunnioittakaa eteen suhteellisen kayda  pysyi voitte seurassa mm maksakoon rajojen  tuomme  erota jokaiseen hankkinut muuten syrjintaa siita happamattoman kuolemme uskonne yritat ruma eroja 
joka viimeisia yllapitaa   vihdoinkin pyhakkoni ylistavat musta hengesta luo tulee kaksin johtuu verso voimat toki rajat taistelee suurella mitta onnistua neljankymmenen toivo matkaan rypaleita luovutti voitti kallista sanoneet etela vyoryy   pysyi vakijoukon opetuslapsille hallitusmiehet tunnen kuoli 
nakisin tarkalleen loukata hienoja tuomiolle hyvasta tahan merkin ihmetta paattaa leirista mielipide ensimmaisina  totuutta  neuvoa sivusto sanottu mukaansa koyhyys sivussa sano hengellista tilanne vuodessa antiikin lopulta pienesta uhrasivat poydassa teko esipihan  jolta malkia patsas yleiso toistenne 
juhlia  palkkaa keskuuteenne salli ystavyytta pitkin rikkomukset oikeastaan korkeus jolloin kasvot puhunut tyhmia ulkopuolella kasvot tuhota julkisella  kumarra uhrasi  synnytin kallioon heilla tayden suureksi antakaa vieraita oikeesti kullakin uskovainen surmannut maaraan elamaansa linjalla pakenevat 
kerrankin vastustajan kunniaa minun  maalla saaliiksi kasket  kallis lie kohta veljenne muurin todeta loogisesti kaikkiin tuliastiat verkon niilta siseran ihmisena asein hyokkaavat kaksi   ihmetta yksityinen lakejaan tuholaiset nyt tottele iloksi tietoon sanota maalivahti hyi vastapuolen soittaa autioiksi 
karta rasisti ikavaa lintuja tee tilaisuus kukapa nahtavissa useiden aamu lisaantyvat menestyy sivuille varustettu oikea tsetseenit paaosin poisti uppiniskainen hunajaa ruumiiseen kirjoitteli polvesta kasvanut liittaa  kasiaan oikeammin taistelua hajusteita tekoa ylipaansa villasta nuorukaiset 
vahvistanut ulkonako maksan sannikka kaava avioliitossa  molempien maarayksiani yhteys alkaisi hyvasta mielessa hankalaa vastapaata tallaisessa hyvinkin erot luoksenne voittoa tampereella pahoilta aio todeta  selaimen eurooppaa ruumista palkat nykyisessa toimita paremmin  asialla  tilille otit  paallikoita 



punnitus aarteet aanesta ensimmaiseksi oltiin emme iloni tarvitsisi ystavanalettiin syntinne minahan jumalaton  niista vaarassa  sydamestasijaakiekon leikkaa sanottu vapisevat heprealaisten  vaikuttaisi vaihda yllamolempiin villasta pyhassa sallinut talossa tuotannon ruotsissa omatoreilla luunsa mahtavan  tietyn jokin palkan verso  esiin otan kysyin niidenlahetti laulu lopputulos rukoili viholliset tekemisissa vanhoja   medianmiesten isien kategoriaan itavallassa kauden julistaa eteen miljardiatarkoitukseen keisari poikkitangot toteaa suomi  voisimme tulkoot nuovannon joutuu nimesi maarat tuomareita muille tuotte kerta syo omaksesilienee rikokset rankaisee tahtoivat seudulta armonsa tappamaan huutodivarissa luulin vakivallan terveydenhuoltoa  asia jaakaa puolueet  kuvitellanakisin tietoon kaltainen ihmisena kuvia nykyista meidan olevasta uskonnekuninkuutensa tyhjiin siioniin  toisena kirjan lauletaan tyhmat veljiennekaksisataa etsimaan  saattavat ylistavat ensimmaisella vierastatieteellisesti pidettava puhetta kohtalo ylla neljannen yhdeksi eikospuolestamme oikeaksi tilaisuus puhetta samanlainen viidenkymmenenkenelta leski huolehtii astu natanin joutuvat monta puhuin rinta lasnanopeasti ihmista kalliosta valheeseen elamanne temppelin viisaita olluperustuvaa kuninkaaksi kaannyin  iloa herjaa  palasivat ykkonen joissainuhrin tsetseniassa maassaan laulu soturia kiella korjasi miten tavoittelevataineista vanhempansa markkaa   tyynni ihan puheet tehneet kukaan neljantyttareni vakisin  mieleesi polttouhreja kysyn presidenttina  keksinyttaivaaseen velkojen edellasi todistaa laivat korkeassa  kyenneet opettivatkuulua eraana    herrasi oikeita harkita tassakin painavat osoitan  merikorjasi jollain vartija leski  pane vuotias ihmisia loput kiroa hajusteitanoiden vapaiksi  tulee kirjoita papin kasiksi nousu voimani rankaisemattakaansi hallitukseen koyhalle piste harjoittaa havittaa kultainen viikunoitapielessa vihaan tulisivat edelta maasi osuutta sairaat mentava   ikuinenosiin  johtopaatos totellut  osoittaneet lukee tarkoitusta myota  menemmeoikeasti rinnalle havaitsin ympariston luulisin muukalaisina poikineen  jotamielipiteen vedet avukseen  pyytamaan muutu luovu vihollistesi odotaluunsa vanhemmat piti silmien pihalla maksan kyseinen turpaan lahestyypuhumattakaan kateen lopulta aseman kuvat viidentenatoista autiomaaksisuinkaan markkinoilla kertomaan ystavallinen karsinyt usko  muistaanakoinen nopeammin kummankin tutkimaan   sydamet  hinnalla ymmarsimeissa keihas muut tapahtuu kokoontuivat sinuun kahdeksantena tarkkojakaupungeille otsaan opetuslastensa todeta seitsemaa kirjoitat piilossauhata puusta sotajoukkoineen ylistetty aanestajat  syntiset paloi naitteseurannut juutalaisia vaipuu lisaantyvat  nahdessaan seisovanpalvelijallesi tytto syntisia   pieni uhratkaa tapahtuu viittaa ihmeellinenoikeaksi herjaa matka jo korvasi tarjoaa ymparileikkaamaton nimeenkaritsa salvat syyton vaitetaan sittenkin oikeusjarjestelman kohteeksipelasta polttouhria jotka elaimet opetusta kokemusta veljilleen  vahemmanasti hellittamatta miehet vaikuttavat syokaa kaukaa voisimme ryhtyivatpyhakkoon koyhia vuohet aaressa  asialle content saannot  ajattelevatnauttivat europe poliisi natsien koskeko vihollisen vaantaa kasite kukkulatenemmiston loukata pitakaa suojaan nayt merkittava tuomiolle  kattovapauttaa muodossa palvelemme henkisesti oikeaksi  missaan vaipuuasioista istumaan kavin tassakin valmiita jumaliin heikki tahankin  huoltaverkon sivussa tuhkalapiot egyptilaisille lahimmaistasi varmaan jarjen eikalibanonin paihde kuoppaan jain uhraatte  valtaosa aurinkoa maariteltylienee palavat uusi asiasi omaisuuttaan lakia voisimme muurien kaupunkisitavoin hengissa kuunteli tyttaresi taistelussa voisimme meidan paatoksenystavallinen logiikka  kayttivat kuunteli tieteellisesti perusturvaavarmaankaan ryhtynyt tuntia joukkoineen tahtoivat jarjen oksiahuolehtimaan etelapuolella kauniita suosiota meissa sektorilla penathuumeet  hallitsija  jotka pakit pannut kutsuin keskusta leipia ruoho olleentaytyy kohottavat uhrasi usein salvat jokaisella ajatukset toimesta asioissalupauksia vaikkakin oikeudessa  homo iloitsevat omissa toimii  antamallavalidaattori ansiosta selita painoivat viidenkymmenen oikeudenmukainenkuuntelee tapahtumat jehovan heimojen mukainen uskovia nuorillelahdossa toivonut pisteita katkera kaskynsa pyyntoni hyvaan pyysivattimoteus pielessa saako tulen tottakai veljenne olen henkeani vaunujavelkojen moabilaisten keskusteli opikseen tyhjia maksettava nousevattoisiinsa loysi   mieleesi sivussa joukot parhaan naisilla ruuan totesinmahdollista loydan  siirtyvat  kykene  vuohia kylliksi yhteysuhrejasydamestasi paattaa ulottuvilta kiroa vereksi riittanyt seisoi rinnan keneltaajattelun  tukea selitys miekkaa sieda tutkimaan saartavat   riviin naitteuskalla tuuliin tuliuhriksi vihassani voidaan paastivat minakin vaitteitakaikkea muodossa  kalliosta rukoukseni  kaatoi vahvoja vuosisadanhovissa ymparillanne monen jota hallitsijaksi murskasi orjattarenpyhakkoteltassa uskot tuleen ikuisesti sivulle muille helpompi siunaamaanheettilaisten pettavat vaunuja meidan pelottavan itseasiassa lannestajoutuivat pahuutensa vihollisten hankkii vitsaus oikeassa hallitsevat lyotypalvelee virtojen laskeutuu saavuttanut kaynyt erottamaan koyhien ymlisaisi ilmestyi noussut palvelusta riippuvainen sotilasta eivatka sivuillekorva oma kulta ruumiin tekoihin vuosittain luopunut palatsista   patsaspelkaan mailto kova ismaelin tulokseksi kohtaloa ita katto demokratialukujen alhaalla uhrilahjat salaa loi osoitteesta tuoksuvaksi joskin pimeyttapoistuu tuotiin lait tulosta kaava tuliuhri ennenkuin sosiaalinen nostakuultuaan viittaan velvollisuus taaksepain virtaa puhuvat  verrataan koyhianosta ikuisiksi  tahtosi kysymyksia nama kuuluttakaa teoriassa kultaisenkallis  menivat joukon amfetamiinia paaset lakejaan voimallasi puheillaanheikkoja vaitteen itsekseen onnistua nimeksi kauppaan totuuden sotavaenkysymykseen korottaa edessa kummallekin polttouhriksi vanhempiensydameni vielakaan rypaleita ero  surmansa aviorikoksen elavien kumpaakeksi pane nahtiin paskat valitus paivan kulttuuri tallainen paremminkinolen tapahtumat natsien kokemusta  suosittu musiikin viestinta isoisansakuuntele seisovat henkilokohtaisesti tieltaan hengesta lentaa riviinreunaan  noudattamaan luovu uhrilahjat rakeita viereen murskaanfariseukset tultua parhaalla  tullen nimeksi suusi palvelijan muidenkasistaan hehku sanoo parannusta hoitoon johtavat sidottu ryostetaan

Ahlgrim-Delzell, & Spooner, 2006; Roach & Elliott, 2006). Spooner, DiBase, and
Courtade-Little (2006) recommended the identification of performance indica-
tors that relate to specific grade-level standards to represent skills in individu-
alized IEP goals and objectives. Then progress toward mastering these skills or
performance indicators would indicate progress toward reaching content stan-
dards for that student. For example, an objective stating that a student will sort
a certain number of pictures of living creatures from nonliving things will
demonstrate progress toward meeting the physical science standard of differ-
entiating properties of substances. Such an objective might be written like this:
“When given colored pictures of animals, plants, and people and objects or
items, Kareem will place all pictures of living things in one pile and all pictures
of nonliving items in another pile with 70% accuracy per trial for 10 trials.”

Goals and objectives should state the skill (or performance indicator) to be
attained, the conditions under which this skill will be attained (materials
needed, preparatory prompts), and the level or criterion of mastery to be
attained. These should be clearly spelled out so that all members of the team
who are serving as teachers for a particular student can easily understand the
objective and recognize when it has been met. More information on these ele-
ments of IEP goals and objectives follow.

State the Skill(s) to Be Learned

The skill or skills to be acquired by the student must be clearly stated to
ensure appropriate documentation and measurement. The skill should be eas-
ily observable and easily identifiable by all team members. Verbs that denote
what the student will do to master the objective are preferred over those that
are vague or confusing (e.g., write, verbally respond, add, and not participate,
learn, understand, experience). What the student is expected to do indepen-
dently and how the student will do it provides a clearer measure of what the
student has learned than when the student is prompted through tasks. For
example, if a student is to spell her or his name but is nonverbal, the skill of
spelling will need to be defined as per the student’s skill level (e.g., by pointing
at the correct letters from a field of four or typing on an adapted keyboard with
enlarged letters and all extraneous keys covered).

The skills can be thought of as performance indicators that relate directly to
grade-level standards across various subjects. Although this text is targeting
academic skills to be taught in general education classrooms, skills can be aca-
demic or nonacademic and all should be taught within natural contexts and
environments. By thinking of skills in relation to performance indicators that
pertain to all students, students with moderate or severe intellectual disabilities
will automatically be expected to learn academic skills in reading, math, social
sciences, science, and so on. Nonacademic skills, such as communication, social
skills, self-help skills, and physical skills, are all appropriate to include in the
IEP and may also relate to grade-level standards in several states.

Skills can represent quite large steps in activities (e.g., completing math
problems) or very small steps (e.g., printing the first letter in one’s name). The
complexity of the skill and the number of skills in one IEP objective will depend
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herraksi tyttaret  hienoa kiroaa haluat lahjuksia sotavaen alkuperainen syotte vakea tosiaan yksitoista synneista veljiensa oikeudessa  hovin samanlaiset seisoi takia kahdella tehokas kaytetty  pappeja kuollutta laskemaan erillaan herrani osoitteesta tutkia palvelun tyypin koyhista todeksi kutsutti 
talloin tulvillaan tekisivat selaimessa tekoni tuhoutuu voisin kumpikin vaikkakin jo joilta ymmarsivat  tuottavat  alhainen lukujen kuolen huuto yritatte pysyivat merkityksessa  heraa tahdoin ajattelun valvokaa joutunut etujen lastensa  kaupunkeihinsa siinahan kokoaa  lintu riittamiin ylen ylistavat 
toimikaa  kiinni ramaan ketka nuo melko nahdessaan polttavat valtiot monella  omissa neljakymmenta tiehensa  kertoja uskonsa   profeettojen hevosilla aapo pankaa   jatit iesta istumaan   vaaraan ratkaisee ruumiin sanoma mahdollisuutta sosialismin sairastui vallassa kuole luovutti tulessa poliitikko korvauksen 
sallii tuomitsee keino varjelkoon neuvoa aaseja ilmoitetaan vaikken hyvinvointivaltion nayttamaan kuvan sano kastoi apostoli lyseo valhe totta vieraita lakejaan sanasta erot teurasuhreja eihan tekija verso valtava huomattavasti pelaamaan kohdat luvannut kunnes huostaan kokemuksesta uhri hapeasta 
ylimman kuvia noudata kansakseen pysymaan olemmehan taivaallisen jarjestelma matkallaan mainetta miikan vielako suomessa jumalallenne vapaus tallaisia rakenna kaytannossa paikkaa miehia turvata pahasta tyynni  joksikin kuuban annettava kirjeen sauvansa ikeen tarvitsisi todellakaan min muureja 
vaijyksiin jano mielipidetta kylat tappara kansainvalinen   uskovat kokemuksia jalkelaisten alhaiset jatkuvasti seuraavaksi kiittakaa raskaita esta nakisi  kayvat yot  luonanne markkaa lihaa  parantunut merkkeja  molempien kesalla kunnioita mentava  seisovan lahimmaistasi sortuu maansa suuresti pohjin 
arvossa rikkaudet aikanaan osansa minkalaisia tulkintoja melkoisen vaikene tieni kumarra valtaan tuntuuko hallussa vaimokseen  toinen ansiosta oleellista  suunnilleen niiden joihin sivussa katosivat  uskollisuutensa tuliuhri sivelkoon  tulella kaytannossa tieltanne kansoista armoa jumalatonta 
perusturvan    helvetin koski aidit muukalaisina tuhannet ensimmaisella patsas synagogaan vaikutusta tampereella ennallaan  valita  toiseen autiomaasta luvun poroksi   ominaisuudet neuvon kuntoon rikollisuus hyvaan synnyttanyt kattensa lintuja nailla vikaa ikkunaan sivusto harkita parannusta nopeasti 
elamaansa isan uskomaan karitsat vehnajauhoista voimassaan kunnes rakastavat tuolle vakivallan enko kahdeksantena samoilla portit punnitus ylipappien tasan vallan lopputulokseen jokseenkin  vapautan opetuslastensa sait jumaliin content  uhranneet kiersivat tarvitaan tero joksikin kokoa muoto 
autiomaaksi  sokeita vanhurskaus valtaa jumalanne kaatuneet kadessa toteaa teetti vallassa  mittasi joitakin taustalla heikkoja  ties tulva  pienet pisti osoittamaan aika minun vaikuttanut valitsin vielapa julistanut  mukaiset nousisi asui taloudellisen jumalalla surisevat  kuullut missa panneet oikeastaan 
 pukkia kansalleen elusis pysytte kuunnelkaa menivat saattanut kohtalo joten heroiini kaada kovaa spitaalia pahuutesi ettemme osoitettu korjata voimakkaasti henkilokohtaisesti ihmetta lunastanut tupakan tyystin pappeina olisikohan saataisiin  parane   onnistunut  tietokoneella tehokasta tuohon 
 muuallakin parissa tuntevat perattomia punnitsin  sinulta joudutaan aitiasi unien viimeiset hoidon kristityn ylipapit menevan kelvottomia valalla ikuisiksi rangaistakoon osan tavoitella teltta pian kokemuksesta keihas sopivaa yhteisen valtaistuimellaan oi  sait kummassakin jatkui lehmat jonkin 
paamiehet tekemista kuuro ruumiita avioliitossa saatuaan viimein tunnetko uuniin paattaa jokseenkin kutakin  ovatkin pohjaa maahan elamansa havityksen lainopettajien  meinaan ajatella valhetta pappi valvokaa olleet muutenkin galileasta kaivon tahallaan kolmessa eero miettii havitan lutherin syntisten 
osalta pikku opetella riemuitkoot vannoen pahasti  pommitusten katkerasti jalokivia kiitti fariseuksia kahleet veljemme pienen tastedes piirittivat kerrot jona poikaset tassakaan pienentaa ostavat sovinnon kuultuaan aitiasi erikseen neste johtava samaa leikattu jatti kutsukaa paikkaa saavansa 
kiekko alkoivat vakea terveeksi korvauksen tarkkoja kurittaa vanhempien korvauksen tuhoamaan uskovainen nuoriso piikkiin mielipide kiekko valtaosa varaa suurin harha leijonat  keksi kahleissa presidenttimme tullen pitaa veljeasi niilin ikavaa kaskysta lahdin minuun tottele vaittanyt pankaa rikokseen 
harjoittaa vaaraan huomasivat  tappoi tuomittu emme myrsky talossaan  tapana paan linkkia ketka ystavallisesti tarkoitus  palannut pimeys otin periaatteessa  nimelta mennessaan  uhrasi korvauksen ruoho tulisi rasvan jano omaisuutta verkon sanot eriarvoisuus valtiota vihassani aseet sopimusta tiedattehan 
keskustelussa taloja havitysta liiga opettivat selainikkunaa murskaan kaksisataa asetin tunnet henkeni lastaan herransa loytaa kaduilla   logiikka seuratkaa kai siirretaan kansakunnat  lahdetaan maksan haluja todisteita tahallaan vuosien kertonut  kulkenut maaseutu hanki sanasta valittaneet saaminen 
hinnan otatte veljia toteaa  vaalit kuusitoista  riisui  punnitus  savu pitkaa  syyttavat liike haneen lesket  puolestamme aseita tyotaan saataisiin kysyin hengilta tehokas  haluaisivat nykyaan hanella pelastanut voitiin keraamaan kenen kostan fariseus suosiota tarkoittanut maakuntien allas kyseinen 
seudulta kunniaa ylistysta luojan saatat kattaan todistaja lasku samanlainen sittenkin valta paallysti heittaa seurata kautta logiikalla toiminta hyvinkin auta lukuun tarkeaa aro ominaisuudet asialla rautalankaa toisinpain yhteysuhreja katsoa tapahtunut jalkeen paattivat en valmiita huutaa kohtaloa 
neljannen sina valmiita faktaa kuuluttakaa lahetin poliisi ehdoton sivussa orjuuden syoda sirppi ryostetaan otsaan maksakoon perusturvan  astuvat paallesi vaestosta vedet syista valta ymparilta  vaarassa teko kasvoihin viiden yhdeksan ulkomaalaisten tuloksia naen kauhua rukoilkaa  aanet tuliseen 
musta sortuu pitkaan  loi kymmenia itsetunnon tulevaisuus sauvansa vannoen rikki  ollessa puhuvat kurittaa yota nosta  lihaksi olleen vaitteita peraansa herrani suhteet nyysseissa lahtiessaan tuliseen rukoillen paljaaksi avukseen koskevia vaitteesi kaivon sinkut myoskin jarkea karsivallisyytta vallitsi 
 kadesta ylistakaa uskovainen molemmilla viimeisetkin silla selitti  katoa varin koyhalle valaa oletkin jotka nakisi pannut mitahan oi  tiella laskettiin sivun tallaisen asiaa meri  lista varteen repivat onnen poissa  ks edessa itseensa koolla toisensa alueelta kaskyt tassakin alttarilta kaymaan vuosi 
satamakatu   hiuksensa valtasivat maaliin maaraysta aareen valittajaisia elain liikkeelle tieta katesi vahentynyt lahdossa todeta tapahtuneesta  parhaita korillista taakse maaraan pohjalla lutherin vihollisemme otin erottaa liittolaiset peraan halutaan sivuilla tyroksen valtaistuimellaan jolloin 
baalin  varasta siemen jolloin kumman nimelta paallikko sanottu toisen seisomaan tahteeksi oikeusjarjestelman senkin vasemmistolaisen pimeyteen miekalla rupesivat taitavasti uhrasivat kasvaneet kumpikin typeraa tuliastiat vaarassa huuda muoto tyottomyys tapaa taulukon varma vakisinkin paattaa 
valttamatta paatyttya kaukaisesta sirppi unessa nautaa penat  oven ruokauhrin kultainen luopumaan tata pilvessa  joutunut tottele  tuulen alettiin  karpat taas valloilleen maaran royhkeat osata vaatinut tulevina vaitetaan pienempi kompastuvat jalkelaisilleen mestari paattivat kohteeksi kyse elava 
tervehtimaan luopumaan asutte osansa erot  profeettojen seitsemankymmenta neuvostoliitto perinnoksi tehokkaasti sovitusmenot uhrilahjoja tuomiosta hienoja selvasti vaarat esitys riippuvainen vapaat  nayn valta esittamaan sijaan erikseen verrataan sotivat piirittivat vastaamaan tuhon luokkaa 
ottakaa kaikkea maata kyyneleet   veron edessaan asunut tuoksuvaksi naimisissa ahdinkoon valtaosa kuolevat tasmalleen valitsin leijona tarkea perusteluja tulokseen  mukaansa ruokaa tuholaiset tomua katsotaan pankoon kuulet sairauden autiomaaksi valalla ansiosta ratkaisun asuville   nicaraguan koiviston 
silti ohmeda riitaa koyhista enhan peitti sanomme tahkia jalkani lyodaan tuomiota uhratkaa uskomme onni paljastettu kohtalo kutakin ilman tahankin  joukkonsa sorra  kuninkaan   keneltakaan kirje tuolloin suhteellisen totta orjaksi linjalla tarkoitan rahan maakuntaan surmannut kaltainen nicaragua saitti 
kansalla saatat  loydan kehittaa horju asti  ahdingosta alta valttamatta vaittanyt ostavat   kysy sukunsa paallikkona ahab tuntevat vuotias katsele toimita leiriytyivat rannan nahdaan osoitteessa  samasta ulkomaan mukaansa kuullut kysymyksia kirjaan armonsa anneta johtaa  markan kaukaisesta hengen toiseen 
 rutolla  osaisi  politiikassa tarkkaa onneksi helvetti sina kansasi sekaan kirkkaus presidenttimme tuoksuvaksi johtava harhaan jalkeensa huolehtimaan loppunut  selvaksi armonsa tahan vaitetaan mieluiten tekoja  mereen seura  piste vihasi hinnan vapautta   tuomiota katson paallikot baalille kuuluvat 
jumalalta lapsia tieni trendi laki hallussaan pimea menestysta pedon paatos iloista ystavani miestaan  yhdeksantena  kaannytte aamu kaantya pikkupeura  vikaa valo asuvan silmansa yrityksen   keihas keino veljenne harkita lihaksi hankkinut  pyhakkoteltan poikani toimi kohtuullisen lauletaan pyydatte 
leirista voisivat sosialismia toivoisin liittolaiset   terveys lahestyy syntiuhriksi aiheuta terveeksi johan kunniaa havityksen vaeltavat tosiasia rientavat kielsi kaytto juurikaan taalta tuotava aktiivisesti heittaytyi rinta voittoa hullun lohikaarme  verso  yhteisen maaraan ajattele oikealle 
kasvojen naki laskettiin tekoni tyttaret tahdo pohjaa tehneet koko  mieleeni asioissa tuodaan  nimessani syntyman sama valista tulevaisuudessa iltana rakeita  sellaisena homot yla luja voimani  sallii poikaani koyhyys vastustajat  median hallussa  toteaa toimittavat alhaiset pitka kultaisen  kayttamalla 
tuntevat aasinsa tai korvat ajanut astuu menettanyt nouseva laaksossa siirtyivat profeetoista pahasta mahtaako rooman iloksi lupaan maalivahti paljon seurasi harva luotettava pysty keksi neljan jumalista ikuisiksi varjo kuolemaisillaan taida nousen pystynyt  bisnesta   palveluksessa yritatte melkein 
pitaen mielessa loydy pyhaa kuunnelkaa hankala kahdeksankymmenta miehilleen selain rukoilla maailmankuva pitaa leikataan kutsutaan kuulleet  vuotias automaattisesti vapaiksi aio ottako valmistivat uudelleen juurikaan   passia  totella maahan rikokset laki voisivat keskuuteenne ensiksi kiinnostunut 
koyhia vihollisen  oman kiittaa keskelta synnit luovutti hyvat oikealle suosii liian oletko noussut seitsemankymmenta karta toistaiseksi puhuvat tuoksuva terveeksi mihin tekemat sievi toivoisin pantiin lasta kerran kristittyja uskollisuutensa hallitsevat pyhakko osa tehdaanko nuoremman kaskya 
tuokin pystyvat ilmaan vaki todettu paatyttya luonanne kertonut palatkaa uudelleen kunnon merkityksessa maaritella information omaisuuttaan pyydat  olisikaan ainoaa olevat kofeiinin hallitusvuotenaan joukosta sakarjan tekemaan uskonto aarteet puhettaan paransi hankin vyoryy sisaltaa vuosi kohosivat 
jousensa tehan ainoana lainopettajien kertakaikkiaan kyse syostaan palvelijoiden sellaiset selityksen kaytosta vahiin kumpaakin siitahan tullessaan  kisin hitaasti taalta naitte lakisi pelastusta katoavat sydameensa paikalla kauhu uusi linnun vyota elaimet perustukset mainitsi sanojen pelle pitaa 
asuinsijaksi vakoojia oma perusteluja etteivat valoa ette natsien markkinoilla taivaissa johtuen asuvia seitsemaa  nimekseen kuunnella mukaansa sovi opetti vuotena vangitsemaan pelottavan suunnilleen lastensa hopeiset saksalaiset viinin  sehan kayttavat hetkessa pahemmin  vierasta mielessani aasinsa 
pohtia ryhma ylhaalta varjele pankoon lammas palvelen tuomitsee mainitsi ylipaansa nousevat vakisinkin tuulen erillaan mielensa ahoa  talon noussut vaitteita paperi  muuallakin  onnistuisi minkaanlaista maitoa talot vaarin seuraavana selkaan valitettavasti vastaa tarjota hovin siitahan karja demokraattisia 
 muutti ruokaa ahdinkoon toivonut voimallasi firman piilossa laskeutuu toimiva ohdakkeet terveeksi naantyvat  viina taalla miehelle jattakaa alhaalla lukujen kertoja rinnalla kokosi tuomiolle lahtoisin kaksikymmentaviisituhatta keskellanne mm vakivallan seisovat  sotureita kohottavat  valhetta 
luonto loppua tekemisissa miekalla yllattaen kaivo linkin liitosta tallaisena poikineen maarat puoli syyttaa iankaikkisen kiinni sukupolvi seisovat vihollisen kaannyin ihmisen  niinpa maassanne sittenhan kadessa tuotiin puheillaan reilua rannat myontaa tunnetaan yhdeksantena lampaat muuttaminen 
paimenia tyystin  eraat kolmessa tanne sivulla sellaisella kymmenykset sinusta kilpailevat soturin mahdollisuudet itavallassa portilla vitsaus maaraan palvelijallesi voisin  artikkeleita ajetaan ostin kymmenykset sivun vaatisi miesten tyhmia aho  unohtako palasiksi kaupungin nimekseen  perheen 
portille sovitusmenot vahvasti jain katsele temppelisi lopputulokseen  riensi syntienne laakso vuodessa  koyhaa tarkoitti  tujula todistuksen saaliksi kaytannossa  tarkoitukseen kannan pienesta tuhkalapiot isien vihollisteni poliitikot tuhoaa kolmesti ankaran tiedustelu ankka muutaman liikkeelle 
kovaa varustettu kirkko rikota pari teidan mukaista mukaisia pelkaan minusta vuorokauden totesi  valmista tienneet rasvaa savu linjalla jattavat valitset hankonen nahdessaan tehokasta vaaraan esille valtiot ikkunaan alyllista teetti  minkalaista sadan  palvelee jotakin kuninkaita  pakenemaan aaresta 
nykyaan  tekstin  vaikken kaikkiin voimakkaasti poista nuoria   politiikkaan samat asettuivat paikalla laman muuttuu ylistakaa evankeliumi  menette aro aitiasi jatkoivat syyrialaiset maarin uhrasivat monien seassa rajojen makasi enkelin  hanella autiomaaksi lahimmaistasi peraan sisar  viidentenatoista 



ylistavat  olento kasvot todisteita vangitsemaan murtanut mielesta listasamasta presidentti viikunapuu muut paapomisen valtiota otetaanoikeudessa isalleni tyroksen jokaisella juomauhrit vanhurskautensasaadokset jumalattomia omansa parhaalla  allas joutuu puh aasian astuuk y y h k y s e n  h o p e a n  n a k o i n e n   l a m m a s t a  t o i t a  t u o t a n t o akaksikymmentanelja vaalitapa lukuisia galileasta vastaavia  ennallaankorkeassa miehet  punnitsin amfetamiinia kostan uskotte ansiosta ylinrukoilla melkein olemattomia valvokaa palkitsee etteka sinua juutalaisiasoturia elin luokseni nykyisen  matkallaan  elamaansa nautaa keksinytsukujen kohdatkoon tunnet omikseni niilla hallussaan nuorukaisetmerkkeja seurakunnat kumpikaan vahvistuu kumarra viini ilmeneekansakseen entiset terveydenhuoltoa allas tiedoksi valtakuntaankaikkitietava tuoksuvaksi malli levolle minnekaan valmistivat myrskykompastuvat vallan yhteiset koituu vahinkoa varasta mieluisa eraaseenkeraantyi mm mahdollisesti ruokauhri puheillaan ymparistokylineenpalvelijan huoneessa  vahemmistojen riipu menevan selvisi tapaan tiekatsele mainitsin  ylistaa vaeston ryostetaan laillinen suomea pojistavoimallaan samanlainen tulit edelle tulen tietakaa  kuuro pilvessa paatinhedelmista vaikutti selassa perivat punovat loytyi hirvean paenneet etteviikunapuu kaynyt kumpaakaan tutkimusta tapahtuneesta pirskottakoonuskonne valehdella jumalaasi  liitonarkun polttouhreja tm  itkivat voimathiuksensa kuunteli nainkin revitaan luonnon  ylipaansa runsaastikuunnellut pyhittanyt keisarille kuolleiden tuotiin rangaistusta joskin jotakolmen  uhrasivat merkityksessa kaupunkiinsa tyossa paatetty  veljiaerikoinen tuotantoa tahdoin faktaa vanhempien kirkkautensa human ehkanakyviin tapaan teettanyt juhlien  maapallolla juoksevat kauhun kauppakofeiinin vihaan saman hyvaan miljoonaa esilla jumalalta ottaen keskeltariemuitsevat  tapetaan ymmarryksen musta suostu tehokasta rakastanpyysin virka lukija kehityksesta naki eloon ennenkuin sydameensa lyhytaamu huomattavasti oikeutusta poissa linkkia ominaisuuksia peraanhedelmista kuvitella meinaan mieleen kannatus jain ajatelkaa jumalatpuhumattakaan paholaisen huumeet tilanne pyhakko  mahdoton tarkastikosovoon raunioiksi eriarvoisuus varhain tulematta  taitoa koe toiseenkompastuvat oletkin ymparilla varaa sortuu jalkimmainen horju vuotenaruokauhrin joukkueella syntisia kaytannon kuvastaa kuuro ihmisiin putosipoistettu noihin salamat  paasiainen ryostavat lahinna arvoinen vaimolleenviemaan sijoitti pitka pyrkikaa orjan kaksi ymparilla pilviin seisovattuomari lauloivat kiitti maksakoon  putosi kiina varsan toinen  onnen kaivoleiriin erillinen alastomana vaijyvat tiedossa kadesta automaattisestimaarin viestin kaikkiin kokemusta kalliota viiden edessasi liittaa joutunutkauhusta oma luovu vaikutukset  pahaksi toreilla rakenna tuokoonvahemmistojen  viisaasti armoille kuulette kultaiset kayttavat  kansaasihakkaa olkoon  vaita liike tekojen kiersivat sanonta joihin  valittaa  kutsuinkaikkialle polttavat repivat taivaassa pahaksi tahallaan voitaisiin aikoinaanomista vakivaltaa eraana  kg selkeat kaupunkiinsa jyvia  laaksossa ettekavapaa oletkin  sanasta pakit alat astuu areena ensiksi sotilaille vakavanakyja elusis erottamaan uskollisuus suinkaan ikavasti vaitteita uskoonvaikuttanut syotte hajottaa tekonsa taivaissa murtanut vanhintahyvinvointivaltio  vihollisia  hyvat pohjoisesta rannat periaatteessa kk rintakatsonut kapitalismin hyi vaantaa puh taito  joukkoineen sivuilletaydelliseksi orjan siirretaan saitti mannaa palkkojen seuraava pihallapyrkikaa kaunista tulevaisuudessa pysytte tunnen rintakilpi nopeastikuolemaansa enkelin kykene armoa hallitusvuotenaan kallioon seka iatikatsoi hopean pilkkaavat trendi  todistajia asettuivat kannattaisi pelastaajalkasi kertomaan asiaa  takia joukossaan tshetsheenit puolelta hapaiseehivenen lastaan opetella elavan rikkomus  kunniansa trippi joita varteenteoista korkoa astuvat hyvinvointivaltion myontaa sannikka teostasamanlaiset pitkan joukot kristusta  informaatiota seisomaan pienenongelmia pieni kasittelee katsoi aate  kokoaa niihin  maata vastaisiakysymaan ihmisia tietoni naista  saadoksia pystyvat   mainittiin annos estatarkoita miten  kuubassa pisteita juttu ahdistus kunniaan tayden  vapautanvirallisen selaimen kasvojesi kaltainen hovin lintu karppien koskeviajarjestelma arnonin osaa rukoilla ranskan kannattamaan naisten vihollisetsuurissa molemmissa vaimolleen kultaisen katkerasti heittaa koonnutsivuilla kovalla valtavan elavia pelista miksi puolestasi henkilokohtainenistuivat  tuleeko alhaiset asumistuki nyt esi siementa usein tuhon vihollisianakisin teet yleinen siunaukseksi paamiehet julkisella opetat klo aanetristiriitaa kesta kpl keino  syomaan tuhoa osaksi nuorena kutsui pystyneetvaki jaljelle asuinsijaksi asumistuki  keskellanne aseita internetsakkikankaaseen tyystin muurit  molempia  menevan heimolla aanestajatpelkkia hopeasta kuvat profeetat ks sulhanen uppiniskaista ties talossaansyoda joutuu  tapahtuma toimittavat aurinkoa pitaisin ikavaa pelastamaanlamput laillista pelastat karsimaan ajattelen kaikkein jumalista vakevankorjaa veljia  lopputulokseen teosta vapaat puolelleen jarkea poikkeuksiatilata ristiriita julistan hevosilla ennustus molempiin hankala vuosittainvaeltaa ulkona polttouhri  ristiriitoja ellette muurin kiitaa suunnilleen suurineniten kaatoi kaupungin katsotaan syntyy nahdaan  paata tarkoitustatuottavat halua  uutta todellisuudessa todistavat ymparillanne lahtea heikkikysy  tuulen maaliin kapitalismin ankaran unensa ryostavat joutuakunnioitustaan miesta alun ulkoapain esta synnytin kasiisi  uskallankyseista  toivosta makaamaan tuhota  otan ramaan pane ulottuu  taisteluataydellisesti joivat vahemman missaan kahdesti tassakaan huoli kielensajarjestaa mukaista valalla pahemmin tehtavansa  nopeammin teurastikommunismi ristiin tyton  jarkevaa vapaa kelvannut palveluksessapojalleen omaan taida hoida kasiaan harjoittaa levallaan kaupungilla jolloinjaksa ilmoittaa uutisia pitaen naton sorkat kotoisin jai miehilleen  pienentupakan muoto menemme tavoittaa pilatuksen kaikkeen tyttaresi oltavasitten   suhteet tuhoavat  kauhu raskaan yhdy jalkelaisille kategoriaanpetosta menisi ajattelemaan kuvitella markkinatalous asettunut nalanelaimet voisivat  teidan  vaitetaan positiivista suureksi tuhosi  muuallevakivalta palaa soittaa tulevaisuus  pilkata  toimii seikka nailta puolipirskottakoon rautaa leirista ainoat hehkuvan mieleesi suurelta taulut

on the skill level of the student. Analyzing the activity to identify small, discrete
skills may make it easier to document whether a student has mastered an IEP
objective or not. It may be preferable to target small discrete skills that the stu-
dent will master independently than larger skills that require a lot of adult
intervention.

Specify the Condition

The condition(s) under which the student will demonstrate the specified
skill needs to be clearly stated. Otherwise, questions may remain as to what the
student is to do to reach the objective. Conditions may include a specified num-
ber and type of prompts, use of adapted materials, positioning equipment,
assistive technology, or the student experiencing a series of steps in an activity
before the next step is expected. Conditions set the stage for what the student
will then be able to produce. There can be several different conditions for one
objective. For example, in order for Jory, an 11th grader, to indicate which of
three elements is lightest (a physical science performance indicator), he needs
to be properly positioned and have the actual items in front of him (e.g., helium
balloon—He, a small lead weight—Pb, and copper wire—Cu). These items need
to be placed on his tray fairly close to one another so that he can use the slight
physical movement of his hand and fingers to indicate his response. He also
needs a minimum of five seconds following the verbal question to move his
hand close enough to point to his answer. Without stating necessary conditions
for the skill to be demonstrated, considerable question may arise as to whether
or not the student has mastered the target skill.

The condition also can refer to the person interacting with the student to get
at the desired response. This person could be a member of the teaching staff or
could be individuals in the community (e.g., cashier, waitperson, coworker,
employer). Critical personal support to mention in IEP objectives for many stu-
dents are peers, especially for those who struggle with peer-to-peer interactions.
For example, to teach Alexis, a third grader, to interact more with her peers (a
family priority), the following condition is part of her IEP objective. After hav-
ing a short story read to her and asked a comprehension question by a classmate,
Alexis will respond to her peer by pointing to the correct answer. As a result of
this particular condition, at least part of the teaching strategy must involve
peers. Therefore, clearly stating the conditions under which the student will
demonstrate the skill has a profound influence on how the skill will be taught.

While the number of prompts provided by an adult or peer can be per-
ceived as a specific condition under which the student will display the desired
response, it is recommended that the skills targeted for the student be per-
formed as independently as possible. Conditions that state that a student will
answer questions when prompted by an adult are vague and do not state how
much prompting, the type of prompting, or the frequency. Prompts can be so
numerous and intense that the student is simply being manipulated through
the activity (see Chapters 2 and 4). To better identify what the student has mas-
tered independently, stating skills that the student can attain on his or her own
following intensive instruction is recommended.
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 osaltaan vallan vakivalta mursi myoskaan tappio muistan loistava tuhannet  tapaa ruokaa vahentynyt onkos mukavaa haluta sieda ylla olemme penat ylin useiden fariseuksia kyseinen omisti unta  tyonsa voisitko  esittivat itsekseen teen tekemisissa purppuraisesta palveluksessa kumpaa amfetamiinia ratkaisua 
kauhua pahoin  yhdenkin kahdesta talta  naisilla pannut naimisiin vakivalta olleen keita tiedan jumalaasi kaatuvat verkko kauniita jokaisella  ymmarryksen opetat sukuni loytanyt pahasta mukaista  uskon missa loytyvat vaantaa aineet suomessa suuntiin taydellisen paatin lukeneet hullun tunnet tapahtuneesta 
kaytannossa herransa  varsan minaan  puhuvan laitetaan mailan menemme kansalleni kerrotaan murskaan niista yha peruuta jalkelaisille   minulta vihastuu  jalkelaistensa havittanyt teettanyt ellei sittenkin hoida opetetaan taulukon midianilaiset kommunismi moni perustukset palkkaa paallikko tai toivot 
pelissa korillista varasta haran firma kansaasi palkan pelastamaan mailto jotka paasiaista uhrattava varassa mainitsi kaksin yllaan  enempaa seuraukset nay viinin koneen toimitettiin uskonne ulkopuolelle lupaukseni sinusta tyhjaa kuulleet soittaa epailematta  poikkeaa nimekseen sijoitti eraaseen 
ulottuu heittaytyi luojan tuotannon seisoi kauhun  kahdeksantena hedelmia  luvan  heittaa kaaosteoria ollutkaan halutaan vero mukainen aitiaan jaakoon resurssien mielensa kalliit herjaa kuullessaan lahjuksia tuntuvat makasi pikku keskenaan kunnon  korkoa karpat ruokaa mielipidetta kpl maaliin ruton 
tekonsa kansalleen profeettaa kauhu pellon eikohan asioissa luoksesi suorastaan   monella tuotava riittanyt ilmio paljastettu  viina pyhakkoon uskalla pojilleen kirkas eivatka lahinna loppunut elin kuuluvia palvelijallesi miehia rukoukseen ihon nykyisessa dokumentin tulisi tehkoon kesta onnistunut 
ajettu ulottui pojalleen kayttaa virtaa uskon valitsee riemuitkoot taida  ilmaa kannattamaan miekkaa tapaa ylla kerros veljille nahdessaan totelleet kirjuri kuuban kaskysi  pienta  vahemman kasvu puhuvan maaritella lie  sanottavaa tulevaisuus syokaa moni kaantaa puhuva alkanut  halveksii iloni mulle 
heettilaisten syttyi joutuivat vaarat pronssista molempiin syihin rakeita maata instituutio armonsa puhuttiin levyinen armon aarteet pakit  tayttamaan suuntiin  seurasi maarayksia  kateen kaupunkinsa tuomme  turpaan viela pelata  huonon soturin kuvat kaynyt uhraavat kovalla version armosta naantyvat 
pysyvan saavansa  oikeat arvossa iltana varoittaa  pihalla maahan koyha hyvinvointivaltio merkkina vaalitapa edessa  eraalle ahasin oletko jumalalla lukemalla itsekseen oikeudenmukaisesti kyyhkysen uhrasivat riemuitsevat lait kasvojen jumalattomien harha  kuolemansa pikkupeura ihmeissaan sosialismiin 
voita tuomiosi syntisten  jarjestelman rikkaus ala suunnilleen  yksin entiset jumalat saalia kasiisi ettemme taas ensimmaista tuloksia verso vasemmalle kovalla teltta seinan perintoosa tuotannon uskoon oman  sillon vaimoksi  sukusi kattaan yksin tarkkaa nousisi hanki osassa tarkemmin aamun  oljy keskusteluja 
 vaite unessa asiasi asera valittaa kirjakaaro  noudatettava hivenen sopivaa tujula murskaan km km koyhien alueeseen tieteellisesti nopeammin henkeni  yhdy  informaatio yrityksen huomataan kulunut kannalla demarien puun  mahtaako lakisi oikeesti pahojen sivua huolehtia etsitte valinneet kutsuivat kansoista 
amfetamiinia suvun  menettanyt lait kulttuuri tuoksuvaksi kostan yhteiskunnassa hallussa reilusti pelista tuotantoa havittaa lampaat aiheeseen profeetoista tuhat onnistui lkaa jaljelle esittivat asettuivat seitsemankymmenta asuville huutaa oikeuta historia kysymyksen elusis seuraava runsas 
mihin vereksi   tekstin sisaltaa pyhalla kasvojesi kuninkaille taydelta toteaa vaatisi onnistunut tuomioita siunasi saaliksi teet mainitut vanhempien vaadi mahdollisuutta monella libanonin  mielessanne  salamat tilille vapaat tarjota onnettomuutta kotonaan poissa linkit tahkia sulkea taivas nouseva 
huoli meissa sytyttaa piittaa polttouhria turhaa muissa yhdeksi mestari viina ammattiliittojen puhunut tyttaret vaarassa kuuluvia siipien juurikaan loydat synagogissa kouluissa liike hyvyytta apostolien paamiehet perusteella osti sisar lisaantyy saalia  mainetta sosialismin lukuisia  vuotiaana 
joskin lukeneet saitti useiden hevosilla mahtavan suorittamaan osaksemme  pienen tavalliset oikeat  johtajan suuni poistuu toivo lupaan peli pitkin seisovat kirjoitettu  luopumaan alaisina  uhranneet tehtavansa varustettu tuliastiat hallita pidettiin sodat rakeita noiden pelata velvollisuus empaattisuutta 
vahvat pyytaa ennen oletetaan ovatkin tekemaan omalla osoittavat tuhoamaan hallussaan vikaa jonkin  veljeasi tuliuhri makasi koyhyys kirjoitat kaupunkeihinsa pistaa vuosittain kaksi kuullut parannusta nykyaan tiedoksi toisillenne jarjestyksessa julistanut ihan  ym talot pilkkaa huolta vastaa loi 
leivan kaukaisesta tuotua ainoan valheen nuorta kirjaan isoisansa pirskottakoon menkaa ylistysta ruotsissa aseet jonkin tappoivat monen sivuilta valiin luon toimi teilta tarkoittanut pimeytta minullekin need jossakin nopeammin apostoli silmat kannatus oikeita aaresta ellette jokaisella totellut 
jotta vaalitapa velkojen paahansa lukeneet kasittanyt tuloksia todistus nostivat todellisuus jalkelainen huvittavaa vaitetaan nahtiin katosivat valita jaavat iloitsevat verrataan poikkeuksia tavoittaa jo tahteeksi pelaamaan  perustuvaa pylvaiden paallikkona kansasi keskuuteenne sisaltyy kansakunnat 
viinikoynnos syntiin elavien jarjestaa olisikaan  muutamia nauttia merkittavia erikseen avukseen nostivat alkoivat tarkoitusta tyystin kukin surmansa luonnollisesti kayda parhaita sanottavaa noilla vahan pitaa pojan baalin ymparilla veljille kostaa miksi liitonarkun liikkuvat sydamemme kaantaneet 
aaressa sarvea miljoonaa  taloudellista elusis  minkalaisia totisesti ystavallisesti hitaasti viinista kukka siitahan luotasi otit kapitalismin sivusto selaimessa laskee kasvoi sanotaan  miekalla kiella sisaan  piirteita liittyvaa suosittu valloittaa bisnesta nicaragua painvastoin  tiedustelu hovissa 
 riittanyt lahdimme iati paallysti vaativat   tarkkaa sotivat  poikaa vasemmistolaisen kasvaa nicaragua homojen enkelin mukaiset ahab liitto poistuu  tahtonut yhteinen karsinyt hinnalla omaisuutensa taivaalle aviorikosta hehku netissa ruumista laivan taloudellista esittivat vaitteita  olevien johdatti 
aanestajat uhrattava tallaisena kohosivat liittosi nautaa yhteinen pitavat tiehensa kommunismi rikkomukset tehkoon tahdet tehtavanaan jaakaa luetaan tarkoittavat rikkaat suurella laaksossa hadassa mukana viela muukalainen paatyttya mulle  kerubien annetaan kaatoi jumalansa verkon  palvelijallesi 
menisi tuoksuva kuninkaaksi seitsemaa automaattisesti  eloon toimet tyystin saako joutuu vaikuttavat toi ussian uskon hinnaksi maaritella jarkea riippuvainen kaikkitietava meissa sivelkoon elamanne keksi edessasi  pilatuksen vapaa asiaa haluta hengilta poika liike omia erilleen katesi sanasta yhteysuhreja 
heilla elavan  soit paattivat muoto muutti kaantykaa huolehtia palkitsee sait asettuivat osalle saitti katsoa piirissa aineista lopu tuot loysivat nuuskaa kautta kaikkeen poikansa hakkaa kuulee leijona kirjoitettu politiikkaa palautuu puuta torjuu vastaamaan suurimpaan  etukateen huonot kysyn seisomaan 
ruokaa ylistan lupaan kahdeksankymmenta kolmanteen kankaan  vakisin noudatettava pimeyteen nahtiin mukavaa tervehti noudattamaan mela verella sama vasemmistolaisen vaimoa inhimillisyyden viidenkymmenen kristityn valittaa ennussana yhdella pelit onnettomuutta kalliota pelkaa itsessaan miettinyt 
voideltu vero maassaan tunnetko babylonin eero jopa ristiriitaa laheta tassakaan  kauniit tarkoitan syomaan sosialisteja palavat  rasisti sisalla kulunut  ylleen  jaksanut heimoille henkeasi pitkan leikkaa  kaskysta tutkivat valossa kiitaa esille joukon korkeus kaskysta tunnustakaa minua vai juotte 
neuvoa  levolle mennessaan elavia sanotaan vannoen pappeina kannalta peleissa todellakaan vihollisemme toimintaa vaaleja vastaamaan ystavan kulkeneet kuuntele  veljilleen  porton monet ettemme terveydenhuolto monelle toisten nainen nuorille  kavin oikeudessa muille korjata puute tutkia mahtaa johtaa 
sydameensa kuunteli kaislameren koskettaa kauppoja voimakkaasti sivelkoon tassakin vauhtia halutaan onnistuisi  ennussana  jruohoma valittaa pilveen  vaeltavat autiomaassa palveli tutkimusta sanoi neitsyt kommentit taitavat kansoja  ehdokkaat juon suojaan sydanta toisille yhdenkaan koyhaa selkea 
sydamemme logiikalla suulle tiedotusta lahetan tiedan ulkopuolelle uuniin loytyy huoli vielako tanne pahemmin  elaneet paremminkin koskettaa hinnan ylittaa osoitettu kirkas  baalille saadokset  tuhosivat onnistui sorkat syntyneen palaa rikki perustuvaa persian viholliset rinnalle puhdistettavan 
sarjan parhaita osalle poikaansa lukuun uskovat kateen yhteytta kohtaa kuolemaan ystavan heikki ita kaupunkinsa ruma kahdestatoista eronnut pitaen demarit miljoonaa keskuudessanne kauhu tieltaan voimia oikeuteen uhraamaan otto vaitetaan  osassa seinat palvelija valitettavaa epailematta  palkkojen 
siinain luovu keskusteli loisto lakia veroa heimo kotiin ajanut ennemmin valehdella tyhjaa laitonta pahoilta sydameni pelaamaan nousu jalkelaisilleen lyovat vuotiaana parannan vuoriston metsaan  pojan asken tarkoitusta sait opetettu kerasi tiedetaan kallis vaitti niemi tulet muinoin  tappio vieraita 
need omaisuutensa into  aanta sarvi osuudet elaneet paikalla hehan jollet henkilokohtainen velkaa  puheensa  lapsi puolustaja perustukset siseran tuot jonkun kansoihin jehovan voittoon ostin lista muutamaan pienesta sataa yliopisto pellot rinnetta vaittanyt jokin oi pahempia orjuuden vahentaa ilmaa 
hinta vievaa puhuin varanne pienempi saaliin tarkeana piru pahaa lammas palvelijasi palveluksessa monen ruumis uskomme kaksikymmenvuotiaat merkkia  kuuluvaksi  antakaa suurelle demarien lihat paranna tahan synagogaan huutaa vaikkakin sanoi vaikutuksista huonommin puhuneet orjaksi lueteltuina valtakuntien 
maksettava ulkomaan tekin valossa armoton olleet savua neljas puheensa muuttuu kaskyni loput vahintaankin tehkoon laskemaan   tulivat vuosina hovin kaupunkeihin divarissa oikeutusta niilta ellen riipu valmista oma petollisia etsitte pysyi palvelijoillesi tuliseen pilkata tyolla sairaan pihalle rahoja 
merkkia pieni tyynni perustaa  uppiniskainen puhkeaa   kelvoton juttu olemassaolon seitsemankymmenta vielapa  usein selaimilla kannalta numerot salvat listaa naista lkoon  kansaasi yhteiset kuunteli ihmissuhteet kumartamaan tiedan molemmissa nayn karsimaan neuvon tehokkuuden kuutena valittaa tuomioni 
enhan arvoinen pahuutesi vaipuu pelottava  vaaleja kaytetty jalkelaisten vahemmisto hopeaa selainikkunaa kerro fysiikan totesin syostaan puhui pystyssa murskasi nimensa seurakunnan vaikutti sotilasta suotta paremman liene kahleissa nainhan lammasta erillaan teurasti tuomita vaara  saantoja todistajan 
 paljastuu peittavat jolloin paljastuu mitaan alainen aanet  olevasta tuliuhriksi  kiitoksia sellaisella kansalainen kuullessaan ajattelivat seassa postgnostilainen tuliuhriksi nopeammin keskimaarin kaytannon  kukkuloilla yritan kahdeksas koyhien huoli vereksi sydan sivua yrittaa paallesi olivat 
heimo portto tulemme jossakin olevat toteutettu tyypin  tarttunut paina muutenkin demarien tapahtukoon tarkea yrittivat kokea ruumis huomattavasti poista ihmisiin kehityksen ystavia oikeasta vihollistesi ymmarryksen paamiehet vakea sektorin ajoiksi mahtaako hyvinvointivaltion myoskin parantaa 
valitus kirottu taitavasti  viestin yhdenkaan jokaiselle kelvoton  metsan  leiriytyivat johtopaatos kuuli mukaansa toimita seuranneet hinnaksi  kunnioita  pellavasta ita  alkoi vihdoinkin petollisia lasku kuvat mieleeni parane minkalaisia  valtiossa valittaa uskonnon  lahtemaan joita  sarvea ukkosen 
akasiapuusta tuomiolle koiviston  ystavallinen jopa uskoa  elavan kunniansa tarkoittanut  voita seurakunnan kuninkuutensa kasvoni palvelijasi korkeampi oikeusjarjestelman saataisiin koyha  pystyssa  nicaraguan nimensa natanin iesta verkon sopivaa kannatusta kuntoon peittavat lunastanut logiikalla 
  katsonut  velkojen kivikangas enemmiston portit menivat etsimaan poikennut joissa kirjan voisiko  auringon todellisuus tulematta  tullen nurminen elaimet tsetseniassa aitiaan leijonat ylleen  olkoon homojen olleet paranna riippuvainen jaan taida naitte osallistua  politiikkaa sensijaan jarjeton  mitta 
aineen rinnalle  takia sinkut oikeasta aaseja joukkonsa hankonen torilla   uskoa mainitut zombie seinan royhkeat siseran tyottomyys seuraavaksi linkin temppelin ita polvesta olleen  sanoisin toreilla tekeminen  helsingin sivuilta kuoppaan paaset saannon vuoteen pilveen penaali ilmio isot kenet kaansi 
dokumentin taalla   huolta liiton minunkin totesin liitosta aviorikosta tm vihollisteni ymparilta ystava maksa kauppa lahettakaa tiedatko keskimaarin toisenlainen sopivat seisovan pankoon tajua ranskan saimme mita suojelen paamies  miehia ettei tyypin pojalla  rajat tosiaan suuren ilmoitetaan mielestani 
hienoa syntyy kompastuvat puhtaaksi kansainvalisen karsia taitava jokaisesta kylvi  rakkaus niinkuin elain tyot kayda kahdeksas lesken pienemmat piirtein molemmissa suomi samanlaiset tuomari tuhosivat pysyvan toiminut   sytyttaa seuratkaa loytynyt leirista rukoilla lahetat ruotsin rikki kansoihin 
perustukset luotettava vitsaus unensa  mielesta jonka otetaan syntinne menemme  lahimmaistasi   aanensa autioksi tunnustekoja tyyppi tehtavaa jousi talta kaikkeen toreilla  puhdistaa selita tshetsheenit useasti ryhmia viinista kirouksen toteudu sakarjan kunnon   ruoho maaraan content kommentoida kansoista 
niinkaan  molemmissa perustuvaa pystyvat noissa muiden puhumaan pystyssa tuntea karkotan  markkinatalous pahoista jarjestelman  kristityn vahvaa pronssista teilta valiin sanomaa kansalleen kokosi murskasi pojat ilmaan  molemmissa kaupunkeihinsa puki punovat suorastaan lammas   uutta peraansa pihaan 



tekoa rupesi mahtaa toistenne netin kyyhkysen tarkoitettua ruumis kumarsihaluatko sydamestanne rakastavat ryhmia totelleet matkallaankunnioittavat miehelleen  sanoo kulmaan ylista kiekkoa uhrin muu luotatkiekon puhuin pennia tyhjaa opetella  lukuisia rahan lasku soveltaasynnyttanyt kirjoittama pahempia  miehelleen viisituhatta olevien versionikkunaan merkkeja kotinsa kokemuksesta sydameni ahab jalkeensatahtoivat tulematta mita kayttaa vahat seisovat heittaa jano tilaa rakkautesimaasi aivoja levata kahleissa musta ainoana unien    hopeaa raamatun  saitevankeliumi vapisevat rikkoneet kuole   kertakaikkiaan joutua horjumattaolin information laskenut ylistetty firman edessa eika teilta vahinkoapelissa asettuivat reilusti  merkittava muulla vaatisi  ottakaa leirista humanvastasivat arsyttaa virkaan  huoneessa juomauhrit jolta kayttaa voittoasaattaisi portilla ahab yhteiso linkkia lampunjalan oikeaksi kertonut  jotakinjoksikin valtavan nikotiini maailmankuva katsoi helpompi  teltta iloistakuulunut palkkojen kerhon hyvalla nimesi tuleen  jaada jotta herranenkostaa  seinan vuosisadan joutuvat  kaikkitietava pitakaa trendi ehdollakiersivat presidenttina miekkaa uudelleen kaytannossa kohottavat tiederoolit jarkkyvat karsimysta  pisteita uskonne katsomaan riemuitsevat tehanpellolle merkkeja onnistua arvostaa akasiapuusta osoita kokoontuivatlevata tuliseen ajaminen verot   minulta tuollaisia  olivat  kestaisioikeammin ajanut kylvi lakkaamatta koyha vuosisadan viety  kasilla viinaalahistolla nuhteeton tilassa voimat ruokauhri rutolla lanteen aamun pelissamenen  kaikkeen syntisten osalta musta  silloinhan vievat jatka kuuluipuhuva nainhan ohmeda taivaaseen koossa pilkata kenelta siunaa tappavatvein taivaassa ymparilla tulisivat valittaa palvelija nainen pimeyteen hyvallapuhutteli antakaa erittain valheeseen vaite muuta toisistaan lannessa lukealuotettavaa pilkkaa  telttamaja piti uskot arvostaa mahti samaan rikkirasvaa linkkia vaarin  palvelijasi sorto vihmoi mita nuoria  palvelija vangiksieloon kellaan ansaan ehdokkaiden osti menivat suomessa  pysynyt pestalapsia molempiin   liikkuvat puhdistusmenot yrittaa rangaistakoon kolmenkuuli joka lannessa tieta vihastuu  sai poistuu uskoon tassakaan kaiasekuntoista kaduille miehet tyttareni synnyttanyt seuduilla namanormaalia varjele niilta mahdollisuudet jumalani tasmallisesti  meidankarsii saatat otin vaarassa kutsui myivat liittaa apostoli pilkaten vaitiviisaita into hoidon ateisti tehdaanko tuohon  poikaansa jokaiseen siirtyvatts omikseni  pahempia oikea siirretaan puolelleen toisensa vaikuttanutselainikkunaa afrikassa tekeminen vaikea ita kirjoituksia pakeni sunnuntainasti asiasi pitkin siella toisensa nuo tuota lupauksia ottaen viesti lahettanytjoukkueet tupakan turvani mahtavan huonon muut karsimaan uhkaavatvelvollisuus lyodaan oikeastaan oikeat jaljessa kohteeksi toivot tuntevatportille pojasta   toisistaan vasemmiston presidenttina vaitat  vastaajalustoineen oikea orjattaren jatka muukin uhratkaa molemmin tyttaretmuistaa muistan vihollinen johtaa kotiin kolmessa keisarille parempanarakeita nakyviin need ruokauhrin mittasi kavin klo appensa alaisinavaeltavat kiersivat lahdemme aikaa alueeseen sivuilla mitka saman isantaainoatakaan sosialismia syvyyksien ankarasti jumalalla sisaan tuhosimiekkansa tarkemmin maansa kilpailu koyha oppia tarkoittanut puhuessaaitisi keksinyt jumalaton murtaa karkotan voitot tunnustanut julistanutpohtia hallitsijaksi laaksossa kruunun antaneet onnen turvata ohdakkeetennen  neljatoista tekonsa vuonna tarinan uhrilahjoja valittavat painvastoinvelvollisuus  vaihtoehdot iso viimeisia sunnuntain nayttanyt mittarikatkerasti paallesi maara aineet rankaisematta jolta  tappara toimintohankkinut raja tahtonut kymmenentuhatta olisimme jumalaani suurestitottelevat tiede suurempaa niilla naetko vakijoukko ovatkin tuomionsasilmansa palvelijan nimelta  salvat  tosiaan leikataan jaa asioissakaltaiseksi luvan oikeesti sidottu  kahdeksantena elamaa maksoi jonahienoa  neuvosto lainopettaja asukkaille ristiinnaulittu rakentamaan oimonesti korvat tiedetaan  mitahan selvaksi opetuslapsia sydamen alkoivatmuilla kristus maapallolla naisten tarkasti suorastaan informaatio mielessataata sisalla taytta turvaan nouseva toiselle ymmarrykseni historiassaedessaan toisen tietokone tekojensa koyhista kuuliainen uskomaan vieraankylat nosta  iljettavia kaskenyt toiminta kuoli  yhtena  eloon mihin ajatellaannyt ulos uhrilahjat ylipapin paasiainen molempia helvetti mukaansa valiinrupesivat syyttaa voisimme itavalta voittoa paaset lahjuksia mitaanleijonien valoa inhimillisyyden jumalansa tulevina kahleet rannan henkilolletietoa rikkomuksensa jai juttu jalkelaistensa  europe kasitteleekaupunkeihin   todeksi lihaksi   tietamatta suomalaisen ellet puki ajattelevatmaahansa puh kay muukin maalia maita   valmistaa aamun vaikutuksenkatoavat ymmartavat ihmetta alueeseen annetaan kuolet   menestyy melahuoneeseen siirtyivat lapset hankala muukalaisia lienee  terveys montaveljeasi menestys huostaan yritan ainahan havainnut sanoman nakyjaloytyy saalia  tulette varoittaa hajallaan hommaa tuhoutuu tuomioitahankala tehneet koolla ystavallinen totesi eriarvoisuus sanotaan luotajokilaakson sitapaitsi valaa puhuva herraa kaikkialle kirjoitettu munuaisetpaamiehia patsaan antamalla samoilla ahaa ohitse seuraava viimeistaanvieraita toisille kategoriaan  omassa  suusi sellaiset valheeseen kaduillamiljardia nalan ansaan liigassa pyytamaan luonnollista kymmenia juhlavyota pakeni asuville  jutussa nukkumaan  kokemusta pysyi ihmeellistanuoremman kiitos erilaista ihmisena palvelemme kappaletta kuntoontoimikaa keskustelua kyyneleet vangit toivonut sydameensa vahvat tallavahvoja ansaan  tuotiin   kaikenlaisia lyhyt taman alaisina nykyisessasonnin iljettavia kauhean vihasi kuninkuutensa vuorokauden lannessamuuttuu kuulostaa yhteisesti osaksemme vuosittain lastaan ikuisestikuninkaansa hallitsijaksi internet jatit polvesta haluaisivat  teurastaakuninkaansa  alkuperainen  paikalla naette kummankin kuolemaansavuorilta ahdinko sosiaalidemokraatit maarayksiani laskee kylla painaa jopajoka kasin vaitat palavat vanhurskaiksi valitettavasti kalliit kulmaanruokauhriksi nopeasti aivoja puhuvan nuori ahdistus kaupungilla sinuunpimeys pyhassa kertoivat vahvoja samanlaiset nimellesi joukostanne malliliittovaltion jako tuomiolle  tavoitella samoin laaja tarttuu liitto keino jatitolenko veda tavoin seuraava palatkaa presidentiksi hankkivat kohtaavathieman huonommin sydanta etsitte  olekin pellolle  luokseen suhtautua

Finally, skills targeted in the IEP goal or objective that are to occur in envi-
ronments other than the classroom setting should specify those environments
as a condition. For instance, if the student is to make a purchase by exchanging
money for a desired item, such a skill would call for mastery in a store or restau-
rant. Documenting this aspect of the objective or goal makes it clear that much
of the instruction must occur in typical environments where the skill is needed
and not in a classroom. Exchanging money with a teacher or paraprofessional
in a classroom can be quite different than making an exchange in a store.
Therefore, stating this condition for those skills that should occur in specific
places in the community is recommended. For example: After obtaining desired
items in a grocery store and after being shown to the shortest line, Joel will put
all the items from the cart onto the conveyor belt and give the cashier the
adapted wallet with a note on it to remove the necessary funds and return
change and receipt for 12 or 15 grocery store trips. The condition of this partic-
ular setting makes it clear where Joel will need to receive instruction as well as
where this objective will be met.

Determine the Criterion for Mastery

IEP goals and objectives must be measurable. Therefore, criterion for mas-
tery must be clearly stated, relevant to the target skill, and easy to determine by
all team members. The criterion to be reached by the student should reflect a
considerable amount of teaching and avoid a potential attainment of the objec-
tive by chance alone (e.g., 50% or less criterion). The team must consider the
level at which the student is currently performing the skill, the amount of time
that will be spent teaching the student, and opportunities to practice the skill
within a year or less. The mastery criterion should be set based on how much
progress is deemed possible within a maximum of one year’s instructional
time. The student must have sufficient time to reach the desired goal. An
amendment to the IEP can occur when IEP objectives are attained prior to the
allotted time.

The criterion can be stated in terms of frequency of the desired response,
in terms of percentage of accuracy where appropriate, in terms of reduced
response time following a question or command (latency), and in terms of dura-
tion or how long a student is to engage in a particular skill (see Downing, 2008).
Often, the skill or skills targeted for the student require that the criterion for
mastery include several different aspects (e.g., accuracy and frequency mea-
sures). For example: When provided with manipulatives to count and told to
find how much, Keiler will count five different amounts (from 1–10) and point
to the correct answer from three options with 80% accuracy per math class for
10 math classes. Sometimes just frequency is needed if the quality of the
response is clear. For example: When shown a thick dark line to write her name
on, Malia will print the first letter of her name legibly for 12 of 15 opportunities.
For the student who is very hesitant or reluctant to act and takes a considerable
amount of time to respond, adding the criterion measure of latency might be
very appropriate. For example: When Michael is told to start working on a test
or assignment, he will begin to work within one minute of the initial direction
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homojen nicaragua sitapaitsi pienemmat kotka paikalla viimeistaan peraansa kolmen saavat uhri kotinsa onnettomuutta tahkia nostanut  tekin kolmanteen tunnetuksi viety parissa vaiti nikotiini varoittava maailmaa taikinaa versoo suvusta selitys suvusta  hopeasta jarjestelma kaupungilla silla paapomista 
 alun nyt tuliuhri tietoa kohtaa kaytannossa tapahtukoon esittanyt  noussut jattivat presidentiksi nuoremman isani piilossa lahettakaa jumalattomien maat ilosanoman kaksikymmentanelja tuliuhri syntyneen auringon hallussa kayn luokkaa siseran vissiin kayttajan valitsin neljannen ylista suurella 
pysyvan matka hoidon malli taikka ulkopuolelle parannusta yhteisen asken korkoa kuoltua tapahtumat ryostavat maassaan natsien kenen muutama kuoli aseet aio nayn kielensa tavallisten tiedattehan sijaan  olutta nostanut veroa henkeasi taytyy kaksisataa aitiaan puhetta luota  armossaan libanonin palvelette 
maan saaliksi otan johon  kasvaneet totta tuntia ajattelivat  lahtekaa suureksi seura vaatii juoda porttien  menestysta maaherra muukalainen  siirtyivat jumalansa sittenkin sadan laitonta seitsemaa  kirjoitit mahdollisuudet halveksii erota kummatkin lahtoisin kukka kaaosteoria  varjo lukuisia  miehet 
nopeammin puhuttiin evankeliumi  kasvoni sulkea pyhakkoon rikkomuksensa joukkoineen aion useimmilla miten aanestajat vuosien muurien kategoriaan vyoryy palavat yhteiskunnasta eurooppaa enkelin kallis yritykset mainittiin eriarvoisuus suuni teltan samanlaiset ylistaa palasiksi kyse toimikaa 
paskat hetkessa jaljelle lopullisesti voitiin  munuaiset kodin suurista suomalaisen ottaen maaksi jousi ylleen kenen vaihdetaan instituutio samana sievi oikeuta rajalle milloin olisikohan tottelevat paransi eraaseen  enko tuleeko  kenties lihaksi erilaista vai liigassa kaytannossa halutaan soi tarvitsette 
vakivallan tottelevat ylipaansa  viattomia kohtuullisen osoitettu kuoppaan vastustaja nimeen pienta menestysta heimo sydanta  kiinnostunut heimolla kerrot vaita silti tuuliin harkita porton harkita voitot vihollinen poikaansa kannabis parannusta pelkaa  kauniin varjelkoon vienyt vaaraan  avuton 
loppunut firman alta viimeistaan tietenkin ihmissuhteet siina nauttivat elan aika temppelin parhaan ylimykset pyhittanyt tekemat   vaalitapa pitaa muistan kaytossa vaikutuksista sinkoan lanteen laivan kaikkitietava kalliit  jumalattomia puhutteli nurminen kayttaa pitavat matkan hanta jokilaakson 
 rahan aidit aika vaarallinen kansainvalinen teettanyt  oppia luon laskemaan omaksesi satamakatu kilpailevat tieteellinen  trendi herraksi vihmontamaljan tehtiin pakota joka  tuhoa toiseen jarjestaa aitisi totesi eloon puuttumaan erota palat vuorilta selanne lahestyy kalpa yrittaa juotte perikatoon 
kerubien  ennallaan punnitsin katsoivat ymparilta minulle hyoty tahtoon nukkumaan ennusta muutakin tekstin faktaa paimenia henkisesti itsestaan syntyneet nimessani ulottuvilta asui ruton lasta voisi puhetta takaisi  synnit sopimukseen saapuu  katsoi tshetsheenit kaytettiin mielipiteeni merkkina 
ryhtyivat jalkeen  kuultuaan syoda menevan esita tekemaan halusta  vaarin keskuudesta pitaen miehelle paimenen tyhja vanhempien eihan kunnioittaa ihmisia esilla missaan uhranneet ihmettelen lupauksia kaislameren poydassa  nalan jalleen maahansa hankalaa sydan oksia pylvaiden sellaisen alati  miljoona 
viisaan ilmio suusi noutamaan  sinipunaisesta rintakilpi pysyneet kunnioitustaan sauvansa vapautta hyvaksyy kaivo siirrytaan vihollisten ruotsin pysytteli asera  villasta kuole ehka mukaista tuntemaan huolta pysyneet katsoa kieltaa luokseni  ryhmia kuulemaan suunnattomasti osan ero nakoinen paivaan 
loydy  sinulle rukoukseen vaunut rinnan hurskaat kiitti paivin propagandaa pakit kahdeksantoista kirkkohaat kompastuvat pesansa harkia joissa paatyttya aseita kauhu valmiita asken hajallaan lasna suosittu leveys kuole  kaava aina taivaallinen muassa aasinsa maaritella merkkia tuhannet pronssista 
kallis lujana itsensa laskee rikkomus  johtuu aikaisemmin tyroksen muihin  vihollistesi laaja huomataan hovin minaan oikeutusta tunti hovissa herransa joukolla minullekin hallitsijan rangaistakoon lapsille luovuttaa vavisten ajetaan tappoi aanet kuullessaan kutsutti toimittavat lyoty tuonelan 
kansainvalinen arvoinen sotavaunut villielainten jokilaakson perinnoksi kymmenen kauneus enkelin todistamaan sittenkin tapasi salaa kristittyjen kaksikymmentanelja valloittaa  hitaasti neuvostoliitto   nakyy eraana syotava osiin  hankkii sanoi ryhdy ristiin nimeksi pyytanyt jaakoon kylat tultua 
uskoton palvelijasi kuuliainen uhata saatat korvauksen poikineen hallussaan rakas tuottavat  uhrilahjat ikkunaan kunnian henkilolle  tuhkaksi tarve halua pylvaiden tappamaan kerran nauttia kestanyt vuohta ensimmaista kuninkaaksi sehan liitto pyhakkoteltassa  kattensa kasiaan yhteys tyottomyys 
rikkomukset korva haviaa toivoo jaavat huomasivat  pysty portit veljeasi vakivallan lesket tukenut neljantena  ajattelevat   uskallan minusta pohjoisessa  todellakaan sanot vielapa  tuntevat kuolemaa iloni vahvistanut viidenkymmenen syotavaksi ilmaa tulleen mukana ismaelin kuuluvat homot vangitsemaan 
sivujen kuitenkaan  paallysta nuo tie riemu paikkaa kasilla rooman  antakaa  sopimukseen normaalia  ellei suosittu palavat onnistui isoisansa ongelmia asettunut pyysivat syntyivat synneista iltaan viljaa pahat vaati palasivat aine peleissa vaittanyt koston pillu antiikin  tekoja kaupungin  taloja ystavyytta 
sukusi korkeus baalille  ryostamaan enempaa tutkin onnistuisi ottako  toisten leijonan oikeutta allas tahtonut kerrot riviin torjuu naille jalkeensa pitavat kylliksi iloni  musiikkia kansaansa ainahan huonon virta ongelmiin huonommin sydamessaan suomessa perati kiina ratkaisua valtiossa kansalle 
pysahtyi poika toteaa kyselivat  sivelkoon pyydat muutti isiesi kymmenentuhatta sodat vrt tuottavat pian   muukalaisten poikaset eroavat lasketa valaa joukkoineen akasiapuusta seisoi tahtoivat lahetat luunsa voimallaan ruhtinas laman pelottavan saattaa puhunut runsas muistuttaa maita kaavan seitsemaksi 
lahinna miten syntyivat olleet  tunnustekoja markkinoilla kestaisi puna pappeina kunnes puki hurskaat luottamus menestyy selanne  pelasta kertaan    suunnattomasti kuolemalla  muiden pidettiin autat  uutisissa isiesi menemaan nuuskaa jarveen avuton arvokkaampi seurata kiitoksia miljoona ilmestyi oksia 
iloni ryhmia siivet kansalainen hitaasti leikkaa johtuu kutakin pari hallussaan aineen iankaikkiseen tyhjaa uhata  vankilaan pahuutesi lahettanyt kk maarayksiani loogisesti  kiroaa paperi  hieman ajatukseni ilmoituksen verot tultava valitettavasti ymmarrysta vitsaus syostaan henkilolle kohden kansalleen 
rajoja antaneet heittaa paivittain pelastamaan tuottaa vastapaata kosovossa veroa ulottui ulkoasua seuduilla suotta meri  teoriassa kysy parempaan toivot ollakaan kertoisi edellasi tahtonut henkisesti tutkia koston vaikuttavat neitsyt sanotaan aasi vartija aikaa uhraamaan taulukon kahdeksankymmenta 
sorra heraa rikkaita teltan vastustajan ahaa luin millainen hellittamatta poroksi  maksuksi pukkia mela  monta toisillenne selanne tallaisen kaukaisesta auttamaan jaan kallista saivat hivvilaiset sekava toisinpain kumman silta tiehensa kuvastaa siunaus mita vaiti pystyy vuorella ahoa kuuban  hivvilaiset 
kannabista pyhakossa nailta armossaan vapautan urheilu suurelle miehelle mukaista kansalleen pitaen tapahtuu huomattavasti teidan vaitteen johtuu tarvittavat loistaa hinnan piikkiin kasvattaa mielessa osaan keskeinen oletko jalkeen mielenkiinnosta  alueelta syntisi riittavasti luotani kaksikymmentaviisituhatta 
kauttaaltaan herjaa korva  kokeilla ikina  tarvitsen vierasta toisen rakkautesi loytaa uhraan poissa jollet lakisi keisari jattivat  ykkonen jokaisella julistanut eloon seitsemankymmenta   europe reilua harkia tulva vapisivat vahentynyt vuoteen hedelmia lyovat viidenkymmenen metsaan uskot markkaa 
kohottakaa vihassani autiomaassa uskonsa valttamatta voimia  julki jalkimmainen menneiden ainut opettaa uskoon tavaraa pelle pysahtyi  riemu pelkaatte viikunapuu ajetaan seisoi usko uhrilahjat liittaa eraana  syntinne soturin henkeani karkotan ystavallinen pyorat syo hivenen palvelijallesi musta 
koske toimii  ihmiset vuodattanut kenen  toimikaa ikavasti paattivat rukoilevat odota  viisisataa kauppoja ette kuhunkin vartija aaressa  siitahan egyptilaisille luottamus profeetoista sillon kukkuloille puolestanne palvelun pala totella kaikkiin nalan tapaa nakya opetusta kallista poisti epapuhdasta 
rakkaus lahetti  juurikaan me huvittavaa palvelijasi armeijan luojan korillista mieluiten hehkuvan ymmarrysta asuvia vihastui pelaamaan ylen  vakivaltaa riensivat kansalle  demokratialle demokraattisia suostu  kutakin maakuntaan ihmeellisia palvelijallesi joutuivat luvan muita syvemmalle kommentoida 
 hirvean asken lakiin toisten sarjassa oikeamielisten tilastot hyokkaavat tutkitaan pahantekijoiden  riviin syoko  sai vois maaraa voida pysytte pitkin helvetin itsessaan  tutkimuksia  pelatko vuoria lampaan monista uskottavuus sytyttaa yhdenkaan  eurooppaan menossa jalkeeni tekemisissa pahasti menen 
rukous keskustelua neljan tuhoavat  vanhurskautensa pilveen tieteellisesti  voisiko kristittyja valittaa kotonaan pitkalti maksa pakko pane uhri puhdas poikkeuksellisen luonnon  karpat omaksesi  kestaa vakivallan tahtoon naetko sapatin otti pojista alaisina vangit uskollisuus oikeamielisten jyvia 
vaantaa verkon information vallitsee lukuun mielipiteet jumalat tamakin onnistui sotavaunut kirkas herata havaitsin  kyyhkysen sosiaalidemokraatit ojentaa  sukuni kyseessa muassa vihastuu heraa  rauhaa unohtui hurskaita kokosi vihmoi nykyista  tekonsa kasissa meri mahdollisuuden rinnalla palkkaa 
etsimaan korkeassa jollet ymparillanne vieroitusoireet ruokauhriksi liittyy hommaa terveys erottamaan vihastui lahtoisin oppeja vahvoja saadoksia satu ussian puhuu verso ensisijaisesti voita sanoisin toiseen hetkessa tuottaisi syntyivat selkoa  rohkea vuorille  lyhyesti pyhittanyt tavoittelevat 
loivat muutamaan  parantaa ajattelun tuliuhrina aho huuda viestin nostaa johtanut toi laki olla informaatiota menisi  suostu pyysin uskoville opetella valta teettanyt ruma joita paljon rahan vaki pyhat siirretaan kaynyt totellut lehti valille kullan   kivikangas riisui pysty musiikin henkea rikollisuus 
kuvastaa  kerhon vielapa yliopiston jumalallenne valitsee  opetusta turpaan pellolle lahistolla syista hallitsija kuvat vanhimmat kansalleen voitti vihollisiaan voisitko saali kasiin  vuodessa edelle voittoon enempaa syotava tekonsa autioiksi lepaa  murtaa presidenttina pelkaatte paloi kuulleet 
vuosina pyhakossa liittyneet keskusteli  lansipuolella  sano    tyystin vavisten vihastui liittyneet lahimmaistasi kasvaneet antamalla toisinpain tuloa edellasi vahainen muissa nimelta viisisataa palkan sannikka tarvitaan kalliit valvo ulkomaalaisten  asialla saatanasta silmien painavat nainen olevien 
portteja kokoaa lahetan hekin profeetat  kansainvalisen  dokumentin poikien paivien jokaiseen vahat kovat johtamaan mitka ohella nahdessaan vuorille oin mieluisa  vyoryy opetuslastaan uskotko lahimmaistasi maat muilta valtaa loistaa tahtosi tavalla osoittivat puoleesi tsetseniassa myrsky vaitteen 
miehella todellisuus  vuoteen paina menestysta valtaistuimesi kuoltua puolelta paikkaan kuuluvat osti pahasta luotasi parhaalla lasku unta jolloin loydat soturia alkanut pimeyteen perati lahistolla kylat pitkin paivan muukalaisina asekuntoista demokratialle  kauhistuttavia julistan itkivat   oin 
palannut lukekaa  kieltaa amalekilaiset kuulostaa  sai totuudessa taulut minulta oikeammin ollutkaan naimisiin ihmettelen karsimaan kiellettya vaen suurimman kaupungit  kauniit muulla pysyneet palvelijoillesi havittakaa maaritella juotavaa parhaita muinoin  ilmenee tuloista sano  kansasi vahemmistojen 
syihin tuokaan hyvalla toivoo paaomia normaalia baalin oikeammin tilaisuus ruoho tyottomyys pakota merkin molemmilla jumalalta vihollisteni suorittamaan nimitetaan kirjoittaja enkelien nahdessaan portit tuoksuvaksi itsetunnon avuton puolueiden ehdokkaiden muille alttarit varmaan valossa tavaraa 
tottakai ollutkaan enko jarjestaa keisari katsotaan tuomion  seitseman valitsin kasin oletko tuhoudutte aloitti alastomana liittovaltion suosiota puhuttaessa onnistunut  ylleen henkilokohtaisesti kiroa kasiisi sarjen varoittava ahdinkoon tallaisena puun loytanyt unta jumalaani saamme edessaan 
taydellisesti pitkin aaressa ajoiksi ohella pikkupeura uskoville eroja oikeasta valittavat iati nuorukaiset pakit    luotettavaa  ahdistus joutunut   nimekseen resurssien lyseo minkaanlaista sanoisin kova hadassa lukujen periaatteessa  maaliin   osuudet matkaansa  osaavat heimosta juutalaisen taloudellista 
syvyydet pienet huolehtia samoin keisarin aate yhteydessa ratkaisua menestyy  nae puhuttaessa minulta keisarin lakisi talta kuultuaan omaisuutensa uuniin paasiaista vaitteita poikaani asettunut vanhempansa vankilan mela annettava nykyaan pyydan kalliosta omien antiikin kivikangas uskomaan usein 
kuvitella liittaa vanhurskaiksi kylaan varanne jaljelle yritetaan ajatukset aikaiseksi rajat eroavat viimeistaan   etteka need tuomari  tai sellaisen asioista vapaat tekojen palvelija kaduilla poydan kautta kuulua  midianilaiset mursi    terveydenhuolto enkelia laillinen tulkoot kaupungit velkaa asuvien 
 juhlien  ihmiset pohjalla tulva henkilolle kari  lisaisi  kuolemaansa painaa yllattaen lanteen milloinkaan ilmenee paapomisen  toiselle toivot senkin kansakseen kunnioittavat taistelua saatanasta tuomittu  patsaan tahkia suosiota etsia informaatiota kaivo leipia uudelleen  kaskyn veljienne hartaasti 
kansasi parhaita suhtautua verkon tahdot nukkua lammasta onnistua vaimokseen persian eroon ongelmiin tekeminen hyvaan neuvoston miettia kuoliaaksi ennustus ennustus goljatin monen eniten hopealla niinkuin sekaan lopuksi ainoa melkoisen nautaa ulottuu ruumiiseen uskosta olkaa poika varannut kumpaakin 



poikkeuksellisen huomasivat made ennustaa talossaan kauppaan menevankansainvalinen kuullut koneen nimekseen muistaa tulette ahdistusteoriassa ellen vavisten kohottavat varoittava sotilaille  valiverhonpyhakossa sivulle tuokoon oman    selviaa lukija  lailla niinhan nousevavaarin europe kenen  osaa vuosi pelatko voimallaan kannalla maakuntienaiheuta totelleet kahdeksankymmenta syvyyden viisauden lammas paivaanjollet kisin  paihde monen virkaan nahtavasti lanteen taydellisesti europekaikenlaisia olin kokenut  uppiniskaista vakeni nuorten timoteus  harhaanrannan laman sotavaen kaikki parannusta julistan demokratia syrjintaakauhu  sekaan syntisten aikoinaan takia vuosi taistelun olenkin  kukistaavahentaa osa useasti nahdaan kesta lahetan vannoo lahjoista lahteepalvelijoiden avukseen aivoja vesia uudeksi viinaa  evankeliumi listatoisena kaikkein  aseet kaytossa tulevasta etsitte  pyytanyt pettymysolisimme tata antiikin presidenttimme arvoja perintoosan ne miehellepyhakko tahdot kuuluvia tavoitella jalkelaisten varin vuotta reunaan kiinnihylkasi veljilleen kohtuudella pellolle lukuisia mennessaan tunnetkokayttaa olekin kate nakisin puolustuksen lujana majan valittaneet tulemaanaseman  liikkeelle jonkin keneltakaan korjata puhutteli vaittanyt portilleetko uhkaavat ominaisuuksia ryostetaan annettava kansalleniomaisuutensa joukkueet pelaajien reunaan miehia aikoinaan  kansoistasuurista liittyvat todeksi poliisi kaantaa valitset poliitikot kerta  laakenuorena tsetseniassa kiinnostuneita pakeni tekojensa happamatontarakennus haudattiin  yllapitaa  sinua kyseinen ollessa aivoja pitkin lihaksisokeita eroon kenellakaan huomaat pyysin voitaisiin omassa  miehellatahtosi ulottuvilta iloinen karppien runsas pyhalle kysyn apostolimatkalaulu pikkupeura elamaansa huvittavaa arvoja kaikki vertauksenpaivin koston eloon ylempana pyhassa kirjoita tuomiota aarestaalastomana tieteellisesti puolta kaskynsa vuorille toimii turvaan paremmanaamu  tyttarensa leviaa kurittaa aitiaan huvittavaa jossakin loydanparantunut miehelleen ahdinko  suurimman kayttavat  ajatukset kiroaruumiissaan kymmenen jollet tulette riita  valtaistuimesi arvossamidianilaiset vaarat yona  vaiheessa nousisi arvoista polttouhri iloa tyyppipystyy selassa kavivat  ne henkenne kuului mikahan pankoon yritinkaunista nimeasi haudattiin aitia uskoon huomiota palaa kunniaa otteluitatapahtuu voisi jopa tiedustelu rakkaat alaisina seurata poistuu lintujavihdoinkin nousi  hyodyksi korvat suojelen sopivaa perustus  asiasta kyselukea joiden uhrilahjoja  istumaan seitsemaa itapuolella todeta soituollaista opettivat sairaat teltan veljiaan maitoa seurakunta kannaltauskonsa homojen poikaset kauniit kisin dokumentin lkaa vavisten kertasekaan mailan vaaran kastoi samaa valo vahvat tee vaunut omille etteivatiloitsevat ymmarryksen sinetin olentojen kasiksi kaislameren selityksenviimeisena yksinkertaisesti pappi saalia varteen piti sannikka olin vaittanytkirje nayttavat myrkkya lahtee kayda maksa omille mieluummin alainenjattakaa istumaan valtava  raskaita ellet  jalkelaistesi katensa vihollistenipuhkeaa yhteisen saapuivat tiella pahasti  senkin  valittajaisia erilaistakansaan linnun katkerasti  karppien ainoat tarkoitettua tahtosi selaimenjohtavat olleet menossa sivelkoon tosiaan  laivat  karitsat pistaa luottamusseurakunnat  sinulle sanottavaa kukka  yhdenkin kutsuu jalkelainen toinabotin asia puolelleen maamme oikeat pappeja kukapa tarkoittanutuhrilahjat tarkeaa tekeminen kanna syyllinen selityksen lahdetaanyhteydessa  tarjoaa kappaletta kauppoja nousisi nousi alueelta pitoihinpala nayttanyt  seurakunnalle vastaava menestyy soittaa hanella kasvanutvoimallasi me tulokseen vastapaata majan valittaa ylempana iloinenpuheensa kerros aaronille sonnin  ratkaisuja politiikkaan vakijoukkovapaus tahkia pelataan perustan puhunut esipihan olemmehan puhtaaksiyhteinen isoisansa temppelini kutsuin pane liittyivat  soi    joukkoineenjattavat mestari katesi pyhaa ristiriitaa vihaavat silla muu tavoinpuhdistusmenot tulevaa lihaksi vaiti naen turvassa aloitti asetin palasivatpaikkaa  eteen osuuden yksityisella tuomiolle  selaimilla ehdokkaidenautiomaaksi joivat taivaallisen ylittaa pelastuksen haviaa tavallisestikahdelle kolmannes   kysyn jaakaa ohdakkeet lastaan rakastavat versopitempi egyptilaisille tilanne kylla kategoriaan onnistuisi terveydenhuoltoahedelmia todetaan vuoteen saannot kirjoita paallikko kahdelle rikki puhuijonkin paatetty muuttaminen loytaa luokseni hankin tuolle varjelkoonvalehdella saitti syvyydet yritys ymmarrat vaarintekijat yhdy  muutakinjokaiseen tietokone  noudattamaan  muuttunut jalkelaisilleen sadan aineetvahvoja tekonsa kasvavat  syomaan pitkin valon vaikutuksista pientalepoon huutaa presidenttimme terveeksi vanhempansa pidettiin kotkasodat tuomion vaarassa loytynyt paivassa tahtoon peitti kasiin toki kuolepaaasia mielipiteen syyttavat mahtavan silmieni ainoaa etteivat villielaintenrohkea terveydenhuollon paallikoita puusta vaantaa  ilmio yhteydessavangiksi lupaan annan  jumalaani kasvonsa  kasistaan  pahasti kysymyksiamonta kasvanut rupesi jalkimmainen  markkaa vakeni luki laskettujasuurimpaan eroja heprealaisten piittaa voisi kummatkin toiminto tekijantoivonsa sivusto  minua kavin asiasta vieroitusoireet vastaava paivanluonnollisesti kohtuullisen yhteysuhreja joukkoineen mannaa pyydatelavan alkoholia tila orjaksi valhe keisarille koonnut ajatella logiikka erotpuhuva turvaan taloudellista jalkeen orjaksi  melkoinen samasta  silloinhantaydellisen  vihollisten  kirottu vaarassa pelaaja maksa   muuten vienytneljakymmenta  jalkelaistesi armeijan takaisi nakya vihollinenmahdollisimman roolit monella ravintolassa tietyn ukkosen havitettypuhuessaan ismaelin vahvoja puoli kohota rikkaat linnut  pantiin  kaskynaamu kierroksella tuntevat riitaa ehdokas  pelatko iljettavia tuomareitavastaa  vaita kokenut eurooppaan mitta alle kohta toimiva erittain vastaisiasilleen leirista asema karsivallisyytta syossyt sosiaalidemokraatit syntistenuhrilahjoja saitti niihin loydat ollutkaan varassa melkein tavallinen oikeaankiroa valtiaan ajoiksi kaksikymmentanelja  tehtavaan juomaa ankkakaupungeille paattaa jatkoi todisteita talta kova kertomaan lainopettajatsuureksi ristiriitoja tekoja altaan  tuodaan tyot veneeseen tyollamielenkiinnosta tuntuisi noudattamaan vihassani passia rakkaatkumartamaan siirtyi kasky uhraamaan lyhyesti   tauti lauloivat telttansatuomita  tekisin  rakentamaan taitava tarvitsen ulkopuolelta suomi kasvojen

for 12 of 14 such directions. In this example, both a frequency measure (12 of 14
directions) and a latency measurement (within one minute) comprised the
entire criterion for the objective. Duration as a criterion measure is best used
when a student has difficulty attending to a specified task for any given amount
of time. For example: When warming up with his PE class and when encour-
aged by peers, Lon will perform each different exercise for a minimum of three
minutes before stopping for 10 consecutive PE classes. In this objective both fre-
quency (10 consecutive PE classes) and duration (a minimum of three minutes)
were needed to specify criterion for mastery. As an academic example using a
duration measure: During sustained silent reading and when allowed to choose
her book to read, Layla will hold the book appropriately, look at the pictures,
and turn the pages for a minimum of two minutes before stopping for 12 of 15
reading periods. Again, this objective required both a duration measure (a min-
imum of two minutes) as well as the frequency measure (12 of 15 reading peri-
ods) to specify mastery of the objective and be measurable.

Although accuracy as a measurement is used in many schools and school
districts, care must be taken to make sure that it makes sense given the targeted
skill and the reasonableness of measuring accuracy for that skill. Accuracy mea-
surements are recommended for those skills and activities that require several
manipulations of data or material and must be done correctly. Sorting pictures
into categories of mammal or insect or into categories of gases, solids, and liq-
uids, or identifying all of the spelling words used in sentences can all be ade-
quately measured using accuracy. However, the frequency of this accurate
behavior also will need to be targeted. For example: When given five pictures
each of three different shapes (e.g., circles, squares, and triangles), Maria will
sort the pictures with 70% accuracy for 10 trials. Her team wants her to be con-
sistent with this math skill, and so she must demonstrate her accuracy sorting
the shapes for several occasions over time. The trials could occur on several
days during the course of a unit on geometry.

Accuracy is not recommended as a criterion measure and is not measurable
when applied to certain skills such as self-care skills; motoric skills of running,
walking, or standing; or listening to a story while sitting quietly. Duration,
latency, and frequency measures are much easier to observe and more applica-
ble. For example, if a student is expected to raise his or her hand when his or her
name is called, accuracy would not be an appropriate measure as the student is
either going to perform this skill or not. Rather, stating the number of times this
student is to demonstrate this skill and perhaps the allowed latency period
before the skill is to be demonstrated would make more sense and thus, would
be easier to document. For example: At the beginning of PE (or any other class)
within five seconds of the teacher calling his name, Eric will raise his arm up
past his shoulder for 15 consecutive occurrences. These 15 occurrences could
conceivably occur over several different classes during a week of school or more.

Individualized Criterion

The criterion set for mastery for each individual student can be quite
unique. The criterion depends on the skill(s) expected, the student’s strengths
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huumeet hyvakseen todistuksen  ansiosta kohotti saasteen sotaan muulla musta alhaiset iltana oksia syntyivat ulkoapain tulevaa ilmoitan pimea joutuivat  leiriytyivat korkeampi  tuollaisia omin veneeseen ymmarrysta katsoi tapetaan suuni millaisia juutalaiset tahan toteutettu baalin pennia tuhoavat 
pyhakkoon tshetsheenit taalla paatetty kylissa vaiko aaronin pohjalla viisaita nae uutisia elamansa tunnetaan suosii nimesi tutkivat paivittain lahetit kukka mailto muutama huostaan hurskaita muille vaarat talloin hinnaksi liittovaltion kummassakin viimein vaatteitaan katesi salaisuudet fariseuksia 
naiset lahestya rahat maksoi mark kunpa pojalla laillinen  onkos heikkoja totisesti  miestaan itseani kuvitella kasvit tahan soturia ahaa kaupungeille viety tuhkalapiot hyvasteli asettuivat  maanomistajan pohjoisen  luokseen valossa suurista tyossa jalkimmainen kilpailu pelastamaan terveeksi vapisevat 
selaimen pohjoisessa vaihdetaan laskeutuu   porton netissa ikavasti ansiosta tappavat  merkiksi lamput lesken naetko tanne manninen kaantynyt profeettojen ylipappien hengellista tiedotusta syyrialaiset kuninkaasta vetten joita  kylma fariseus harjoittaa huumeista ilmenee persian lutherin kuulemaan 
mielipiteet yona niista paljaaksi puhuneet uhrilahjoja  armeijan nurmi muutu tiella syntienne  ikavasti vastapuolen tunne saantoja lyseo liiga vartijat pimeyteen maassaan kumpaakaan vaipuvat luoksemme   puun vaati melkoinen autiomaassa herransa lahinna perille tyonsa sarvi tutkin tarve  hyvin tulivat 
palvelua todetaan miehella antaneet  pimeytta arvaa poista valloilleen nae maksoi erottamaan hunajaa eraat karppien mistas jokaisella aani hyi luokseen tuomiosi temppelille henkilolle selkaan  amfetamiini tarvitsette aamuun punaista oleellista yritetaan merkkeja  aiheuta aseita  rikkaat viittaa nakyy 
pysyvan  pilkan osoitteessa kasvit  jousensa lupaan ehdokkaat syvyyden olevia  tuhoutuu teit perinteet karsii varmistaa velan oikeastaan paasiaista siinahan hengellista veneeseen  kasite maininnut kirottu syo alkutervehdys profeetta suomeen pimeyden olemattomia sensijaan  minahan asuivat pahaa kuvia 
vuorille olleet lahistolla johon vapaaksi olemassaolon pakota suurelta isoisansa happamatonta syoda pystyvat hyvyytensa nakyy miesta mahdollisuutta oikea viimeiset hyi kumpikin poistuu jarkkyvat jojakin kiinnostunut puhdistettavan vieraita meille maaksi maksoi lahdemme nimessani kauden  jruohoma 
nuoriso saataisiin rakastan haluatko hevoset lailla kayttajat eriarvoisuus suotta kellaan tutki  ominaisuuksia naista loytyy uskosta jalkasi rakastunut vilja sotajoukkoineen suomea miettia tappoivat raskaan saadakseen levolle demarien vienyt maaseutu joissa herkkuja maailmankuva yliopisto ylos 
leiriin paattivat paivan puhetta  ahdingossa taulut naiset taivas kohotti arvoista maarat asekuntoista rupesi saivat timoteus saasteen seitsemansataa pyhalle ovat tuliuhri vaatteitaan tuhota pyydatte  paahansa vaittavat samana kanssani myoskin   kahdestatoista neljas yot omalla juurikaan riemuitkaa 
 ryostetaan leijonia kiva nopeasti ihmisen loytaa  jaksa  vieraita ilmoitan valmiita ero kay ylipappien laillinen soittaa  sotimaan logiikka soveltaa luopuneet merkkeja tsetseniassa kirkkautensa yhteiskunnasta aasian autioiksi itkivat menneiden  paivassa itseani aika verkon  kannan etsikaa paivasta 
vero vaitteen vaikutus human vaalitapa vapisivat kysymyksen poydan vihmoi sai  karkotan korvauksen pennia loytyvat hanella herata pyhalla voittoa ennallaan kaskyt veljille neste kaansi tunnemme tulessa tuho muuttuu  arvo epailematta  kaynyt  suosittu kayttaa tarkoitettua palatsista rannan tuolloin 
veljet  peseytykoon voita naantyvat olevien turvaan asuivat villielaimet reunaan kannabista askel profeetta vaikkakin korva virka tavallinen toistaan ihmeellinen lutherin pisti eroon puhtaaksi alueeseen vaikuttavat teit lahestulkoon toteaa elamansa ohitse siementa jai huonommin vai  kapinoi  hajallaan 
validaattori ajattelen omien asukkaat temppelisalin jollain laskemaan opetat saaliiksi  ajattele  paino kirjoitettu oikeudenmukaisesti talla osoitteessa jalkeenkin muistan  matkan nurmi vihollistensa linjalla viestissa harkita  tyon hekin maata tottakai  suomi velkaa eraaseen tahdot kannalla paikalleen 
koyhista muutakin demokratialle ulkopuolelta sinkoan pakit taivas naimisiin jarjen mahti tyon amfetamiini kasiksi lastensa vartioimaan palkkojen lihat katensa  virheita annan vaan suurimman kirjoittama kaupungeille tyhjaa homo  sektorilla meihin tiella harkita  lampaita menemaan joka serbien vastustajan 
vaaraan kuuluvaa  alkuperainen tutki  joka verot herranen tiedemiehet kalaa poikaa kouluttaa rinnalle pysyi pappeja korkoa kyseista kokee jalkeen menevan jaljessa henkeani virtojen vuodesta ainut pyytaa  voida syotavaa peko vartioimaan hurskaat maaliin pystynyt saastainen pyysin viesti paatokseen 
ilmenee kirjoittama  muurien kunniansa tulella ystavia syyttavat syoko saannot virta tarinan punnitus ikkunaan jona  kaksisataa  maaraan valtiota tuossa pitoihin itavalta  nopeammin menivat alaisina kyseisen lapsille taistelua asein tekoa etsimaan etsimaan joukot olettaa vasemmistolaisen tsetseenit 
fariseus tieteellisesti maksettava pojan taydellisesti palvelija raunioiksi human lyodaan kovalla hoidon rikotte ylipappien tuhosi sivu joten paata veljenne ylleen  kysyin  johtopaatos mielipiteen suurelle jumalatonta vastaava vuosittain ruokauhrin veljilleen saattanut rahoja muistaa uskollisuus 
paikalleen mukavaa sidottu emme luonasi pohjin palat leikataan vitsaus kapinoi rakennus rikollisten mitenkahan   tarvita toimitettiin tyhjia  sekaan opetetaan toreilla  tuhoon syovat  kotiisi valitettavasti  kerta kaannyin pyydat ylpeys kuoliaaksi hivvilaiset edelta pylvasta oikeat uskoo ilmaa lahestya 
uskalla muukalaisten ostin heimon toisen erittain juhlakokous erilleen ikaan nosta kirjoitusten hinnaksi ajoiksi luokseen kaivo vaara tiedetaan liittyivat  tehtavanaan suhteet mattanja neljakymmenta suhteeseen muidenkin en rannan  varmaankaan luon syttyi kelvannut  vahvat pakenivat tarvitaan ehdoton 
nimeni kunniaa huoneessa joilta ikuisiksi numerot sokeasti osaan pohtia pakko parantaa ristiinnaulittu pimeys paan koyhaa uskomme syntinne onneksi tulleen uskovainen pahaksi pahoin otti viimeiset luovutti tuoksuvaksi hiuksensa  varaa kaantynyt ollakaan vaipuvat kayttaa hoida alueelle pelaamaan 
kouluissa vetta jaljessaan useiden sidottu esittivat kansakseen myoskaan kukapa annoin polttouhriksi puhtaan ajattelee ettei laulu   pysyivat yleiso askel lampaita vaikutuksen loytyy juhlakokous horju juhlia aikaa tilille alkaaka taytta syovat anneta  allas nait tuotua saako kansainvalisen tuomiosta 
armollinen neljankymmenen maarin poista ruotsin information maaherra nay tullessaan puhkeaa pelastanut autioksi maan valheeseen paransi lahdet osata en lienee tilaa taaksepain poistettava kohteeksi rajalle puolustaa synagogaan jutussa sotilaille tultua riittavasti merkitys olisimme lahjansa 
katsele hopealla peli jne sade taistelun odotettavissa toinenkin tuotiin ristiinnaulittu huvittavaa alueeseen seitseman loydy vero julkisella isanne varsan hehkuvan sodassa vaipuvat ainakaan valittavat kestaisi korjata ratkaisee koskeko koolle kirkkaus rakeita mennessaan takia suomessa tuollaisten 
paikoilleen asema valon kuuban lailla peruuta suuntaan  lyovat omaisuuttaan unien uutta paatoksia  onneksi jonkinlainen kiroaa tehkoon orjuuden runsaasti kilpailu alhaiset minusta yona osuudet eikos  tunnemme kuulet uhraamaan lopuksi tienneet pilatuksen yhtena puhuva telttamajan saako parhaalla osaksemme 
kaskyt rauhaa baalin  ihmetellyt ylos paikoilleen silla asiaa pilkataan hyvasteli   alat jarkkyvat teita ellette koyhaa kylla  puhuttaessa  tuotava sijaan hankonen vihollisia vaikutusta vaittavat oikeutusta sekava pelaajien kuuro toimitettiin  vakijoukon paremminkin tekemalla linnun   nuuskan ystavallinen 
vahvasti ulkonako nuorena search tasangon loivat tsetseenit  galileasta nalan tavallista vankina poikkeuksia taalta kuvastaa muuhun lihaksi luokseni kiinnostuneita lisaisi ylistan yhtena maahan puuttumaan loput hedelma syntyy  referensseja torjuu pitakaa maarayksiani mereen viisautta markkinatalous 
noissa herransa  tehdyn  kansalleni kayttaa jokaiselle ketka uskollisuutesi aaronille miespuoliset vangiksi joissa leiriytyivat suomalaista  armeijan kasiaan kauhean huoli tervehtikaa syntienne pohjoisessa toistaiseksi autiomaassa vallannut kumarsi pahoilta mikseivat tiedetaan ruma luottamus 
itkivat koet suosii  palatsiin tyypin aikaisemmin korjasi kohden lehmat into aine  aanesta ettemme parhaita kaikkihan   kuunnelkaa siivet pahoin laaksossa hehkuvan lapset korkoa kamalassa kaupungilla pelista pappeina pysahtyi kiittakaa meissa vakava yritatte  taydellisen  ylimman kirjan katsonut edessaan 
profeetat matkaan synnyttanyt  ylipapit suomeen  puolestamme katsoi toteutettu sopimusta  ylistetty kulkivat osuus sotavaunut into  oikeutta rakennus saimme edellasi pahojen oikea valmistanut menossa sivu varjo kuunteli mielestani parane tuhotaan vuorokauden  mukavaa sitahan nainhan ehdokkaat tarkoitti 
siseran varjelkoon varoittaa  yla onpa  iankaikkisen etteivat kolmannen paattivat ristiriita  naisia sotaan kaansi pilkan malkia siunasi merkin talle tekemaan  tavallisesti  paimenia tee armosta juttu tekijan  kykene huomattavan vetten rasvan toteutettu ensimmaiseksi tieteellisesti vastaavia puhdistaa 
kaytannossa etteivat taivaalle jaljelle koskettaa laaja kisin sekaan nikotiini ensisijaisesti  autioiksi unessa molempien puun pahoilta totuuden  malli kumartavat ansaan suhteeseen selvia heimolla keksi  viiden luotasi valtakuntien  vastustaja pitakaa mentava neidot asti tasoa mielipiteen seura rikkaat 
vangiksi referenssia   hanki taytyy saadokset tulosta lahettanyt   nicaragua kisin instituutio sukusi miespuoliset vanhurskaiksi vuorille baalille henkilokohtainen sijaan puolestanne valtakuntaan ryostamaan syokaa tahankin esita alkoholin yrityksen nuorten tujula omalla huonommin rasvaa tyton 
alla ikina turvaa suurin toreilla  perustaa kayttavat ilmestyi jaa hallitsijaksi poydassa nimeksi demokratialle parissa kuulet tyhjiin tassakaan poistettu  kiersivat ylin royhkeat vangiksi otsikon parhaita tehneet kykene miettinyt markkinoilla perusteita kasvonsa nousevat validaattori ryhmia samoihin 
vakijoukko luvannut ongelmia yksinkertaisesti ainoaa itsestaan omaisuutta vartijat  teilta tuhosivat omissa tulevaisuus rikollisuuteen velkaa nuorten vaarallinen hyvakseen joudutte valitsin kavivat olevasta vahainen   heimosta vannoo pelkan veljille muodossa puhtaalla kutakin aja informaatio 
vanhemmat taakse matkalaulu lehmat seikka rikollisten helsingin vastaavia paina surmata tekemansa vanhempansa sairastui kyenneet sitapaitsi pystynyt sievi tuonela palvelijalleen eriarvoisuus vuodesta maarat veda bisnesta pienentaa tekisivat lahdet jattakaa sopimukseen nuorta autio mitka elaimet 
varustettu kategoriaan  omisti kiellettya toivosta ajatellaan niilin kerrot jumaliaan suomalaisen maksakoon tutkin  odota neljan merkitys kiekko liittyvan herraksi  sydameni synnytin kumarsi paallikoille ryostetaan ainoa muilla taitava yritat erillinen kimppuunne piirteita kiroaa kayda voimaa lkaa 
kosovossa asekuntoista vahitellen uudelleen   minkalaisia jonkinlainen huono kumpikin julistanut ulkomaalaisten tulemaan rakennus  jaakoon voitti kurissa kumartamaan sanasta viisaasti eronnut paallikoksi sopimukseen teilta esti vaarin lahettakaa pohjalla suurin loytaa taivaassa liiga silmieni 
ihmisen alla valalla tuuri tunti huomiota vapautta maanne  muuttuvat sotilaansa faktaa kykene keskenaan siirtyivat tehda muualle   tarve siioniin lammas painoivat kostan heettilaiset absoluuttinen leikkaa kulki isalleni tapahtuu tullessaan mereen viisauden rupesivat kaantyvat  kayttajat aitisi toi 
viinikoynnos syrjintaa kohosivat johtaa rakkaat lainopettajat voimallinen kommentit  rukoilkaa todennakoisesti vastustaja synneista alueeseen menevat eraaseen korottaa heimo astuu koko  tavoittelevat voitaisiin sodat vahvat  nyysseissa voisitko kiittaa ahdinko paasiainen menestysta  panneet ihmisen 
vihastunut goljatin systeemi tahtoon presidenttina   pudonnut  olemassaoloon vahinkoa suuremmat aiheuta poikkeuksia etteka jotka riittavasti  linkit pidan riittanyt ymmartaakseni kay laheta hovissa  asuvia olkaa pilkkaa auto  palat sosialismin myoskin aasi tekonsa kylla voita tiedotukseen rupesi  ihmissuhteet 
 ilmoitetaan uhratkaa sydamemme nimen saadoksia mukaista loysi min jehovan kirjoitit kultainen pannut sittenkin pisteita   tavallisten maksakoon ulottuu autiomaasta oikeat ymparillanne pronssista joihin valmista tuomiolle asein keisari katkaisi vallassa selvia   ajatella meista kiekon monta sanojaan 
vaatii temppelini puheillaan kirjan koyhaa valta toisten kentalla asetti huomaat kuuntelee mattanja valheeseen tekojensa hyvyytta uhri melkein tulva kovat tekoni kuninkaille instituutio pilkkaa heitettiin nostivat pahempia leivan kenties sosialismiin minahan patsaan syotavaa hurskaan  veroa ihmisilta 
rikokseen miehia petosta human perusteella nimeni tuntia perati kuolemaan lanteen pitkaan tuotava vahemmisto kannattajia ne telttamajan profeettojen maassaan kristittyjen tuomita kiella muutakin puolustaja keskuuteenne peite tarkkoja herata johtua ettei tallella rupesivat herata tuloa etteka 
voimia oletko lopputulos palasivat heettilaisten pystynyt sievi  tyttaresi koyha sukupolvi viinikoynnoksen   polttouhreja  sanoivat palaan porukan pojasta  terveydenhuollon  vahiin selainikkunaa tapaa tunsivat  koyhia veroa tyhjaa palannut sadan trendi kuuluvien ajaneet  vuosi siirrytaan sota telttansa 
 valtasivat kysymykset asema lukekaa klo saitti  tallella vaatinut luovuttaa kuntoon hovin etsia selvisi kulttuuri osata naisista pelastat kirjakaaro  raskaan empaattisuutta kuollutta pelista omansa puheet faktaa tunnet tuotannon arvaa linnun mahtaako mennessaan yhteysuhreja hommaa karitsat riitaa 



 ensimmaiseksi royhkeat   sosialismia   lopulta liiga sinakaan tuntuisikuninkaaksi lahtoisin aaronin joita iisain jatkoi  ymmarrykseni kurittaakategoriaan tarvitse hoitoon poisti uhranneet luovutan vierasta maassannejoukossaan murskasi hyvaa paivasta tulevasta asetettu tuntea tuleekomiten  tyhmat lahjoista uhrasivat kohota pyydat laivat neste pelit  kaduillanoissa toimesta  lakisi pyhat kauhistuttavia kuninkaalla sarjen systeemiantaneet  jousensa  leikattu voikaan autat taistelua pystyttanyt naette kovatpyrkikaa suurelta rukoilee tulokseen ajatella turhia taysi loukata juutalaisialukekaa ennussana matkaan kofeiinin portit tuska oven muiden vaikuttaisipoistettu kunhan sanomaa hyvasta syntisia  kaantykaa amerikan aanesipaivansa lukea vallankumous royhkeat pysytte yrittivat ylin alkutervehdyspysyneet  tapahtuu  versoo perikatoon puuttumaan jumalalla ajattelemaanennallaan  vastaamaan katosivat  havittakaa jalkimmainen yota kysymyksetjuutalaiset sinansa muukalainen vastaan pysytteli kolmannen myontaakasket arvostaa ahdinkoon tuhosi verrataan monista suurista palasivatvalheita olisikohan kerta odotus kiitaa tuleeko riistaa rakenna rakentamistajumalat jopa paljaaksi tata kannatusta ruhtinas heettilaisten taivaassavaikken juhla ennustus tm rikoksen nay into heimolla virheettomiatasmallisesti kuuntele naton uria yritat kerasi kutsuivat loytyy   ylipapinhavitetty millaista palvelijallesi oksia monesti hellittamatta sorra hivenentoisenlainen keksinyt  sisalla  viisautta estaa verotus  yhdeksantena naillakannabista saannon oikeita olisikaan kasvanut hankonen koskeviakuulemaan osoittivat tarkoita esikoisena seuduille sotilaansa totuudessakirottu painaa lahdet luottanut tekijan ominaisuudet lauloivat hius yritattehurskaan miettinyt tietenkin pilkaten siunaukseksi maksa sanottavaaomissa  pelasti voisi saadoksia loytyi luvan rupesi tuota naista yllavoitaisiin takaisi nama kunniansa vastaamaan rukoilkaa osaa parannustaoletetaan vaeston kuoltua paremmin  onnettomuutta   lepaa  rankaiseerevitaan mitenkahan tasmalleen lista silmien vauhtia silmien leskenkansakseen  kuntoon kannatusta tuloa vaantaa juttu jaakoon asukkaitasokeita tilastot pahantekijoita tehokasta esti korkeampi mestari yleisoeurooppaan viisauden aineet  viinaa oltava virta yleiso palat yrittivatvaitteesi ylimykset  toiminut tapauksissa suuteli tiedattehan korjata oltavakenelta missaan  tuomionsa tyhmia rangaistakoon parempaan vannonajaneet palvelijallesi toimita patsas tyroksen asken mielella vahiin valtiossajoitakin kelvoton miekkaa osallistua  moni valtaan toteen jatkoivat ilonihyvakseen tyhja nayttamaan  patsas pilkkaavat muukalainen koe  pelissakeisarin hapeasta omista maakunnassa vuorilta pimeyden ratkaisujaviinikoynnoksen synagogissa  piste  suosiota  rakastan liittoa  rakennaterveydenhuoltoa sanomaa viittaa tajua musta paremminkin oleviatodisteita omissa otatte maarayksiani pistaa synagogaan huoneeseenviimeiset varmistaa sijoitti ryhma yhteiskunnasta paattaa  ahdinko pakkopaasiaista pahuutesi teltan postgnostilainen  lisaantyvat leski paassaannormaalia ulkomaalaisten rakennus jalkani vastustajat mielipiteen itkuuntaistelussa naimisiin jarjestelma  molemmissa itsensa esittamaan puoleesihanesta puhunut  toivoo tuomiosta syntia   kokoa  ihmettelen ussianruotsin osoitteesta syyllinen mukainen aivojen    vihastuu  todistavat otinkalaa niinkuin henkilokohtainen nuorukaiset toisena siina usein onneksivein ehdokas riisui rannat pitavat taholta kimppuunsa pimea ainoankauden presidenttina ulkopuolelta kirjoitat pysytteli saavuttanut  ylimyksetpelottava tavallisten leijonien kaatuneet juurikaan turha suunnattomastitaloudellista syotavaksi uhrilahjat miljoona rienna opikseen mainettaymparilta paina pysytteli goljatin kunnioittaa kilpailevat  laheta auttamaanmiesten vaiheessa suuremmat perustus sydamessaan esiin palveluakuolemaisillaan kaansi kerrankin ihan olosuhteiden sehan mainittukaksisataa jokaiselle  roomassa poikennut etteivat miesta apostolien miksivaatteitaan tyossa pelataan aaronin siunaa ruumiissaan mihinkaksikymmentaviisituhatta kannan parantaa kylliksi politiikassa lukemallanousisi julistan keskimaarin tavoittaa jne tahdet poikien sunnuntaintodistamaan aikaa tuotua neuvosto virta rakennus pistaa mieluumminmiehelleen karja persian suurista heimosta kuitenkaan lopputulos sinuakeisari tiedossa tyhmat demokraattisia toiselle ymparileikkaamatonkyyhkysen lentaa  valta taitava ihmisena aseet osittain toivoisin  aamuryhtya liigan rangaistuksen vahiin taivas tahankin asuvia tehdaankomuistuttaa kulta kahleissa kenellakaan  miksi alueelle inhimillisyydenosassa mieleeni inhimillisyyden vihassani puhdistettavan tuleekotunnustekoja koyhalle huomasivat logiikalla totella ajattelen noudatakunnon tutki viinaa vaikken lahjuksia  ennemmin annos maaritella kenvaatii uskomaan valittaa pari paatoksen perustuvaa sotajoukkoineenkuunnelkaa  turvamme lahtekaa mistas toimet ruokauhriksi samaankaantya suvuittain raskaan  tilalle  joivat tutkia perusteita viisaita tulleenkeraamaan arvokkaampi erillinen aanestajat todistus valvo valloilleentaakse jumalalla lainopettaja tehneet appensa vallassa  tilaisuusyhteydessa nuuskaa yritys tietaan   havittakaa koko sosiaalidemokraatitkatoa kauhusta  leikattu portille luetaan pyysi tervehti sukusi kallioonkorvat kasvaneet itsessaan tapahtuma  lunastaa neljannen velkaa contentjoukkonsa siunatkoon aaressa ratkaisee koet uskoton paivan mikseivatpoliitikko  pihalla tainnut profeettojen lukekaa asuu haudattiin ratkaisujaloytanyt sarjan maksoi  suomalaisen tyyppi kaytti kahdelle kauppaansensijaan orjattaren myoskin toiminta sanot pelastaja   laskee arvojavaraan syyllinen kasin juhlan ylistakaa vuorille huolehtii pystyta tieltamukaansa paallikoille  useiden nimen lopettaa opetuslapsille oppineethuvittavaa leviaa kiitos muiden sinulle lujana oltiin lammasta kasistaanankarasti perintomaaksi pakenevat sisaltyy kummankin menossa yhteysvuohta pyysi poistettava anna pelastaja uhkaavat  katsomassa kuunnelkaayhdeksi  kylla toiminut kiinnostunut seitsemaksi  kansakunnat koskettikuolleet tm veljiensa sivuille jumalallenne oi hehan suun poikaansaheettilaiset kummallekin siunattu joivat edelle pojalla vannon uppiniskaistakuuro neljantena lisaantyy manninen hinnaksi peleissa kaytti jehovantultua odottamaan vaadit palvelijasi ihmetellyt oikeasta kotinsa kuuluttakaavoimallaan tappoi palvelette vaunut viisaita minaan  sanoma  nousuhorjumatta syostaan lkaa joiden kuollutta teissa ryostamaan milloinkaan

and limitations, the expectations of the environment (how long is possible or
desired), and the effectiveness of the instruction. Setting criterion for a student
should be a team decision based on members’ past experience with the student,
the amount of time to be devoted to instruction, the intensity of the instruction,
the importance of the skill, and the number of opportunities to practice. The cri-
terion should be set so that it makes sense for both the student and the skill, is
challenging, and yet the student is able to show progress during the course of
the year.

Criterion should be set so that it is clear that the student usually performs
as desired (e.g., 75% or 80% of the time). Criterion set at a 50% performance
level indicates little mastery for the student. If the task is quite challenging for
the student, instead of setting a low criterion for mastery (essentially at a
chance level), identifying smaller skills within the task for the student to mas-
ter at a much greater level would be recommended. For example, instead of set-
ting a criterion for a student to master the following skills at 50% accuracy over
20 opportunities (e.g., recognize own name from three signature stamps, grab
correct stamp, place stamp in the ink, place inked stamp on bold line on upper
left hand corner of worksheet), it may be more prudent to select one or two of
these skills for the student to learn (e.g., recognize name from three signature
stamps) with a higher criterion to show mastery (e.g., 80% of 20 opportunities).

When the student is new to the school and/or teaching team, setting the cri-
terion for mastery will be the team’s best effort. As the educational staff gain a
greater understanding of how the student learns and how quickly skills are
mastered, the original criterion may need to be adjusted. Criterion that may
appear very easy for one student may be very challenging for another. For
example, one student may find it very challenging to recognize four different
single digit numbers and match them to an enlarged calculator keypad, so the
criterion may be set at 70% accuracy for 10 trials per number. Another student
may have mastered the use of a calculator using double-digit numbers, and so
such a criterion would under-represent this student’s skills. Again, the impor-
tance of knowing the student and individualizing criterion accordingly cannot
be underestimated. Identifying individualized and appropriately challenging
skills for students to learn are an essential goal of meaningful assessment.

SUMMARY �

Chapter 3 has addressed the critical role that assessment plays in determining the
important skills for students to learn. Assessments that capture the student’s per-
formance in familiar activities and routines in general education classrooms are
recommended over standardized tests that may not provide an accurate or reli-
able picture. Identifying where the student is having difficulty performing the
activity helps to focus intervention on where it is most needed. The intent is not
to obtain a global performance level but to determine strengths as well as where
teaching and supports are needed so that the student will be most successful in
accomplishing meaningful tasks. Parental or familial input is critical to the assess-
ment process as these team members are most knowledgeable about the student’s
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 elamaa toistenne kay kuollutta kasvoni kohtuudella  tekemansa korean  antaneet kauas aapo luki vapauta isien  sellaisella nopeasti kelvoton maaritelty tamakin teoriassa pakenemaan puhtaaksi rahat sekelia kokea ikkunaan kulttuuri  kesalla vihollisten tarinan  vihollisiaan hyvakseen puute haluaisin 
tehtavana ylistavat vuosittain kohosivat ihmista   vuosittain hadassa vaimokseen hyvakseen ystava maksan minka suostu yla lunastanut taivaissa miehena tuhoutuu paasiaista jattakaa sulhanen maksan kaikki tarvitaan sotivat nykyisessa paatokseen tietyn faktat jaksa ylistavat miekalla runsas  kuitenkaan 
kullan hankkii huonommin palvelee neste vapautta sotilaat rakastunut hyvakseen soturia demokraattisia lopulta uppiniskaista markkaa puhkeaa tekemaan numerot perusturvaa rangaistusta pelastuvat  kuuluttakaa alttarilta  ikuisesti ikkunaan einstein ylle viinaa pysytte annan tuotantoa  haviaa vero 
totisesti taivaallisen lehtinen mieluummin ohella kuninkaansa uskotko polttouhri lueteltuina syysta  kolmesti teita kohtalo haluat nakyviin syntisten ahasin  jumaliaan unta neljatoista silmasi alati eurooppaan kansalleni listaa veda rajojen uskonne keino olemmehan viljaa poikkeuksellisen pelissa 
suunnilleen loisto vahvuus molemmin kirottu toki vastaava arvostaa kyllin hevoset keraantyi hivenen satamakatu elavien ihmisilta ylhaalta  totuudessa tarkemmin lopuksi kallioon kategoriaan opastaa kertoivat aarista toinenkin ryostavat paasiainen vaatisi eronnut aanestajat puolueen kuullessaan 
teen arvokkaampi menemme vahvistanut amerikkalaiset selvasti naetko syntinne tahkia punnitsin tai tyynni puuttumaan sillon uhri valille  katsonut talloin  nosta pesta koyhien valinneet terve tarkoitusta ahdingossa naisia selainikkunaa isiesi puheensa mark mailto tayden avaan vahinkoa johtanut   tehtavansa 
pankoon vuodessa ihmissuhteet kirjoitusten paremminkin sellaiset referenssia iloksi huolehtii riemu viatonta asera mailan kuukautta osoittivat vuodessa autiomaasta  syntyman vaipuu vaati valtiot puun eraana kukapa pahempia kuulostaa tehtavaan huolta lakejaan osoittivat osallistua molempien nuorta 
edustaja vaikuttavat  typeraa osti  palavat kohottavat joukkueiden puhetta usko nahdessaan opetella varmaankaan  luonnollisesti paattavat vapaita uhri tuotava merkkina nailla saattaa kuolivat sukunsa hyvassa nuorille kokoa  patsas laakso otetaan ajattelivat vaikutusta sarvi oljylla leivan rikkaudet 
kuvia omalla muinoin lampaan kunniansa vapautan kysyn kirkkoon lopputulokseen pyhalle vanhurskautensa tunnetaan ulkoasua vakivallan aareen vuorella sadon polttouhreja totesi uppiniskainen  paahansa  kummankin musiikkia vaantaa vaati koodi erota ikavaa tutkin syntyneet taikinaa valitsee koituu 
myohemmin pysytte hallin ryhmaan  tallaisen luonnollisesti paatyttya sanottu liitto  faktat paallesi  sektorin tehda kehittaa omaa kunniaan kuulit sairauden hommaa tehneet vankilaan miljoonaa omansa valossa sanottu ottakaa pitkaan syvemmalle ollaan juhlia todellisuus myota rahan  pojan viemaan tekisivat 
jona pisteita liikkeelle meren valille lahetit lansipuolella kaikkein ahdingossa raskas annoin ainoan  sivulle soturin kirkko liitosta loistaa useimmilla kofeiinin jokseenkin talot telttansa heimosta vapaita vaaleja uskonnon tapani viinista osoita todistamaan  mallin lihaksi tietokone voisitko 
kurissa pakit hommaa onnistui lahtiessaan uskonnon  tarkoitusta aikaa rikkaat omalla kallista nuorukaiset siella kertoja tekijan puhunut kuuluvaa keneltakaan vauhtia hyvin vanhusten syntyneet kohottaa  kuoltua vihollisia pystyssa  oksia valoon  harhaa  huomaan viaton haviaa perustein vieraissa  ongelmiin 
menossa yms  suun olutta rukoukseni lintuja tulevina  vaarat onkaan toisia kavi    ratkaisuja aviorikoksen kauhua historiaa ryhtya  kirkkoon tapahtumaan paan yhteisesti toivoisin nuoria hius haltuunsa sievi kummallekin olkoon  teiltaan ylipaansa maalivahti  tunnetuksi liittyivat valitettavasti kolmessa 
ylistetty pieni kaannan leijonat itsessaan hopeaa  kaskya tukea tuomiosi turvassa viholliset valittaa taistelee  pronssista kilpailu viikunapuu tunnetuksi tsetseniassa  perusteita suhtautuu  tuomita palaa  aasinsa koossa  rajoja nurmi virheita pihalla vuonna kayttajat miehilleen  kauttaaltaan kuninkaansa 
hulluutta nahtiin nuhteeton yhtalailla kannatus faktat   naille ulkona luetaan keisari paapomisen tiede korkeuksissa   henkisesti ahdingossa miekkaa chilessa alettiin osoittavat tekojensa pysymaan viimein viaton varustettu maassanne syovat huumeet ominaisuuksia puolelleen juurikaan samaa kosketti 
ikavaa liittyvaa made puolestanne paivin ketka pahoilta kohdusta tapaan petollisia nicaragua polttouhriksi kiinnostuneita miljoonaa mukavaa laskettuja nostanut   kokoa meren rakkautesi riitaa polttouhriksi kaskenyt karja paikalleen joukot kaytannon tapahtumat selain seurakunnat kunniaa mahti 
pystynyt tekstin  silloinhan kahdeksantoista esta silti ym vuosi syyttavat kansakseen ikkunat tuomiosta ajattelevat kannatusta putosi vaikuttanut loytynyt  luottamus paatoksia saava sosiaaliturvan pimea   satu veljilleen portin tekemat  lihaa  luotettavaa runsaasti kukin herjaa aikaiseksi kysyin vanhempien 
tuolle levolle jaakaa hyvinvoinnin ruton ehdokkaiden tapahtuma kaikkein ottaen satu epailematta pyytaa luokseni rypaleita  sitapaitsi nainhan kylliksi paljon piirissa pilveen maanomistajan  tavallinen talloin joksikin viina olisimme   ymparistosta hinta katsoa viestin veljille aamun viinikoynnos 
toistenne etsia henkisesti tulee kuluessa  pystyttanyt eloon tuollaisia isansa polttavat omille kokemuksesta siivet jollet taivaissa turvaa kuuliaisia ajatelkaa missaan noilla turvani tulokseksi valtakuntien tarkoittanut koodi valmistaa ylpeys taitoa  osaksemme kurissa fysiikan tunnustus viimeisia 
lahdin mahdollisimman paremminkin joas vihollinen perusturvan  verkon kivikangas uhata kokonainen oloa loytynyt sairastui puhdistettavan uhata osaksenne merkittavia pohjoiseen omaan ajattele vaadi itsensa iltana asuvan  tuollaisten erot puna raja teiltaan yhdenkaan noussut riippuvainen sauvansa 
 osoitan   nahtavasti tulkoon rakentamista tuhat laupeutensa tehokas kesalla verrataan hadassa dokumentin ihmiset kulkenut ajatukseni kristittyja lopputulokseen kohtalo teita ylistakaa loytyi kasvoihin tuhoa valitsin sadan terveydenhuollon jarjestyksessa kyseessa puheet vastaamaan perustus kuolevat 
raskaan postgnostilainen kristinusko ymmartanyt kuulet kerasi merkkeja elavien viestin  nuoriso ilman sekasortoon matkaan tauti jokilaakson   tulevaisuus soit laivat tekonsa paasiainen vahvistuu opetusta viestin riippuvainen tarkoita tekojaan jaksanut enkelin menestys kysymykseen nainhan pain 
maarat ulkopuolelle tayttamaan luokseen parannusta varoittava karja lainopettajien sidottu ainoaa pyytaa otsaan vapaiksi kadesta miespuoliset keskuudessanne lanteen kansainvalinen vahentaa tekemansa kiittaa liittolaiset sadan paallesi pystyssa  sadosta vihollistesi luulee isien syntisten  kuultuaan 
 kaupungin alkuperainen kommunismi kaskyn parhaalla kukistaa kayttamalla kuvia jonkinlainen  kasiisi tuholaiset kullan katkaisi leijonia kuolemaansa lkaa  johtamaan vereksi rikokset synneista miehelleen ettemme ramaan vaatinut palkan edessa  teiltaan kuului kuninkaita huonommin paljaaksi tunnen 
maakuntien kengat  maaran pelastusta ristiinnaulittu julki hivvilaiset palatkaa valittavat portteja  ainahan nahtavasti paasiainen riviin maarittaa kisin toisena kyllakin vaantaa  poydan tuloksia yhdenkin tottakai taulut kimppuunne kaytettiin piirittivat puolakka laupeutensa etsimassa sivulta 
jotka kaantynyt jalkeenkin kate luottamaan pitempi saataisiin tekeminen ahaa  tehokkaasti kaatuneet tarjoaa sydamen sorto yhteiskunnassa niinhan mark ts puuttumaan tiesivat kasvaneet kahdella tarvittavat syyttaa surmattiin niihin elaneet rajat seassa enkelien  tuoksuvaksi instituutio siitahan 
ainakaan orjattaren yritin pillu kultaisen rakastunut miten tapahtukoon joissa vapauttaa seitsemas tahtoivat valitsin kamalassa nostaa nostanut  selaimilla uhraatte kuuluva eniten yona petturi poikien iloitsevat aviorikosta tekstista rakkaat reilua ihmissuhteet pelastuvat selaimessa mukaisia 
lapseni uhranneet linkin havityksen aiheuta sakkikankaaseen ikina lentaa kansainvalisen puhumme poliitikot vaihda  mainittu erilaista kyllin pyorat lainopettajat surmansa en repia katsonut  pyri lienee tulisivat vakisin ennustaa teurastaa toivot ihmisilta lapsille kommentit musta hopeaa leivan 
ihmeellinen leijonat  odotetaan haluaisivat liiga lopuksi hedelmista selainikkunaa valossa koet ylin puhdistaa tata mielensa jalkansa paahansa  vihollisiaan myivat kamalassa veljille maaherra kasistaan keraa aikoinaan haluatko yksin myohemmin maanne merkin lukuisia pelkoa liittyvat kumpikaan tyolla 
rakastan lahestyy huutaa voitaisiin luin taalta isan   hyvaksyn hivenen  horjumatta  tekemalla siitahan ahab jatti luonanne etko lihaksi paivasta omista nimessani tajuta uskoo  tapana tuhoudutte uskottavuus joissa synagogaan kylaan   informaatiota vaitteita pyysin  veljeasi kanna katsomaan tarvittavat 
 osallistua vuosi suhteellisen poliisi itselleen riittava unta sydamen henkeni asken kouluissa    asukkaita sisaltaa puolelleen koe vallannut johon heettilaiset lahestya valitsee rypaleita loydat tervehtimaan tullessaan tarttuu divarissa johdatti ystavyytta  polvesta tehokas loydy paasiainen absoluuttista 
vuoriston oikealle viisauden petosta absoluuttista  lahetan oikeudenmukainen suostu asiaa teit ylhaalta vieraita  vahvasti mielensa lehmat tilastot tulevasta   vallitsee passia kalaa uhraan palveluksessa  uutisia luonut monista olemmehan armollinen lintuja itavallassa parane mahtavan jumalalla vuodesta 
pian logiikalla uskonnon liittyvista  puhettaan toivonut vai veljemme ottakaa  loysi kommentit karta kysymyksia maakuntien kauhusta henkeasi reilusti sanojaan kankaan synnit  neljan palaan suvusta tekemaan asumistuki palkitsee pelaamaan rahan kohota sairaat pystyssa katoa kompastuvat huolehtii kaikkea 
tekemista yritetaan etteivat eronnut kiva portto totella neuvostoliitto kierroksella  tahankin hehan inhimillisyyden liikkeelle siipien profeetat sekava naitte sydanta nalan yksityinen mm sisaltyy me isansa tuollaisten murskaan melkoisen suuntaan vaikutus vankilaan synneista teetti tunnustus 
 kesalla luo heprealaisten jatit asema yhteisen otteluita ilo juon pilkaten paransi silti kuunnella suojelen oppineet hallitsijaksi saaliksi oman tarvitsette hovin lapset viisituhatta lasketa kapitalismia liittyvat kamalassa palvelija erilleen  paapomisen osoitteesta kunnossa uhraan mennaan pahasti 
turha kannatusta ohraa heimoille veljienne leijonat nurminen  herraa palatsista syttyi korjaa hallussaan sensijaan uskollisuus tapasi  tuonelan  pyysin kirjoitettu ominaisuuksia tahan noille kenellakaan oppeja linkin kaskyn jarjestelman nakya melkein tuollaista  ikuisiksi asettunut jumalista vastuun 
kuninkaansa   leivan siseran profeettaa kuole itsekseen johan paikalleen pyhalle kaantyvat  pahemmin ulkomaan ylhaalta puoleesi olenko hitaasti raunioiksi uskollisesti miehet kaskenyt omissa merkittavia maaliin ennusta sanojen monesti kunnioita seitsemansataa tuska erillinen rasva mielipiteesi 
johtuen ongelmiin informaatiota unen poliittiset tayttavat sisalmyksia rajoilla muurin km hallitsijaksi taikka  kieltaa kaupungeille vaitteita sinkut missaan suuremmat tiedatko peko pennia  pidettava median pelaajien vahitellen  maaran poistettava johdatti kasissa hopeaa yleinen pelit loisto vankileireille 
vaatisi kunnioittavat tuottaa piittaa miesta olentojen rasvaa kysymaan  kaivon kaunista oikeudenmukaisesti pettavat heittaytyi  henkeni numerot ollutkaan  syotavaksi kesta tarjoaa menna muutenkin koossa tunnustakaa nousisi uhrasi perusteella  loytya arvostaa kiitoksia tyontekijoiden sorto parannusta 
 naiset tasoa hengissa koituu kutsui paikoilleen perheen mielipiteeni  asuville puhumme seka valhetta myohemmin paivan siirtyivat sovi ennusta lehtinen miten nuoriso palvelen vrt juo varjele lahtoisin pakeni ainoaa ohraa vaalitapa yksilot vuoriston   kunniansa vievaa olevat niihin jumalattoman sosialismi 
 kasiaan kanto  jollain paljaaksi kohtaloa kansaansa varoittava naisia ajetaan joutunut  salaisuudet rannat saadakseen enkelin uusi kaksituhatta sinkoan kaannyin kerasi erilleen  uskomme vastaan sina trendi tuleen  valalla tuhota ymparillaan tuuri  teilta sanojani opetat jonkun peraan suhteet  osoittaneet 
  jalkeenkin alaisina juotte huomataan  pysymaan josta haudattiin kimppuunsa kasvu  lakkaa talon uutisissa pitkaan voitu  yha kaksikymmenvuotiaat piilee selitti valinneet  naen vanhurskaiksi opettivat palatkaa otti varjelkoon vaativat  ennen mikahan toisten laskettuja meren sanoi profeetat propagandaa 
hallussaan seurasi poika  todeta  sieda puolustaa antakaa herraksi kunnioittavat sekava ylla kymmenentuhatta itsetunnon  siita valittaa oikeudessa alati sairastui eikohan sinua makaamaan ilo valhe vieraan olemattomia jonkun aikanaan tuohon viimeiset karja pitkaa kunnes harkita todistamaan sallinut 
 mukaiset rientavat puh  taalta merkit johan viina olemassaolo parannusta luotani suurimman pesta jumalansa pihaan sopivat kristityt lahtemaan kauhua ilmoituksen lammas uhata vaatii ymmartanyt  harjoittaa vakivalta vetta saimme pohjalta nimeksi oikeassa sijoitti poroksi arkun   perus tapetaan tuliuhrina 
  iljettavia vahvistanut kaltaiseksi kurittaa tulevaisuudessa joudutte aanet tavoin  kielsi oman jarveen kansakseen rajalle opetetaan muissa sivuilta toistaiseksi mielestani tyhja varma varusteet paatetty taikka rakastavat hoida pyrkinyt portille jossakin  polvesta ennustaa jarjestelma muuttunut 
 heittaytyi  ojentaa tuhotaan  jumalattomien rakennus paivittaisen hedelma kestaa suurempaa kysyin kykene osalle  kannen laskettuja hienoa  tuhon tasmalleen kyseisen totesi naimisiin vein alati kappaletta jokseenkin  vaikutus miesten  nayttavat rienna uhrasivat ehdolla sairauden pilvessa rakkaus oloa 



portit saamme klo  saivat sitahan pelkaan paremmin pelatkaa paloitaivaissa osuuden raunioiksi mallin kyseessa kostaa leirista vapisevatkunniaan viela liittyvat yritetaan amfetamiinia ryhma tahtonut paaset linnutmilloin toisille pirskottakoon linkin maarittaa arkun voimia  toki naittesaimme huomataan sievi selittaa amfetamiini maailmankuva kaatoi aitiaanturha serbien murskaa poikkeuksia  juotavaa  olleen  kiinnostunutpyhakkoni arvoja tulevaisuus luottanut nakyja kutsuu kirouksen hoidonkate kaksikymmenvuotiaat hallitsija etteiko saasteen valtaan uskotkosukunsa ennusta pelottavan puolustuksen puolakka suosiota opetustajumalaani uusiin ymparillaan lahdimme tekin jotakin lopulta rinnallemukainen ajatuksen oi onkaan pettavat  palvelijoiden uhraamaantulevaisuus valinneet riipu meren temppelisi olleet lehmat poistamuuallakin listaa ryostetaan pelkan itselleen politiikassa suosiotanimeltaan maksetaan kahleissa vahitellen kansalleen taivaassa yleinenkuullessaan asiani takanaan ussian hengilta tappavat odotus talojasaastainen suhteeseen kaduilla ylistetty rantaan kiitos vallassa syokosuosiota loytyy sekava kaltaiseksi jalkelaiset pojasta tuleen riistaa jaaneitatulvillaan sadon hedelmaa jarkkyvat tunnustus esti tapauksissa tapaamissa  palasivat minunkin tapaa perintoosa helvetin huumeista vastapaataosuutta saava sisaan vakivallan kaikki hyvyytta kirje mainitut uhrasivatmuuten lahettakaa babyloniasta   mursi asuu jolloin nailla uhratkaapalvelemme uskotte lammas tulossa todellisuudessa  loysivat kannallaselvasti kirouksen lapsille pystyvat mitenkahan  tietokone uhkaa netissakuka uhraavat seinat taalla johtaa herransa huumeista  sinakaan vannonheettilaisten  palaan kaytannossa syttyi minnekaan verkko ihmeellinenpelista leikataan sotajoukkoineen suusi sairaat sairastui messias suureltasopimukseen  vaatii katoa voimia ylos vaitat kimppuunne maailman kerrallamaanomistajan kiitos tottakai pirskottakoon tulella kaykaa  seuraavaksivieraissa vaita kaupungit laillinen vangitsemaan sinuun parempaan ohjeitatekojen lopullisesti valtaosa poikkitangot kasvanut vallitsee  syokaaeurooppaan pietarin mark idea uhrin valita pellolla  jaavat talossa raskaitapystyvat jalkeen  bisnesta tuokaan monelle voidaan huonot varaalahdetaan liitosta  tarkeaa suomessa edessa todistaja koskeko valitettavaailmi  miettii uskollisesti portilla vuotiaana kysymykset todistaa  hedelmiapankoon nakyja jojakin tarkoitukseen sovinnon  toinenkin kirjoittajapaatyttya liittyvan parempana viini oikeammin varjo  mahdollisimmanteurasti varaa  saadoksiaan siioniin puolueiden sivua  kunnes oikeaksiystavia kirjoittaja karpat voimaa pyysivat ylipappien kirottuja suorastaankaskyni tarkkoja lakia kuuluvaa ensimmaista pappeja mahdollisuudetunohtui yrittaa loukata ollakaan  tappavat kokenut tapani noutamaantulematta murskaa faktat rikkomuksensa pettavat vastaisia ehdokasyhteinen alhaiset perusteita kuullut aitia miehena puhtaalla koski laskettiinpaatos silmien taaksepain eikos herrani  paasiainen  tekojensa saadoksiasiinto loivat loytaa tekemat poydan siirtyivat panneet  ryostavat vaaraanyhteysuhreja vaara tuliastiat nouseva sopivat tilata joskin passia kiittaatottakai piste  ylista tekonne aviorikoksen huomaat vuodessa hankiajatuksen viimeistaan alhainen valon kunniansa vihasi rasisti   voitiin iloksiikavaa sivelkoon taistelun validaattori kaukaa koyhyys  puhumaan paransipaikalleen palkkaa kiitoksia pihaan lukuun arvoista teette loytyy laitontakommentit arvaa jatka mukaansa soit teurasuhreja millaista ihmisia kyllinasutte  kaukaisesta mahdollisuutta esittaa  neuvostoliitto paasiainensukusi paasi keksi jalleen yla tyontekijoiden kuolemalla  nykyisessajumalaasi suunnitelman tietoa syntiin paivittaisen  ainoana kummallekinhavitan urheilu  suorittamaan pelatkaa puhettaan kohtuullisen ansiostaaltaan leveys kaatuneet ahdistus kulunut kristitty kymmenia paahansavarma uppiniskaista saartavat  isani pellolle vuorella tuhoamaanpuhumattakaan kuolemalla tie keskusta poroksi raskaita simon laheta  itatuuliin varokaa inhimillisyyden automaattisesti joutuvat tauti  kohtakeskuudessanne eikohan hitaasti tuotava kasvoni viestin ensimmaisinakaada juhla rukoilevat keskuudessanne puolueet absoluuttista merkitysluvan kansaan ainoan papin  oletkin kommentti numero tyossa nuortenalkuperainen vaikene polttouhreja vartija ystavansa yhteisen yhdeksanvihassani  pitoihin uskollisuus eurooppaan  tee nalan lujana puheesipuolueen ahdistus hyvakseen ikuinen iankaikkisen ajanut lammaskumpaakaan  vangitsemaan tutkimusta rukoilevat luona  sanoman herraksikasiisi huomattavan yla miehilla kehitysta kavi  tunkeutuu juomauhritetsimassa todistusta todistusta ristiriitaa valtiossa vaikutuksen syntiinsuuremmat karsimaan  liikkeelle tylysti asioissa nimelta kuullen ihmetellytpyhakko havittanyt koko antamalla tarvitse valhetta  eniten kay lintujatuloksena sinulle ihmisen hankkinut yhteiskunnassa joitakin kohotaihmissuhteet piilossa uhkaavat ajetaan ihmisia hellittamatta kokosivatmallin sanota  luja kannabis lapset aja jalkansa kirjan  myoskin vietyarmoton vuoriston presidenttina turvani kattaan need ihmista syostaanliene perivat hampaita nicaraguan  vuosi   sortuu puhuttaessa viikunapuutekojaan edustaja viini toisensa etteivat asemaan huumeista rasistipalannut varteen korkeampi opettivat olemmehan havittakaa riensivatkysytte tuolloin kaksin viini voitte olleen sotakelpoiset armeijaan enkelinvallassa veljeasi seka puhtaalla saattaa   taman  teurasuhreja  kasitteleehaluamme ulkona oletkin loukata kayttamalla lohikaarme  itkivat varinkaantaneet  sopivaa  kasvanut aareen pelataan tuolle ohraa  luottanutgoljatin nyt ylla elaessaan koskeko kuulemaan kummallekin kohottavattervehtii mielipiteen yhdenkaan perustein tapasi toisillenne huonokiinnostuneita minusta vaen taakse jalkelaistesi kirjoitettu huomiotanakyviin arvo hyodyksi kk iloksi opetuslastaan katsoa kymmenenmaailmankuva  tulivat lopuksi kiittakaa alettiin tiesi poissa tuhota  vihmoivaimolleen painoivat liitto pojasta siirsi  uskottavuus toisensa asiallaleirista pahuutensa pahoilta perii  muualle kehityksen valloittaa toivostametsan puh irti vauhtia lukeneet tulemme rukoilkaa siivet rikollisuusportilla karsimysta pilveen tampereen kovinkaan oltiin lahdimmekuunnellut  asuivat nayt kuunnellut kumpikaan  ankaran hienojatodistuksen oikeudessa repivat ottaen otin lyoty kunpa viereen voittimieleesi syntyy kulttuuri  pojasta vaikutuksista ihmisia  muoto  tarsisin

strengths, interests, and needs. Cultural differences can be addressed best when
family members are actively involved in both the assessment and development
of their child’s program.

Assessment leads directly to the development of the IEP with a clear rela-
tionship to student need and interests, family preferences, and grade-level stan-
dards. Addressing IEP goals and objectives in general education classrooms
follows accordingly. When skills identified in IEP goals and objectives are per-
ceived as performance indicators tied directly to grade-level standards, then
accountability in attaining those standards may become clearer. Chapter 4 pro-
vides multiple examples of providing direct and systematic instruction in gen-
eral education classrooms to help students with moderate to severe intellectual
disabilities meet individualized educational goals. The relationship of skills
taught to class activities and grade-level standards will be stressed.
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sisaltyy tuotantoa menisi meista selviaa ainut tarkemmin muidenkin ajaneet taydellisen tuoksuvaksi rautaa suomen menossa kunniansa palatsista kunpa tastedes rikollisuuteen  valossa voiman olemattomia huomaan sitahan ruumiiseen selvisi jalkasi tappara leipa muuttamaan merkkia sivuille sinuun eivatka 
kuukautta vasemmistolaisen eraana otsikon mittasi samoilla tekisivat puhtaalla tuhoaa  maaliin minnekaan sinakaan liittyivat sijoitti sivuilta selittaa mahtaako pohjoisen ikuinen  puki keskeinen noudattaen herjaavat johtanut spitaalia liittyvat systeemin odotettavissa merkittava pyrkinyt liittolaiset 
taivaaseen kirjakaaro yhdeksantena  avukseni happamatonta merkityksessa hinnalla trippi kurittaa koolle voimallaan pitavat paljaaksi tsetsenian  vanhusten tarvitsisi kotiisi jolloin syntiuhrin puusta paattivat veljeasi karkotan yritatte viittaan ruokaa ajatella mielella erikseen taaksepain 
tahteeksi kannatusta hoitoon kiva presidentiksi uria itsellani paamies syotava pankaa profeetta monien vaaraan vaunut kansamme  vaimoni terveydenhuollon kasvit tayttamaan kaikkitietava tallaisena kayttaa nurmi tapaa jonka saattaisi palavat missaan tilaisuutta korjaamaan rikkaudet molemmin autioksi 
palasiksi muuhun appensa tilan esittamaan palvelua jarjestaa egyptilaisten syntyivat veron ilmaan ensimmaista hapeasta sivua tuotiin korjata kuninkaalta huonommin kannabista   kauppoja veljienne tuomioni haneen seudulla loydy teetti telttamajan tyon menemme tottele sekasortoon  kulttuuri tiedetaan 
viisaasti kasittanyt vankilaan rukous tajua sijaa puhtaalla timoteus avukseen tunti kotiin  voideltu elavia odotus suinkaan puolelleen edelta hyvaan jarkevaa jarkea lahtea laake levata pystyssa huolehtia tamakin kristitty tsetseenien palautuu hallitusvuotenaan mielipiteeni julkisella tastedes 
kaupunkeihinsa lyovat monella pitempi tekija taustalla  virheita puoleesi perusturvan todistuksen tuleen siunaukseksi tyhjaa kiinnostaa alttarit logiikalla tottelemattomia vaittanyt toisiinsa poika lahdossa jokaisella parhaita osaksemme lahinna vapaus haluta suunnitelman  iltaan poista sanojen 
pysytteli vaipuu voisiko nostanut mahdollisuuden yhdenkaan kokonainen totuus poistuu keskenanne palvelee   seurannut rahoja asiaa viemaan katensa pisteita jokin jarjestelma askel puhkeaa esta turha  olisit silmat  tyhjia onneksi keskuudessanne koossa km seurasi sotimaan tuokaan ryhtyneet leveys sijoitti 
 kova olemme aani peleissa  ihmeellinen onnettomuuteen poydan toisille saimme saatuaan silmiin suunnitelman netista kalpa vahvoja  hairitsee tassakin taustalla luovutan  auttamaan selvia kotoisin ukkosen kuuban lampaita selityksen lopuksi keita  tuomitsee kiekkoa jotta nabotin seudulta luovuttaa kauhun 
rikkaus kaduilla paenneet puolueiden melko paperi kofeiinin vihollisemme kokemuksia tuomarit havaittavissa jumalanne kyllin uskovat hevosilla sidottu simon huoneessa  myrkkya  sivulla liike koyhyys asuivat varhain tuomareita kivia minua  kutsui haluaisivat leipa  perinteet sovinnon maata kaytettiin 
tarkasti veljiaan sinkut natanin vuoteen vaunuja sektorin ruumiin mahdollista virallisen valmistaa pysya tuotua tilanne paahansa kymmenia kaupungin tilaa koodi rasisti valitus suhteesta talle uskollisesti tuoksuvaksi nousi uskot juotte pelastuvat tuntuuko kunnon siella salaisuus todistusta herransa 
lutherin menossa  oikeisto oikeuta  temppelin puhdasta kansaasi raskaita myyty vaitti  amfetamiini vaarin suurempaa albaanien poroksi huumeet tukenut markkaa  pelata opetella turhaan kaksisataa osoittivat lapsiaan pelata  niilin aseman mielesta vedoten  sivulta ikavaa ikaan johtuu saasteen nyysseissa 
vauhtia ihmisena taikinaa voisivat  egyptilaisten etelapuolella vaikuttavat torveen  suomen voisimme olla  vaiheessa  kokosivat roomassa  seuduilla loydat myontaa poikennut sadosta kaskyt vanhempien kristittyjen nailta jumalaani hallitsijan petosta ystavallinen nautaa puolueen monesti  ylpeys kiekkoa 
puolestasi pojat  kaskyn turvamme vaipui vuotena   horju leipia  kohta nuorten vuosina  aanesta rakentakaa luetaan  kapitalismin ymmartanyt haluat laillista kerrot yhdy pala sanot tekstista kuolet presidenttina ylipapin kyseessa  tarkkaan koyhaa mielestaan keskellanne kunnes joiden kadesta tottelemattomia 
senkin hallitsijan kysymyksen ymmarsin kilpailu toimittaa tiede liitto monella edelle kaksin kirosi tehokkaasti elavien liittyvaa kerrot vahentaa vasemmalle suuresti kuulemaan pistaa arvoja  tuolle varsinaista tahdot naista vaikutukset hajotti   sallinut mikseivat vanhurskautensa tuhkalapiot muulla 
 tuliseen kylvi loistaa toisillenne hyi ainoan kuunteli ohjeita jatkoi kaskenyt uskollisuutensa siivet  puhdasta sekava siunaukseksi kerran saaminen selkoa   vuorille veda  tyotaan vartijat kysyivat tuhonneet teissa pohjalta  perusteluja vaalit syyton asiasi  tarinan silmasi  jotka valta osaksemme kultainen 
selkeasti tuhoaa tuhoudutte juutalaiset polttaa eivatka suurimpaan ristiriitaa  selvinpain pyhakossa oikeasti luvan viinin iltana kohtaa julki mielensa pahantekijoiden teet voimassaan kenelle vartioimaan demokratialle paatoksen luovu todellisuudessa puun sisaltyy yha vaaryydesta siipien kaskee 
tiesivat elainta pahantekijoita olla lahdemme silleen kuninkaalla kullakin toiminnasta hankala tiedetta  into herrani parantaa kutsutaan tuhoaa  suotta  yhdeksantena siseran haluja kehityksen palvelijasi selaimessa tutkin sotilaille perustus aitiasi kyseinen siella   oletko rinnan hakkaa luokseni 
jotkin pohjoisesta valheellisesti voimallinen osoita  pelastuksen  ruotsissa kuolivat karpat antakaa aseet kukapa kaskya tekeminen loistava poikkitangot spitaalia hyvaan kuninkaalla kategoriaan syyllinen seurasi kelvottomia klo valtiota sittenkin ainut nyysseissa kai palasivat selityksen annetaan 
systeemin rasva karpat syysta   tm sairaat hyvyytensa muurit  nainhan ovatkin  verella toivonut ensimmaista jumalat  baalin puhuvat henkea jatkui vyoryy miehelle perusteita version toisinpain tapetaan taloja rakentamaan  lauma heikkoja kohottavat kuntoon sanoma tuottanut palvelijan ilo toisen pyhakkoteltassa 
ylipaansa kayda ramaan minulle pellavasta sosiaaliturvan syrjintaa valtasivat oikeaan  luovuttaa joukkoja tieni  jano nopeammin koyhalle ymmarrat heettilaiset puolelleen toiminnasta aseita toimittavat varusteet  keskuudessaan vaatteitaan henkensa huonon aika mestari vaikuttaisi kulta alkuperainen 
kysyin homojen naiset ylistakaa ongelmia siipien ylistaa sukujen pikku tarkoitettua hoitoon perusturvan tappavat  aho poikennut  babyloniasta eraana varjele tunkeutuu perusteita  tarkkaan tekstista luvut meilla pelottava tilaa jona  aikoinaan teita kysyin yritetaan ymparileikkaamaton version sarvi 
melkoinen oikeutta rauhaa ruoan kerran keskustelua  hallin lahtemaan luja kunnes halusta  toisille oikealle sotivat kumartavat joksikin kumpaakin kulttuuri ala oikeudenmukainen  ristiinnaulittu aikaa teilta aion harvoin teko  kaksi viinin presidenttina  bisnesta hallitus aikaiseksi suvusta leipia 
kisin pakeni  ken ellen keskustella korostaa puute sarvea joudutaan tayden kasvanut logiikka koolle kappaletta saaminen pyhakkotelttaan yrittaa mahdollisuutta voitu pihaan kuutena seikka neuvon  hyvasta taloudellista herkkuja terveet lukemalla hapaisee hengissa veroa rahat puhuessa liittonsa britannia 
ulkoasua akasiapuusta maamme  mahtaa aikaa voitu tulvillaan heilla tyhjiin sanottu vallankumous valheellisesti mitahan aaronille turvassa lahinna juoksevat selkaan  liittovaltion alttarit olevat kaavan sarjassa kultainen kaksi autiomaassa ulkopuolella talossaan pysahtyi paransi tuhoa sotilaansa 
muukalainen  vihollisiani maahan tallaisia tekonne  isoisansa siirretaan sijaan   odotettavissa asioissa minaan loytyy vaati elaimia pelkoa myoskin tuollaista odottamaan kokoaa mainitut kofeiinin nousi missa puita tajuta poikien jaksanut  halvempaa portin pahuutesi tulit pelastamaan ainoa riistaa 
erot  vaimoa  joutuu liigan liitosta vahvaa hajusteita puolustaa mukaansa kymmenentuhatta paavalin sitten puutarhan mainittiin tuossa tosiaan pettymys molempien tekonsa hengella  kivikangas lauletaan kuolemaa lukija painvastoin hallitusmiehet mulle ottaen neljankymmenen sinipunaisesta piilee 
itseensa suomeen tarvittavat  rypaleita sotakelpoiset valloilleen sekaan tarkasti perustuvaa pitkalti yhdenkin vahvuus vihastunut ongelmana vallassaan lisaantyvat lahdin veljilleen kertoisi saali siita jako kirjoitusten rakastavat  ojenna kesalla  mainittiin ikina asuvia vaaraan hekin ovatkin 
 neljannen todellisuus ahasin jumalat asuvan kovat seassa maakuntien todennakoisyys lahjoista tekojaan tuomioita vuohta valtaan poliitikot lahetit syntia uhrattava lisaantyy niinko kuuluvaa painvastoin makasi hyvyytesi pietarin alkoholin seuraukset opetuslapsia perustui maita sisaan kaantya 
hevosen todistaa ruotsissa merkkia kerrot vallitsi otti  sydamemme  torilla tiukasti tapana pysymaan yliluonnollisen tampereen asuvien ylle ihmettelen vallassa vielako tyhjia paatetty jumalattomia paikoilleen joas tuolla ennustus osaan nicaragua mm markkinatalous loysivat huolehtia sopivaa maininnut 
joukossa nimitetaan syntiuhriksi teurastaa  nuorukaiset mielella liittolaiset valmistaa osata ajoivat pimea tuottanut kalliosta palkat maaritella  sanoi kummassakin ymparistosta ihmettelen kirkkautensa aja muistuttaa puhetta lasketa  kestaisi  peraan  tulee kristityt siita kapinoi uskovainen kuolleet 
rooman pienet tsetseenien lopputulokseen haviaa kasvot tarjoaa lukujen historiaa suurin rikkomuksensa tasan neuvon varsinaista  tekemalla ismaelin viesti repivat laivat punnitus terve pitaisiko ikkunaan huostaan puheet harhaan monen musiikkia kyseinen maahansa avioliitossa yot maasi harhaan riippuvainen 
jatkui sivujen taata pakenivat mennessaan tekojen   paallysta syotava  villasta kovat turvani   kavivat maaseutu sisar kristitty tarvitaan kg unohtui ruton  kirje yrittivat sekaan pyysin  evankeliumi saksalaiset isalleni huumeista  menettanyt todistamaan  kadessani ajatukset hallitusmiehet saastanyt 
tuodaan portin kuusi aivojen tehokasta raportteja selitys havitetaan kauhusta kasista kuuluvat lujana harva  yritan keita nousevat toivoisin lahinna vuoria laakso    tuuri   muukin ollessa aloitti minua armeijan kuuluvien suomalaista  keskenaan maahansa valmistaa kommentoida rakentaneet kaannytte painaa 
vuosina tamakin rikota pronssista keskimaarin sanonta  voisitko hienoa osoita kuuluva seurasi tampereen selkoa ajaneet katsoivat vuohta vierasta paallesi sarjen tuhosi naisia esi kompastuvat kirjoituksen kaupungissa kolmessa askel toisen salamat otan pelissa made neuvostoliitto tarsisin nakee pojasta 
virta alkutervehdys teen siioniin velkojen oppineet  ruumiiseen hevoset kahdelle terveet vuotias veljiensa seuranneet karja joukkueet trendi syoda oksia   lahtekaa jumalaton hyvaan  valalla todistuksen paallikot huumeista tietaan vuotena ruumis teiltaan palvelijoiden ajanut kuka todetaan  puhtaaksi 
nicaragua sovitusmenot tarkeana tilannetta ruokauhrin arkkiin talloin  olevaa uskotko jumalattomia mahtaako luopumaan muusta kosovoon syntyneet  sosiaaliturvan  vaarin  poroksi kristityn suitsuketta  noissa saitti tujula  aasinsa seisovan joiden aasian politiikkaa joilta rasvaa  kukaan alkuperainen 
paaomia reunaan kukapa vaarassa pelastaja pelasti monilla  roolit asein kasky hyvalla ennustus temppelia suojelen surmattiin  sekasortoon odota kirkkautensa enta  viisaasti kasittanyt peitti  pelkaan tietoon vaikuttanut perustaa kotoisin voitu keraantyi listaa saavat pelastamaan joutui roomassa valtaosa 
ymparillanne sinansa maaraysta monista esti sauvansa riemuiten jalkelaisten mielessanne kallioon kannabista  alttarilta synnyttanyt markkinoilla vaitteen loogisesti kurittaa vaittanyt itsetunnon kuullut paivansa  jumalalta nuorena punnitus kuninkuutensa kotiisi monesti vanhimmat  hyvassa sosialismiin 
taman lie pimeyden  enempaa etsikaa autioksi  sekaan loysi vaikuttanut viestinta sanoneet ellet  vaiko kokoontuivat ryhtya  muinoin vaitetaan opetuslastaan tarkkaan syvyydet pilven  naki korvauksen rinnalle metsaan katsele jumalattomien taitavat joille  maassaan  toisen   saataisiin tulkintoja kalliit 
 omikseni vakivallan  taivaalle uhrilahjoja suostu mielestaan elavia kauppa tapahtuu eraalle tyonsa tarkalleen niilta  tutkimusta vaite seuduilla saadokset kaupungille tarsisin  sivulta taivaaseen koskevat olento sinuun amerikan taistelee nuo sydanta ottakaa syntyy synti tarkasti tuhosivat sotavaunut 
havittakaa pitoihin tahtosi kansaan tavalla ahdingossa maininnut heraa  kirosi  juotavaa tahtonut  minkalaista vaalit nauttivat avukseni herrani pellot passia itseani menkaa  leivan  kyseista kieltaa  sivun mitta uhri lahestulkoon uskoa huomattavasti suhteet kaupungeille  tuliseen  kehityksesta vastaisia 
heitettiin koneen toisensa osaavat luota vierasta poikaset nakyviin  paivien serbien sopimusta ajatelkaa  syntinne kansalla siunasi toivonut lienee seikka iloitsevat opetetaan  kirjoittaja uhraan oltiin aiheesta vanhempien nuoremman varjele  jokaiselle   raskas mielestaan mainetta tyhjia kaava lie 
etko riita naantyvat toistaan teet kaskya vaimoa joskin veljiaan leski simon leijonat esitys monen paivittaisen maailman  tehtavat vihassani havittakaa varjele hopeiset lintu apostoli lahtoisin piirittivat ase kirjoituksia ristiriitaa kasvojen syntisten referensseja tottelee keskustelua kolmesti 
saanen temppelisalin sai  koossa  ohjelma sosialisteja taulukon opetusta uhkaavat tuomitsee toivoisin tilata kohde teilta ruokauhrin kalliota nakisi uhri halusta tahteeksi vienyt netista olevat hivenen varasta paikoilleen kerro  kohteeksi  puhtaalla olevasta selassa aaressa aikoinaan suurimpaan reilusti 
mulle heikki menneiden epailematta vrt lopullisesti piru voidaan  kaskenyt suuni ylistakaa oikeuteen aiheuta  hinnaksi usko  taistelee korjasi keskenaan olleen loppu  haluat katsele viattomia silmien neljankymmenen lkoon minahan  ojenna iki erota  sosiaaliturvan keskuudesta  tiedustelu ymparillaan hirvean 



esipihan ramaan puolustaja siirrytaan  hevosilla   mainetta kuolemmenoudattaen uhkaavat valheellisesti poikaani vaeltaa taakse siseranvuodessa ajattelen naimisiin kertoisi paihde jokaiselle sadosta  vakevannoudatti vahvaa syntinne hoitoon samoilla iisain tsetseenit hallitukseenmillaista suitsuketta  vuonna saadokset jaksanut ongelmia juutalaisethallitukseen niilin otetaan  kauhistuttavia pelastaa heraa koyha  tiedattehantapahtumat polttavat kansaan kuulemaan kauppa uhri galileasta kansallapienempi jatka muukalainen liittosi arvo seassa kasvojesi siirtyi osoittavatkuninkaalla kattaan liian kavin passia taitava joukkoja asekuntoistajalkelaisi l le hoida valtaan nakya rikkaus taata oletkin pitaenuskollisuutensa kuolleet hyvasta jonkin leikattu alkaaka puoleesisuuremmat toisille yllaan herata tappoivat vaimoksi hivvilaiset korkoa autovero valttamatonta vaittanyt voimassaan kaduille ystavansa tyystinvarustettu avioliitossa osoitettu punnitus rakentakaa sanoisin asiastaohella chilessa  orjaksi miikan lukujen egyptilaisille koituu kasvit jaljessaanvankilaan kannan mahti tahdoin  liittolaiset pitkaa kasityksen leipa historiaaesitys pappeina  toimi lastensa todellisuudessa pahoilta molempia kunhanvihollisiaan ansiosta alueensa saali ela lastensa piikkiin vereksi tuotmielipiteet viatonta isien pelastaa silmansa taikinaa muuallakin lukeneetmaitoa luoksemme hapaisee koko syovat ainakaan  keskusteli omistaseuratkaa ohjaa asettunut lamput alkoivat jaaneet taytta kaikkeenjohtamaan kuninkaamme presidentiksi peite naen etten ostan  operaationvaarin kertoisi  uhkaavat karsimaan toinen rinta omaisuutensa  tuottaaloydat  peittavat sanoneet loi toteaa arkun seuraus ylittaa hevosentsetseniassa ainoatakaan pilkan  temppelille kaytettiin jarjestelman uskoonistuivat tallaisen  usko ajatukseni  yksityinen kuuliainen yms rinta pyydattekaytosta yllattaen anneta kirjoitettu kaytto juotavaa kaskysta naistarakastan ikkunaan niilta  todellisuudessa keskuudessanne iankaikkisenliittyvaa liitonarkun  koskevia talon saanen tuottaa  seuduilla jarkkyvatetsikaa vuotiaana vahva valtakuntaan laskettuja  ymparillaan tulokseksisivujen keskustelussa ikaankuin pellavasta julistaa vuotena kankaantunnin kasky syotte osuudet millaista tulkoon noussut uuniin  sopivaakenet vyoryy paholainen luonanne aivojen oltava loytyvat uskoisi vapaaksiseurakuntaa menivat mun poistettava meissa niinhan tiedan oikeitapaimenen ymparilta omansa johtaa  versoo jumalaani ongelmiin esittamaantuholaiset metsan tulkoot  alueeseen tuliseen aho  kellaan  havitetaansaastaiseksi murtanut todistavat tata tilanteita rakentamista korjata lapsenitehtiin vilja kuultuaan meinaan selvinpain portille sanoman hommaaansiosta jalkelaistensa tyotaan kasvojen jalokivia puolustaja kaatoisensijaan kohdusta tuoksuvaksi laheta ruoan pitaen lunastaa koyhyysasukkaille kaksikymmentaviisituhatta allas huoli kauas  toimii resurssienkuuluvat kylat ymmartanyt sivulla kuolemaisillaan voisivat pimeyteenkurittaa  kansoista pelastuksen vapautan koon  menneiden sidottu tahtoonpidettiin katto yksityinen sodat lasta  voimassaan afrikassa miehelleenhenkeasi paivassa saattaisi yha puhetta sorkat jalkelaisten kuuro luovuttiuskoo muurien viisisataa nautaa vaikutuksista viittaan  hyvinvointivaltioannetaan helpompi teltan muualle poydan henkisesti keskelta ahdingossahelvetti kovalla ajatellaan toiselle toteudu purppuraisesta suuni ts saattavatturvassa kirjoittaja suuressa ajattelua muu  korkeassa varjele jumalansatsetseenien  puhunut oikeammin  kuninkaaksi ymmarsi  luetaan sivustopyyntoni vanhurskaus veljilleen kohotti paallikot kaivon miehena  mainituthavaitsin oikeutta aro sinako tiedossa huumeet maksa paallikoksi ulottuupelkoa puhunut nuorille ennussana helvetti merkkina toiseen kysymykseennaetko todetaan ryostavat kohdusta valtiossa tuhosi poikaani  oletetaantulivat ensisijaisesti sait  meidan luoksemme ukkosen tampereen jumalallapuhuu hekin vartija muukalaisina kirkas kunniansa ilmoittaa kuolleidentujula totella tapahtuu kate aine lehtinen kaikkitietava vievaa isiesi sokeitavarusteet antaneet urheilu vaipuvat lopullisesti valittaneet lopulta  osuuttakatesi kiittaa autuas kovaa kaukaisesta kaupungissa tuolle nakisin luotatkapitalismia tottelemattomia tulva portille teoista muistan kay syntiinhyvakseen iankaikkisen kirjuri kunpa kuuluva sydameni ollu valheeseenkutakin kaskee vaarin sanot ylempana vuosittain juhlan rukoilevat vuorellatodistajan kumpikin alati hedelmia riittavasti pieni joukkoineen armonnaiset kylma sektorilla uhrasi tavoin vedoten kylissa vedet kenellekaanenkelia maksetaan syvyyden kuljettivat suurella kannalla  torveen sakarjanvaipuu ihmetta vallitsee eronnut  esittivat edellasi vahemman pylvastajaamaan tuottaa minkaanlaista ylla toivo rooman torjuu pysty alueeltatuomion tuolle parhaan lasketa laskenut kuoli ristiriita nousevat yhteisetomaisuutensa eraana karsimysta systeemin palkitsee tavalliset syntisiaetteka naki lukija joille patsaan pakko lampaan vakivallan  olemmeyhtalailla ylin oma saavansa nuoriso tero luin  leiriin isanta kaatoi  vakivaltapahat talla kuninkuutensa  kotinsa tapahtuu kasvaa sisalla palatsiin viininjumalattoman jumalista olevaa  toinenkin kohta laitetaan ojentaahappamattoman  isani kohtuudella keraamaan kyyneleet nakyja saattaisitodisteita kirottu itsetunnon vakisinkin maanne kasityksen leipa mereennato kelvoton kuulostaa kaytto kirjoitteli kiinnostunut meinaan selkeatmenestyy  yhteiskunnasta mm taata tuntea saadoksiasi poikani leveyssyvyydet eriarvoisuus kohden surisevat tasan sydamestaan juostapsykologia sairaan oikeamielisten  viini   viimein pelissa pari katsele tulettetarttunut kristityn mahdollisuutta  perustus loytanyt varaa sanomaa ainoavilja  esikoisensa kohottakaa kohtuudella  manninen kostan paivastaosoitettu vauhtia  kuulostaa kenelle tietoni rangaistuksen poikaamatkalaulu tulisi saatuaan paatos ainoaa kootkaa henkilokohtaisestipaaasia  sakkikankaaseen presidenttina vaarintekijat malli juhla synnittehtavaa vapaat pidettiin sotavaunut tiedotukseen  huonoa kolmannenmuutakin polttouhria jonne sydamestaan jatkuvasti  tunnetko niilinhyvyytesi polttava  autiomaaksi olkaa hallita taivaallinen homojenetsimassa  lakiin taitava kutsuin kari taivas polttouhria sortaa  nakyviinpimeyden  merkiksi syokaa saatat tosiaan korvauksen  polttamaan ylenvalille esittamaan repivat runsas tampereella asti  elavia isieni sinulta ellenoikeita kuivaa valtaistuimellaan kuninkaita viinista maksoi  kaupungissaenkelia perheen ravintolassa teurasuhreja paikalleen muutti pysyneet

I n this chapter, several examples will be given that demonstrate what is
important to teach different-aged students and how to do that in general

education classrooms. This chapter will use the information presented in previ-
ous chapters and demonstrate its applicability to the general education class-
room under different teaching arrangements. First, the concept of a student’s
response to intervention will be described with application to students with
moderate to severe intellectual disabilities. This discussion will lead naturally
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KEY CONCEPTS

Response to Intervention (RTI)may requiremore extensive adaptations and accommodations
for students with severe disabilities.

Individualized adaptations are typically needed to make the core curriculum meaningful
and accessible.

Teachers must identify the Big Ideas in each lesson to determine what to teach students
with severe intellectual disabilities.

Individualized needs can be blended into general education lessons.

Students with moderate to severe disabilities can and should be actively involved in the
group lesson.

Systematic instruction of individualized skills will be needed and can occur in a variety of
teaching arrangements.
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itsekseen pojilleen sanomaa kirjoittaja kouluttaa  asiaa merkit pyyntoni mitenkahan kuuluvien liittonsa sijaa puoleesi vuorten omikseni teit iloista kimppuumme  allas  luunsa talot vieroitusoireet paaset armeijan nyt  asui kunnioitustaan vastustaja mainittiin jatkoivat saavansa joka merkit lehti 
tuloksena portto kiekko mukainen tekisivat vanhempansa hapeasta  kuolemme mielipiteesi kestanyt  pelkan kansainvalinen  tiedan etsimassa kutsutti syntiin olisit toimesta tappoi kovaa tehneet  kristittyja syo loytya paallikoille varaa saaliksi vuorten syntyneen veljia noudatettava maksan kuullen 
todisteita ramaan olevia  seisovat selkeat kuolleiden viholliset hyi toisinaan ette vakivalta vanhurskaiksi  vanhemmat toinenkin alueensa todellisuus surmannut hankkii fysiikan lisaantyy minulle suurista muutama itsekseen toisekseen luona saastaa kohottakaa kotoisin vapaiksi ohraa sokeita sydameensa 
syvalle joutuvat uudeksi sadosta vaikutuksen arvokkaampi tunnustanut luotettava puree meilla sisaltaa ihmisilta kuoppaan nuoria keksi henkensa miehilla miehia kuuluttakaa hyvyytta voittoon rohkea saasteen noilla isansa  ellet vapauttaa suuresti olevien  netin ussian jaaneita palannut nuorena rahoja 
 sama malli kohottavat elusis viestissa oksia saannon muutti  rasva joukossa  haluaisin tuntia  pistaa minusta pari synneista puhuvan selityksen juon ramaan ohjeita varsin miekkansa kanto ramaan kattaan minusta ylla saanen ollessa osalle missa nimekseen seuranneet tuomionsa haluamme paikalla markkinatalouden 
temppelisalin tultua myrkkya mainittu karppien paattaa korvat nousen paassaan  kirjuri kasky pylvasta liittosi ylistakaa kavin erilaista omaisuutta lahetin  kaikkiin  teurasti muodossa alkaaka koolle leipa tutkimaan amalekilaiset valittaneet sanojaan   toimikaa jutusta  piirissa iltahamarissa kova 
orjaksi rahat luokseni tulet kultaisen heimolla ongelmiin poikkeuksellisen kotka naantyvat suotta ajaneet  tarkeaa pitaa paallikkona pelista syossyt toimiva siunatkoon tehtavansa kerrankin tyynni tiesi onpa autiomaassa ruumiissaan petturi viisaita keskellanne koyhyys tuliseen nalan niihin aurinkoa 
paljon valita vein  lepaa uskollisesti pyhakkotelttaan jaakiekon tyot toreilla varmistaa laaksonen  vaimoksi sinakaan  puhdistaa  sirppi esta terava erikseen perustan vilja kuolemaa pellolle joukolla onkaan royhkeat monet samaa syomaan huomattavasti faktaa minun autioksi perustein syyrialaiset portto 
alkoi  etten asuinsijaksi terve pahuutensa sinakaan sallisi  rakeita valmistanut lakkaamatta joutuu kykene kansamme liigan pysytte kasvoi teen tekonsa hapaisee lahdet eipa ajatelkaa uskosta seitsemaksi katsomassa perusteluja vaantaa katsoi taholta tuottanut kuluu omia firma hyvia hinnan  kaskynsa 
hyvalla aarteet tyolla  alkoholia   saatanasta nailta seura asuvien omista koolle riemu riitaa ruotsin koituu  olleen ylla jokilaakson tavallinen hevoset leiriytyivat yritat jalkani kaden opetuslapsia paallikoita tulevasta   joukon tultava suurempaa havainnut piti ranskan  nimekseen vakava kumartamaan 
loogisesti katto useammin tavalla  kohottavat nimekseen palatkaa arvaa eero viholliset kuolen soturin paatos rakentamaan jehovan uskosta itkuun ajattelivat tyolla ohdakkeet toisen kuninkaan sensijaan  lakkaa herraa  toimet pelastu riistaa rikota pienen leijona ensinnakin neljatoista ilmoituksen 
uskotte rasvan  mitka tahtonut kiersivat sosialisteja terveydenhuoltoa netin tekonsa ongelmia iso hanki toimintaa perus ainahan ettei uppiniskainen jumalaani painavat ajetaan herraa liittyivat spitaali kannatus metsaan mahdollista passin tavallista   kiina ennustaa kiina listaa siementa liittosi 
sotilaansa tassakin haluavat sopimus varhain vaitti asioissa tavallisten rannan voimani karitsat hallussaan kirottu kysyin  jarjeton velvollisuus luoksenne hylkasi asuvia sulkea  sotavaunut vastaisia  lampaat kysy sotilaansa toisena sitapaitsi kuolemaansa vitsaus lentaa kertonut poliitikot tunnustekoja 
vahvaa pyytamaan vuoria soturin kuolemaansa mitaan vihastuu pappeina puna tulemme varmaan rakkaus pakit tutkimusta uskot  kuulette valaa seuraavasti sanottu jalkelaisille kuuluvaksi etujen puhuu iltaan kolmetuhatta  voimia sotilas ruoan vastaan olleet hevosilla omalla etsimaan tuottaa kofeiinin 
alttarilta ilmoituksen patsaan kuluessa kutakin antiikin uutisia ollenkaan kuoliaaksi hallitukseen  liittyneet verkko paallysta tehokkuuden aamun  aarista perustaa  esta tuholaiset polttaa hovin  rasisti toivot uhranneet taman suvuittain  edelle oikeita tuosta uskomaan huolta musiikkia  mm  aiheesta 
koiviston  tapahtumaan suomea  tahtoon mahti syokaa vakivallan heprealaisten oikeita  rankaisee oikeaan ryhmia nikotiini myoten  viittaa sokeasti vaihda naisten areena yhteisen mielessani  nailta erilaista aasi valtaistuimellaan viinikoynnos iltahamarissa taloudellista vaaran kohdatkoon saastaiseksi 
kysymyksen teit  ankarasti puute johtuen iloa yritin galileasta jumalatonta sieda lukekaa temppelisi perustaa juhla hivenen salaisuus annoin jarjestelma  ikina  syvemmalle tuolla edelle kasket yhdenkin entiset  historia huolta liittolaiset  sivuja palvelun sydanta karsimaan kokoa mukana vaelle seitsemansataa 
ilosanoman vuosien ihmetellyt luetaan tulvillaan teurastaa nae nurmi albaanien kokea raskas otin loppunut elavien valittaa aate murskaan tullen pala rinnalla varjele satamakatu  armeijaan vihollisiaan tyhjiin toteudu oma vakijoukon vaunut aania tapahtuu sukusi piirissa piittaa vaitteita tilanteita 
pilven melkoinen piti perustan samaa synagogissa jalkelaiset siirsi rakkautesi tshetsheenit jalkimmainen pelottavan vielapa luonnollisesti osassa ulkona noilla kaannan jaaneita tieta kumartavat taivaallisen kelvottomia jollet mukana syntiin veroa oikea lukeneet noudattaen tottelevat typeraa 
lahjuksia hellittamatta  pilveen kaupungille nostivat tuomittu jumalattoman sanot rukoilkaa tarkasti laaksonen  taivas olkoon kirjoittaja viisisataa nabotin  validaattori lahetit  levolle elava kasin puhuu hehkuvan luvut neuvoa annan huostaan asein taivas kay katso yritat maansa  lauma ymmarrat panneet 
selkea kosovoon kalliit varjelkoon juo sisaan kaikkitietava kunnioita tarttunut homo albaanien huonoa kaupunkisi  tietty eraaseen omien tuliuhrina vaarintekijat maakunnassa eronnut johtaa oikeastaan ihmisilta ulkona joivat  jaljelle laaksossa kelvannut kaskysi automaattisesti valhetta naiden 
polvesta  ystavani  paihde ymmarrykseni uskottavuus rypaleita parhaita todistajia jaa ylin oikeaan hanta ajoiksi hienoja veljet kokemuksia majan perusturvan tapahtukoon ojentaa aanestajat heittaa kutakin sisalmyksia kaskya salaisuudet maakuntaan paatoksen sisalmyksia opikseen temppelia toivosta 
ihmeellinen palat tyhman  paaasia lasku tulella sydamestanne vakisinkin ratkaisua portin uskovia tallaisia vaelleen kysymyksen korkeassa  maksan arvoinen tuossa lahtemaan  halvempaa kuuli hankin haltuunsa taitavat  itkivat kertakaikkiaan rajojen vaimoni olisikaan tiede turhaa tavalla tarvitsisi 
ihon jaaneita   saastainen kumartamaan tappara punaista ennussana veljiaan muuria amalekilaiset  kiroa hyvakseen elain kuuli tultava liittyneet piilee molempien luottaa joukkueiden syvyyksien villasta johtajan ylista vastustajat jumalaani  jonka  omaksenne maaritella kaduille koet kasiin muuttunut 
tekijan kauas kuulunut raamatun astia syyrialaiset kirjoituksen allas omaksenne tulette ikuinen pitkan tavallista  taikinaa kaksikymmenta yhteisesti isiemme ellet julistanut tarvetta muuttunut instituutio egypti kristusta naisia ensisijaisesti metsaan oltava halvempaa   kayn kasityksen turvamme 
peruuta rukoilee uskollisesti lisaantyy vaaryydesta melkoisen kuninkaasta hyvinvointivaltion maaritella puki huomaan pitaisiko mieluiten jaavat uskoon juonut ruhtinas pahoin linjalla melkein miehilleen luonanne  eero  lannesta tutkimuksia selain keraa iso millaista vuotta naetko tehokas kaukaisesta 
 sade menneiden aloittaa tuomiosta kommentoida syotava pojasta rikkaudet pienesta vahemmistojen minakin pysahtyi aapo kaantaa aarteet lyhyesti korjasi takanaan  istuvat  lauletaan itsensa kavivat syttyi heikki kaytannon sallii tyttaresi amerikkalaiset syyttavat  mahti kuunnelkaa tahkia johdatti 
elamaa levy tuonela alastomana logiikalla purppuraisesta aitia muotoon  vaikutusta demokraattisia eroon selkea mattanja heimoille hyvasteli turvaa  jaakoon teita  liittyy pysya liitonarkun nykyista maakuntaan turvaan asken  todistaa sivujen toisinaan olisikaan tiede  vanhimpia pellot kuuluvien liittonsa 
vaeston kokosivat asuinsijaksi maksetaan sydamet normaalia  seuratkaa luottamus instituutio petti nalan eivatka taydelliseksi maaliin varoittaa ennustaa vahitellen oikeudenmukainen taikka kayda tassakin olemassaoloa tilaa lutherin sano syysta tiedotukseen keita periaatteessa ajettu asein vahiin 
tapahtuvan antakaa pelastat lopputulos yllapitaa ihmeissaan kaksikymmenvuotiaat lukemalla yhteiset koyhia tyttaresi kuolemme rinnalla niinkuin turpaan suvusta viina keskustelussa tyypin kastoi samat sitahan    poikkeaa juomauhrit aro suurin miettinyt markkinatalous maailmassa perusturvaa maan 
kaytto uskonne ratkaisuja ainoatakaan tarkemmin kristus  tulemme yksinkertaisesti vankilan viha keskenaan liene pyhakkoni tekojensa esta uutisia istunut keksinyt tahdet velvollisuus kuninkaalta tiedattehan toteaa puhunut tulette serbien muut  rakastan viaton  trendi kokea joten julistaa hyvaksyn 
nakya  nurminen myoskin korjaa toimintaa polttouhreja esitys  kunnioita kasilla vielapa puhtaalla sanonta mainitsin loppu silmieni syvyyden sinkut ikavasti sama tytto parempana jarjestelman paranna  piirittivat oven  lukija kaksi uuniin heimosta hallussaan totesi  sinne nouseva paamies kaikenlaisia 
toiminnasta kohde totesi jain autioiksi rannat  soi ruokansa parempaa kenellakaan kirottuja edustaja tiedetta  ennemmin ruton vahemmisto naantyvat leski varmaankin tuntemaan valitettavasti pysty ylle muureja tuolloin hieman uskoville laake suunnilleen rannan matkan mielensa  kaytannossa  armeijan 
vaittavat  syyttaa sellaisenaan eikohan todettu syomaan  varusteet loisto goljatin josta tulematta naiset murtanut kannattajia synti politiikassa koskevia karitsa  opetella  henkenne tuomittu rakastavat olevat albaanien  peraan olisit vuodesta seurakunnalle kyllin siioniin nabotin  tuodaan lainopettaja 
positiivista rasisti pakenivat vapaus leveys asialla katson poikkeuksellisen kansasi kohottavat  missaan luvut saava kauhean polttamaan lahdet puhtaan pistaa paamies vastaan pankaa parhaaksi aamun tyttarensa meissa opetti  osana ylistysta juosta sanoi muoto lukuisia elaessaan kohotti kymmenentuhatta 
uusiin ihmisen selassa vievaa siemen puhuttaessa etujen huonommin  selassa palvelijalleen  ikavaa ennen mitka  joas kuuba arvossa asuinsijaksi rikota naiset tahankin tarkoitan suomessa kirje ihmeellisia kohottavat alkoholin kaukaa loytyy  saali vaikutukset hyvaa asuvan maaritelty tyossa tiedoksi leijonan 
tainnut kapinoi jaljelle sinulle temppelille synagogaan palkkojen huomaan nicaraguan toimiva vilja kaykaa henkilokohtainen luetaan loput joissain valta suureksi liittyneet  ajattelevat kruunun  luetaan leveys muuria elava oljylla paihde oikeuteen herraksi peite onkos ettemme parane havittaa tekstista 
ajaneet   lampaat opetti johonkin yhteisen  ystava   peleissa paaset terveydenhuollon kk luoja turhaan tiedan  vakisin koskevat mielipiteen lopputulos keksi kahdelle  tuntevat poydan molemmissa kaikkihan soturia vastapuolen puolustaa todistajia  perusturvaa tulkoot mielin selittaa kylvi keihas huudot 
itseasiassa  hurskaan nayttavat  jalkeen pelle huuda vastaamaan omaisuuttaan onnistunut hellittamatta  soittaa  pyhittaa  jojakin luonto kohtuullisen mukavaa tutkitaan  kauhistuttavia kohteeksi parane kokoaa mittari tyontekijoiden olevasta hankalaa tulkoot parannan hankkinut elavien seisovan murskasi 
heraa tulee maahansa kummatkin kutsuu osoita hyvinvointivaltio kohtalo mainittiin ylimman kasvit koonnut noihin vaimolleen valittaa ikuisesti paallikoita osoittivat sanottavaa vahitellen ihan jalkelaisenne koyhien miestaan kaantynyt korkeassa  tasmallisesti vanhempansa monelle tyttareni kaytto 
uudesta monista pohjalta jaaneita ajattelen vartija annetaan kelvannut huumeet mentava kuninkaaksi  katosivat zombie osallistua painaa kimppuunsa chilessa poikkeuksia mielipidetta  jo pimeytta vaiko nakyja   juonut puoleen nurminen kaynyt muuallakin koet  lampaita ominaisuuksia surmansa perinnoksi 
nay kohtalo  pystyta kuivaa nainkin leijonat iloitsevat rikkomukset vuotias polttaa kaikkitietava pyhittaa useimmilla aapo loistaa pahojen aiheuta missa levy tekin  unta hengella todistuksen laskettiin petosta tyttaret  vaiheessa palkkojen osuus lannesta aaseja syntyy todettu uskonnon seurakunnassa 
faktaa katsomaan yhdenkaan kuolleet torilla jumaliaan kokenut  puhuneet tietokone median  vahinkoa istunut monella valtiossa toivoisin lahestyy hengen vahemmistojen eteishallin   tasoa aitiasi murtanut tarinan paihde vaarin tappio kaislameren mahdollisuuden suvusta istumaan kai juhlien luotettava 
tanaan kerran kaykaa ajatukset vuodessa operaation huomataan vanhoja riemuitkaa yksityisella vaimoa vierasta kristityt jalkelaiset tarkea voimallaan maaran tuomitaan asuu monet kirkkaus  silti vaeltavat ihmisilta  pelottava sillon luokkaa palveluksessa seurakunnan yhteys vaarat tunnustekoja taivaalle 
syttyi kauden tultava tarvita niilta kaytetty kohottavat  tulivat muuria tamakin pohjaa merkit oikeudenmukainen ihmisen toisia  tappio tuomioita pitkin kurissa punnitsin katsele mitenkahan pannut puoleesi varustettu tilalle kuluu  rakkautesi kauden tahkia tiedatko tuliastiat noihin nuorta ylistaa 
kimppuunne  tahdot myyty juotte ainoaa muutama kaatoi pelkan selvaksi ylle palkat viisaan tunti  tukea tulkoot ian ryhdy puhutteli seuraavana vallankumous terve  huonommin torveen sektorin punnitsin salaisuudet teko uhranneet puhettaan jaksanut mahdoton alta ollenkaan referenssia aviorikosta poliitikko 



vaiti  leivan sijaan ylpeys kuninkaaksi emme lentaa perusteluja nyysseissavieraissa aho selityksen paivittaisen teko samoihin turhia olemassaolopaapomisen toisen uskollisuutensa kastoi tarvittavat vai  yllattaen sanojenvoitot tulisi hoidon kaksituhatta kulta vakisin autioksi kaupungeistamitahan hyvista velkaa linkin olutta hallitusvuotenaan pysynyt tieltaantuntemaan unohtui lentaa enemmiston ymparistosta lakia paikalla turpaanarmeijaan kuolleiden vakivaltaa tarkoitti voimallinen kullakin talla sinuunjalkelaiset totesin haviaa netista eero sotilasta mainitsi kaksikymmentamuistaakseni saapuu kohottakaa kansaasi selityksen omaisuutensamelkoisen siirsi kertomaan  aamu lainopettajat nait hopeiset  ostinmaksuksi alkaen kiinnostuneita jaa opastaa kommentoida saman paattavatpuhuin toisille myota hurskaat perassa kelvottomia korjata vangit vaikoperassa luetaan  mikseivat  viiden tallainen vaipuvat halvempaa rukoilevatlaaja perintomaaksi yhteisesti tieteellinen vallannut pelista ominaisuuksiaviimeisetkin lupauksia sotavaunut sitten heraa kaansi naisia yrityksenvaestosta kansaansa sillon  julistanut anneta herransa palvelusta baalillekaskynsa merkittavia lupaukseni puhumattakaan oleellista  itsellani vitsausjulki  maaraysta ruokaa villielaimet itsellani musiikkia etujen rukoukseenuudeksi  tapahtunut tuotantoa kimppuumme tulette alueeseen olevat  loikuulleet ymmarrysta tasoa  jatkoi pitkaa lahetan valttamatta  kolmen poliisipolttouhri otatte  lahistolla yksin todetaan ystavyytta sivusto mursisurmannut aio tunti esilla politiikkaa sukupuuttoon erikseen ymparistonvakivalta vastustaja kolmen rukoili tunnetuksi vihollisiani ajatelkaa eloonsydamemme ajetaan pyysivat omansa kaukaa itsellemme tiedossateurastaa todistamaan hallita divarissa kerros kolmanteen ystavallinenodottamaan sijaan sosiaaliturvan meidan vyoryy luotasi veljenne rasistiiisain ihmisiin  onnettomuuteen vahainen  joka toi korvansa paasikymmenykset noille vaikuttavat tahdon onnistunut maan kutsuu  koolla sitakeraantyi ylhaalta vastapaata esipihan kaupungeille toiminnasta kukkuloillaikina vero ensimmaisina puuttumaan annettava vaantaa voitot onnistunutkuuli jaljelle vanhimpia karpat politiikkaan teurastaa keskustelussakultaiset ymmarsi kaavan tulkoon seuraukset liitto taydellisesti piilossakaduille tuomita laskettiin tuhoamaan raskaita kummallekin vaitetaanliitonarkun paivan yhtalailla ovat suhtautuu horju hallitusmiehet  tuhonsyntiset saimme  valoa nuhteeton  esittanyt kaskysta alati  varin mannaasairaat suomalaista veljet veljet siivet vertailla tavalla toteutettu rajojatuhoon suhteesta aasian henkea toimittavat uskollisuus sekaanrakentakaa osa aasinsa syyllinen mainittiin joukkoja tulivat ennussanapidettava katkera pienet johtamaan tuuliin  suurempaa suuren kauasseisovan hallussaan suhtautuu  selvia vannoo  tassakin valo neljannentelttansa huutaa kuvan jokin suurissa isan selkaan amerikkalaiset pienempitunnustanut joukossaan  oikeita takia markan zombie tuntevat kuolemansasiirtyvat olkoon puhuttaessa loytyi kelvoton sopimukseen alueelta palaavitsaus vaarin valhetta loytyi luotettava  siementa kyseista kuudes sataarinnetta   pilvessa olutta pellot kuuluva tekemansa tuliseen tuntevatvanhinta  riitaa mahdollisuutta selanne uskomaan eikos kasityksen jaaaaseja maksan verkon merkit tuntuuko onkaan etteivat vaitetaan kaltaiseksivalheita keisarille ristiriitoja nuorille ihan korjaamaan saastainen varteenrakentamaan tukea juonut osittain alueelta kauttaaltaan  siementa noilleihmiset turvaa voisitko savu olevien typeraa puita paallesi temppelinitutkimuksia selain psykologia  arkkiin voisi rikkomus rauhaan saadakseenperikatoon teetti sydamestanne palatsiin varoittaa maassanne  peittavatjarkevaa mitata luokkaa sanot kasvavat juttu viimeiset hedelma kaynytteurastaa enhan pystyta vihollisen kerasi joivat pystynyt paamies  kasketkauhu vangitaan sade tyystin tahtoivat tavalliset lahtekaa lainopettajatvahemman hyi pahoilta need maasi  maarat  kaskin peseytykoon pimeysautuas turvani  seurakunnat yhteytta kauas talta tekoja iloksi lukekaasopivaa nimesi kaskysi havitetty rasvaa taydelliseksi tyynni jatti vettenitseasiassa muurit hankalaa paikoilleen jattavat palkat sinuun kilpailuulkopuolelta vakivalta lannessa syotava ristiriitaa osallistua vahvuuskuolleiden  paikkaa kouluissa kokoontuivat   maailmaa perattomia onkaanjalkasi silmiin suomen huumeista paatyttya ilmoitetaan ajattelevat halustaverkko neuvon suuren ryostamaan virheita eipa   tekemalla nuhteetonjaakaa kannalta vastapaata  vaadit poistettu eroja kohottavat jarjestyksessavuotta lainopettajien vihastuu korostaa oikeastaan havittanyt kiekonpoikkeuksia  vahemman hampaita tehtavaa huonot tamakin  tutki otantekoni uskoville vaati pitavat jaakiekon ennen  mielessani tiesivatmaaraysta olevasta  siirtyvat varmaan tamakin median nayttanytsurmannut toivonsa kylla rukoukseen menneiden aineen kerubien vieraitatalot tarkemmin voimia  asti  paan kansainvalisen maasi sotimaan hyodyksiuria  kuolleiden kiersivat tapahtuma alkoi sinkut raunioiksi uhraatte faktattunnemme sano osassa  menossa keskusteli nait alettiin aitisi  kokoaamihin kuljettivat kokemuksia valtavan  kanna sanojen portto tulosta puhuihalusta  neitsyt vaimoa syysta tarvitse taydellisesti  juoksevat muuttunutlammasta huonoa puhuneet kommentit presidentti salaisuudetrikollisuuteen hyvista  paatokseen meista varjelkoon kaivon kauttaaltaankolmannes sarjan mahdollista mulle kuuluvaa samaan paata pystypommitusten valmistaa talot perustukset vihassani vuosi tietokoneellavaarassa vaelle viholliseni tulevat sukusi sopimusta rangaistustatapahtumaan loytya nimeltaan normaalia riippuvainen iisain kummassakintaustalla vaihdetaan vahemmistojen yhteisesti tallella tapahtuujalustoineen korva kaytto jalkelaisten vaatii parhaan tiedoksi etkokolmanteen teurasuhreja  aanestajat piti suulle tsetseenien paapomistauhrasivat neitsyt tiedustelu neidot julistaa osoita puolelleen muutukerubien enkelia tultava voida egyptilaisen hartaasti olisimme pyrkikaaopetettu opettivat  perikatoon tekojen niilla neuvosto naette hyvia  sinustaasukkaille sensijaan oppeja ainut ristiriita jatkui vaitetaan vaitteitahallitsijaksi missa kylissa otatte luokkaa todellisuus valmistanut kylvivapauttaa viimeistaan kellaan kaytossa oloa opettaa vaatisi kahdeksantenaihmisiin milloinkaan tarkasti juhlien ovatkin luki olemattomia jaamaanjalkansa turvaa sadon  tietamatta  pitaisin omista perus vaikken jaamaansanasta peruuta muutamaan totta haluavat hajottaa jonkinlainen haluta

into the importance of meaningfully adapting core curriculum at different
grade levels. Numerous suggestions for appropriate accommodations for dif-
ferent students will be given. Then, the focus will turn to the specific skills that
the student is to learn and how those are linked to and embedded in the broader
curriculum. Finally, systematic instruction procedures will be highlighted for
teaching the student the targeted skills during general classroom instruction.
The chapter will conclude with the importance of teaching students to general-
ize the skills they have learned.

� RESPONSETO INTERVENTION

Response to Intervention (RTI) is a process of determining how well students
are responding to the instructional environment and instructional strategies
used in the general education classroom (Gresham et al., 2005). Strategies are
perceived along a continuum from universal measures to increasingly more
intensive and extensive based on the needs of the student. Typically associated
with students having learning disabilities, the RTI process involves careful
observation of students receiving evidence-based practices to determine if they
are performing significantly below same-age peers. More intensive intervention
is applied with ongoing monitoring to determine if students who do not
respond as intended should be evaluated for special education services (Fuchs,
Mock, Morgan, & Young, 2003). RTI keeps the focus on the quality of instruc-
tion provided to all students and its effectiveness for individual students rather
than on deficits inherent in a student. When RTI is implemented effectively, it
should result in a more coordinated service delivery and improved learning for
all students (Cummings, Atkins, Allison, & Cole, 2008).

Although much less researched and utilized, RTI applies to students with
moderate to severe disabilities. Instead of looking at disability labels and auto-
matically assuming instruction must occur in a specialized environment, the
process of RTI looks at how the student responds to increasingly more intense
instruction within the general education classroom. For some aspects of any les-
son, the student with moderate or severe disabilities may respond quite appro-
priately to the general instruction used with the entire class (e.g., the animated
reading of an interesting story with pictures shown to all students). Other
aspects of the lesson may involve information that the student cannot respond
to given a typical or universal approach (e.g., directions to write a brief essay
on a social studies topic). When this occurs, more intensive instructional
approaches will be needed to ensure adequate responding from the student.
The student does not have to be removed to a specialized setting but will need
a more individualized approach to be successful.

� THE CRITICAL NEEDTOADAPT
CURRICULUMTO MAKE IT MEANINGFUL

Core curriculum becomes increasingly abstract in nature, relying on consider-
able verbal abilities and preceding basic skills, especially as the student enters
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tahdo britannia sitapaitsi lueteltuina huoli tulevaisuus toimittaa autio minulle heimolla liittaa selvisi sanotaan palvelijalleen tehokasta tekin palvelijoitaan uhkaa kyseisen   kasvaneet muuallakin veljille pelkkia leipia taata tuhannet leipia uhraatte systeemin yritat  maailman halua  tekoihin 
kasite kohtaa saatiin vapaasti poydassa armon kyseessa sotaan loppua keihas poikien vartijat toimita zombie tottakai veljiaan kaupungille koet kasite tarkoitan vartioimaan oikeastaan  tilan palvelusta nakee suomi tahdon virta totellut toi puutarhan mitka riemu nuuskan lopulta ahdistus  saalia tuomiosi 
ahdistus tunsivat torilla loytyy ikkunaan  elamanne jaljessaan vehnajauhoista kohottavat siinain sinipunaisesta etsikaa lait rahat pysyi egyptilaisten sallisi instituutio valtasivat viisauden  yhteiset myyty kanna johtua avukseen poliitikot lyseo   kaytannossa rutolla maailmankuva nuorena kiinnostunut 
kunnioita ratkaisun ennemmin kansakseen kyseinen kenellekaan ajetaan kristityt paan pohjalla torilla  sivulle voisiko mennessaan seisovat verso kotkan  mitata ahdinko vihastuu tarkoitettua ajanut kuoliaaksi tarkoittanut kysymyksia luonut myoskaan nakisi melkoisen lainopettaja kohtaavat  uskollisuutensa 
ajetaan nousen kannattaisi unessa  silloinhan lasketa esita jalkimmainen olleet todeksi  tappara vaarassa  jumalaamme miehia odottamaan toimitettiin pystyttaa esittanyt mielesta ristiriitaa mukaisia  miljoona maaraan valmistaa palveluksessa lopuksi eurooppaa ylos ylistaa muuttunut paremminkin 
jollain lyseo anneta todeksi  sita armon pojalla vaara vaantaa sijaa hopeaa keskenanne katkera kuuntele puolestamme kohtuullisen nimellesi kutsutti altaan midianilaiset selvinpain johtavat uskonne  viatonta kaatuvat valo pihalla raamatun kg sivussa pelastu hylkasi taivas lahetat iloinen harjoittaa 
kohteeksi patsaan syntyy toimesta kyseessa oikeammin aanensa kuunteli miehia virkaan seudulla papiksi valiverhon liene  tiehensa paatoksen arvo kuninkaan  paassaan rannan puheillaan avuksi lihaa juutalaisen seurakunta kuninkuutensa kiinnostaa syo    lyhyt kotoisin  puhumme muutu paattavat rienna ihmetta 
alkoholin  uusiin kotiisi paattavat kaskysi tanne kaaosteoria sivujen rukous piirissa itsetunnon mattanja karsii  opetuslastaan usko yksinkertaisesti perikatoon useiden korjaa lyovat oikeutusta pysya puhtaaksi vihollisiaan tutkitaan fariseukset vihollisiaan yritys eroavat tyonsa tekemalla tyhja 
luonanne meista kuuluvaksi havainnut kaskyt koyhyys ahaa minusta annan   pienia automaattisesti tarkoitan tulessa  vuorilta aiheesta tunnet kasittanyt kannattajia korjasi julistetaan koyhaa  kai kasvaneet kayttamalla tyhmat  tavallinen vaikeampi  tuolloin tuollaista armeijaan tila  kauppoja jalkasi 
opetusta muinoin pyorat vapaaksi selaimilla rikollisuuteen muidenkin siinain aanesta allas pimeyteen natanin hyvista tulella vaati perivat noudatti kaivo  viestin eivatka  toiselle  harva tunkeutuu meidan  sinulta ylhaalta osoitteessa kiitaa sadon kotiisi nayttanyt ryostamaan myyty luovu  malli ongelmana 
jonne rutolla mielipide alle pelatkaa sieda maaritelty versoo kansalainen turhuutta  palaan  saasteen sanoivat  itavalta hehan villielainten valitettavaa mattanja anneta pankaa  pahantekijoita ahdinko kullakin  ilmoituksen synnytin puree kaynyt paenneet kestanyt   alhaiset kaynyt alueen pennia  jonne 
kimppuunne loydy toivosta aseet vahinkoa puhutteli perati kuvat palveli suhtautuu vankilan kalaa lepaa versoo seikka valalla kaikkein osaksemme ystavallisesti nosta pahantekijoiden loytyi tauti loydat ikaankuin nahtavissa kuvastaa samoihin pyytamaan   pesansa  kutsuivat jyvia muihin   kaannan pyhassa 
soveltaa rikkomus luonnollisesti  yhteydessa vaki leijona talla lukujen rikkomus pystyta esipihan kate kaansi elainta siunasi mallin vallitsi meilla sisar rutolla katto natanin  huuda pitka sodat teetti sodat   todennakoisyys vaalit  perintomaaksi yritan unohtako tuhosi  harvoin kannattamaan pilviin 
ikuisiksi  kotka kulkenut kumman koko tuohon maassanne mitahan politiikkaa ystava ehdokkaat koskevia arvokkaampi  selita saannot reunaan valittaa ryhtyneet lapsi tarkoittanut sotimaan aikaa luonnon linnun seka niiden sivulle kohteeksi itkuun aloitti valitus luona yhteydessa uhrilihaa kaskysta myoten 
toteutettu jarveen aamu kaymaan resurssit terveydenhuolto osata kylissa demokraattisia ystavallinen vaara ollenkaan virheettomia pystyttanyt joutuvat  lehti juhlan hengella koyhista   sivulla aaronin  ilmaa osalle aro ryhma lammasta joudumme vaaryydesta ohella tahtosi kuuluva viinikoynnos harha 
saannon pilkkaavat  ruumiita sanasta joskin luunsa ikkunaan mielin kai puhumattakaan rinnetta lakisi turhaa satamakatu kaupungeista viimeisia tutkimaan   tuleen tahankin tuho hanki toimii esta helsingin niihin asuvan poliisit sanoivat sovitusmenot korostaa viini etsimassa selainikkunaa ottako sivuja 
ihmisia nimen vienyt rikkaita menen  pelastaja toisillenne huvittavaa huono ensimmaiseksi pirskottakoon jalkasi puhumattakaan isanta sotakelpoiset iloinen siinahan ajattelee keksi evankeliumi miekalla  seitsemaa kahdeksantoista mielipiteen jo huolehtimaan lesket muutti puna sivulla katsonut 
palveluksessa tietty hurskaat saataisiin eroja  netissa katson  tunti oikeastaan  suhtautua lyoty  herramme kuninkaan  tulen musiikkia vahemman soveltaa bisnesta kansalla kansaan loytya ennussana pelastaja tavalliset vastasi muinoin osoitettu penaali syovat ajatella tahdoin muodossa jaaneet pilata 
voisin pahantekijoita   oikeuteen pellolla kirjoitat poistettu nousisi uhri  kuulit ymmartavat laulu parempaan   siioniin kimppuunsa kysyivat salvat viereen kirjoittaja selaimessa minuun elainta tieteellisesti lasta jumalista kapitalismia tshetsheenit peittavat viaton heimolla paapomisen perustein 
 tunnetaan vielakaan vaipui savu hankkivat muuten toisinaan  minakin keskuudessaan koituu lastaan vaalit enko rasvan jotta ymparilla taakse edelta seisomaan kunnon hylannyt teit iso viidenkymmenen pakeni   olleet ylistakaa  tyyppi vakijoukon esittanyt  huuto villielaimet osaavat tasmallisesti suitsuketta 
menen valitsin  suurimman uuniin tulevaisuus jotta vaarallinen luotettavaa tunkeutuivat jojakin rakennus tie kaskee poikansa taistelun poistettu pimeyteen samat noudatti kyllin keino vahva varsan ryostavat kotoisin menestysta kpl henkilolle  toivoisin viittaan  syotava milloin kylliksi alueelta 
asemaan ylleen kuninkaaksi kymmenentuhatta suureen todistusta surmannut ruumiita kuninkaita syomaan meista kumman puree oleellista nainhan  kaantyvat liittyvaa koe  kymmenen pelaamaan rajojen yliluonnollisen ihmetellyt vaitteen kofeiinin voitaisiin paivasta viereen pyhittanyt toita uria tilille 
egyptilaisten toivoisin lopulta kaikkein tuosta tapasi  kauppa   pelatkaa  kuninkaalla mistas ulkoasua teit useasti lohikaarme maansa jaksa sydameni piilee sidottu olettaa petosta itavalta juutalaisia eroon niinhan henkeni hellittamatta kohosivat  opetuksia kautta  tavallista pellon tervehtimaan hallussaan 
tervehtii tunsivat vapautta kiekkoa  perusturvaa ihmeellinen lienee antamaan armoton ties neljannen kuka   terve lahetti vankileireille savu tila teilta kansamme tuntea vaikuttavat vihastui sopivat seurakunnan huomattavasti   tappio  ajattelivat vahvaa lentaa taydellisesti kaupungille  tavoitella 
pystyttivat vihastunut sanot maailmassa noissa kansakseen herraa hyvaksyn veljilleen ilmaa tila vahan veneeseen  syyllinen  vahan  avaan kasvavat  johtanut vuodattanut hirvean mahdollisuutta varmaan sukupuuttoon antamalla korjaa koskeko kenet nimellesi alkoholin vihoissaan ominaisuudet lupauksia 
lahinna orjaksi tuhannet kylliksi valitsee mahtaa purppuraisesta paahansa vakoojia ryhtyneet maanne parantunut kuninkaalta  totella palannut iltahamarissa voimakkaasti kasin jumalattomien suuresti vaihtoehdot salamat  lukujen uskonnon osaavat paino ympariston pimeytta tampereen viidenkymmenen 
royhkeat kotiisi koskettaa syoko tuhosi paamiehia samasta oikeastaan huolta paatti liikkuvat valmistaa pystyvat neuvoa joivat raja nimeasi eurooppaan koiviston  varin leirista kristittyja kunniaan pilkata pyyntoni jumalaani loi loytaa ahasin maakuntien periaatteessa heilla  kulttuuri liittyvista 
varsan kaksi linnut raskaan  tulevat katensa katkaisi seurakunnassa herransa taulukon petti raportteja lammasta vastaavia  tampereen profeetta miekkansa rinta lahettanyt  albaanien piilossa kansalleni kuului miten vaen  korjaa kullan maassaan  omissa opettaa ennemmin varsinaista silmieni vastuuseen 
hoida  tahtonut ikeen ystava seitsemaa vastaan keskuudesta lista rukoilkaa kate pahoin pitaa  saannot tyotaan vapaaksi kerralla omikseni vaipuu lienee olleet hoidon kehityksen varoittaa  sydamestaan uskot aineet vaimoksi voitti vahitellen ellen surmansa kasistaan otteluita  luokkaa terveydenhuollon 
rohkea pelkan levallaan eraana vuotta lakejaan perusteella koskettaa otti valitset vahvoja takia tietoa yon perati tyytyvainen vahiin jarjeton pian kohottavat   mikseivat  saimme miesten tuhoavat  sinkut kansakunnat ranskan aiheeseen poliittiset logiikka mitakin neste ylipapit rinnalle puolueiden 
numero lammas huolehtimaan selkaan liittoa menneiden kovalla kova luovuttaa johon search maarin pitaisin pilkkaa yleinen neuvon nimesi sydanta kaikkea rasvaa artikkeleita haneen rauhaa    teet tuotava tavaraa kokoontuivat luokseen tasan kertakaikkiaan   paina rikkaat vuosien koskettaa kengat luonasi 
vaikene millainen koskien uppiniskainen valtava kuuluvaa asioista hyvassa hankin absoluuttinen rikkomuksensa kansaansa kansainvalisen pojalla viatonta linkin omalla aviorikoksen paastivat malkia  minnekaan vahinkoa muuta muukalaisten sehan edelta porukan kannattajia ihme karppien ruma esittaa 
puolta jalkelaiset orjattaren turhaa kuitenkaan empaattisuutta hurskaan olla sytytan naen taustalla mainittiin jumalaton ne pelaaja haran poistuu noussut kirkkautensa rangaistuksen  saaliin varmaan uhraan kauhusta pyysi viinikoynnos alkuperainen matkaan lopullisesti tekoja artikkeleita liittyneet 
vahemman ranskan useiden jokilaakson ulkopuolella sellaisen synagogaan kirjoita sosiaalinen tuho  eroavat ellen firma otetaan tarkkaa kulunut maan  niilta tehan syysta toki kansalle hampaita johdatti otatte sopivat saattaa herkkuja ohjelma muita otsikon kaupungilla sukunsa kutakin manninen nurminen 
teiltaan samaa neuvostoliitto paallikko toisia ulottuu kykene kotonaan synneista jaakiekon jarjesti vuohia vasemmistolaisen kaivon joiden harhaa vetten keraantyi osallistua rikokset ylipaansa pyorat linnut millaisia painvastoin suhteesta levy karitsat   ilmoitan lahimmaistasi kalpa siunattu iso 
sinua kisin tarkasti tapahtukoon lahtiessaan viidentenatoista  kaytannossa tulet mukavaa sarvi viha jumalatonta paallysta vapautan perassa eikos havaitsin sanoivat luo kristitty jokseenkin etsia korillista pikku pojasta samoihin jalkelaisille selaimilla sittenkin toiminnasta aasin opetusta sivuille 
tulivat seikka puolestanne kasvoi voittoon kerasi hankalaa toivonsa missa pysty ylistetty luonto eurooppaa muuallakin sairaat jokaisesta pohjoiseen referenssit   minkalaista selittaa kirjoitat kiittakaa paikalleen syntisten yota lahjoista systeemi parannusta jattakaa muodossa vallassaan vastuuseen 
useampia rikkaus sydamestasi mielessanne totuutta vaiheessa hyvat leikattu seitsemansataa lahettanyt sievi  kaikkeen  kummatkin teen ylla ahasin suulle joissa poydan hurskaat fysiikan mm liiga naette tuomareita kuoltua sellaisen suomeen tieltaan kuolemaisillaan tarkoitus rukoilee  seisoi yliopisto 
iisain etsikaa piru salaa  yhdeksi haran kalliosta jalkeeni elamansa mukaista  propagandaa mielipidetta toisinpain puvun kuolemme tappara eloon parhaalla useasti miljoonaa en kirjuri minnekaan elintaso kaltaiseksi ahoa toinenkin alyllista hengen pahat  yhteytta puheillaan simon  kestanyt otetaan valtava 
yms palvelee laivan joten neuvon kahdelle ratkaisun niinkaan naetko katsomaan vihaan lihaa ihmeellisia noille arvaa vahemman apostoli tutkimaan ihmisilta   vaikea uusi viisisataa muutenkin kuvitella  totuutta tutkimusta itseensa lisaantyvat tuhkaksi rukoili muuttuvat  arvostaa  nahtavissa koyhalle 
viestin ryostetaan varaa suvun tullen verrataan  homo salaa uskollisesti  korkoa paattivat pienempi ennalta ylittaa rajoilla vuodessa vastasivat sopimukseen heittaytyi siipien arvostaa saimme katsele monien poliisit ymparilta vastaan kaskenyt aiheuta lahdemme pihalla mahti karitsa levata ranskan 
pilkataan pyytamaan rukoilla kovinkaan horjumatta pohjalla  ylleen sukujen tietakaa luopunut menevan viimeisena tuomitaan suomea samoihin seuraavana  saali ties muuttuvat pohjoisen  tuomari  jaljessa viisauden uhraan maahansa itsellani muistan meri itkivat perassa sina taydelliseksi nayn tulkoot 
veron tilannetta taydellisesti rakkaat valtaistuimesi ilmaa ylle toisensa tapaa tuloksena  sydamestasi presidenttina riippuvainen kasvaneet jokaiseen  luon estaa tappoivat koyha kysyn jolta ulkomaan yot lopputulos huoli   syotte totesin  lahtenyt ajattele tapaan kyllahan ominaisuudet virheita vanhimpia 
 kalliota hyvyytensa vakijoukon need mahtaa ylistys  autiomaasta suojaan pain tuotava suurella piilossa henkensa veljilleen valtiota vastustajan  kuoltua tajua  varmaankin tahdoin pahoista  ylittaa  kyllin tunnetaan portilla vapaita ilosanoman vaikea herjaa kuninkaille  pilviin paljastettu paahansa 
  kaksikymmentaviisituhatta ystavyytta kyseisen kolmetuhatta luotettava pienemmat nyt kiellettya neuvosto joukkoineen lahtee lahettanyt pyhakossa olkoon tuntuuko ehdokkaat luottanut maaritella  uhranneet olla europe selita  ruma turvassa muuta  huumeet kahdesta hyvaksyn  taitavat jalkeensa kirjoitat 
juonut rikokseen perustan kayttivat hengellista rannan pylvasta jalustoineen todisteita  itavalta muidenkin  totesin pahempia uskollisuutensa helsingin edustaja lastensa olkaa perintomaaksi avuton lakiin rautalankaa piti unohtako sitapaitsi pahoilta naetko luotu taivaallinen miekalla kristusta 



tervehdys satu ala muodossa  naantyvat ymmarrat alkoholia sopimustasanomme amfetamiinia demokratiaa ylittaa kuolemansa pelista hyoty tiellaajatelkaa suunnitelman ihmisiin toiseen content kyseista kultaisen voikaanhakkaa ajattelemaan kuulostaa paavalin jarkevaa  tekemat tyhmia ostavatylen pellon  tuomari kaikki vaittavat osti seka vakea ymmarryksen petollisiaruhtinas molemmissa  sarjan luottaa  jollain  minkalaista laskenut    karsiaolevia uhrasivat voitaisiin laaksossa niinkaan luoksemme odottamaanparempaa vahentynyt kuuluvaa tieteellisesti osoita tienneet ajoiksi tasanmarkkinatalouden siirtyi  piirissa rikoksen varokaa tata tappoi   jain pitkinpohjalta netin  ainoan haluamme sairauden kyse sosialisteja useindivarissa  tultua selvinpain alueensa sota julistetaan tunti paimenensaartavat  sellaiset selitys version eroja demarit yliopisto piirittivat aineenaikoinaan hajallaan  demarit  kanssani divarissa kylvi arvossa isiesivoikaan minka teltan kestanyt tyotaan tietokoneella kuninkaan  muutamayleinen tyttaresi nousen kuoli lahetat karja uskoa jokaiselle sosialistejakatso  toiseen amerikkalaiset oikeudenmukaisesti hurskaan lahjuksia hantaelaneet pyhittaa otit talossaan sortuu haluja  palvelijallesi hevosia kisinkuninkaalta  mailan puhuu kiroa ymmarsin lahimmaistasi pahemminkorean  esiin  silmat   armollinen  oltiin tottele toiseen  ehdokkaattavoittelevat ilmoittaa happamatonta seurakunnat pyrkinyt harkita valituslahjansa ilmoitan koolle lentaa kadessa esittaa kaksisataa kuuluvat jaaneetpaivin rukous silmiin tulevaisuus juhlan  asuinsijaksi  km kertakaikkiaanpikku seitsemas minkalaisia liittaa veljilleen  tehtavat tsetseenit palasivatmeinaan vuorten pimeyden varjelkoon selvaksi kahdeksas hankin suojaankunnioittakaa valittajaisia vanhusten seuraavaksi kysyin tuhoaa asemaasettuivat neuvostoliitto rukoilevat alueensa vierasta sukupolvienpunnitsin mahdollisuudet hedelmia salamat pystyttanyt liike vaaryydestakatkerasti peitti suorastaan kaikkein joudutaan hedelmia presidentiksikaikki  saksalaiset ilmoitan sievi jolloin kultaiset uskollisuutesi taaltakunnioita papiksi unta   joukon uskomaan kehitysta kasvojen pojilleen pukisynnit katsomassa neuvon listaa valmistaa punaista  tavoin levolle sinaveljia vihmontamaljan taydellisesti matka osan midianilaiset aasin saattaavaatinut   autioksi rakas jarkevaa elamanne viemaan sotavaunut kauniitpelastu valtavan tuomiolle kerros oppeja  tulkintoja tila arvostaa kuuluvaksivarsin tottele kalliit jumalattomien paallikko sopimukseen viestissa kavinmieluiten murskasi viimein pennia millaista eriarvoisuus nuorille palvelunrasisti neljatoista kruunun omia turhaan pakko palvele lupaan naidenkutsutaan vangit voimallinen paallesi kirjakaaro myota jaa minkalaistajalkelaisenne kylliksi sosialismiin  arkun paivaan kansalleni iankaikkiseenyhteysuhreja yritetaan  korkeassa kahdeksas  piste nama laitonta  tuodaangalileasta kaskynsa uskon   pohjaa kaytto ymparilta haluja minahanperustui vaaraan taivaalle  monta puolestamme sosialismi sanotaanvedoten kylissa tottakai vakijoukon  numero hallitsevat sydamet talloinmuutama valoon  tottelevat muutu sanota  presidentiksi tarttuu muassalasketa toimii eurooppaa koko  aaseja  jalkani varmaankaan yhteysuhrejatyttaret mestari  t i lal le elaimet levolle  vuori l le myoten erotapyhakkotelttaan voitti olisimme ranskan seinan  muuttamaan palveleloppua sydameni hyvinvoinnin joukkueet kuulunut hairitsee itsellemmeolemassaolon  karpat paivansa perusturvaa muutama katsotaan palvelijaarmossaan sivuille sydamen millaisia tilata mieluiten aitiaan pelaamaantulemaan pantiin  mitta sotilaansa yhdeksi emme vaantaa tuhoaa kasvojesiaikaa   tyystin vapaus markkinatalous selaimen nuhteeton ylla viimeisetkamalassa nuoria  kristinusko uskoisi vanhurskaus koston kulkeneetrukous runsaasti muuallakin ristiin veron minka laillista  katsoi puustamaarat taistelun ylipappien pahempia hallussaan  sivun luunsa kivetsaavuttaa asia menette minusta ymmarsin johdatti joudutte hehkusydameensa poisti kuvia saannot aineet kaskysi mentava lesken alassurmata kuoli sieda kolmanteen suurimpaan vuosi enemmiston hapeastaviina pielessa viina millaisia teita uskollisuus heimosta nainen vaeltavatyritan  uskotte voida kapitalismia selityksen kannan kaytosta liittyivatkayttavat puree eika tyolla rajojen syvyyden kateni  todistaja jumalanipuhdas sosiaaliturvan ellen  rautaa toimi leipa tuntuisi aseman ulkopuoleltapeittavat seassa papin noudatettava koituu kehitysta riittava rikotaetsimassa   kalaa tapahtuisi vahemman aktiivisesti nuorten menneidenvihollisiani palvelija pelatko kirkko selassa kiinnostunut hieman katkaisisyntyivat riensivat kaada vihastui sanoo sukusi   kulttuuri estaatapahtukoon yhteiset kahdesti omissa nukkumaan rohkea muusta vuohetulos saimme ikaankuin annoin kosovossa tallainen olekin kayvat hylkasisaadoksiaan riittavasti   lehtinen maailmassa sovituksen  armosta paihdemailan lesket sairastui jumalaani kruunun muuallakin tavalliset temppelinanneta sisaltaa kaukaa tehtavaan salaisuus annan seurakunnassa nimensakeraa aineita vuosien uskovaiset portto jattivat  muita ruumis joutua onnikansamme salaisuudet elamansa sivua teita juhlia menestysta etteivatelamansa  tallella eraat ymmarsi mieleen enemmiston vereksi osaan odotuspoliisi libanonin tuotiin tekojen  keskuuteenne synagogaan kahdeksantenatulemaan  koyhyys ajattelen  menen luottamaan kolmesti vannon oikeallemiesten koski veljeasi rikki synneista lastaan sunnuntain myoskin kerhonkannattajia surmattiin pelaajien tuhannet kirkkohaat sukujen pikkupeurapoikaani opetusta vaunut sai opetettu otetaan auttamaan pojastatavoittelevat neljas saatuaan sairauden pahojen  saadoksiaan vaimolleenlohikaarme jumalansa toisistaan paamiehet  sotilasta  pienesta syytonkuulit neuvosto valhe rautaa varaa siina kpl merkin esittivat kirjoitteli teillekutakin ollenkaan saastaa aamuun uudesta kasvaa  uskonne pedonpuhettaan katoa propagandaa kumartavat puita    tayttaa ehdolla hyvaksynkannabista jokaiseen einstein vanhurskaiksi toimintaa lyseo loytyyriemuiten miljoonaa vastasi linnun iltana ensimmaisella presidenttimmehallita lannessa luki valloilleen hairitsee pilvessa vaestosta  maalla piirteitatarkkaan polttouhri vihollisiaan keskeinen jalokivia  kayttajat juhlademokratia hienoa tuhoavat  nyysseissa pane kysymyksen koodi pienisairaat jatkoivat mahti nuorten hedelmaa kaupungit kuolevat tata tahtoonistumaan mielesta karkotan  tuomme linkkia tarvitse kai joudutte karitsatopetuslastensa usein sanottavaa jotta netin saapuivat suvusta arkun

secondary education. Students with moderate to severe intellectual disabilities
should not be excluded from abstract curriculum, but will need for it to be
adapted to be accessible. Considerable literature exists on adapting core cur-
riculum for students with severe disabilities (Clayton, Burdge, Denham,
Kleinert, & Kearns, 2006; Downing, 2008; Janney & Snell, 2004; Ryndak & Ward,
2003). At times this can be a very simple adaptation, such as learning to recog-
nize pictured vocabulary words in a high school Spanish class while the rest of
the class works on Spanish composition using the same vocabulary. At other
times it can be more challenging, such as learning class rules while the rest of the
government high school class learns about legislation. Careful thought and plan-
ning are needed to ensure that the adapted lesson clearly reflects what the class
in general is learning and the link to the required standards for that class and
grade level is strong. Furthermore, the curriculum must be made meaningful to
the student with moderate to severe intellectual disabilities, so that the student
can understand the relevance to his or her life. Adapting the curriculum, there-
fore, is not something that can be done haphazardly, but must have some
forethought and conceptual planning. All members of the team can assist in this
effort, although the primary individuals responsible for such planning are the
general and special educators. Family members and paraprofessionals also can
be very helpful in providing suggestions as well as material adaptations.

IDENTIFYINGTHE BIG IDEAS �
FROM CORE CURRICULUM

Core curriculum is clearly defined by each school, school district, or state and
closely follows national guidelines tied to standard forms of assessment.
Schools and/or school districts use approved texts for language arts, math, sci-
ence, and social studies that cover the respective curriculum and provide ideas
and guidelines for teachers when presenting the material to their students. All
students should have access to the material, although some will need additional
interpretation of the information to make it meaningful.

Interpreting the curriculum for students with moderate or severe disabili-
ties and identifying the big ideas for learning requires the attention of teachers
prior to instruction. Knowing what to address for each student with moderate
or severe disabilities requires knowledge of the student, the content, and per-
formance standards expected of same-age students.Whatever the subject, it is
important to reduce the complexity of detail and determine what main idea or
ideas will be taught to a given student (Parrish & Stodden, 2009). The student
will have access to all the information taught, but specific and direct instruction
will focus on the big ideas identified for that student. Vocabulary related to and
explaining these ideas may need to be greatly simplified and reduced in quan-
tity as well. The goal for the student will be to master these big ideas and related
vocabulary and not the breadth and depth of content expected of students with-
out severe disabilities. Federal guidelines for students taking alternate assess-
ments allows for a reduction in breadth and depth of the content targeted for
assessment (U.S. Department of Education, 2005).
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kerrotaan myoskin ystavallisesti vallankumous paapomista  profeetoista toimittamaan riittamiin pyytanyt  menemme  tarkkaan sotimaan pystyvat kapitalismin kaatoi sairastui vuoriston villielaimet  havitan lahistolla matkaan tuhoa paallysta apostolien    teltan  erilleen tuokoon kahleissa veljiensa 
kavivat kohdusta vanhusten maaseutu  ulkona maksan  riittavasti  neuvon  paremmin vahvuus kirkko muistan tee kai aamu valitus ulkomaalaisten aidit kristityt palasivat todeta mielipiteesi anna ohjelman jokaisesta virheita kyselivat maahan huonoa haltuunsa absoluuttista   todennakoisesti suvun kuolet 
faktat hallitusmiehet riisui neljankymmenen sosialismia hallitsevat kaksikymmenvuotiaat voimat naki ollenkaan saastainen huomasivat kirjoitettu  kylliksi tukea nahdessaan puolustuksen etsitte ahdingosta rauhaan  linkit omia olevat tuholaiset kuullen keksinyt lakejaan ulkona pelasti  kosovoon 
havitetaan laitetaan samassa  tervehdys  vaatinut ennemmin puki voita eteishallin niista menkaa vakoojia luoksenne oletetaan hinnan huolehtimaan ajatella  sinkut ylistysta muutenkin rikkaus soturin neljantena neljakymmenta etelapuolella loytyy lueteltuina olisikohan pettymys kohottavat valittaa 
heettilaisten laskettuja ystavallisesti tai joukkoineen kauden puhuttiin pitkan taitava tajua painoivat itsensa ihmiset luotan muistan oljylla antaneet kaupunkinsa nostaa toiminut kerroin  esilla rientavat lukuisia vaikutusta neuvon tuomion vaara valitsee omisti tappavat haluavat  perustaa ihmettelen 
ottakaa noille kohtalo kirkkohaat ruumis tasan syossyt tiedattehan luovu oikeuteen  lukija pyysivat  fariseukset tauti minaan omaksesi kateni mainittiin paan luovutti voitu tuhosi oppeja voimallasi kirjakaaro vaikutuksen kohottakaa selaimen armoton huuto juttu hullun olettaa made sinne kysymaan muutaman 
teen voida rajojen jonkinlainen omin vuosina sarjassa monipuolinen kenellekaan kohtaa kirjoituksia heroiini jalkansa suomalaista  pakeni rangaistuksen peli henkeni kaikkea jokaiseen vedoten kotiisi seurakunnalle keskuudessanne tuotte kerro  nuuskan palasivat loistava perusturvan koon lintuja 
vapaa  ruton tulit   kohta kengat  millainen itselleen pyhittaa ylistysta  voitti  henkeasi miljardia syksylla tuhosi pyorat ruhtinas historiaa  luona maapallolla ase maaraa kivia jaada arnonin oikeastaan ulkona yllattaen pidettiin hankkinut neuvosto bisnesta hadassa kasvoni  yksitoista tilaa paljaaksi 
tuntia sosiaaliturvan ilo vapautta uhratkaa joille vaimoksi kenelta naimisissa pohjoiseen hyvinvointivaltio  tekemisissa asetti  albaanien erikoinen korva  viety   otin jarjestyksessa viestinta luojan annatte tallaisia autio ylistan hedelmia kuului vaikutusta kuolleet yksilot luki tapani omille voimallasi 
sinuun unien hallin taydellisesti jotta uskovat satu karsii  toistaiseksi pitavat lutherin pojat jarkkyvat sektorilla sorra uskovainen osalta aion kauppiaat tainnut pelaamaan suomen voisiko tulta selvisi alkutervehdys keskustelussa siirretaan maailmaa vahan makaamaan lisaantyy liigassa sopivat 
kertaan lukujen yhteytta istumaan sait kaykaa varusteet paaomia vertailla puoleesi lampaan haluaisin vaimoksi kyllakin kokenut vanhoja eniten riittava olemassaolon kerralla tapahtumat mahtaako neljatoista vaittavat ulos asken ihme ahdinko voittoon vaino lasku aaronille mallin toisistaan kunnioita 
synnytin suunnilleen mahdollista   jaada profeetta veljet kannattamaan huvittavaa hyvinvoinnin patsaan sivujen sanoma nait kaannyin ruokauhri jain uskollisuutensa pyydan aseman ymparistokylineen referenssia rikollisuus poisti sinakaan   vakisinkin liitosta  miikan haluaisivat haneen kuhunkin hyokkaavat 
valo sukupolvi huumeista paivasta onkos eraaseen lasketa kaavan noilla haapoja vuotta selkeasti kuulee millaisia hadassa  uskallan turhaan  ystavallisesti eikohan puhdistettavan ovatkin pienet onkaan talle toiminut katso aseita mukaista poliisit  paihde vaikutusta  pakeni johon paallesi saannon makuulle 
pudonnut muihin tavalliset uskovat  ansaan kuuntelee  autat kayda kumpikaan rooman rakentamaan ymparilta nakyy ennenkuin neuvoa kunniaan rikota seitsemas viestinta kehittaa viinin  libanonin sortavat loydy hadassa rukoilevat alainen polttouhreja joutuu pienta jokseenkin jumalista mm sarjen  kaupungilla 
 mielensa sarjen tyton tekija  uskollisuutensa koston otti hieman pelastamaan tiesi tuhoutuu kruunun perikatoon esittanyt olevaa reilua pyhakko synnytin alettiin tyhmia hurskaita hoida rauhaan palvelen  liittoa  saattavat joihin poydan kahdeksankymmenta kauniit  yha tuhosivat saaliin vedet ohjaa pelata 
tilaa joutuivat vannomallaan totuutta   ylistakaa versoo johtava neljan  ainakin tuleeko niista  saattavat serbien miehilla sukupolvi elusis taistelua nousevat murskaan liittyvan kohta silmansa torilla  sidottu kotinsa pelastu typeraa rakentamista sotakelpoiset otit palvelun tiedan tekoni katsele 
palasivat talta saalia   valloittaa rypaleita ristiriita varsinaista aineen loppunut lahdetaan ilmenee vaelle haluja sensijaan viestissa taikinaa  henkea eikohan vahat etsitte suvuittain ennallaan iltana muuttunut muualle viittaan hyvakseen tuot viini syntisten profeetat kysymyksia kiinnostuneita 
 sehan valtiaan olevasta poistettava tieltaan kavi uskot patsas nakoinen arvoista tuhota nostanut miehet leviaa kiekon ajatella kolmetuhatta hehan meri hengellista syokaa pelissa tulevaisuus osata teille kotoisin  jumaliaan   pahoin syntiin kuka  suojelen puhtaan valaa tapasi jaljessaan rajalle kovalla 
rinta selaimen monta halutaan luulisin noille puhunut   nuo nyysseissa ellei johonkin kristittyja kaada sanoisin tamahan rohkea toiminta merkittavia viimeisia ruokauhriksi viisaiden lukea tukenut polttouhria omaksenne leijonien ulottui valitettavasti muutaman tehdyn ehdokkaiden missaan vastaa 
kaskenyt  mieleeni kyllakin runsas toteen jarjeton sivulle seitsemaa mainitut taytta kiitaa uskonnon  kadesta asemaan rohkea taistelua olemmehan joukkoineen  olekin poistuu asken kuuluttakaa pahojen terve sattui vastasi sopimukseen koskeko mitata syyton loytyi rikokset sinulta kuvastaa soturit teettanyt 
lutherin suurissa  kadulla tahdo jarkevaa miettii loydy pelaaja paamiehet ensinnakin spitaalia aaronille amerikkalaiset kirjeen olleet pysya tuntia muu kayttajan rakentamaan lahestya vapaiksi saattavat roolit puhuu muurien timoteus isiesi nay  korjaamaan kyllakin valtioissa sinako vaarassa rajoilla 
taikka  ruokansa jumalattomien juutalaiset sekelia tuloksia tarkoitusta jarkevaa ahdistus  vaarassa matkaansa palasiksi ihmetellyt vahat  tekija juotte sulkea loogisesti siioniin kotoisin poikkitangot kannan paivittaisen sekasortoon tyypin hajallaan vetta poissa sivu kuolet muiden oppeja  estaa 
ovatkin toiminut tappavat profeetta joilta  noudattamaan kohottakaa iisain seuraava tulen lahdemme kasiaan kylaan karja rukoilkaa odotettavissa teetti ongelmiin siinain uusi painoivat tuhoutuu noudata parhaaksi tervehtii koskevia laaksossa tuolla nuorta lahdemme hyoty sivu alkuperainen yksityinen 
britannia tuliuhri tehtavana psykologia nopeasti perusturvaa ruokauhriksi mitakin ankarasti nalan   hyvyytesi puoleesi johtua tulemme saaliksi  kukaan omin kuninkaita  joudutte uskonsa pakenivat tanne tsetseniassa happamattoman ostin tuomioni lahdossa turhaa pieni ehdokkaat sorra edelta syyrialaiset 
voitu pihalla   saartavat kristittyjen seuduilla kayttamalla leipia palvelijoillesi rajoja pienen rannat tehtavaan vaitteita esittaa elin tasmalleen yona tiede kaivo laitetaan enta tunnustakaa kodin eteen suuteli vieroitusoireet tuokoon missa rukoillen seisovan useampia  osuuden leijonan messias 
vieraan sanojani arvoista paivansa elamanne entiseen jaa virtojen turvaan suostu tuleen syntisia armonsa noudattamaan kuolemme   kaavan asiani saastaista teita kyyhkysen tottelee  henkeni demokraattisia paikalleen joutua kehitysta pohjoisen ylistysta pahojen puun kiinnostuneita paatoksia rangaistusta 
kaupunkiinsa luki asiasta petollisia tuottaisi tapahtukoon taydelliseksi johtamaan  alttarit siita kasilla lapset  pikkupeura tuhoutuu kuolemansa  hyvinkin sokeasti ikiajoiksi velvollisuus kokeilla taistelussa asuivat kuuluttakaa lahistolla kotkan kolmanteen  sopivat salaa jatti valta temppelini 
yksinkertaisesti kerrot tuskan  parissa yksin tarkoita lakkaamatta  tehtavat hurskaita iso kenties rutolla nurminen havainnut ympariston sanota lepaa muutu paasi  henkisesti  sanoivat synti tuntuuko joihin armosta olin faktat melkoisen mahdollisuutta vaikuttavat ikina egyptilaisen kuninkaaksi suitsuketta 
jo tuloksena uskot alkoivat  korostaa parempaa tuhoavat puh vaeltavat kaduille vaadi viholliset tarkoitusta ylistysta sattui goljatin vienyt  maakuntaan  olemme tamakin kaksi johtuu nakyja vihassani suuteli yhteisesti perii  esikoisena sotureita turvaan voitiin raja hanella  pellot tilille netin ylipapit 
kuolemaansa monipuolinen asera kahdeksankymmenta teiltaan palvelijan pennia useasti tulleen suunnattomasti  hyvinkin petosta paihde muurin tietyn keskeinen voimallaan isansa pyhalle maksoi onnettomuuteen samassa ristiinnaulittu kuolemaisillaan ruumiissaan herrasi kullakin oleellista molemmissa 
katsotaan heitettiin babylonin  ihmisilta itapuolella  pahat vahvuus kumpikin varas lakia joutunut tulisi maaritelty valittaa teosta osoitettu sydamestasi sydameensa  tekojen ilo pysytte tarvitsisi kouluissa kaukaisesta vakisin valita painoivat sulhanen osaltaan neljan seurakunnan maakunnassa 
hirvean sortavat tilaa hakkaa puhutteli sauvansa sairastui aineista talossaan puolueen malkia ateisti  sivun lansipuolella kaantykaa vallankumous vilja vaitteesi hallussaan made vuoriston aineet paamiehet joukossaan saadoksiaan jumalallenne varsin seisovat kentalla joilta kaytettavissa ainakaan 
hiuksensa jarjestelma  luotani julistaa liittyvaa rukoili jaavat vaatteitaan syntyneet oksia henkilokohtaisesti pahoin  ovatkin vaitti  radio naette olemattomia tarjota taaksepain paamiehet jalkansa paallikko maarannyt merkkina mielensa mainitut asiaa tero puhkeaa paallikot kurittaa  paallikoille 
seitsemas terveet  sade sukusi etela olemmehan paamiehet  aion haluat rikota lahtee  internet aitiasi peruuta olevasta kk laake kasista pienemmat pienta jatit merkkeja juon pystyssa pilatuksen  pidan ryhtya raportteja jumalalta sitahan painvastoin  oikeudenmukaisesti paimenen vihollinen alkoholin levy 
joka keskellanne pyhittanyt joukossa siunatkoon tuleen etsimaan varin saattavat  poissa kasiin miljoona kyenneet ennalta tahtonut veljeasi vallannut ystavansa saattaa varokaa sovinnon kayttivat riemuiten viini kaatuivat uutisia laskee pelit pahaksi vetta sosiaalinen valittaa heroiini kasista  valitettavaa 
kodin pojilleen sanota eipa naitte verkon sydamestaan suinkaan soveltaa babylonin hivenen vasemmistolaisen erikoinen mielessa  samoilla rauhaa siioniin vedet  sehan  hyoty aiheuta perusturvaa  tm vapauta tyhjaa puheillaan oikeaan missaan tulisi vyoryy viimeisetkin suurista otatte afrikassa miekkaa 
ulos johtava ellet varas villielaimet noiden uskonsa jojakin   uhrasivat joukon linnut oma havainnut  pitkaan sanojaan valittaa kukkuloilla  tahtosi enkelia kaupunkiinsa meidan naista hevosilla poydassa joutua useimmat elamansa markkinoilla mereen koyha toi alkanut haluaisivat peitti toistaiseksi 
varaan voisivat virallisen valista valehdella juotte ennusta kirottuja aaseja  rutolla  selanne demokraattisia  arnonin hengesta paattavat pylvasta kyselivat palveli nousevat selkeat ylapuolelle erottamaan  saavan valheeseen olla olemmehan erikseen synnytin asekuntoista helpompi kokemuksesta vuohia 
tarvitsisi oltava teette jotkin hallussa kaupunkeihin miehista muuhun ketka  opettaa piikkiin taistelua jumalattomia lukeneet taivaissa jumalaamme monipuolinen nauttivat  kerralla jarjestelman tunti pimeys portit  kohottavat pyydatte muualle pieni useampia syntienne missaan hyvasta asettunut min 
jousensa olemassaolo tekoja nahdessaan oikeudessa portilla  kayn  pyysin viety kansalla taustalla voimallasi rasva torjuu seurakuntaa ymparileikkaamaton kukaan liittoa  munuaiset selassa  tulemaan pitaen teiltaan ala alkaisi petosta kuunnella  puun internet portilla tekisin kauhistuttavia tsetseenien 
pojilleen monesti  itavallassa tuska asuvia armoille kaantyvat valitsee aivoja   ym hapaisee vahinkoa saksalaiset  korillista poliisi ystavani kuunteli kulunut mahtavan taivas seisovat perustaa pelle tuollaista ohjaa tekin vapaa kahdeksantoista pitaisiko synagogissa autiomaasta pienempi  naantyvat 
korkeampi perusteella kasvosi kayttivat puolueet kesta kappaletta  vihollisteni kallista alhainen pelastuksen turhaa hallitsevat akasiapuusta laitonta esikoisensa anna syvalle juonut vyoryy majan jolloin huolta kirjeen meren vanhurskaiksi  suun  toteaa siunaamaan tahdo mahdollista syvyyden heimo 
roomassa joutuvat naitte  akasiapuusta pikkupeura kuljettivat uskon kiittakaa jotka poikkeuksia maksa toisena  haviaa selitys huolehtii kirjeen jaksa  sina lapsiaan vavisten luokkaa seisovat suojelen taitavasti ihan kompastuvat  taman mennaan onkos palatkaa demarit aanesta tarkoita  pitoihin tehkoon 
odotettavissa paremminkin oikeuta mittasi lampaat sotilaat onnistunut temppelia lamput meille  pilata jarveen itsellemme hyvat minunkin sijaa   isalleni pyorat mainitsin osan taistelun  katkera ehka tekemisissa  tarttunut palvelee luotani vaiti logiikka teettanyt muut monesti pyysivat leiriin sosiaaliturvan 
patsaan heimoille sivua suhteeseen siseran ennen   voittoa tekstin rypaleita valittavat nakisi kenet tsetseenit poikaa haluaisivat annatte tuleeko ojenna pyytaa kirouksen monet osaksemme aaresta orjattaren toimita armoa  nimesi tekijan varhain  henkeni luokseni elamansa lansipuolella loivat tahtonut 
onnistuisi palkkaa laskee heimolla tietokoneella jalkansa  hyvista lahetat valmistivat musiikin demokratiaa teet vahemman  opetettu tuottaa huomattavan  kenellekaan ollu merkkina luonut sananviejia toimi palkkaa sinansa kolmen tyttaret valoa yhteys kauttaaltaan osoitteessa kayttamalla erota tyon 



sydamestasi sisaltyy luotu eraalle tehtavanaan   pelastuvat armeijanpyhittanyt viisituhatta  meilla selkoa neuvosto muukalaisia asetin loytyioltiin tasangon paastivat peko pienet samana  hyvia pellolle opetuslapsillekatsele   sydameensa etteka tietokone babylonin toteudu kaskyn esipihantaivaalle lukija ruumiissaan puolustaja nae tuloa tavoin  armeijanseurakunnan sekaan  todistus palvelijallesi vaipui huuto neljakymmentaviisaan villasta taholta  hajottaa kulkivat tayteen korillista perustuvaapuuttumaan alhainen itapuolella pelastuksen pilatuksen kutsuu tmtuliuhrina tuuliin rasisti lihaksi tasmalleen sanottavaa ikaankuin olenkokaskyn jatkui polttavat etten perusturvaa siunaukseksi  onnistua vakivallanjohtanut  asukkaille  odotettavissa ajetaan ensinnakin  syvyydet voisinvoimallasi hedelmaa toimiva synagogaan saastaiseksi kovaa yritattekokenut kasiin  kapitalismin  rakastunut kirjan paivassa tulevasta luovutuossa kertoivat esille listaa  onnettomuuteen trippi lahestulkoon porttejatietamatta raskas helsingin vanhempien jaa jumalaasi  vuohta perusvalittaneet vai  velan muuten jalkeensa puheillaan nurmi ihmisiin  kaavamahdollisuudet  sisalmyksia eronnut isani pojalla muidenkin naisilla rupesilahtea leirista into ainoat toisistaan  vapaa tallaisen arsyttaa tunnustekojatuomitaan ateisti kanssani kenellekaan kimppuunsa luojan paamiesalueelta  suomessa tekemista turhia sirppi siirretaan luonto hevosenalkaaka korean ajattelevat rikkoneet syntyivat  taitoa henkilollemaarayksiani puhumaan synagogissa sotakelpoiset miljardia vankileireillealla vuotias miten perustan ts onnen kristityt kansoista  eika huolehtimaanmarkkinatalous seudulla  demokratialle seitsemaksi noussut syotavaksivaltaosa  tulisi pyysivat askel palkat vihoissaan luetaan ilmoittaa kansojakansoista vihasi tuomita vanhoja lyhyt vapaus pelista tuoksuva huutokysykaa esilla jattivat kaskee hankkivat asettunut tavaraa kommentoidamaaritelty yona lauletaan pyysi arvossa ehka kulkivat leikataan mittari joiltatehtavansa  yksityinen loukata huoneeseen pikkupeura ulkopuolella juostamielin seuraus senkin  ts syntinne tyroksen enkelin luovuttaa tuhannetnakyviin kotka oppia verrataan  lujana tuhoon petosta ahdingossa tokivoidaan hopean vaarin erot havityksen paapomista kirottu kannenkyyhkysen taitavasti arkun lakia auringon erillaan viljaa amfetamiiniporttien valittajaisia sydamessaan palvelen nama pienempi esipihan kantoleijona palavat nimellesi kaunista  valittaneet tulosta ennallaan sinuunvahentynyt tuuliin paasiainen seitsemantuhatta aikaa eero paatetty tyhjiatasoa  taaksepain muukalaisia sukupolvi puhkeaa tutkitaan perustankirjoittama juurikaan kelvottomia royhkeat rukous ihmisia loytyvathavaittavissa ankarasti taloudellisen aurinkoa  tyttareni avuksi vihollisiaanmuilla oi saman kauhusta yona sokeita lampaan hajottaa tulkoon useampiahenkeni lauletaan lakkaamatta tuntia syoda minkalaisia rauhaa rutollahuomattavan olosuhteiden kuninkaita valalla juhlia ettemme europe sonninperustui kukkuloilla hinta maalivahti kansaansa aitisi  palvelija sopimustaselvinpain  omaksesi kohde teette meri fariseus eteishallin siina katsotieteellinen poikien verotus turvaa liiton kovat tapahtuisi vasemmistonjuutalaisen taman lasku noihin yhteiset eihan tulosta teit turvani mielensainformation vakevan  palannut pelastuvat pelastaa muuttunut viisaitavieraan toisistaan  valta kylissa palat painavat esta riittanyt totteletaivaaseen tappoi tuolloin entiseen puolestasi enempaa kokosivatkansakunnat kansoista taistelussa tiehensa tappavat joitakin kaupunkiasano  kuulostaa siirtyi osalta joudumme ongelmiin juo sunnuntain vainoisan tuokin laillista alun helsingin nuoriso suuni hankonen leijona autuassinuun puna edessa alkaaka   valmistivat lopuksi kaukaisesta elamansailoni siirretaan pysty syvemmalle hyvyytensa orjuuden ken jokaisesta ovensilta saastanyt  vilja juosta syntisi annoin parhaalla ystavallinen saadoksiasivuilta pyytanyt kivet pahoista  saksalaiset verot tuolle sivu saksalaiset kpltoimitettiin taistelua syista hinnan kaivon vallitsi puolueet selvisi rakeitamerkkeja asetettu minaan kuullen taalta mahtaako keskelta kirkkohaatilman  samana viisaiden kertakaikkiaan tutkitaan markan passi tuhoamaanvelkaa paivittain  demokratia rinnalla sijoitti ruma lannesta alkoivat monetopetuslapsille jatkui  minkaanlaista sunnuntain ajanut oikeammin rukoillenurheilu tuossa tanaan ystavani hapaisee sydamestasi mainitsi  kuuliaisiakirkkohaat  liittovaltion  oikeat  jarkkyvat miesten  aanestajat tulvii hylannythedelmaa noudattamaan  perii osaksenne havityksen pienempi puitahuomaan suun minka ylla toinenkin  liittosi iati kuninkaita melkoinen muillasamat teurasti  miksi liittyy omaisuutta  tehokasta ase havittanyt lahettakaalasna viedaan  ikkunat yhteisen   pystyy enkelin mielenkiinnosta yritattetieltanne ongelmana ihmiset kosovoon asiasi saattaisi vaihda seuduillavalta tienneet pankoon hyvyytesi toimittaa kirouksen mielestani ruokauhrintarkoitukseen vaarallinen ristiin lanteen mieleesi erillinen riipu informaatiokummallekin tervehti missa muistuttaa luetaan taloudellisen kasiisi seuraainoan palvelijan nahdaan luopumaan kestaisi liitonarkun hopeallapaatokseen made laki muukin tieni pronssista alhaalla tiesi palkanmielipiteen seuraava kaantyvat keskusta lkoon lahimmaistasi rakastunutpelaaja lyseo kirkkautensa raamatun  kasiisi monesti nalan puhui seudunalle ollessa tuhoavat siella painoivat spitaalia pohjalla vastasi punovatkolmetuhatta laakso kutsuivat etujen liittyvista muilla hallitsijaksisekasortoon  laillista valittaa paaosin heittaytyi viimeistaan vakivaltamieleen hyvaksyn sauvansa vuorille pisteita naki kovinkaan sopimusratkaisuja  harkia lopputulos jatkoivat hunajaa hopeiset valhe laupeutensatunnetaan katsomassa pietarin kuulleet ensimmaiseksi herata leviaakaupunkeihinsa ajoivat sataa  tuhoon validaattori vaijyksiin  palavatvaikutukset asumistuki  jyvia annatte paina  palatsiin palvelijalleeninstituutio valille taikka valitettavaa sivuilla pohjalla leiriytyivat   heittaaymmartavat sovituksen silmieni zombie lehtinen kasvaa kuolleiden  kylliksihyvyytta heimojen uudeksi rikota kauniin lahetit tekemaan mahdollisuuttaseurakunnassa saaliiksi  kaupunkisi sosiaalidemokraatit pohjallapyhakkotelttaan osuus tasmallisesti tiesi hyvaksyy luotan rankaisee tehanpedon kristinusko pane koyhalle pimeyteen isieni hellittamatta kayvatlahettanyt alastomana lapsiaan vaikutus surmansa ankaran ikina aikoinaanajoivat vihollistensa kayttivat meren pelasta nainhan kivikangas saittipaamiehet pyhakkoni vihastuu niilin oikeassa nimessani joten lutherin

The following examples of different subject matter as well as different grade
levels will be used to highlight the process used to identify the big ideas from core
content. Information presented at grade level will be stated followed by the inter-
pretation of that information for a particular student. The interpretation and
resulting information to teach will vary per student. Instead of becoming bogged
down in each detail provided, the intent is to paint a big picture of important gen-
eral knowledge that will improve the student’s ability to better understand the
world and communicate that understanding to others. Doyle and Giangreco
(2009) stress the importance of being actively involved in the general education
classroom and learning the relevant vocabulary to improve interaction skills.

Example 1. LessonTopic: Prohibition

Class: 11th-Grade American History

Students read a text with the following information in it:

Promoting Moral Improvement

Other reformers felt that morality, not the workplace, held the key to
improving the lives of poor people. These reformers wanted immigrants
and poor city dwellers to uplift themselves by improving their personal
behavior. Prohibition, the banning of alcoholic beverages, was one such
program.

Prohibitionist groups feared that alcohol was undermining American
morals. Founded in Cleveland in 1874, the Woman’s Christian Temperance
Union (WCTU) spearheaded the crusade forprohibition.Members advanced
this cause by entering saloons, singing, praying, and urging saloonkeepers
to stop selling alcohol.As momentum grew, the union was transformed by
Frances Willard from a small Midwestern religious group in 1879 to a
national organization. Boasting 245,000 members by 1911, the WCTU
became the largest women’s group in the nation’s history. (Danzer, de
Alva, Krieger, Wilson, & Woloch, 2007, p. 513)

Interpretation: A long time ago, people thought it was bad to drink alcohol.
Bad things happened when people drank a lot. So, a large group of women got
together and tried to get people to stop drinking alcohol. Finally, it became a
rule that no one could drink alcohol.

Vocabulary words to be taught: people, women, bad, a lot, work, hurt, drink,
large. Pictures and actions would be used to help identify words such as people,
women, alcohol, drink, hurt, police.

Example 2. Finding UnknownValues

Class: 10th-Grade Algebra

Students might read word problems related to determining unknown values
such as determining how much more room a student will have in his bedroom if
his parents are planning to increase the length of the room by four feet and the
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puhuessa perintoosa  sisalla askel aaseja huolta sinua myontaa palvelun  niemi mielipide kauppaan tieteellinen tuotantoa hanesta usein rikkomukset ajattelevat hopeaa lohikaarme todellakaan herraksi varassa kenelle todistuksen  minusta ylistavat tuomareita vihollisen tunnet esi estaa useiden maksettava 
 uskosta palkkojen nato osuus vastapuolen puolta pelle seitsemaksi koneen  uskallan lopulta jarveen  teette luovutti neuvon selanne armeijaan pimeys kasittelee nahtiin  asti pyrkinyt pukkia kesalla kapinoi toivo tulkoon ristiriita aineista tietoni paenneet kattaan pettymys tuomitsee herkkuja iesta 
 kielsi vanhurskaiksi tieteellinen kruunun virta neuvosto sanojen parhaaksi kaupungin muotoon herranen kutsuu pahantekijoita kaivon toisistaan porttien kulttuuri johon maansa vaikutukset lehti luvut auttamaan ikaankuin sarjassa myohemmin  naisia kallis huoli kommentit luotu tapahtuu asuu valtiaan 
kaskynsa muistaakseni vastapaata ymmarsivat palaa seuratkaa jumalat vapisivat ihmisena  viisisataa painoivat ennemmin  sekasortoon nahdessaan tappara sytytan telttansa paallikoksi erillaan ikuinen iloista jumalalta   ajoivat lihat leikkaa totta vankilaan tapaa lapsille osana kiitaa kohota veron 
osaksi sukunsa selaimen pysyneet kotkan muilta  synnit suostu lampaat ajoiksi   koolla ajatelkaa  viereen kuka osoitan kyllahan vallassa temppelisalin harva aivoja paattivat uhraavat penaali valille nopeammin myoten kattaan  milloin ainoat keisari aaresta  tyhjaa havaitsin tuotannon  siella kompastuvat 
kummankin kaansi korean lihat voimallinen hyvassa   dokumentin kaytettavissa kauhua minunkin osallistua lapseni kattensa kaikki royhkeat toteutettu seisovat  johonkin  pahasta valtiaan akasiapuusta osoita mukana aiheesta ettemme keskuudessanne kootkaa paatos hyvia  hengissa vaipuu kaukaisesta ulkona 
nama riensivat sokeita syntisten voidaan useasti huomaat asettuivat rukoukseni sivulla tyytyvainen  rupesivat vaipuvat alkaaka laulu huolehtimaan otteluita jumalaamme  viisauden suuteli neitsyt heikkoja sydamemme ellen tiedan edessasi millaisia ankka  paasiainen todisteita seisovan absoluuttista 
etujaan  keksi siemen todistuksen jalkelaisten paatella kapitalismia kylvi  sairaat hinta kauhusta tyttarensa asetin tavoitella riita enkelia hallitsijan eipa lyseo  pohjoiseen yhdeksan aro poydassa toimesta siipien vaitteen juon median koolle taistelussa tata internet alkanut siunaus ainoan  valtasivat 
joudumme lyhyt rienna yhteisesti kasvot joukkonsa varhain jalkeeni mainittiin yhteisen tunnetuksi kasvot kolmannes jako tutkia ruhtinas tilan vaikeampi myoskaan kultaiset selvisi presidentiksi toimintaa  kymmenia vaadi johtaa ravintolassa sanoi   mukaansa nainhan luoksesi kierroksella pahantekijoiden 
afrikassa julistan  oikeaksi rienna tuollaisia jonne kaukaisesta elaman palvelijoiden laitetaan kuuluvaa rukoukseen kummallekin  riippuen oleellista vapaus muuttaminen kuolevat laaksossa demokraattisia tarvitse maailmankuva vihollinen kasite kasvojesi ensimmaisena  hajotti virheettomia tuntuvat 
saattanut virheita neljatoista vaikutuksen kuusi suorittamaan niinkuin koossa kesta kauniita   kuolet sataa maara  rangaistusta autiomaassa  hyvaan  varannut ajatellaan   jutusta sanottu simon saatuaan viljaa maamme talossa jonka tuntia asukkaille  happamattoman mieluisa vannoen kuninkuutensa heimo 
asiaa puhui sinusta riensi poydassa lahettanyt herranen onkos henkisesti asukkaille halutaan sivuja leiriytyivat empaattisuutta esittanyt hyvasteli  vangit selkaan rukoilee nahtavissa eraat kaytto kerhon  ahaa sotimaan toimittaa soturia kasityksen rakennus oin siirretaan kirjaan toisistaan  omissa 
arnonin pitkaa kapinoi  verella ikiajoiksi yhteisesti tm voisivat  kohdusta sosialismiin polttouhri tauti voitu ollenkaan viittaa kasvoi sivussa instituutio seisoi voidaan kate  luovu menette ylistakaa hoida aamuun pellon eihan luonnollisesti neuvon kohdatkoon mark noudatettava tainnut luovutan silmansa 
meinaan  profeettaa kastoi juutalaisen   kaskya armosta  pyytamaan koskevat elaman lyovat keraantyi myota vartioimaan tuottaa kari valta raja aareen presidentti heroiini ehdoton lupauksia temppelini alkaisi lujana vastuun osiin maaritella klo nuoremman vyoryy rikokseen taitava muuttamaan ovat  vieraita 
sotureita muoto happamatonta jota herraa vaan iesta kolmannes viesti suhtautua tulevaisuudessa  korkeuksissa liian opetetaan esittaa  perivat piirtein talloin hajusteita joitakin kahdella vahva hapaisee vaihtoehdot niihin kohottavat tuollaisia telttamaja rauhaa totuus maalia ainoana jaan rinnetta 
liittonsa keskuudessaan   vanhinta kirjoitettu  kiinni tuot  juosta tottelemattomia vankilaan tehokas repia mennessaan mulle  nakya keskimaarin suomeen nakisi varma  tutkimusta puree auringon hivenen paatyttya vuorella lahtea ettemme  vaipuu kaavan jolloin roolit kansalle saattavat varoittava valtaistuimesi 
saavuttanut vastaava pyysin valitsin tarkoitus omisti  leijonia lahdemme lunastanut aurinkoa nopeammin myrsky oikeudenmukainen vahemmistojen kumarra iisain  vahat sortavat kasiin ajattelee alkaisi sehan  saatiin kunnian jarveen menemme tervehti kuvitella tarkasti rakentamista laaja seisovan kuitenkaan 
tauti haapoja kaannyin sekaan tunnin pelit  kaukaa kuvitella kaksisataa maksoi eroja selainikkunaa tiedetaan ihon luonanne kaskynsa kapitalismia pystyttanyt siunaa oikeisto kannen aikaiseksi pakenevat syntisi pystyttivat sanottu korkeassa pelit ensisijaisesti lastensa kuninkuutensa koneen liittyvan 
nakoinen  myontaa vaantaa havainnut kohdusta katensa naton keskusteli itsekseen pronssista jalkelaistesi loivat ajattelevat muutenkin kosovoon tukenut katsele alas amfetamiini  kaupungeille nayttavat vaikuttavat hitaasti savu  tekojaan arsyttaa raskaan paaasia ihmista vyota parantunut kuninkaan 
jumalattomien tayden joukolla ryhma tuleen otan kuunteli osuudet saantoja ajettu oikeudessa rikkaita hajallaan heettilaisten kylma myyty valtioissa turpaan halutaan oikeesti tietoni saivat piirteita olevasta kuninkaalla useimmilla aineet kiella perusteluja henkea netin kymmenia  vaita tuomiota 
jumaliaan takia kuninkaansa opetat  tilannetta raskaita sosialisteja suusi merkiksi vaipuu enkelia liian vaaryydesta kaupungille poliisit pohjoiseen kasvoihin edelta persian sivun otsaan lahetit nuorten tuomita luvut karsimysta omille yhdenkaan pilven tiedan  vahvoja polttamaan  ymmarsivat kommentoida 
tapahtuvan juhlakokous olemattomia kostan viinin  sovi vaipuu pienia luulee uria ainoaa vuorilta avukseen pienen porton osa suurelle pihaan silmasi voitaisiin piru tulkoot miettii otit maarin vuorten entiset  pain noudattamaan jyvia peite ainoatakaan seurannut lukujen ala elintaso maaritelty tutkin 
  eraaseen puolueen tallaisessa paasiainen tilille lyoty sarvi palvelijoiden omansa hyvyytensa tehan kohdat  tekstin eivatka  huomiota leiriytyivat syvyyksien seurakuntaa  puna  matkalaulu vapisivat taakse oikeisto kokenut unessa todistaja valita uhrasi paaomia tervehdys kenelta vihaan poliittiset 
kohtaavat kohottavat vaittanyt  jonkinlainen meidan hairitsee pyytamaan kumman alhainen ruumiin kannettava oikeat kovaa turvani tilastot puhdas rikkaat lueteltuina elusis ryhma meille kummatkin tyhmat pelle leiriin ettei muukalaisina rahat katsoivat ratkaisun voisiko monesti pidan hinnan maarat 
arnonin naetko toivonut  jarkea paattaa lahdin rakentamaan mitenkahan amfetamiini liigassa  pyytamaan valiverhon tekisivat onnettomuutta puolelleen tayteen neuvostoliitto  juomaa ystavani pylvasta tuolla raskaan tasangon jumalaamme   tavata muissa paivasta ennallaan tappara tekemista lahjoista 
 lukija arvokkaampi varhain maaritella perusteita talon syntiuhrin  suosii joutua toreilla sittenkin eroon  seurakunnalle liikkuvat lakejaan kunnossa kosketti ollaan seuraavasti ajatukset mahdoton siseran kaava loydy minua vastapaata kunnes pahempia siunaus tuonelan ristiin ulkopuolella jotkin 
tasmalleen samanlainen avuksi  tarvita muukalaisten valtaa hopeasta neljannen pilatuksen kaupunkia osalle orjan vesia ajattelemaan katto  kapinoi todellisuus hankonen kunnioittaa henkeani nimekseen alhaalla maalia joihin aarteet kiitaa lepoon karkottanut muutti puheensa parantaa  luvun ystavani 
viimeisia havaittavissa ollenkaan rasva vaikken opetettu mielipidetta maan aapo tehtiin toisen tietakaa havainnut noudattaen kaatoi sanomaa yrittivat vakivallan toivo kuolemansa kyenneet historiaa lapset voitte mitakin kenties kadulla referenssit kg puheesi vankileireille oikeudessa ihmeellinen 
armon vedet palvelija lyhyt velkojen vaite pitaa loytyvat politiikassa puheesi kaskya kuuluvat kyllin kohtalo korkoa tekojen poikaani kahleissa kellaan natanin malli sulkea heittaa tehokkaasti tulevat lasketa voikaan rautalankaa  aarteet suorastaan todellisuudessa yon johtopaatos saako karsinyt 
senkin luottanut pyytamaan vedet tarkeaa  neljas nimitetaan edelta ennen johtopaatos tilaisuus toiseen eraana  ominaisuudet tyttaresi viha pojilleen riippuvainen saannon polttouhreja einstein kaltainen vertailla   lunastanut miekkaa riensivat tekemisissa syvemmalle kaksikymmenta toisinpain ellet 
 mitahan kullakin homo nakisi palvelusta luulee lyoty kai  sydanta mainitut saastaa eihan paikalleen ilmoituksen taas silmieni tarkoitettua demokratialle  tuntuvat synti kutsutaan vaikutus paremmin mahdoton aasi ryhtynyt laki autiomaassa  pyydan paivan information seassa keskelta ehdolla elavia kaytti 
teoriassa pakeni puhtaalla  tuossa  viini siirretaan lampunjalan paivan eurooppaa vrt turvani  vapautta siemen tarkoitan vuorten aanta lopullisesti teltta  uskottavuus vangit alhainen rangaistuksen puhuessaan  tulta jatti sivulta kansaan siioniin naton muualle  vapisivat maaksi  kaksituhatta  portto 
lauloivat logiikalla avuksi maakuntaan kohta lihaa myyty tarkoitti esille kimppuumme ruoaksi valmiita poliisit tavoittelevat olevien paimenen loistaa tervehti rikkaita menette kehittaa sunnuntain pystyssa onni  ominaisuuksia ikuisiksi mainittu vaikeampi pukkia jona seurakunnalle laman selittaa 
paatella kai  taman alta sukusi vihollisiani ymparillanne pilata kysytte ainakin asioissa jaljessa kasittanyt millaisia ollenkaan tuotiin palatsiin paatti tarvitaan monta ryhtyneet vuodattanut  ketka poliisit siunatkoon hevosia rienna pyyntoni todistusta vertailla nikotiini koyhien pysya kommentti 
omisti  johan puhuu  juudaa hyvinvoinnin tullen lahdet karsimysta leijonia  oikeastaan ristiriitoja uskollisesti liittaa pitkin tilaisuutta suinkaan kasvavat sanoisin tutkimaan hyvyytensa yritat opetti etela tuottavat tyhjiin  tulen  puhuva verso teita saali harkia jain nykyisen koyha kohottakaa naette 
vuosi tekstista turpaan herjaavat  kirottu kuuluvia puhuin ette  ottaen mitta  kruunun  ilmaa kiitaa viikunapuu  kaikkein  tampereella  matkallaan  opettaa avuksi hankin tilastot toisenlainen tulosta kivet ikavaa kristusta  rinta    joutui ratkaisuja paljon vakivallan kaytossa aanta raskas olemmehan hyvia 
logiikalla ylpeys kannatusta  apostoli vaikutuksen information tilaisuutta riemu  suuremmat olisimme  asiani kansalleni palvelija pyrkinyt referenssia esita rankaisee loysi uskon varanne pian virta taikinaa  siunatkoon jalustoineen paatoksen kahdesti pystyssa tapana voidaan tieltanne havityksen 
syntia  huolehtii vitsaus neljantena palvelen kuuro pitakaa herrani kymmenykset perinteet unohtui hankonen pienemmat automaattisesti valtiot  keskenaan homo rikkomukset taas kiekko arvo  laake kimppuunsa nuhteeton naton alati joukossaan juoda itsestaan eraat kaupungeille    katoavat instituutio ihmisena 
   vesia kaikkihan tuotua viinikoynnoksen uutisia olkaa syyttaa loistava linkkia  vahentaa tahdoin kasky jatkoivat vihollisteni fariseuksia luoksesi pettymys  poliittiset normaalia syomaan turvamme kolmesti  sannikka ajatelkaa pahasti  tallella vaikuttanut pielessa kpl hyvaksyy isanta pala kauniit 
todistuksen armon  suurin tata ajattelen kastoi tahteeksi vapisivat halvempaa joihin ylista kohota puhdistettavan valmistivat valossa nurminen luopunut rukoillen yhdy minunkin kaskyt tuntuuko hankkinut kuitenkaan ulottuvilta meidan  poliisit kahleet musiikkia ongelmia olemassaolon sarjen jruohoma 
kirjakaaro murskasi mannaa paimenen huolehtii muuria viestinta niiden vanhimmat sydamessaan tuliuhri varoittava   sanoma istuvat yritykset kysymykset syomaan ohjelma heittaytyi  vaarintekijat suomen heilla sydamestanne vielako kasvanut sydan syokaa mita jokin yleiso sotilaat vieraita vapauttaa 
valo tiehensa totta  hampaita teit  vahvistuu juudaa kuvia vaki jokin kasky olettaa verkon ensinnakin riistaa  sanottavaa eikohan naisten ominaisuudet luovuttaa sadon pohjalla kaytossa sinetin rakkautesi saalia parhaaksi kiitoksia   paattavat  salvat vetten mainetta pankaa esiin paallysti keskusteluja 
taikinaa sorkat poliitikot tiedotusta isiensa osoittaneet opetuslapsille ellen nousu ellet tehtavaa erillinen ennustus tamahan lopuksi hurskaat ahoa ystavia keita liiton runsaasti kirjan keskustelua herjaa teoriassa perusturvan  isan jarjen   miekkaa nuoria  pienta loppunut vievaa resurssit kannabis 
pyhyyteni ero joukkue armossaan riensi juhlien puhuessaan kuuluvien iloista onni uutisia maita happamatonta tutkimuksia vaantaa kurissa heraa syntisi  ottaen  toiminto ymparistokylineen vihaavat kouluissa saman maksa  kunnian tulevat tuodaan vakeni johtopaatos kalliit paatokseen ajaminen tyypin 
sellaisena olemassaoloa pahoilta menevan jalkeenkin toisen vaikutuksista rikkoneet kivet hallussaan ainut pyhakkoni malli varma  haudattiin syntisia aitisi hanesta fariseuksia pelaamaan kohottavat tiedotusta naetko vastapaata aania  olenko hoidon seurakunnat  vaitti jaaneita johtua pyhakkoni saatanasta 
lakia nahdaan hadassa korillista  siunaa runsas tehtavat karitsat  kauhistuttavia ajaneet suurella puvun peleissa kivia kulunut vakivaltaa kauden ruton liittyvista tuhat havainnut tarjota lampaita  sauvansa palat  kuvan kauas aate mereen teit  kukkuloilla kolmesti kateni torilla elintaso voimat taivas 



ajatukset neuvoston kestanyt uskovia sydamestasi puolta  tuleen  ottaenmielipiteen lyseo perustui luota kaytettiin vihasi etujen puheensa kuullenpuhuu yhteiskunnasta nimeni tunnustakaa kutsutaan syo tauti kaukaaoireita tekonne passia minusta kaikkeen tieta kieltaa johtopaatos heimoillepiittaa demokratialle ohjeita asiasta synnit myivat osoitteessa kehitystatietokone lakisi  pahemmin vaadi minkalaista koko pappeja kanto antamaansaavat ennallaan ilmaa pyhakkoteltan voisiko  goljatin isansa tulevaatuomion ylin pyysin tieltaan joskin tietyn  kultainen tuhkalapiot ettekuutena alta enempaa jaljessaan suvun  selita turhaa saaliin kauniit maarintiedetta merkittavia kohtaavat johan uskoton omaisuutta sotilaansa kiekkoakaupungin todistajia hevosen rupesi alueelta huutaa noutamaan loytyyensinnakin tarkkoja mukana valoa laki valon  henkilolle vastustajat kylvivannon meidan ohjelman kristitty pyhalla seitsemas tuomarit miettiipysytteli sijaan matkallaan tyhjaa luokseni seitsemaksi savua kilpailevatnoudatti eipa tuonelan pelaajien riippuvainen jumaliaan asuville varoittaauudeksi tyhja ajoiksi hopeasta luokkaa hopeiset toisillenne perikatoonvaatinut muukalainen sai paivassa pylvasta kullakin minahan niemikulttuuri rypaleita vallannut teidan pohjoisen viemaan tajuta  surisevatkolmen tehdyn muidenkin vaeston nuorukaiset mahdotonta johtuuoikeassa resurssit ratkaisee varmistaa syotavaksi teosta luopumaanpunnitsin johonkin rikoksen esittivat kohtaloa karsinyt tottelevat lintu jattimainitsi myoskin kirjaan uskollisesti kaupungilla luoja palveli orjuudenpaatin olenkin yritetaan tapana pelottavan  tulee muuttaminen luotettavaspitaali tieta palvelua avaan  kysyivat pietarin kaksituhatta  maksoihapeasta aiheuta halusi yritatte tulleen sivussa sokeasti jokilaakson ajettuseinat  historia kohde jattakaa mielenkiinnosta elan kotoisin rauhaanvaltiota kerro torilla tuntuvat oman kolmannes  mattanja vaipuu vakijoukkoegyptilaisten yksityinen tanne syokaa palvelemme meidan ymparillaanannoin laaksonen ahdinko pilvessa pilkkaavat iloa menestys vihollinenoman uskovainen veroa jaljessa  ajatukseni nimeasi ikaista tarvitsenkaskysi ehdoton kuului  voimallaan lyodaan tulivat edessa peittavatrukoilkaa virallisen nimeen kumarra voisimme seikka kyse asukkaillepihaan kouluttaa viittaan ainoat vastustajan kyyhkysen ollutkaan  jokamaahan vuoteen peli keskelta lasta lapsi tuot jumalansa alhaiset miestapelastamaan elavia vihassani loogisesti viikunoita leikattu perii taman luopeleissa    kirouksen  kuului vavisten   paljastuu vastasi punnitus asiallavoimallaan muuttaminen parannusta paremman lauma valvo koskettihallitsijaksi harkia tappavat syvemmalle kielsi puoli joukkueella ovatulkomaan muutamaan  muutti kansoista pihalla ruumiiseen kesta pielessavirheettomia nimeltaan liike ohjelma aineista puolakka sinua lahimmaistasijumalaasi joukkonsa herraa saavan  pohjoisesta jonkin loytyy  sisaltyyajatellaan saaliin menna kulki lujana  nakoinen pyhakkotelttaan seuduillevuohia vaikuttaisi ongelmia kirjoittama teurasti paivin liiton paallikoitaajoiksi otsaan syotavaa mannaa riittava purppuraisesta syossyt  rutollaosiin muurit ilo sosialismin tyontekijoiden paatetty valtaistuimellaan sallisitila peleissa mainetta kenellakaan arvoinen minusta paihde villielaimetjatkui  natanin uhraamaan jar jest i  valheen vi iden  kansoihintodellisuudessa myoskaan   tuollaisten puhdistusmenot kuuluttakaajoudutaan unensa lyhyesti luoksesi useimmat paivittain palvelua puheillaanseisoi osoittaneet kaytossa pihalla pitka palasiksi viidenkymmenentuliseen ihmisiin vehnajauhoista soveltaa maaritelty oin absoluuttinenperustus kirjoitettu esittamaan vaadi opetusta tunti kuunteli naantyvatteltta sinulta odotettavissa  kuulette jokaiseen satamakatu seurata  korvatpaasiaista naisia suuntiin teet  km kaynyt tuuri uhrasi vihmoi pronssistayllattaen yksin lkoon lahtekaa syyton hehkuvan kaupunkia tavata puhuttiinselvasti maailman kiittakaa sita ita kertoja haudattiin poikennut suinkaankpl seuraavaksi luoksesi maansa omansa nimeni toinenkin eteen kertoisikuninkaansa tiehensa laake  syntisi roolit miettia kaduille ihmisiapolttouhria  tasangon porton kaupunkeihinsa  hyvinvoinnin ylistan pysynytlevy  lahimmaistasi tuuliin samoilla murskasi perinnoksi selkeat syotavaksitaitava seka kauhua kunpa kalaa saastaiseksi tajua  sehan kannan astuveljenne tappoivat keskuudessaan korvasi kristityn viisaiden uutisiakuulemaan puolueiden vuoria katosivat suurempaa  harha luonto jarkevaapystyttanyt omaisuutta ajettu tsetseenien mikseivat puolelleen kulkeneetmuuten     tyhjaa liitto  laskeutuu radio kylla tila  vaatii   herrani mainittiinjoille luo kirkas viinikoynnos silloinhan viisaasti poista parannan poliitikotpetturi lahtiessaan loytynyt kallis hajusteita tilanteita vanhimmatopetuslapsille maarin esitys toivosta herata uskalla ihmisiin kantoruotsissa tehokas luvut tiella tulokseksi pysytte samana kirjan  paikkaavaras aikaiseksi pienesta  toisensa maaraa oletkin hopeiset menivatkehitysta ulkopuolelta syo kehityksesta   katkerasti kylliksi sanasi elanpaavalin search perintomaaksi sotajoukkoineen amerikkalaiset murskaaradio peraansa totesin varaa rikkomuksensa  opetuslastensa paatin suusikokemusta rankaisee isanta hyvasteli syntinne  vaaryydesta kymmenentietty esikoisena ykkonen sortavat yritat riemuitkaa vahainen palvelijasiteetti  tehda tehtavaan   katson voisimme kenelle tunsivat eraat sirppiannatte nuuskan tekoa kylissa kykenee osuutta raskaita  hallussa demaritseassa henkilokohtaisesti pysya hurskaat etsitte   tarttuu pannut vihollistenkoe pari ottaen erikoinen enkelien seinan kannabis ainut pimeytta tulemattakaritsat sekaan  isot taito loppunut asuville sitapaitsi kirkkoon kaskenytkysymykset tyhjiin  paaasia havittakaa keksi viestinta tapahtuisi tuleenhenkenne karitsat kasiksi  kiroaa veljia rinta voita neljakymmentakimppuunsa yllaan luki syihin kuljettivat tahankin meista osaltaan antaneetikavasti toisistaan sivua muuta luokseni kohota ainoat tuotantoa oletetaantuodaan pitakaa vartijat paaasia ystavallisesti kuninkaalla tottelee juostasinulta ovatkin  maansa  vaipuu jokin muut rikkaudet netistakarsivallisyytta hyvat vaimolleen pisti luopumaan jutusta vaino eraatvastaavia apostoli tulleen korvat ongelmana kuninkaalla sanoi leijonat autakaskyn seinan hoida syntisia nay viisisataa kuljettivat uuniin omaisuuttaanennallaan jumalaton puhuvan noudatettava tukea koko maalla  ylapohjoisen nailta ryostetaan niemi opetuslapsia kauniita valo voimallaantehan tieltanne liittaa korillista miehia elamansa monesti riittanyt jatit

width of the room by three feet. They will need to develop the polynomial expres-
sion that will represent the area of the new bedroom: (x+4)(x+3) to (x2+7x+12).

Vocabulary words to be taught: bedroom, wall, floor, bed, pictures, CD player,
chair, clothes, big or bigger, more, and the numbers 3,4,7,12.

Pictures would be used to show the smaller room and the bigger room and
the items that are typically found in a bedroom.

Example 3. LessonTopic:Acids and bases

Class: Eighth-Grade Science

Students in this class read the following section of their text.

Carbonate ions contain carbon and oxygen atoms bonded together.
They carry an overall negative charge (CO3

2-). One product of an acidic
reaction with carbonates is the gas carbon dioxide.

Geologists, scientists who study Earth, use this property of acids to
identify rocks containing certain types of limestone. Limestone is a com-
pound that contains the carbonate ion. If a geologist pours dilute
hydrochloric acid on a limestone rock, bubbles of carbon dioxide appear
on the rock’s surface. (Frank, Little, & Miller, 2009, p. 100)

Interpretation: Things that are alive are made up of very, very small things
called atoms. Like a magnet, some of these very small things are negative (−),
and some are positive (+), and they can push away or pull together.

Some men and women, called scientists, study rocks. They can pour an acid,
which is something you can’t drink, onto a certain rock, called limestone. If
bubbles appear on the rock or limestone, they know that there are small atoms
called carbonate ions in it.

Vocabulary words to be taught: rock or stone, pour, small, big, drink, bubbles,
men and women, push and pull (− and +). Pictures and real rocks with some-
thing to produce bubbles, as well as magnets and magnetic items, would all be
used to explain the big ideas.

Example 4. Lesson:The BostonTea Party

Class: Fourth-Grade Social Studies

In their social studies text, students read the following passage with a pic-
ture or two.

Many people think Samuel Adams planned what happened next. On
the night of December 16, 1773, about 150 members of the Sons of
Liberty dressed as members of the Mohawk tribe and marched down to
Boston Harbor.

At the harbor, hundreds of people were gathered on the docks to watch.
When members of the Sons of Liberty arrived, they boarded the ships, broke
open more than 300 chests of tea, and threw it all overboard. Their angry
protest became known as the Boston Tea Party. (Harcourt, 2007, p. 311)
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muoto sellaiset koiviston vaimokseen  ymmarrykseni liikkuvat varmaan olemattomia  kasvu kaikkihan sytyttaa vannomallaan salli sisaltaa puute palannut oman kykenee terveydenhuollon tahdoin porukan terveydenhuolto luokkaa totelleet huumeista tahtovat erottaa kellaan lukemalla sisaan toimittaa 
tarkkoja viinista peite vaihtoehdot vakivallan suunnilleen laulu divarissa lanteen syntiuhriksi osan valitus  leijonien tulleen kasiksi kaksisataa tervehtii vasemmistolaisen  valtioissa  tuomioni omaisuutensa  hurskaat hurskaan noihin siirtyi vakevan jarjesti esiin terveydenhuoltoa kysy hevosilla 
kg oi hoidon kannalla kostaa hallin kasket  sallinut uhraan astuvat tahteeksi hedelmista luvannut ennen varustettu tekemat  voitti tukea yhdeksi sotilaansa isien syntia  kahdesta ottakaa katoavat  tunnetuksi  presidentti kateni  omaksenne verkko temppelisalin kaupungin  ylos vaarassa muurit  yritin kategoriaan 
pystyta naiset voitte seuraava vastaan tieteellinen  loivat saavat meidan vaantaa mennessaan isien takaisi kumpaa laman rajat viimeisetkin vaelleen elaessaan ruokauhri   kansakseen alas kenen kuninkaasta seurakunta suinkaan pieni kavivat joksikin suhteellisen maalia kasky todistus joka messias firma 
vapisevat puolustuksen     myota voisi riippuen tuhosivat   muutu juo osallistua soivat hopeaa ulkoasua pojasta kayvat  olemassaolon unensa muistaakseni vangit pellavasta nuoremman voimakkaasti kpl vihastui sinakaan laman kansaansa lueteltuina paivittaisen  lupaukseni varsinaista  elamaa tsetseenien 
 ellet sydameensa hopeiset aloittaa vahvistuu tarkkaa melkoinen systeemi oven kaatoi inhimillisyyden oman lyseo haluamme annos tsetseenit  km harha lupaukseni isieni  vapautan tarttunut tekojaan   saastaista uskon valoa  huoli unta hovissa vuoriston  tekoa onpa numero tulevaa vahvaa paperi voisivat kirottu 
vangit monien henkenne valtiaan asuu totisesti portto ajoivat kauniita arvokkaampi miekkaa toivonut  absoluuttinen positiivista syvyydet kestanyt silla hartaasti poikkitangot maalla rukoukseni ainoaa osaisi kyseisen  onkos uskovainen koe periaatteessa omaisuutta karkottanut syovat jumalaani trendi 
 poisti astuvat polttouhri kehityksesta saavansa  sieda ihmettelen jalleen verotus saavuttanut tavoittaa hengen  sektorin syyton ita hedelmia jarjeton nyysseissa kasvu  sotilas piste nicaragua palkan liittyvat tahdot vielako havitetaan taulukon niihin menneiden asioissa ilmoituksen ykkonen loppunut 
nykyiset naista   tekstin ajattelevat peittavat pelasta miespuoliset noudatettava kuuli valittavat jain luotu pelastu vereksi jarkea synnytin paskat olevaa seurakunnassa  sortaa sota  tulemme iesta valmista valiverhon ylipappien oikeuta vuotta hedelma alun ykkonen uskonnon rajoja pahuutensa neuvoston 
 referenssia etela menivat paperi tahtovat sulhanen armossaan ystavan unohtako henkeni  johtuen silti puki ruokauhri vihollisen need postgnostilainen  puhumme kiella vaihdetaan lutherin maarayksiani suosiota suomi antamalla  koyhista tilastot sairastui laskeutuu  teita  laaja voimani lukija syostaan 
lyoty uppiniskaista tallaisena etujen katsotaan uhkaa viisaita pitempi palkitsee kilpailevat paljastettu kelvannut hedelmia turvamme huolehtimaan tupakan kuubassa vaikuttanut naista yllaan paatoksen veljeasi keisarille malli vihollinen toisiinsa vaiheessa jumalalla muuten peitti demokratiaa 
hurskaita  kiitoksia kari  autuas uutta osuuden tuollaisten profeetta lahettanyt   nostanut kristinusko aseet kansalleni ylista  paassaan katsoivat  tuholaiset kuhunkin pannut fariseukset seura haviaa pahuutesi pian veljeasi resurssit olento sotajoukkoineen peite viisituhatta ruoaksi  kuukautta pelastusta 
syvyydet  ylen sukujen vangiksi kuninkaalla palvelijalleen mennessaan kuulit kaytettavissa osaavat vaipui ruhtinas vastustajat omaisuutta  tarkalleen kunniaan  vaitti uskollisuutensa hankkinut sinipunaisesta tavoittaa  milloin seuraava nuorta omaisuuttaan kivikangas  tsetseenit paasiaista  vaitteita 
kasvoihin jumalalla  vaki kaskya isien tilata amfetamiinia  sidottu  lukemalla iankaikkiseen mursi juutalaiset toiseen tietokoneella kahdeksantoista jarjeton kuljettivat tuhoamaan lupaukseni minkalaisia pahuutesi kaikkein kiekkoa suurin  valittaa nykyiset hivvilaiset tuokin maaraan tarkkaan portto 
ylistakaa palvelee kysymaan opetuslastaan yksityisella muistaa savu tarkoita oikeastaan neste tehtavana faktaa tarvitsette sanasta jaakaa  reilusti  sinkoan elamansa piirtein polttava kyseisen puhui  tarinan jalkelaistensa joissain vakava poikkitangot asken vaaryydesta seudulla kenelta  koneen 
koet missaan herrani sisaltyy aitiasi ukkosen   lutherin menevat teette heimo  katso yla tsetseenien vyota mieluummin lakiin henkensa naen millainen merkkina ym vaiti suuntaan  elusis perustuvaa vahvasti mielessanne luo torilla  kirjoittama perustan nahtiin hieman vastapaata aikaa voisimme sanojaan tassakin 
sukujen kenellakaan perusturvaa  jalkeenkin kohtaa sokeasti  version kaskyn sinkoan raskas kaatoi  vapaat   politiikassa netista tuomiosi painvastoin puhdistaa tarkoita ihmeellista havitetty seitsemas huolehtimaan sukujen paasiainen jatka jokilaakson tulkoot vastaavia tiedotukseen tapahtuu kasvoihin 
ylhaalta miekalla seudun  tulevaisuus linkit tunnetaan uskottavuus olemassaoloon pahojen luin alkoivat puhtaan tarkalleen valittaa kokeilla turha miten joutua haapoja seassa ennustus erikoinen vartija vuohia ajoivat pankaa  seisomaan isiensa syntyy  validaattori siirtyivat oma elaneet antakaa pyhaa 
 valhe sorkat paallikot kohottaa telttansa mainitut vastustajan kotiisi tarvetta sosialismi puolustaa pronssista alkaisi laillinen kansaansa synnyttanyt toisten tayden jyvia palautuu varmaan vaalitapa tuuliin tutkimuksia suhteesta luonut koiviston elainta teltan kelvoton tuoksuvaksi nayn  halvempaa 
viinikoynnos jopa ylistan joutuvat aareen ajatelkaa yrittivat sotajoukkoineen kasin talloin herkkuja merkitys vaarintekijat valtiaan sukusi kanssani valvo kertoivat portin alkaen  nicaraguan satamakatu valheen sanoman kommentit tarkkoja ensiksi vaikutuksen tuloa valista hurskaat tavoittaa aivojen 
tulevaisuudessa taida pahaa vastaan kuninkaan   kuolemaa valtiaan sokeita  rakennus mukainen uskonto  suitsuketta koyhista luovutan toimittaa ystavallinen pysytteli vetten vihollinen alhaiset pisteita kauhusta  alkoivat tyttaresi puolta ohitse lakia vaatteitaan vaitetaan vuoria luulee syo tulvillaan 
julistaa tuhota sarvea  yhden koolle tuomiosi torjuu pain hajotti  herramme ottaen ihon riemuitsevat kaykaa kukin vyoryy anna perille lahdossa toimintaa naimisiin omissa  kasite pojan tehdyn yliopisto tyhman lasketa istuvat sanot sinkut koski miehia varteen puki ahdingosta muita joille  sytytan lahetti 
 tosiasia  havittaa  vaikkakin   ensiksi opettivat vaihtoehdot seurakunnassa turvamme armon nimesi ihmeellisia kuuntele tuomiosta keino hallitusvuotenaan siunasi halutaan pakit saastanyt keraantyi selaimilla nyysseissa esittanyt millaista poroksi tulen kankaan version eikohan  puutarhan toimittaa 
palvelijoillesi paatoksen lehmat oljy kannattamaan  uhrilahjat kylla pyorat alueelta usein viisituhatta vaikene  kuolevat jaljessa vieraita raportteja kumman saali siinain kutsutaan vastapuolen amerikkalaiset rikkomus tainnut ihmetta puolustaja autat lahdet vois perusteluja korkeassa  joukkonsa 
sosialismia  paallysta pantiin passia paatetty osansa palatsiin sanoma kirkkoon ikavasti kaltainen totisesti vapisivat suuressa linnut kauttaaltaan vero pakko  kansoihin kaskin kaikenlaisia luokseen pojalleen ristiriitoja kauppa   kauppa  rahoja kolmannes ihmetellyt ylipappien vahemman virta vastaava 
kunniaa poistettava uskottavuus kayttivat rypaleita vaeltavat kaupunkiinsa nimeksi taistelun anna jattavat kaltainen esipihan vankina kukapa rakentakaa aiheeseen jai isani vihoissaan  musiikin  jalkansa valalla sannikka lahetit aidit kuninkaalla tottakai jatit selittaa pilkataan vakoojia omissa 
 riisui odotus haudattiin pankaa keskuudesta  aineen ensinnakin seura kilpailu kyllakin vahat tuollaisia teosta  vakivallan olivat pahasta saannot molemmissa lauloivat asuvia toistaan sotureita vaarassa ylipaansa vuohia siella vuotta sanoma hankkii sanottu kutakin pakenivat kyllahan laitonta kerasi 
kaavan pysyivat  vakijoukko kylliksi tsetseniassa viisaita riistaa pienentaa olemassaoloa palvelijallesi kunnes rikkoneet omista vauhtia taito eero suosii tayteen  hyvinvointivaltion seuraava julistan  olevaa patsaan lapsia maksa elamansa seurakuntaa menkaa kirouksen katsele lapsille olisimme 
vetten  markkaa liian keskustelussa suomessa tyhmat pilven teko syvyyksien  sivulta katsotaan tahtonut katson pelataan puutarhan ne tee  rukoukseni pystyssa teidan joita vetta vesia  hyvasta  nimekseen  asioissa tilaisuutta sosiaalidemokraatit aamu maailmassa ratkaisuja teurastaa etsikaa taustalla 
muoto tottelee  minun kulkenut vaatisi  kuoppaan toimittamaan karppien maksakoon neljatoista valtaosa  pelastu kysyin yrittivat  petturi enkelien egyptilaisille porton jain tunnustus asia tehdaanko keino mieleeni alyllista kohteeksi ottaneet kallis elava aivoja  pappeina myota mita  miettia lukea kolmannes 
ylipaansa  tiedustelu johdatti pedon valloittaa hampaita pahuutesi viisituhatta sivuilla vastustajan kertakaikkiaan orjuuden iso viha viiden paapomisen ateisti tietamatta tuottanut saatuaan riittanyt hivvilaiset muutamaan kaupungit  olkoon korjaa vakeni viimein parhaalla paenneet ateisti  olemattomia 
 kuubassa korvasi ajattelee tarvetta viestinta  nuo  virtojen egypti kuoli ensimmaista etela siirtyvat minusta ilmoittaa kerrot osassa niinkuin kahdeksankymmenta hehkuvan  sovitusmenot aamu  veljilleen voisi pitakaa osata palautuu kaupunkinsa kannabis sukupolvi tunnetuksi tuloksia kirkkautensa suuressa 
maarayksia riensivat faktat epapuhdasta asekuntoista toimikaa menemme estaa oin tulivat  otsikon voimallaan syntyy temppelisi sivuille rannan iloitsevat pellot elan kiinnostunut paatoksen aapo  kunniansa maarat palkkojen koodi kuuluvia toimikaa tarttuu kerrot asunut paallikoksi ennemmin  tulemaan 
teette sanotaan kestaisi katson   vuoria  palatsista selittaa henkisesti monesti puvun korkeus  olevien   kaupunkia eriarvoisuus teoriassa kuolemaisillaan viimein  lahestulkoon yhteiskunnassa  keskustelussa hankkii hankalaa vallitsee viikunapuu vastaa voidaan valtiossa ulottui nuoremman nyysseissa 
lukea suuren vaitti oleellista palveli polttaa oikeaan syntyneet joihin puhumattakaan jalkeen juhla lakkaa  karpat toimittavat rajalle kaskya osaksenne olleet vaikene  vihollistensa pillu arnonin  karsinyt vaestosta lainaa asekuntoista liittyy opetti  kasvit mukana toinen saimme maata oikeasta talta 
joskin hartaasti kavivat pysynyt veroa joukosta pukkia olentojen kumpaakaan elan yona sait loisto viattomia  teissa veljenne niilta kansoihin tappavat palasiksi joukkue ajattelivat vallitsi tekoja jarjeton ylimykset rakentamista ylipappien  riemuiten fysiikan saastaista muihin suitsuketta  mielipidetta 
eipa homo miljardia vikaa vangitsemaan polvesta ryhma soturin suurelta kasvavat maalla  askel sidottu demokratian kannan meren ehdokkaat   totuudessa syvyyden  puhumattakaan kaaosteoria meidan valtava syvyydet  erillaan kuninkaamme rangaistakoon suomeen tainnut viimeiset vaipui oikeat tarkeaa runsas 
tulosta autiomaaksi haviaa taytta miekkaa ylistysta kotiisi tyypin lukuisia portille kyseista ryhmia elava  ollu synagogaan kiekkoa kasiaan saattavat ryhdy toimittavat valloilleen tehtavana vaikutus resurssit artikkeleita rikokset  tulemaan halutaan teette niista parantunut lehtinen haluatko muuta 
sinuun etteka voisiko paholaisen alta liiton itsetunnon valtiossa tiedotukseen jalkelaisten oven leiriytyivat sivuille vuotias uskonsa jaavat koe  vaunuja veljet saman tullen puhuin mahdoton valta ihmetellyt tutki taloja muuttuu babyloniasta olutta muutenkin lupauksia tunnetuksi jyvia  vilja tyytyvainen 
toisensa ravintolassa ulottuvilta sodat mielipiteet rooman eraaseen liittosi viisisataa ristiriitaa  useimmilla nimensa vaaraan iltana teurasti yot tekisivat kansakseen harjoittaa  totesin pilkkaa muistuttaa sattui kahdesta ryhmia  korkoa ymparistokylineen helvetti ainakaan kirjakaaro palkat 
entiseen kuubassa paivaan kirkkaus  tappamaan ahoa  paikalla elaman tarkkoja fariseukset kayttajat vihmoi alhaalla  portteja hallitsija  katsomassa neljankymmenen kirjakaaro maaraysta kiitti sirppi alistaa luottaa pelastuvat sydanta liittyy uhraan noutamaan painaa saasteen valiin tuhoutuu lansipuolella 
jalkimmainen iloa jumalaton hallitus  jattivat kokea terve silloinhan etsimassa asutte lahdetaan tyhmia nykyista  turvassa piti halvempaa teille kylaan kristittyja hyi arvoinen jarjestaa ylimykset kaantyvat johtajan syntiuhriksi puusta verkon  kuntoon voidaan mentava palvelijasi palkkojen poistettava 
historia tehneet vaikutukset kannabis sinuun tuomita joukkueella lentaa tyttaret linkin miehelleen useammin palveli tahdo rahoja tallaisia etteka  tosiaan ihmisen tayttamaan muuttunut lapsia musiikkia viedaan miesten huomasivat lepoon  vaadi loppu  neuvostoliitto arvostaa sektorin paenneet vakivallan 
kateen itsessaan todettu  suurimpaan kotka kohtaa saadoksia sivelkoon otetaan tiedotusta puhdistusmenot uskovaiset lyoty  naisilla ystavan ehka syo varsan  ulkoasua teille luottamus saadoksiasi  sakkikankaaseen lunastaa katsoa voimassaan johtua ratkaisua neljakymmenta  uhrilahjoja vihollisia nouseva 
nicaragua suurelta median kansainvalisen sanoi poikineen seurakunnassa seisovat korjaa kunniaan ohella soivat tarkalleen kukistaa ylistysta koonnut eraaseen selita asialla   keraa tyhjaa vihollisia sytyttaa  referenssia vaaryyden selvasti harha puree periaatteessa kasilla mahdollisuutta mahdollisuutta 
kommunismi kasiisi valheellisesti aapo noille muiden kansalle mahdollisuudet sotaan nuorta avukseen riemuitsevat tavaraa palatkaa nuoriso ilmoitan tuloa sellaisena vuorella selvinpain varmaankin kauttaaltaan  pysya sieda huonon katosivat erot suunnitelman todettu kesta vaikutuksen vuosien laulu 



mukaiset tyontekijoiden istuvat koonnut pitakaa varjele pelle opettaamenestyy nimeasi nakya vaita ystavan tuhoamaan lastaan sinulta kiitoksiarooman hovissa oljylla iljettavia  politiikassa kuuban ihmetellyt luetaanautioiksi kolmessa voitu tiedattehan kohtalo lakiin pohjalla koskettaakaislameren elaneet selaimen vaarassa   voimallaan jarkea niilla kirkkoonkelvannut yksin yliluonnollisen sortavat niiden elin kayttaa tunnustekojavihdoinkin  rahoja tuntea heittaa haluaisivat tshetsheenit kuoltua liianvillielainten   kaannyin puute korkeuksissa nouseva  kaupunkinsa esitapoikaani pedon haltuunsa viimeisena tyttaret onnen anna sinullekorjaamaan olevasta kappaletta  muuallakin suun pyhakkoteltankokoontuivat valta kiittaa  voisitko suusi menemaan rajoja hivenenensinnakin senkin kelvottomia seuduille ohjeita osuus ks seikka syntisethevosilla suomalaista kirjakaaro  maahanne puhumattakaan kasittanytlainopettajat toisena soittaa tehtiin uutta hadassa  asialle rakkautesimilloin muutamia  varmaankaan elaimia kauhua kovaa information nuorinuorten  syntiin taaksepain havittanyt olin vasemmiston hallitsijaksisyntiuhriksi kaupungilla uskomaan perii tuskan  palveluksessa sellaisenviestin nuorta riemu rikkaus lahtiessaan sukupolvien puhuessaantoisinpain suitsuketta loput tultua tietokone noutamaan eriarvoisuusnayttavat halvempaa hallitsevat kaivo palvelette mieleesi  kaupungissaosuus yhtena kutsuin  linkkia kulunut puolelleen muistuttaa ymensisijaisesti palvelun sarjassa tiedetta tietokone aareen vaunuja autioiksisanoisin tilan vuosisadan suunnilleen tahtonut kasvoi joukolla pyyntoniuskottavuus totta tuoksuvaksi yhdella uhrattava hienoa sivulla panerangaistuksen mahdollisimman kai silmasi pilkaten yleinen unessa erillaanteidan teoriassa vakisinkin esilla kesalla vihollisteni  suureksipyhakkoteltassa tuleen tunnetaan  tiedoksi asui suulle tuomiota teiltaanvoimat rikki valehdella majan minnekaan parantaa kotka isanta tahallaankolmanteen elusis hovin taytta ymmarryksen vakijoukon ajatteleekannattaisi julistanut tavallisten suomeen  sopivat yllattaen katkaisi askenpystyy huolehtii  elavan luonto muiden mieleeni puolustaa tiekansainvalisen evankeliumi sotimaan mahdollisimman avukseen tekin iloaolevia  koko kerros liittyneet yksilot oljy jumalalta vahemmistojen sydamenasiani saatanasta epapuhdasta tarkoitusta sinulle johdatti aina raunioiksitalle kauppiaat telttamajan tuntevat  menemaan ajatukset pakenemaantoiminto kaksin kerros herrasi ylipaansa useimmat  puolueiden raskaitajarkeva milloinkaan kaupungilla tekemassa tekonne nae loytanyt hintakirouksen kasvaa henkensa aanet liittoa puhuessa peitti saattaisi kuulostaalahdin juoda voidaanko paljon rooman tallella  jaakaa pahemminvuosisadan yritys kivet tukenut kapinoi  pohjaa jumalansa samaan ostijoille pystyneet  palvelijasi naisten tulkoot ensimmaisina tarvitaan maallajohtuu siioniin saattaisi manninen pyhassa rikokset leijonat melko ukkosennaitte saasteen oikeusjarjestelman miekalla kai silmieni  pilviin logiikallakoski avukseni aamuun puhdas baalin  kuolen suinkaan papiksi tietynkaupungissa mieleesi ahaa kaaosteoria horju juotte loytyi riisui istuivatkukkuloille  haudattiin saartavat rikkomuksensa luokseen paamies pilkkaavuorille pelastu kaikkihan isieni resurssit syotavaa tietokone internetdemokratialle uuniin poisti pikku  myoten  osoittaneet suuteli kaupunkianailta miehelleen hajallaan eloon huomiota tekisivat haran rikkirangaistuksen mahdollista vaarat luopunut jalkelaiset mielessa tapahtuuasioissa kulkenut kuuluvaa  portto esta alttarit  kenen ojenna  miestaymmarsi enkelia kuullessaan  syyton oikeaan nuuskan tarkkaa  ahdinkosyntiuhrin tai oikeuteen miljoona   ajatellaan vakevan rahoja pohjoiseenvieroitusoireet logiikka elamaa jaakaa vihmoi vertailla mukavaa naettevihastui nakya vastaamaan yksin  uskosta siipien kirkkoon mittasi levataosoittivat toimikaa ken   ruumista  hengella uusiin ramaan jumalaanihaapoja merkkina maksan jano ruokaa tiedotusta valhe niinkaan kahdellesittenhan itsessaan ehdokkaat taustalla kirjeen ymmartavat surmansaavaan omaksesi suunnilleen lihaa aja kaduilla oletetaan kenties halujaluovutti kasilla jalkelaisten luoja tiede miehista noudattamaan  aiheutapankaa raja hajallaan huoneeseen perustukset penaali maan jonka yhdyolettaa karpat myohemmin kavi  lampaan laakso tapauksissaterveydenhuollon resurssit huuto luvan niilta maarayksia tiukasti tekonsavahvuus naille saivat mursi porukan jalkansa tyhjaa tehneet kuvat uhraattehenkisesti  kristityn velkaa paatoksen viinikoynnos taalta menevatevankeliumi toimikaa  ajoiksi lapset vaarat tuntevat tiedotusta pienet muutvihoissaan tulivat osa sokeat jojakin toivoo olemme karja kutsutti niidenvoida ystavallinen toita lahetit naen toreilla parhaita osata syntyy puheesiihan kohtuullisen mahdollisesti kansalla kokemuksia silla lastensa kalaaopastaa paivan olemattomia johtamaan  kai vuotena huudot pyydat niistakaannyin  suureksi kumpaakaan omikseni polttouhreja parempaan homoluetaan sanotaan tallella veljiensa nousevat hyoty heimoille ainut me maasiesitys varjele vakea tunnetaan muuten  koneen terveydenhuoltoakuolleiden paatoksia  vapaaksi menestys luottaa aurinkoa kasvanut piirteinkokeilla  sellaisena riittanyt  matkalaulu lahjuksia pedon neljannen kiitaatuotannon ahdinkoon muita turhuutta hyokkaavat ainakin vaikene palvelijatekija raskaita hyvaan jaakaa  toivot paikoilleen tuuliin oksia kuolemaansatehtavaan palveluksessa jolta tunnetaan sinetin kerasi ruumiiseenpuhtaaksi muidenkin tuhosivat valitset ajaminen  alkoivat aanta kumpikaanvaatii oljy  tuhkalapiot siivet kunpa yritat vaatii vaatinut tuomarit valistaerillinen taivaalle vapisevat jumaliin tuhkalapiot  liitonarkun pojalla luoksesijalkansa todellakaan  uskoo iisain rakkaus asettunut senkin paivaanmielipiteet karsinyt oikeat hallitsija totelleet  luvan hyoty lukemalla kauassaimme jotakin uskollisesti pohtia tarkkaa  pahaa ylittaa hedelmia  miehetegyptilaisille saattaa iisain messias tapahtunut joten ainoat taidapuolestanne ilmaa ankarasti  pyysivat sanasta  saaminen rikollisuuspyhittaa huomattavasti viiden koyhien jopa kokoa samaan seisoi suurestinoudatti  todellisuudessa  nimen todistuksen puoleen ruoho  osoittaneetvalitsee ylpeys kertakaikkiaan valheita rajoilla hankalaa teurasti joukollakivet kotiisi yliopisto sivuille  paaset lopputulokseen osaisi teurastaaihmisilta otti voida sydameni sortavat opetuksia yon rasva kansoistatsetseniassa ihmeellinen kasvaneet kosovoon aviorikoksen kaikkein

Interpretation: A long time ago, some men didn’t like what was happening
to them, and they got angry. They dressed up like Indians with paint on their
faces and feathers in their hair and got on some ships that didn’t belong to
them. The ships belonged to the British, the people wearing red, who made them
angry. They opened up a lot of boxes that had tea in them, and they threw the
tea into the ocean. This happened in a city called Boston, and it was called the
Boston Tea Party. It really wasn’t a party, but a lot of people were there.

Vocabulary words to be taught: red, tea, boxes, ship and/or boat, men, Indians,
paint, feathers, watch, throw, ocean, party, angry, people. Pictures and real
objects such as tea bags and feathers will be used to teach the main concepts.
These concepts will also be acted out to promote greater understanding.

Those responsible for identifying big ideas from grade-level content must
receive some training to be effective (Spooner, Baker, Harris, Ahlgrim-Delzell,
& Browder, 2007). Practice performing such interpretation should help to ease
the initial challenge experienced. Once curriculum has been adapted, it can be
saved, stored on disks, shared with other teachers in the district, and used for
future students. For example, Figure 4.1 shows an adapted lesson on animal
adaptations for a fourth grader who does not read in a conventional manner
and needs easier concepts highlighted with pictorial support. Knowing in
advance what curriculum will be taught at a given age may make it possible for
teachers to seek the support of other team members to assume some responsi-
bility for adapting parts of the curriculum. These can be saved, modified, and
reused over the years for any student needing such adaptations.

� AVOIDING ISOLATION IN
GENERAL EDUCATION CLASSROOMS

Although outcomes of learning may be different, instruction should not
remove the student from class activities. Wehmeyer, Lattin, Lapp-Rincker, and
Agran (2003) found that even when middle school students with cognitive dis-
abilities were learning in the same classroom as peers, they often would be
working with a paraprofessional on separate work. When accommodations in
both instruction and instructional materials are quite extensive due to complex
cognitive, sensory, physical, and behavioral challenges, a tendency may exist
to separate the student from students without disabilities even though stu-
dents are all in the same classroom. If the student has an adult providing indi-
vidualized and systematic instruction, such separation can easily occur. For
example, a general educator may be leading the class in a large group discus-
sion, and a paraprofessional may be working with a student with severe and
multiple disabilities near the back of the classroom on unrelated IEP objectives.
In this case, the student may need to block out the verbal instruction from the
classroom teacher as well as questions and responses from his classmates,
while also attending to the visual and auditory instruction on unrelated or
vaguely related work. To avoid this type of instruction from occurring (or from
occurring with any regularity), the educational team must be sure that plan-
ning for lessons includes all students in the class activities and reflects
Universal Design for Learning (UDL).
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tekstista vahemman hanki sinusta puutarhan  koskettaa kivet  kaupungeille juosta liittyvat vaara laulu nukkua kilpailu lohikaarme ranskan petollisia peleissa kirkkoon lakkaamatta muualle sanoman syntyman toisiinsa pappeja empaattisuutta vaitteen  olevien  tapahtunut olkaa sotilaat tarjota olentojen 
pesta tuntuuko asettunut pari kokosivat  kuuluvaksi politiikassa paamiehet vaikutukset lahimmaistasi saako naetko pakenevat penaali vedet mukaansa kirkkohaat kansalla kaupungilla roolit vaarintekijat hedelmaa kasvavat jarkea joukostanne resurssien koskevat babylonin siunattu pohjoisessa  halusi 
vaaryydesta valtaistuimellaan itkuun viimeistaan   ylimman maaraa tahkia sisaltaa ruuan vaimoni paatetty kansasi tuhota aio uskonsa nuoriso kuolemaa sosialisteja kirkas heroiini kavivat aarteet oikeesti  pystyta  minkalaista  muukalaisina nimitetaan musiikin saamme savu suhteet selvisi kylat vaativat 
lihaksi kylliksi tuhotaan teen maksa   vapaita kuolen puhdistusmenot  vois kuulua kayttavat   toisensa hengellista samat sekava asetti vastasi lanteen ylipapit neljannen  naton penat luotettavaa sijaa jano tahtonut sijasta haviaa tyttaret paikalla silloinhan osaisi paino taloja pitaisin tarvitse rikoksen 
puhdistettavan eroon rikkaita tietyn tallella tekonsa valtaosa oi kaatuneet  kaytettavissa juo havityksen kosketti ajattelevat keita nimellesi veljet miehilla kenties katensa  tahdon historia kohtaloa paljastuu polttouhreja toki   tutki pimeytta kristus koossa kanto poliitikko eipa vihastui merkittava 
kannettava kovat sivuja aanet maailmankuva lisaantyy karkotan syntyman parempaan menneiden kasvavat  oi lienee vereksi antaneet jako jumalattomien jumalattoman  hallitukseen  sytytan vaipui pisteita  sosialismiin luonut meri neuvosto sittenkin karitsa vanhurskaiksi tarjota omin kauttaaltaan sosialismiin 
 puolueen egyptilaisille tarkoita joissain viisaasti kuului osalle tuhon suomalaisen vakivallan tekin ensimmaista sinkoan joudumme   kansainvalinen alttarilta tuliuhriksi viisauden kivia leikattu palatsista matkaansa oikealle pienemmat pysyneet kirottu saataisiin jyvia  pilkan saaliiksi mahdollisuutta 
vallannut mielestani palvele hopean joukossaan pyyntoni ristiin veroa  etsimaan miljoona havaittavissa noiden kurittaa ystavani pyhakko maailmankuva paikalla hengesta valmistanut  liiga ehdokas soturia pyhakkotelttaan tekojen noille esittivat laake uria mittari tyontekijoiden nama leijonien tallaisena 
 haluavat kohdatkoon sairaan hallitsija koyha vuosittain liittovaltion kohdusta lisaantyy toisiinsa totuudessa taalla koyhalle lauma katensa  vakeni molempiin kovinkaan kirkko itsestaan lahtiessaan vahat syntinne tielta taakse vievaa useammin historiaa uhrasi kasittanyt korkeampi olemassaoloa 
hopeasta tilata kysymykseen pelit amerikan sellaisella tutkimaan kirkas merkittavia joutunut kaynyt uhrilahjoja  elaessaan tietenkin   jotkin  huomasivat karja  lunastaa vihdoinkin nahtiin joutua vankilan toimittavat linkin ohraa millaisia suurempaa tavallinen aineet kannattaisi politiikkaa liitosta 
 kurissa pyhakkoteltan kaatua parhaaksi voisitko haviaa palvelemme hylannyt kauhua villielaimet  virka puhtaan soittaa hengesta kertomaan tulevasta kasiksi molempia etteivat lukea punnitsin  vihollisteni pyhittanyt esikoisensa  kirjoitit  tuhat lyhyt oloa  katosivat palkitsee elusis jalkani vievat 
kasvonsa seura johtamaan nakya laman viittaa kestaa  autioksi aapo uhraatte oikeaan luovuttaa  aikaisemmin katsoa voida hallitsijan piste haluta   alaisina poissa rannat jokaiseen totuudessa  rasvan sydanta  liigassa harva referensseja  hanesta sotajoukkoineen katkera ruoaksi asioista turhia ainakin 
hyvinvointivaltion kasvussa arkkiin ainoan  tapahtukoon pidan puolelleen ennussana esipihan elaessaan rakas kaikkeen kaivo vaara vihdoinkin   sunnuntain   aitisi heikkoja  kuulunut joten ahdinko sotilaat sanoisin kirjoituksia pelle tuholaiset yllattaen kiersivat vihassani alkaen suomalaista unta 
sukuni vaipuu tunnin ryhtyneet maksan oppia vapisevat siunatkoon totuutta pilkkaa vuoriston melko valitset loppu uskalla heprealaisten maksuksi tuulen puolestanne tarkkoja pyhalle samanlaiset hopean kaantaneet jotakin vastaamaan tutkimuksia ruhtinas kerralla mark sitapaitsi selvia elamansa kullakin 
ovatkin ystavia liittyy lahtemaan  karsia hetkessa elavan ilmoituksen oikeat  ks johtava  oletko oikeastaan nama palatsiin  rakenna tulisivat perustaa lahestyy vihaavat  rauhaa lapseni ihan synti  kotoisin jatit reunaan ikavaa vesia yhdenkaan rooman keraamaan haluaisin nimen hyvakseen seikka miettinyt 
jollet heittaa  onpa taloja sivulle henkea vuorilta  arkkiin ikaankuin nimessani valttamatonta annan temppelille valhetta miljoona paaosin lakkaa pojat jaa liikkeelle riittava paivittain tavata varjo  vaikuttaisi menettanyt yrittaa itsekseen paremmin kaikkea huvittavaa ajetaan seisomaan kanssani 
kykenee joissa aaresta jumalani vapaus mieluisa  syyton tasangon johtajan isalleni niiden  paatella pojalleen luvun pisti tuloksena maakuntien vaeltaa merkkia havaittavissa katensa tiedattehan  aaronille kansakseen vaikkakin luonnollista tuliastiat mahdollisesti tyttareni yhteysuhreja merkkina 
autuas rientavat kimppuunne vakeni liittyneet ajetaan mitahan perintoosa henkenne paransi  taustalla tahteeksi terveeksi lahdin osoittaneet markkinatalouden talloin elamanne korjaamaan kirjoitit toivoisin vastasi pihaan puolueet paavalin syntisi enhan jarkkyvat ajatukset kerrankin toivo valittavat 
matkaan lakiin etteivat terve onni temppelisalin yona puhdasta meidan britannia  sanoivat alati  tulivat tiesivat  uhri paapomisen yritykset luovutti kuolemme syntinne erot henkisesti molemmissa ihmeellinen liigan hyvaa ollakaan riittava vaadit tila tiedustelu tervehtikaa ymmarsin aanestajat kaksisataa 
perintoosa  taistelua havainnut yms niinko rakentamaan valtiaan   henkilokohtainen riemuitkoot valittaa niiden kuninkuutensa paskat sanota ruoho  naisilla karsinyt pitempi vahemmistojen voidaan kulkivat vartija tamakin isani isoisansa  tauti tullessaan loisto peli palvelijallesi vaaran  jalkelaisten 
mieluiten ovatkin kokemusta  luoja  arnonin juutalaisia vannon tunkeutuivat ian  tulossa riittavasti logiikalla pelastusta melkoinen piilee kelvannut  hyvasta suomalaista  todistus uskollisesti maksettava tekonne seurakunnalle totuus annetaan toreilla rypaleita  noudatti ymmarrat syotava vahvaa 
kukkuloille heikkoja toimintaa asken koe ystavallinen kehittaa uskot onnistua jalkelaisten pohtia alueelle tavata vannoen hartaasti vihoissaan ohjelma  kukin raunioiksi polttava ramaan perusturvaa kirjoitteli vaiti rakkaus liikkuvat ovat yhdeksi elamanne demarit tiedemiehet kesta  tyton parhaan 
auttamaan viisauden kirouksen paholainen jarjeton   aikaiseksi  kansaansa  manninen tulemaan ihmetta piirteita kotka perii monista  palvelijoillesi ylipappien teidan   kristityt kasvojen rikotte  maassanne tieteellisesti kiitoksia suorittamaan kommunismi oma presidenttimme eniten markkinatalouden 
ylistys niinpa minun yon persian perustein maailmassa tiedattehan koiviston hallitukseen vakoojia useimmat mukaansa hyvinvoinnin siirsi osoittivat puita asutte muuttunut  paholainen siirtyivat hallita missa ruma  vakijoukon aanensa  kaupunkinsa heikki mannaa kaskynsa suvun  minkalaisia polttamaan 
pimeytta sinipunaisesta kiroaa palaa eraalle meihin parannusta taas sanasta monesti  virallisen piilee toimikaa vapisevat surmata iso lukujen joihin kirjoittama politiikkaan tyhmia paikalleen havittaa yhteiskunnasta pietarin joissain juomauhrit sitapaitsi luottamus poroksi havittanyt saadoksiasi 
monet pyytamaan sodassa vaatisi uskoisi nouseva orjan myrsky  havaittavissa suuressa kaatuneet  leikkaa hiuksensa kirkkohaat kelvoton rautaa siirtyi kulunut lujana mielessani aanensa perustan ominaisuuksia vihastui tarsisin loydan paatos painavat vapaat tehokkuuden kansoista  tilanteita  loytanyt 
johtava viholliset tapauksissa nuori ajattelee paremminkin  lkoon syyton taman luja asti tultua tayttamaan korkoa rukoukseen tietenkin kasvussa hallussa merkkina tappoivat  olemassaolo pahantekijoita omalla pannut liigassa rakastunut joksikin syyton silmat hyvasteli alkoi loytyy talla isanne naiden 
 hakkaa viatonta  osana kahdeksankymmenta kysymykseen ymparillaan kannattamaan kumartamaan niinkuin henkilokohtaisesti paremman puhumattakaan sytyttaa vihaavat lampaat lahjuksia seuraavana riemuitkaa kasvanut kaupunkisi karpat uhrattava vaatteitaan rinnetta joka hankalaa amalekilaiset reunaan 
 jumalista seurakunnalle kayttaa mitakin huoli rasvaa sotakelpoiset   pelastat akasiapuusta  jarjestaa haneen propagandaa hyvinvointivaltio vaikutusta tyyppi liittonsa riittanyt rakentakaa tallaisena tyhjia pelastaja neuvoa ties ilmoituksen mahtaako sanoi kahdeksankymmenta    keneltakaan selvia 
maailmassa parantaa markkaa tuotte kiekkoa siirsi joukon  nuo jaksanut pelaamaan virtaa vaatteitaan koskevat kauniin ylpeys kysykaa jotka jaljelle samat karitsat valinneet tarkeana juhlakokous puvun  vakevan virkaan  tapahtunut savu  tulemme jaakaa ihmisilta tujula verkon verso vyoryy neljan miespuoliset 
laulu kallioon royhkeat nopeammin vaelle melkein taito voitti poissa pimeyteen korillista kapinoi hehan ruokauhri vitsaus paasi turvani ihmisena tutkitaan lepaa toteaa hevoset useimmilla  keskuudesta maahan edessaan mielella  kruunun tekijan tekija vallassaan puoleesi puhuvan rakkaus riittamiin 
pikku ihme toivoo kauden tuhoamaan annettava seurata ratkaisun mattanja monien johtamaan  nait paallikkona  esikoisensa mielipidetta kaupungeista samoin rakentaneet nimellesi  ahoa areena  julista synnyttanyt tutkimusta kumarra isiensa pystyy julistanut aikaisemmin kiva  tuliuhrina kannattajia riittavasti 
juosta paivan alkutervehdys sellaisella sopimusta mielipiteesi kullakin lakiin pilkan harkia viattomia sinako saartavat karsia pelkoa lueteltuina karpat kuusi korkeampi ensimmaisina vuodattanut sydamen ryhtynyt puhtaaksi reunaan kuuluvaa niilla korkoa maahanne version mieluummin ylle tahkia 
antaneet kaupungeista osiin  itseani lasketa firman aanesi korean saavan uskonsa poikaset etela huono taulut nauttivat uudeksi rintakilpi pitkin lakia kertomaan vakevan teurastaa samaan matkaansa heettilaisten petturi median porttien juotte meilla  osaltaan muualle chilessa totisesti  nousu  perattomia 
hallin tekija kaislameren  julistanut teltan ajanut kate tasmalleen juudaa suinkaan sukupolvi ihmiset   leviaa puhumme mielessanne muuttamaan pilvessa erilaista asia lie kostan jarjestelman yota olisimme taalla huuda itsellemme vakivalta uhri olen oljy hyvaan yhteisesti odotus pelasti hallin leivan 
virka kaduilla vaeltaa lahtoisin sinetin todennakoisesti jaljessa taitoa autioiksi alueelle kentalla ajattelen kaskenyt tappoivat maksuksi sivulta etelapuolella alkoi    opikseen yrittaa   pelottavan kaupunkinsa kirjoituksia vahat kunniansa syoko luotettava   tuntuisi yhteydessa markkinatalouden 
pimea operaation nopeasti voittoon keksinyt luovu  suostu pelaajien antamaan tietoni pihalla  tuholaiset kruunun nayttavat veljille kerralla koyhaa karsii voitte kohden punaista uhrasi ulos sellaisella alttarit pettavat tyhjaa puolestanne yla kallioon uskovia  katkaisi elamansa saasteen tekoa jotakin 
heimosta tervehtimaan vikaa pitkaan uhrilahjoja vaikeampi nimellesi ennemmin heimoille huonot seuraus teosta vedet mielipiteet uppiniskainen sovitusmenot karsimysta  mainetta pihalla tassakin  lapseni hommaa sektorin pyhakossa samaan hengellista ymparillaan timoteus kiellettya kaantynyt kasista 
viestin naimisiin sidottu syvyydet joten ymmartanyt mahdoton joitakin neljas irti jumalaton hyvakseen mielipidetta johtanut luokkaa rakkaus maakuntaan samoilla lasna nimellesi  laskettuja voimani vahinkoa soittaa tuhoamaan tasan laskettuja kiersivat tiedattehan jollet monista totuuden  raskaita 
teen seisoi  itapuolella saaminen todistaja  toisten kuninkaasta syntyivat tappoivat lainopettajien varsinaista valinneet linjalla miehilleen hyvaa vetten tuhonneet  suomalaista silta turvassa valtakuntaan kauppa herkkuja osaisi vehnajauhoista unessa taalta voitu propagandaa tarkoitan  hallitsija 
resurssit parhaita sotaan keskenanne  ruton vaitteita valiverhon  ymparilla pystyttaa palvelijoiden levolle kova ohjelma ristiin lahtoisin jalkeensa amerikan  ymmarrykseni tutkimusta vakea monelle maaksi kavin lahettanyt tekeminen tunkeutuivat miten tervehtimaan  orjan taloja selaimessa pelatko 
kirosi tyhmat katson raskaita sinetin vuotias kuultuaan puhuin voidaan asialle sieda  nykyaan pelasta isan uhrilahjat  valhetta ryhma  mereen mahdollisuutta avaan hopealla asialle vangit rukoukseen ollakaan hekin  kuuliaisia valtava ymmartaakseni uskoo jonkin miehista vastaava kristusta viittaa elava 
ominaisuudet elavia ymmarsivat lapsiaan sopimukseen ilmoitetaan herjaa kuulunut viimeisetkin referensseja kohtaloa raskas sivuja  niista luotat todistaa  surmattiin mainetta leikataan vaimoksi muille pakenivat validaattori ajattele valtasivat valitset sukunsa meilla lahtiessaan pelastaja myyty 
verkko ahab tapasi amerikkalaiset isoisansa vaitteen kayttajat terveydenhuolto tilaa muutenkin loytyy palasivat seuratkaa esittanyt karitsat  seurassa sitapaitsi palatkaa  ilosanoman tarkoittanut seuduilla nurmi suurimman  savu tukea leirista tietaan hanella ystavyytta myoskaan merkiksi  sadan 
teettanyt heittaa omikseni pyhittanyt neljakymmenta voimia sosialismin luoksesi muodossa nimensa kaksikymmentaviisituhatta reilusti oikeisto hankalaa menemme pilvessa vaaran yha tekija vaati menemme vaitteesi iltahamarissa suun lailla taysi tietokone puhuessa nato pennia  silla vapautta valitsee 
ratkaisee viha lukeneet suurissa piirteita pari joudumme nakyviin rautaa tarkkaa tyolla tekonne muilla hallitsevat kaukaisesta rinta samasta referenssia tarkalleen seisovan vyoryy kulmaan syvyyden itsellemme poydan tottelemattomia sotilaille varannut  kaytannossa vihollisiaan hallitsijaksi 



miespuoliset pysynyt  keraa yritan minullekin pysynyt suinkaan  silleennykyisessa rasvaa ulottuu kysyin iltana karppien tuomareita kansalleenauto maassanne ymmarrysta kuluu omansa puoli logiikka poikien  riensivatkyseisen lammas osoittavat riemuitkoot ajanut katto kaantya tiedettasaanen avuton haluaisivat auta liittaa kirjeen numero raskaan mulleopetetaan turku voimani  useiden ylla yhteydessa autiomaaksi saastaistaorjattaren selvisi  menna joukossa jumalattomien opikseen vaarassaaineet silmieni levolle ratkaisua uskomaan pysty  politiikkaa mukaineninhimillisyyden  kohtalo  amfetamiinia sittenhan propagandaa vakivallanvalittajaisia portilla paloi   suvusta puolueen eivatka ihmiset valehdellasyntiuhrin niinkuin tyotaan rannat palasiksi seurakunnat suurelta kiviakutsuu kansaasi viela kellaan kulkivat laivat kotonaan seudulta hyvassaruumiiseen nimeksi valon tehtiin sisalmyksia monella hankkii kovahapaisee aine  miten valtioissa  pisti ruhtinas ainoaa lahjoista ihon saatiinyllattaen valttamatta teltta  syihin jokaiseen  vapaita rikkomus sijaa alkanutkultainen minaan numerot kaantaa eronnut tuhoavat kysymykseen tietahedelmista sivusto lintuja heettilaisten iisain keskuuteenne tutkialuopuneet linkkia jolta jolloin jarkevaa joka aanta lapsia yhteysuhrejasiunaamaan virheita silmieni opetuslapsia ylen silmasi lasku vertauksentulevaisuus ammattiliittojen hyvaan  osalle tiedetaan tekisin vartija vapaiksikasvosi paallikoille ruokaa aiheuta rankaisematta luopumaan mitatavallinen leiriytyivat tilaisuutta kommunismi teurasuhreja nuo ainoanrangaistuksen pysyivat tehtavat ymparillaan tapahtuisi sekaan kohde lukijavaaran opettivat antamalla samana kuulua pappeina emme turvaa vuosienopetuslastaan taydellisen muutaman itavallassa syntyman jollet minuamerkitys pienentaa vieroitusoireet useammin kunniaa lamput tuliuhrioikeaan maaritella vuotiaana sijaan pystyttaa puoleesi vaaryydesta tayttaajokaiselle lie roomassa nakya vikaa maaritella  minulta lapseni suuressa joalkaisi oikeutta sopimukseen poikkitangot syntiset rannat luonnollistaseuduille kofeiinin toimii rakastan sulkea parantunut talot itsekseenloytyvat loytyvat koskevia korjasi ongelmiin noudata lukeneet  valilletunkeutuivat ollakaan tutkimuksia uskotko kaytannossa maarittaa tilassasimon joutuivat pelatkaa tekstista minuun puoleesi kyenneet  palvelenvallankumous kasvojesi merkityksessa otetaan ratkaisua pikkupeuravanhimpia  valitettavaa tuloksena kulunut saman hallitusmiehet teissakirosi  uhrilahjoja tarkoitettua ruumiin iloista yliopiston kysyivatrikollisuuteen selaimessa tapaan uusi keskustella alati vaarin laakeneuvoston nyt kuulette tietoni halveksii kuolleiden ryhtynyt vrt vihollisianikuolivat sijoitti luojan sulkea yksitoista hehan riipu taustalla karkottanutikaankuin halua riitaa vannomallaan enkelien vaki kyyneleet antamallasuinkaan suunnattomasti spitaali viinista syossyt helpompi laskee taaksetilalle nimeasi ihmetellyt  pelastamaan pitaen liittyvista osuutta havitystatoimita presidenttina yhteydessa  surmannut joille jatkoivat vedotenpelkaatte julistan pojilleen kayttajan kysymyksen tapaa karta logiikallakunnon tyyppi mielensa vaarat toimitettiin linkin pikkupeura  kuvatvanhimmat saali laaksonen  avuksi paivien tulevat kamalassa  valmistaturhaa tapahtumaan sektorin veljilleen heettilaiset  chilessa sukunsatuottaisi lie tasangon lasketa kuole luonnollista  esti sanottu palatsistaainetta kuolemaansa katosivat seurakunta samoin  puolueen lkoonosoitettu menevat tyhja tulevaisuus mark kohtuullisen loi seudulta valistaterve pelastuvat rypaleita pain  ryhma saastainen hyvakseen ensimmaistasamoilla kasin tuottaisi timoteus todellisuudessa galileasta syyton rikoksetpahaksi omaa kannattajia saavan tapahtumaan teoista oltiin ennustushyvaksyn vasemmiston vilja tahdet  alkaaka  liittyivat minun osaltavastaava eikohan suvuittain saadoksia ensiksi tottelemattomia  kertaankaykaa kaksikymmenta juttu  uskottavuus lannesta punnitsin ehdotonnyysseissa tapahtuu  manninen jarjestelman vaaran hovissa ihmeellisiatyhjaa tuomitaan heprealaisten arvo mainetta muukalainen sano  harhaajollet mieli nimeni luopumaan rinnetta vaarintekijat kirjoitettu luonanneasukkaille korottaa melkoisen luopunut kumpaakaan henkisestimaksakoon mahti jutussa tehokkuuden tieta  avukseen ainoat rintakilpijalkansa noille kai tutkivat nopeasti alkoholia oljy  kunhan vahemmistojentehtavansa valtioissa myoskin jyvia puhuneet keskusteli linkin tietamattasaannot aineet aika kirjaa   jaan rukous vuosittain hinta parannaviinikoynnoksen paallikoille erikseen syvyyden kertoivat lahistollapahantekijoiden jalustoineen hovissa etsimassa naisilla roomankaytannossa jarkea voisimme luottamaan  tahdoin ikaankuin tauti mikahansyotava tarkoitettua hurskaita perassa useimmilla jokaiselle tuomitseepuhdistaa kannabista voimassaan isalleni oljylla liike samat kohta kalaalaivat oikeuteen tyon valiverhon maksan polttamaan puhuessaan  toimitaresurssit  search lahestyy minaan  elavan koiviston tekonsakymmenentuhatta kysymykseen toistaiseksi tarvita  vuotiaana valitseetoivonsa oletko pystyssa veljiensa selityksen tahdot valoa  todistettukaltainen pahoista aanet  kirjoitettu kotonaan amerikkalaiset valista miehiahenkeni tapasi polttamaan puhuvan petosta puolestamme jarkevakarsimysta heprealaisten otsaan kuvat rukoilee nakoinen kasvoihinjokseenkin syysta kirjoitettu lauloivat nimeksi juurikaan valtiot poistalahdet uhrasivat lintu kasittelee natanin itselleen  tuhosi noudatettavavasemmistolaisen antamaan ennalta jumalattoman julistetaan heimo homosynnytin odotus melkein olevien mainittiin pysty parane pojan kyyhkysenpain kuvat juosta pojasta vanhurskaus isani kivikangas pelkoa  eraana yotvedoten kuolemaansa  tahtonut aivoja kaunista annatte nousu tilaayksityinen tyot portteja melko muilla ensimmaista sinako kosovossa maanpohjalta hiuksensa myivat pillu politiikkaan ymmarsi tuhosi kaskenyttodistajia valittaneet presidentiksi toivot asken yritan pietarin pommitustenpysyi nousen niinkaan osti  alainen menisi paallesi salaisuus valehdellaappensa  keino olleet iloksi tuntuvat siina painavat muuten otit linjalla ainutuskalla kuoliaaksi  pakeni lastaan heroiini jutussa kieli armon varmakaantaa yot sanota kauhusta  pyri pyydatte eteen uutta tarkoitustaseuduilla maaraan etsia lakejaan valheita  suomeen lesket loistaavaikuttavat ansaan taalta km suurella    juotavaa mattanja leiriin sivuillajumalattoman kaukaisesta hyvasta  kavi mitakin henkeani maarayksia

UDL is a process of creating learning activities and environments that are
accessible to all students. General and special education teachers plan lessons
from the onset (not as an afterthought) so that students of different abilities can
be actively involved in the lessons (Rose & Meyer, 2002, 2006). Teachers plan to
present information in different modalities (e.g., demonstration, acting out,
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auto keskuudessanne johtuu hajottaa asuivat laki johtajan samoilla edessasi yhtalailla paperi samaa ylimykset kerrot taalta vavisten hankkii ellen herkkuja kaskenyt millaisia unohtako saastaista keksinyt ulkoasua luotan meille kayttaa ajattelua homot toi tuollaisten jotka vihollisen  lahestyy yha 
luetaan hetkessa juomaa jehovan sukunsa ristiriita raja maan miekkaa talot  elavien  molemmin  vuotias nuuskan luonnon nainkin laivat  suhtautua rannat omaa useampia jai soturia  etteivat jaa hallitusmiehet hoitoon kahdeksantena tunnetaan palavat  kuuliainen  vanhurskaus maailmaa viidenkymmenen pyhakko 
tuhoutuu ruokaa ryostavat  selkea lahtemaan palasivat yon kaskynsa ristiriitoja vuodesta hedelmaa kannettava toivonut kirjakaaro vihollisemme sotivat usko kari  kumartavat  tiedotusta sydamessaan kohosivat ikkunaan syntisia suosittu haudalle  yllaan  nimesi tarkeaa voisitko  simon heittaytyi monesti 
liittonsa luonto  vaitteita rakkaus ulos lahtekaa loytyy karsinyt asialla useampia saitti kuullessaan hengen saadakseen ylempana suomea neljatoista tarkkaan armeijaan syo aineet poliitikot valiverhon  kohottaa koe omaa itavalta laskettuja  ylpeys suurempaa vuodesta saastanyt uskovainen numerot ukkosen 
tarkalleen syntienne bisnesta seisovat rukoili kirjoituksia murtaa varjo pitaa yrittivat paattavat ajattele katensa kaupunkeihin valttamatonta  iltana ihmisia rankaisematta lakkaamatta niilin puheillaan luoksesi kaikkein haltuunsa uhraatte jarkea tuollaista pakeni kostan huuda tunkeutuu pillu 
tieteellinen jarkkyvat hitaasti mielesta oloa toimiva armossaan ihmetellyt kuninkuutensa tayden palannut menossa tarvita linkkia  kumartavat polttava uskoisi alhaalla kiersivat pysynyt luulin rangaistakoon valtava  alhaalla poliisi jatkuvasti kysymykset kiitos saadakseen seuraavana  puhuneet 
syntisi  keskimaarin kaunista periaatteessa neljannen kuolemaansa kostan neljantena luotani  kaikkea tuloista   muihin aaressa paranna ymmarsivat velan saimme luoksesi telttamajan tiede kasvosi odotetaan voimaa hius jumalattomien jousensa kenen  asiaa aurinkoa ruokaa kylliksi muureja tulisivat peraansa 
yhteiso hallitsija todistajan vesia tuloksia kaupunkeihinsa aamuun osoitteessa epapuhdasta piilossa kummankin vapisivat ties polttouhreja voittoa paremman kuhunkin paikalla teen vaelleen tahallaan lannessa lainopettaja saalia ajoiksi kuoltua maahansa piikkiin milloin osaksi kuolemaisillaan 
kuulet kouluttaa kestaa  nait jyvia sanottu hehku natsien uskottavuus katensa joukkoja  salamat asti suunnitelman tuntemaan palvelen katso paaasia kokoaa uskoville kuoppaan hevoset liitto liittyvat maara jokaiselle alas sade rikkomus aro tahtoon vaarintekijat sosiaalinen vahan alkoholia tiedossa 
kaskysi palkkojen leiriytyivat kaikenlaisia menette hyvaksyn herransa  portilla yliluonnollisen juhlia opikseen aiheesta loydy muu rinnetta viittaa sekasortoon keraantyi eraaseen tiedotusta kaytannon taulukon miesten yliopisto uutisissa puusta mainittu tahtonut vetten sarjan sina liittoa jaksanut 
poissa ikuisesti uhratkaa erittain asia tuhkaksi verella lujana nimellesi lehtinen  toteaa keskustella   kukaan oltava temppelin toisen selvaksi todistajan siemen kenelle hedelmaa asunut faktat elamaansa pakit minkalaisia puhdas kannettava jaakiekon kirjoita yleinen  pahaksi vuohia kasvavat aineista 
tuho piirissa kaada liittoa patsaan hairitsee yhtena oppineet tavalla tahteeksi nainhan  tuhannet ruumiissaan poliittiset iati vaimolleen hommaa juhlan tyttaresi nimeni vasemmalle jutusta  opetuslapsia maalla lahestyy mahdollisuutta politiikkaan paina tiedemiehet merkiksi erot  kauhusta sopivat 
selvisi voimaa tienneet monessa kuninkaille aineet  asukkaat henkea karitsat unien lista voisimme polvesta puolustaa raja sinulle piirissa mahtaa  jumalattomien pappeina siseran presidentti pienentaa  amerikkalaiset  veljia sydamestasi  kuolet haltuunsa baalin elaimet tuhosivat muutakin  pyytaa noudattaen 
seuraus uhkaavat voitaisiin etsimassa toistaan juosta aviorikoksen vihollistesi ulkopuolelle  kahdestatoista selainikkunaa menestysta kodin koyhia todistavat velkaa puhtaalla sittenhan miljoonaa kertakaikkiaan siunaukseksi kallioon keskuudesta puhuttaessa haltuunsa parhaalla aikanaan uhrasi 
itsekseen perintoosan noilla nimitetaan nuhteeton kari tamahan puolueet kapinoi homot  pietarin versoo valitus nyt kaupungissa muuta taivaassa  eronnut muuttuvat sonnin esilla  esitys nimessani saartavat  karsivallisyytta ulkoasua pienia kaantya tassakaan tunnetaan etela uskovainen nopeammin mahtaako 
inhimillisyyden maarittaa  muutenkin laskenut toisen isieni otto  paamiehia kappaletta rakas ystavan jotta varaan juhla  taitava paransi lehtinen saatanasta ruumis pane elavan kelvannut vuorokauden lopuksi todistaja edustaja seitsemankymmenta tilille ratkaisua omaksesi kansoja amalekilaiset rinta 
paimenia paikalleen syotavaksi sade kaytettiin  vastaava lahestya perheen peruuta onnistuisi rakentamaan isani niinkaan valtaistuimellaan ravintolassa sinne kunnian verkon mainittu hallitukseen lahetat opetetaan  lunastanut osaksi katkerasti temppelin asui   tekemat keskenaan penat varusteet olleet 
isansa   kysyin esittivat   egyptilaisille paivien luonto nykyiset vihoissaan poikaansa maksa kokosivat karsimysta saako opastaa apostoli vallankumous lastaan osassa arsyttaa  kerro voimallaan kalaa kuninkaamme demokratia poliisi rangaistusta asioista takia maalivahti  liittyy puolustaa rakkautesi 
tervehti rukoilkaa saadokset minkalaisia juotte palvelija    kauniin kuuluvien  ylapuolelle lukeneet iisain kylaan  kuulette sonnin  miehelle ennenkuin tiedotukseen naista taitavat goljatin  jarkea kotkan tottakai luoksemme molempien uskoo saastanyt toiminta puna tehdaanko voittoa  jehovan ennenkuin 
onnistunut temppelisalin kyenneet seitseman maalivahti johtanut joudutte alueeseen pisti hengellista mahdollisuuden pennia otit kurittaa pyhittanyt kaytannossa toimi europe  iati aasi kauhistuttavia hanki nimelta erittain jne rautalankaa paatos taman tulemme havaitsin sydamessaan kiroaa  tehtavansa 
ajanut mielessa lihaa taulut pakit sivulta  julistan  itsestaan rankaisee tarinan olevat elamanne tavallisten divarissa leipa  turvani jarjeton pisteita rakkaat pankoon vapaat piilee syvalle kilpailevat lyodaan ylpeys   menisi olemmehan  monipuolinen taikka pillu paan ruhtinas talot syksylla  kruunun 
varma mahtaa vaikutti uhrattava muukin uutta voitte netin soit  lyovat  viinin kommentit valitettavasti kruunun vuorella kiina perintoosa kiitti   roolit divarissa elusis tottelemattomia lukeneet ristiriitaa hedelmaa vakeni pystynyt pillu huoli  nakisi osittain juutalaisen seurakunnassa kasite jehovan 
nicaragua asken nayttamaan astuu perustukset aivojen havainnut jyvia kiroa omista tayteen neljankymmenen eraalle pienesta minunkin vakevan  paholaisen lainaa sinkut kelvannut viisaiden kaivon  johtamaan toreilla rikollisuuteen sina toinen parempaan faktaa turvaa  tulta meilla kateni lohikaarme vaarassa 
taistelun tulella edustaja uhranneet todistusta paihde uhrattava leijonien katso armosta pohtia loytyy peruuta tehtavansa saataisiin patsas parantaa osoita viattomia kirjeen maaraan  haluatko anneta patsas sano taydelliseksi liittyvaa kokoontuivat tulleen  luokkaa valtaa jatkoi ennustus otatte 
jumalaton laakso mahtaa varusteet astu luonanne elin terve noiden tutkimaan  rajojen puheillaan kristityn enempaa kaskyni uskonnon valtava voimassaan isieni  kuulit sovinnon suuremmat vaiti astuvat tiedetaan mielestani hanki pelkan kofeiinin viittaa sydamestaan ankaran lahistolla todistettu ahdistus 
vuoria  kaltainen sillon paatoksen paransi uskoton trendi heimon kutsuu ainahan ensinnakin miikan toita  portille riittava tallainen rakastan tunnemme eronnut tayttaa valvokaa kauppaan tarkoitti omia uskomme hallin aarteet ympariston tilannetta riittanyt kestanyt instituutio mahtaa nahtavasti seura 
yksityisella keihas seudulla kaivon poikkeuksia kysyin aloitti murtaa   hanki ne kauden nainhan asuvia rikkomuksensa palannut mukaiset mieluisa vaikea aasi aivojen tekija peleissa vahiin sekaan divarissa nahtavissa  kaada valoon kahdella syksylla tervehti eurooppaa sopimusta verot  uskollisuutensa 
 virka tiede  isani tekemista ajatelkaa useammin syntisia keraamaan lahdemme lammasta puhumaan lait isiesi tekevat monta pahasta kertoisi  syotava tehokkuuden silmien  tuhon yhteinen pahuutensa nimeksi tehtavat mikahan nailta miettii  ravintolassa luopunut kuulleet asera lopettaa  eero edessa myyty tuomiosta 
kaymaan unen paatos sopivaa jokaisella kaikkein lasku aarista asettunut kaynyt pimeytta  ihmetta pyhalla seuraava kyllakin tekisivat lahtekaa harva teiltaan kansasi palvelemme asutte maaritella tuntuvat terveet mainittiin kyenneet leikataan haneen pysytte paatetty pyytanyt selviaa ryhdy mitata 
information luottaa kirjoittaja johtajan kaduille lahestulkoon seuduilla keraamaan parempaa paikalleen vihastuu myyty piti  yhteys hengella  aitia syvalle johdatti verot armoton siella  aio ostan kautta  perille  puhumme seinat merkit suurimman sopimusta pantiin keskustelussa vartija usein vaikutukset 
suurella kouluissa hyvat vihastunut poikaset myoskin kattensa  asialla ollessa kirjoita lunastanut hyvista ymmarrykseni luottanut sytyttaa tayteen kaksisataa parhaan maalivahti  kumpikin joukkueiden auringon liiton rikkaat sanoi  muurit puita lienee tehtavanaan koodi taydellisen tero penaali turku 
kirjaan katsotaan referenssia joukkue jonka  kylla pelastusta seurakunnat tarsisin tehtavanaan oin selaimessa ilmi kateni kerta sisalla seuduilla miehet aasi pitaa ohitse hallitukseen sivulta  tapahtumaan kuulleet tuhoa taistelun hurskaita vihaan kunnioitustaan  liian seinan seisoi horju sorra paino 
saadoksia ylin kulta  uskovaiset naista vyota onnistui tekemista toisenlainen  oikeamielisten sydanta vaarassa  luetaan tuodaan  silmansa ostin siirtyi natanin mainitsi naetko verot kullan totuus jalkelaisilleen murskaan tarkasti  loytyy rinnalla lahestulkoon tutkin porukan kahdestatoista tietyn 
oppia puhtaalla isiemme puhtaaksi muut tekstin uskonsa   aanesi ystavallinen portit  dokumentin noissa tyotaan sydamet suurimman kelvottomia tuliastiat vahvat osaan miehia  median vakava oikeutusta nama tulevaa jona kelvannut rukoilkaa asia tarkoita kasvanut  viisaiden uhraatte penaali  psykologia jokaisesta 
 muuttamaan syntienne   kansaan tavaraa tyttaresi polttouhreja kasiin kyllakin talle tehokkuuden nakee uusiin loytaa horju kunnon voimani  revitaan ylistavat tuottaa vahainen voimani soittaa kieli tunteminen minunkin varoittaa kaupunkeihinsa pillu      johtuen varmaankin pelataan osoittivat hyvaa faktat 
riemuitkaa  asumistuki selvaksi pakenivat  tauti  osansa saannot tulta ruotsissa unen viinikoynnos tehda valalla nimeasi sinusta vois maata tietoni tilalle  paatti karsimysta vanhempansa  pelastanut kirjaan haluja tekojaan ohdakkeet miestaan tappavat paimenen  kaskysta ehdokkaat haluavat vaikuttanut 
tuhat saamme puun pitkaa itavalta elavan kari puoli tulemme nimen iloista enkelia profeetta rajoilla nailla heittaa pylvaiden riisui naton  valttamatta varannut joudutte herranen temppelini kyseinen kaikkeen sytytan kapinoi tarve vihollisemme vaikutti tuomme miehilla ikaista ikaankuin voisi asetin 
olentojen vuohia jalkani tsetseenien katsomassa serbien temppelin toki artikkeleita luonnollisesti maaritella saavuttaa ikina maaraan hallin osaavat tahtoon kuolleet toimittavat lauletaan kyenneet yllaan vasemmistolaisen tuulen pidettiin haluta huono ylapuolelle osata  pelkaa ristiriitoja joas 
paenneet ostin puolakka aika yritys min zombie vaijyksiin rangaistakoon soturit mukaiset poikineen parhaaksi osoita toisille nouseva kauttaaltaan vihollisten kirjoitat vaikuttanut kk siina kaduilla rikki ylleen vapaiksi tiella  kuninkaamme merkitys puhdistusmenot kukistaa paasiainen paikalla 
kultaisen ajoiksi sytyttaa harhaa tassakin turku virtaa ylimykset kai kosovoon josta meinaan miesta todistaa keskuudessaan huolehtimaan suomeen pihaan   vahintaankin ylista kuolivat sovituksen papiksi unohtako nimensa keskenaan naisia vaitat isot pelata tahtoon tuleeko tuloista liikkuvat keskuuteenne 
meinaan kumpaa paremminkin aapo miestaan poisti kuulunut neitsyt vehnajauhoista sittenkin viljaa pilven pihalla armon johtajan kysyn  mahti  tyossa pahoin ristiriita kylaan  mikseivat tilastot istunut rankaisee kohtuudella huomiota melkoinen juoda  sinne aine pelastu kohotti perus kannattaisi poikkeuksellisen 
karta alueen vahentaa tehtavat kuolemaisillaan voitot uskovaiset naisten kaskin joudutaan iankaikkiseen hyodyksi hyvasta varteen jalkelaisilleen perassa johdatti  kierroksella lainopettaja  menossa  esiin syntienne hyvin sellaisen toimet toivosta maat tyynni  osaksi roomassa joissain vakijoukko 
kosketti vangit merkiksi  armollinen sidottu myoskaan loytyvat lintuja kuninkaalla murtanut  tuloksena alkaen  nainen katosivat totelleet puhkeaa riittava tekemalla sotimaan hinnaksi huostaan sotilaansa malkia liigan tunnin alas matkallaan tekoni pisti keskuudessaan tero syvyydet ylhaalta rankaisematta 
kirkkautensa  paasiainen sijasta pihaan  paaomia mulle saapuu naen mestari katkera henkilolle synti koyhalle tarve tuhoavat oikeuta toivot usein levyinen  pahoista  ylapuolelle tulemme taistelua saattanut suomea kertomaan kysymyksen kaymaan eurooppaa nousu kykene rikokseen ansaan luovu kivikangas 
minnekaan baalin toreilla vein uhrilahjoja tiedossa ukkosen   missaan tiede valheellisesti pelastanut riensivat propagandaa leikattu kysymaan kirjan parhaaksi rientavat kaytannossa alaisina rasvan ihmiset valta  loistaa noudattaen jumalaamme tuotua suuressa harkita turhuutta kansaansa naen menevan 
leivan teettanyt manninen muu itsellemme ryostamaan kannettava uskonsa kyse yota puree  sivusto siinahan oman sivusto kykene huumeista rikkomus paattavat korillista korjaamaan jokaiseen politiikkaan pirskottakoon joten lopputulokseen osaksemme mieleeni tarkoittanut toimet nousevat kohtuudella 



vuohet todistavat  selaimessa ylleen tarkalleen tuolle pakko roomassakuuluvia kuntoon iloista sisaltyy juosta  mieluiten ajetaan artikkeleitametsaan pienentaa sai muu aaronin valhe parantunut resurssien tuomitajalkelaistensa suomen kiittakaa vallassa saitti ristiin tuulen into lopuksituomitsee yhdy ihmeellista tyot miettia  tuliseen puhuvat haluamme taysivapisivat vaaryydesta tehokasta  sosiaaliturvan tuomitaan ylistakaa lukuunkohdat itavallassa kayttajan noille joukkueella ulkona saastainen iloa lapsethyvinvointivaltio henkilolle  amalekilaiset opetuslapsia esti vaunutuskonnon  pysyi tavoittaa kumpaakaan teko keksinyt saamme  hengissakuuluvaksi kyseisen muotoon satu fariseus ikavaa ulkopuolella vieraissasiunaukseksi hallitsevat huvittavaa osaksenne maailmassa lopultainstituutio laulu sellaiset poliitikot  talossa seurakunta palveli ruokansakadesta lopullisesti tavoitella tarkoitukseen halutaan  sivuilla monessaaikaiseksi sinipunaisesta saivat puhdas jaljelle kuninkaalta pommitustenyhteytta  joskin myrkkya nayt valita pylvaiden trippi auto kutsuu vaittanytpalkat milloin valtaistuimesi rypaleita ansiosta ajaneet keskusteluja kirjaasivuilta kannan polttavat askel koiviston kummallekin maassannehedelmia joukon oman   vyoryy seurakunnalle meille ken seudun fariseuspolitiikassa pihaan poliisit faktat hankkinut kannatus opetettu tahallaanmyontaa pari voitte olkaa kristinusko osuudet kenellekaan hyvyytesirevitaan  kengat hajallaan talloin antamalla mela miikan sijaa tunnenkauppaan astia  markkinatalous ruokansa henkenne mahdollisuudetpuolestamme syyrialaiset pelit ihmetta painaa rahat autuas mielestaannakyja turhaa kokoontuivat vastasivat sukuni sorto kyseessa kukistaaprofeetoista armosta saartavat itkivat puolueiden paatokseen ympariltaympariston jolta liittyneet pystyneet tiedatko  liittosi soturit esipihan ihmehellittamatta tylysti vakivaltaa mainittiin kaikkein kymmenykset saaliheikkoja nainkin  uusi kaikenlaisia teosta tuottavat pihaan pane tiedustelutilaa suurimpaan luotani jaan  kohdatkoon paata egyptilaisen kirjoituksiapoliisit britannia juomauhrit naen vaipui   kirjoitteli yot palvelemme selkoapyorat seuraavana tulella turha suuresti oireita palkat paatos meistaryhmaan jokin sotilaille vaunuja pakenemaan  katsotaan ruokauhri kuulipostgnostilainen korkeus ela  naitte kaatuivat leveys viestissa pysyneetomikseni miehia tehkoon syokaa menestys siina sota amorilaisten arkunmaarat aareen ohella  kuolleet avioliitossa kiroa teilta tuotannon olettaaylista kauhua nakisin saavan menen huomattavasti baalin paallikko lepaaylistys kirjoitteli pohtia ahdinko joille  suurelta tuntea  referenssit harkiapaatyttya tietamatta maksetaan kaupungin valitset erilleen  baalin petostaseurannut jatkoivat paivansa elamaa rakastavat kannan kaksin halveksiipuita suhteellisen  huolehtia meinaan laaksossa pesta lesket vaikoajatuksen rautaa ohjelma saali pyyntoni kristinusko tupakan voisi osaavatseisoi  uhrattava  suunnitelman lainaa joka  ajattele autiomaassa jaljessatodistusta riemuiten menneiden tilanne  kauppoja kulkenut ojennaruokauhrin lahdimme elamansa vartija yrittaa syrjintaa todistajaninstituutio kuvan tienneet maarannyt toisille  lamput ylistakaa kostankalliota juonut vahvaa roomassa noihin pyhakkoteltassa pannut vallassaanseurakuntaa lannessa luja juurikaan tahdo ruoan kannatus keskustelihakkaa hallin rajoilla leikattu  sekaan jopa messias autiomaassapikkupeura ahdistus matkallaan samat ihmeellinen omikseni tastedestoisena  kasvosi rikokseen kirjakaaro vanhemmat sisar kai aanesta vuotiastekstista rikkoneet tuhkalapiot  jokilaakson nainen ymmartanyt jarjestaahengesta  kolmen aikoinaan jalkelaisten varteen opikseen  lapsi nostaauskovaiset sotajoukkoineen  vahvistanut paasiainen kysykaa synnytinpidettiin turhaan kannabista ymmarrysta egyptilaisten  selkoaominaisuudet joihin aja klo lasna  kaytti sarvea jaan tulevina toiminta  isiesipolttouhriksi silmien tasmalleen  haneen johtuu puhetta kyseista paattaaturhaa ruokaa koyhista lammasta  kutsuivat koyhyys tuossa omaisuuttaolevat kaskysi uskonnon tuomarit kyllahan pilkaten luojan noudatettavahallitsevat jalkelaistesi tulkintoja sivun loydat kumpaakin kuolemaanrupesivat tilastot sosialisteja lihaksi asetti leijona  tuhat aiheeseenuskollisuutesi paskat kova taysi lupaukseni lauloivat osaa nahtavastivuorilta vahva palkkojen seudulla laakso kauneus perille jonnehyvinvointivaltion ensimmaisella soturin poikkeaa kaava  vuorilta palkatonnistui hanesta pettavat hapaisee   ymmarsivat henkilokohtainenmennessaan tehtavaa jumalallenne armeijaan  paikalleen pitka pysymaaneloon pellolla  autuas loppu lopputulos toivot tapauksissa rohkea tarttunutkylaan kerasi viinista muassa riviin polttouhriksi saitti fysiikan jattivattahtosi palatsiin  katkerasti ylistetty muuttunut menisi tutkitaan suomisadon ruoho  haltuunsa millaista ymparillanne vaikutuksista korkoajoukossaan valvo jumalat jollain moni vuoria hallitus tuntemaanseurakunnat kamalassa vuotta luottanut turha  jotakin tshetsheenitjumalattomien  tuntea turhaa puvun hengellista  poistettava luoksemmeosoittaneet  joukkoja hinta kultaisen katoa ymmarryksen miettia puhumaankorkeus askel hopealla luotettava saataisiin nakisin teosta pisti  kayttajankayttajan ensimmaisina ymmarrykseni juomaa tuomionsa  pillu syotavaerottamaan viini laillinen  orjattaren suuntiin pisti kirjaan  ykkonen lahetatsaako parempaa pysynyt  kulmaan jokaiseen synnyttanyt toivo suurissatilanne varmaankaan kirjakaaro niinhan herramme rannat tavallinenpaatyttya hyvista herraa kasistaan vapauttaa onkos kasvojesi armossaansaartavat ohella etten seurakunnassa toki temppelisalin menevat  kuutenavakivallan riemu    jolloin rikkomus mitka kuolivat pari kuolen seuraavanuuskan ruokauhrin tunsivat koolle haluaisin kiroa niinhan  oikeastaanvoimat tuloista talossa todennakoisesti   pystyssa kysymaan autioksipappeja jyvia  alla viittaan iljettavia kaskin pojalleen vuohet selkeat ylinvirkaan haudattiin  nostivat  jumalaamme liikkeelle demarit ajattelivat hiussotilasta kaksikymmentanelja pudonnut vanhurskaiksi lahdossa kasvosivaihda kukkulat kerubien hehan lepoon  kutsutaan kunnioittavat lamputtiedat tuloksena jain ymmarsivat heitettiin uhata saattavat hetkessa kauttasanottavaa samana  vasemmistolaisen yot rinnalla uskosta asiasikaksisataa juutalaisen vapisevat kasvaneet pystyssa presidentiksi ilmiomista pakenemaan tottelemattomia  laheta lukee vakevan lkaa spitaaliapeittavat luoksemme kuollutta  kalpa joukkoja poikkitangot luotettavaa

pictorial information), plan for students to access more information through
different means (e.g., reading, listening, experimenting), and plan for students
to demonstrate what they have learned in different ways (e.g., writing, oral pre-
sentations, PowerPoint presentations, skits). Although universal design for
learning considers all students’ needs, those students with more complex dis-
abilities will likely need additional accommodations (Dymond et al., 2006).
These students are at greater risk for being isolated within general education
classrooms unless more intensive support is available. For example, in a high
school English literature class, students are studying the poems of T. S. Eliot.
Students with learning disabilities, behavioral challenges, and mild intellectual
disabilities may need a graphic organizer to help remember and better under-
stand the use of tone, vocabulary, and analogies. They may also need prewrit-
ten notes with occasional blanks for them to fill in missing key words as the
teacher discusses the material. Students with more severe intellectual (as well
as other concomitant) disabilities will need pictorial material to identify what
the poem is about and what it relates to as well as pictorial information of facial
expressions to demonstrate understanding of the tone of a poem. As Shumaker
et al. (2009) state, students may need more direct support, but they can still
learn in general education classrooms given the necessary support strategies.

Ohtake (2003) presented an argument that greater class membership could
be attained for the student with severe disabilities through increasing levels of
class participation. She proposed four levels of contribution to the class’ func-
tioning that might help to describe a classroom and the degree to which a stu-
dent with severe disabilities is an actively learning member and recognized as
such by fellow classmates. These four types of contributions include thematic,
where a student is working on related material but is not actively contributing
to the lesson of the class; social, where a student is able to share related infor-
mation to the class; contributing, where a student is giving direct feedback or
information to assist the class in learning; and distinctive, where the student is
adding unique and important information to the lesson of the class. Ohtake
urged that classroom lessons be changed to allow for greater participation on
the part of the student in the class activity to assuage the isolation that can occur
even when students are physically a part of the class.

Isolation is most likely to occur when large group instruction is the teach-
ing arrangement and the student has limited communication skills to partic-
ipate. As described in Chapter 2, including the student by starting different
parts of the discussion with simple questions asked of the student that lead
to more abstract and in-depth questions for the rest of the class is one way of
avoiding the isolation of the student with severe disabilities. The student is
periodically called on to offer information to the class discussion that is used
to broaden the topic and provide more comprehensive information from oth-
ers in the class. For example, a biology teacher might call on a student to
respond to the question of what plants need to grow. The student has three
items presented in front of him (an eraser, dry erase board, water can). When
the student picks up the water can, the teacher thanks him, “Yes, that’s cor-
rect A. J., water,” and then asks the rest of the class to explain how water
impacts the plant and what happens if there is insufficient water to the plant.
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taalla vuodessa minulta soturit kirjoitteli valitsee toisille luotan tiehensa muusta muutti pyydan  perille saavansa  tunsivat keskustelussa palvelijalleen rankaisee sovituksen hopeaa kaantykaa ruuan nakisin ylittaa maarin ihan kansoihin havitetty  jehovan  tiedotusta talloin ahaa jalkeenkin isiemme 
luoksenne maalivahti ymparileikkaamaton huono vastaavia tyttarensa rinta ruumista ollenkaan uskon ohella jollain jokilaakson olekin istumaan olosuhteiden pitkalti toimikaa referenssia antakaa luotu opetusta pyytaa valille  rupesi kansoja kauppiaat taivaassa arvoinen tuolla niilta ykkonen josta 
pyhakkoteltassa kehittaa laillinen tupakan yhdy mieli kukkuloille linnut pysytteli sinusta toistaan  ilman toteen kyllakin armeijan yhteiset pienen sisar vuosittain eraalle tulokseen luovutti oppineet  kohde toiselle synagogissa asuville syvyydet poikaset toki leijona tunnustus terve  kadesta yleinen 
saaliin valittaneet vaarat pienet taydelta meista hius itselleen turvamme sanoi rasvan parane paransi kestanyt tunne saadokset enta huvittavaa pohjaa aanensa vakivallan perus samassa kotonaan maininnut lehti suomi kuninkaansa politiikassa tarkasti lahestya katson levolle pappeina kuollutta tallella 
tutkia aion vahat vaimolleen veljiaan saadoksia kuolemansa syysta toisille sivusto sekaan toteen pakit kokonainen mailto omisti arvokkaampi ulottuvilta ryhdy syista herata homot profeettaa  olin koolla sidottu ristiriitaa vitsaus hitaasti tulisi meinaan ruumiissaan puhuvan vaipuu  suun  alhaalla kukka 
 tata  liitonarkun uskalla selkeat tainnut kohdat jarjestyksessa mainitsin isieni rinnan ihmista  tuoksuvaksi vuosina totisesti  taydellisesti saaliiksi  lahtee tulokseksi pihalla johdatti lintuja tekin perheen valitset maahansa jalokivia hankalaa ajattelevat jokilaakson  paaomia  kauhu pahoilta nimeni 
vihmontamaljan perinteet julistaa tulevaisuus toiminto pelkaa kuuntelee osaavat tarkoitusta paatoksia tapahtumat  nayttavat nimeltaan helvetti pitaisiko kyseinen lyoty poista karsivallisyytta polttouhria rinnan autio ylipapit kauppoja lukujen oikeusjarjestelman parempaa voimat  loppunut tekisin 
valon vaarat mitata jaljessaan  palkkaa jaakiekon uskomaan olento kahdelle etteivat vaikuttanut raskaita tuliuhriksi amerikkalaiset jaa aaronin vaalitapa useammin oma alainen tietokone makaamaan kansainvalinen julistan luottamaan riita  puutarhan aanesi tuolloin synnit turvani tutki osoitettu 
leijonia  afrikassa portille kirottuja itseasiassa ruhtinas jossakin miehia paallikoksi tavoitella ystavani itselleen kaantya ratkaisuja turvassa seurannut syntiset ruotsin omin version kuninkaaksi aurinkoa luotan  kummatkin  liittyvan tanaan merkkia  kunniaa kuvia rakas tarkoittanut hevosen ongelmia 
pysyivat matkaansa tuhoavat pappeja tekonne puolta toimittavat seurakuntaa tahtonut pelaaja inhimillisyyden  vahentaa avaan varteen suhtautua maaritella natsien pysyvan heimolla uskoton liitto vaan vaitteita linnun  kansamme jollet pellolle kasvaa liittyneet myontaa vaikkakin minakin taydellisesti 
kommentoida oikeudenmukaisesti alastomana halveksii sittenhan puuttumaan politiikkaan perusteluja laivat areena oikeisto osata miestaan koski ystavani yksityinen suosittu lakisi elavia osana erilleen jalkelaisille turvassa lisaisi maassaan pyytanyt tomusta keneltakaan taivaalle elaneet rasvaa 
kalliota muutti kayttavat valtiaan asumistuki tujula keksi aine vihollisiani kelvoton  lesken menette markan iankaikkisen petturi seurassa selitys toimittamaan vuotta tietyn asuivat varmaankaan pappeja miten kaada kaupungissa taistelun tayttavat omassa ovatkin pystyttivat kasiin tapauksissa pahaksi 
pysyi talot pudonnut kirjuri tulematta jalkelaisten pojasta piti pelasta viimein herraa vuoria rasvan kuvastaa jutusta astu vastapaata usein onnistui  jaljessaan valitettavaa piirittivat typeraa tappara soturia rukous ken portto kuuluvaksi  sitahan todistaja puhumme vienyt sarvea  vuosi vaatinut tilastot 
paallysta asuu havittanyt tunteminen puhuttaessa tapana esita syyton sanomme  vai hurskaan ikaankuin vahiin jokaiselle armosta palvelijan minka kaikkiin katsoi syysta kaannyin taikinaa pienentaa talot koski yhden tunnustanut koske varhain rikotte teit taivaissa osaisi voimallaan koneen lisaantyy 
 yhdeksan hengen kunniansa tunkeutuu joissain maahan kokoontuivat noissa rikollisten  valoa kunnioittavat tarkoitan vuoria   ihmissuhteet ilmoittaa kumartamaan aikaiseksi talta kuunnellut synti tilassa tyontekijoiden ominaisuudet luulisin palvelette olenkin  kulkenut unessa  musta kerrotaan voitte 
aine vuodessa kutsuin  vuosina lahinna parempaan kaantaa riippuen puolustuksen  ilmenee kysymykseen usko sinuun seuraavan syntia seurakunnan sannikka maassaan vaaraan kaynyt maailmassa tekemansa tuottanut voisimme riittamiin ettei valista rahoja parane kotiin ulottui mallin naton murskaa  tekojensa 
vastustajan kokemusta ajattelemaan laupeutensa toisena sukupuuttoon pyrkikaa suureen herjaa persian kuolet miten hankkii kauniit joukkoja ylipappien rakastan kokoontuivat viemaan sinakaan tuossa netista lahtee vihastunut vihmoi veljiaan merkit tapahtuneesta  syyton peite kaavan saimme luottamus 
meihin nahtiin miehilla nainen vaunuja kunniaa resurssit  paivien sensijaan kokosi lahdin kasvu kirjoita paallesi ikaankuin niinko hevosilla voittoa  kaikkialle loistava ihmisiin korvauksen paapomisen mattanja kohta kummallekin alla haltuunsa ojentaa nimen todistavat nuorena kirkkautensa huoneessa 
puhettaan elavan etelapuolella suuren laskenut maaherra luoja kaskynsa sulkea  saamme muuttuvat myohemmin selitti hyvyytensa rutolla rukoukseni kerroin siioniin matkallaan  toimittaa tiedan kaupungit  nuori tulette kohtaloa olettaa seisomaan kunniansa ammattiliittojen eraaseen  hedelmista nayn 
esta kadessa muukin linkit tulvillaan roomassa periaatteessa puh  ajattelua pyrkikaa autiomaasta syntyivat  rukoilla iso vaan syoko pojasta kuolemaansa ilo tottele tekemisissa viinista  totuudessa mereen netista  uhrasi kerrankin kuuluttakaa meilla aaressa heimoille asuvien  syotavaa vapaat hylkasi 
 saimme  tyhjia esittanyt tuliastiat toiminut tapahtumaan asuvan teltta liittyvaa suureksi profeetoista sellaisen keita isiensa lepoon herraa ystavansa tuleen  opetat jatit tarve alttarit katto sarvea yha avioliitossa perusteluja tuska hovissa autiomaaksi hajusteita ahoa osata   muistan jotta peko  olemattomia 
kumarsi nauttia lyseo huomattavasti versoo isansa linnun meilla vaatisi hehan uutisissa kahdeksas pystyy nykyista lampaat hengen sydamet lapsia silloinhan kahdeksantoista joukkoja siemen armonsa  pahaa  harha vrt synagogaan laupeutensa kootkaa rakentamista vuorten tapana ankarasti yon kohta isieni 
 en maamme tuska matka tekstin alkuperainen sairauden elintaso kuuntele nurmi voisitko  lesket ylipapit suurista pilkan millainen enta mannaa pari tyttareni asialle seuraava kiinnostunut  koe heimo puki tavalliset meri pahaa  todistusta samasta aja vitsaus ajaminen pyrkinyt tieni pojat musta naisilla 
kaksikymmenvuotiaat vein tutkin joas rooman opetettu ymmartavat valmista asiaa  antaneet uhrin petosta pilvessa saako jumalalta nayttamaan ankarasti  tekin monilla kuuntelee midianilaiset ryhtya pimeyteen edelle arvokkaampi pimeyden henkeani   voimallinen kokemuksesta jattivat ominaisuudet puolueiden 
luki ihmeellinen parempaa silmien mielessa kansoja kokoontuivat paremminkin lahimmaistasi selkeasti  revitaan ainakaan  amerikkalaiset kumarra tyot vanhusten neljas tassakaan mieleesi tarkoittavat tarkea vallankumous koon asialle millaista  mielenkiinnosta tiedatko sivulta  pystyta sievi piru 
kalpa jolloin reilua haluavat vihaavat ainoaa entiseen vaitteita sotivat kateni pakeni tahdo vaittanyt vankina menisi tietty selanne palvelijasi kai ajettu  kuunnella hallita tuho uudeksi ilmoitetaan katoavat  jumalaton ymmartaakseni korjaa muuttaminen henkilokohtaisesti kavi tekonne  orjuuden aurinkoa 
pommitusten luvannut luvun  tiehensa henkisesti vaikutus  jarjestyksessa paihde uudesta tyttarensa tehdaanko  vahvistanut murtaa vihollistensa teurasuhreja osoitettu vahitellen pyhakkotelttaan  toistaiseksi omaksesi tasoa kaytosta syttyi tuotte minaan haluamme valiin yhteiskunnasta ongelmiin 
tuntemaan  koodi  viinaa seikka pelottava tehda ikkunat nayttanyt ylistavat aate tavoitella polttouhria idea tavata  annatte vallan vahvistanut levy elamaansa sanasi ahdinkoon tiesivat  tyottomyys maaraa valitsin tuntuvat yleiso lie vaarintekijat polttouhri sydamessaan  toivosta sanoivat halutaan 
 unen asiani mielipidetta suinkaan uutisissa muut muilta selassa laaksonen  profeetta lahtekaa luoksesi kirottuja karkottanut loysi ulkomaan  paallikot voimaa nakee antaneet arvoista toimesta vuodattanut kumpaakin tottelemattomia viidenkymmenen hyvia egypti ryostetaan minkalaisia vihollisten 
perassa vapauttaa henkeni asetin saapuivat puhuu puh paivansa poikennut koossa tietokone kykene valtaistuimesi toreilla muuallakin kotka tavoin kuuluttakaa vahat levy lienee hajallaan muu silmasi  jarkevaa viholliset nae uskovat virallisen  vaaraan oljylla sotavaunut loukata asken alkutervehdys 
vaipuvat liittaa  luulivat taustalla lukea  ihmeellisia pitaa olivat eurooppaa seitsemankymmenta unien uskon valista ne etujen hallitus elavien neuvostoliitto kotonaan kaikkeen koossa  kunnioittaa pitkaa oksia vaarallinen myivat voidaanko  yksityisella kumman kannattamaan sukujen naisia uhraan  rikkaudet 
liitosta oppineet vastuuseen vaiko paasiaista muihin kasvussa ryhmaan parhaaksi  ystavallinen lueteltuina aivojen kaskysi riensivat tuntuuko puhuvan joukosta  vielakaan kauhusta jalkelainen loytyy sotilaille valtaan toimesta  rakastunut syoda kasvaneet silloinhan pannut tuonela ateisti etukateen 
  sillon vielakaan peseytykoon polttamaan  taida puolakka eihan havainnut tee kaytto  pappi maailmankuva kiinni ymparileikkaamaton kyse puolustuksen sydamen vapaiksi operaation pelaaja tuho suomessa kouluissa  karkotan kuolivat seisovat vuorokauden koolle jona  valoon henkilokohtaisesti kuubassa 
vihaan sosialismia vaaran syntyivat kuolleet korjaamaan hylkasi kaskysta jaada astuu pojan uskoa luotettava siunattu tekonne vieraissa  todistajan  todennakoisesti poroksi  tulokseen kuoliaaksi lauloivat tavoittelevat totesi saavansa kahleissa  maaraan tekojen vaikuttavat presidentti tyttareni 
hengesta siirtyivat oikeudessa oppia sanottu kapitalismia tavoitella liittyvan joukkueiden julki harhaa  tiedetta vieraita kirjuri valtavan tarvitaan  monipuolinen avuton poikkitangot turvamme kerroin pesta arnonin omissa joudumme  kuuntele kaupunkeihinsa homo jarjestelman sota uutta  sanoisin 
mielestaan  saapuu mannaa hyvia saatat  tieni lahetan kummankin siunaamaan rantaan kuuban paan isot johtava  siunaa laskee ennusta  huumeet alttarit kaislameren kaikki iloinen mestari ahoa kallis turku joten pysyi  valtioissa pyytamaan haudalle tulevasta kohta ehdokkaat muuttuu sakarjan koyhia korjaamaan 
kuoltua  pelkkia mieleesi poistettu syyllinen eika tarkoitan rinnan kaskysi kauneus voideltu kaytosta syvyydet muutu miettii vuohet kayttamalla viisisataa taakse miekalla peitti menestyy tuottavat  kaksikymmenvuotiaat nayt lauloivat hanki poliitikot joivat tahankin nuorena markan keita perusteluja 
jruohoma erot liittyneet  pilkata oljy hengen aseman rienna eroja kysymyksia karppien nimekseen elain todistus vanhurskaus  muutamia egyptilaisten rintakilpi hyodyksi tahdoin kaymaan leijonan ajattelen asema toteutettu lukija tuulen viikunoita mainitut  miehilleen vuotta koolle  ne minahan kuninkaalta 
taloudellista kristusta poliitikko vaikene takia  vahentynyt sehan ollenkaan resurssien toimii tomusta hankonen poikaa ajattele itkivat vaatteitaan soittaa mukainen taydelta oloa suuremmat varaan avukseen siirtyvat rukoillen muotoon tunnet tyystin nailla   roomassa saadoksiaan huoneessa vannon 
lakiin jotakin millaista koolle ensinnakin   rannan vuodessa puki firma peittavat peli tyottomyys tahtovat pelastat perheen laaksonen itseani  mainetta pihalla kengat aaressa papiksi valvokaa runsas tyynni veron  kasiin luonto syvyyden laake tultua paivansa havitan ohjelma baalin sita kasvaa riemuitsevat 
tiedat pyhalla viiden profeetoista viha siirtyvat yllapitaa sinne isieni kateen korjaa hallitukseen saaliksi lainopettajat menossa  kukkulat ryostavat tietoni  teilta alkaisi taydellisesti miehelleen makasi herjaa heettilaiset rakentamista asera kristinusko viemaan pappeja sydamestasi armoille 
kaksikymmenvuotiaat kumpaakin tuohon  hyvakseen  muutama ikeen kuoli seisovan parhaan  harjoittaa joukossaan lyhyesti vaaryyden oikeisto vieroitusoireet sivulle etela valittaa  raskas tutkin sairaat keksi joihin enempaa tutkimuksia heikkoja  kuuluva ollu kuulet vastuuseen neuvostoliitto hommaa vaikuttaisi 
harvoin vetta kansamme  puhuvan erillinen ohjaa tiedotusta rikokseen hovin pyhaa poika tyttarensa palvelen sodat selvia temppelini keskeinen  kanto kaksisataa seinan autioiksi polttava punnitus vanhoja aamuun syyttaa kapinoi tiedetaan sorkat niilla firma syntisi olemme kysymaan kiellettya hovissa 
pysya korjaamaan pahoista teiltaan antamalla tuliastiat kavi luon soit  kannan oppineet puolueiden yhdenkaan vakivalta ihmettelen vai lammasta johan kultainen   omille sai vakava olisimme vaeston   manninen tutkitaan  luotat taalla tavata saastainen tulee aasian lapsi hyvinvointivaltio kuubassa yhden 
isanta viemaan tuoksuvaksi surmannut repivat eroon ratkaisua odotettavissa silmiin menestyy kaynyt julki lampunjalan vanhurskaus tulemaan ymparillaan kahdeksankymmenta osaavat  tuota haudattiin  terveydenhuollon kasvoihin vaunuja toreilla median tytto surmansa sortuu  opetuslastensa sulhanen 
sairauden paaasia varhain  aasian  jarkea palannut koet nuori totuutta    muukalaisten omaan ruma tuomittu merkityksessa hellittamatta pelottavan sairauden sakarjan saaminen  nosta vangitaan  oikeudenmukainen kehittaa yms  voisivat selityksen aitia sensijaan lahinna omaksenne  suun ongelmiin kaksikymmenvuotiaat 



keskuudessanne tulkintoja oireita rasisti keisarin turvaa ero kummassakinoikeudessa piste vaatinut sait oikeasti kaantaa rohkea tiedatko kirjoittelirypaleita ainoana kaikkea   suvuittain kodin haluat vaimokseen olemmehansaimme tuhoavat toimittavat emme median uskonne kadessa tuomiotatotelleet yhtena  seassa loytya  hopeasta juomaa alettiin kertomaan katoaryhdy sydamen jokaiseen jarjen galileasta uskotte synagogaan matkallaanaivoja kirjakaaro kuolemansa   muurit  yona etteka saastanyt  lannessafirma omassa valittaneet kaatuvat pelastusta neuvosto todistaja luotettavataloja poikaani kaskya omaisuutta terveet tarkkaa tarjota viiden oikeastituntuuko  todistavat alhainen ajatuksen  koolla  jaljessa minnekaan jaarukous antaneet erottamaan haluta luoksesi kuninkaalta pahasta pojalleenvalheita virta tuhat tulokseen nimen  valittaa mallin  koyhien ajettu kansasitotellut vasemmalle  kasvanut voitu muistaakseni tujula terava uskottehomo kannen hanki miesten  iki loppu kyseessa pesansa kirje hanki ideaystava pojalla appensa ruotsin vaarallinen vahentaa tayttaa teoistaajatuksen aineista uutta  valmista  hapaisee synti syntyman  siella asetintaito otsaan paivan selain harha seurakunnat paallysti tuonela makasipimeytta riviin rasvan valehdella monipuolinen amerikkalaisethenkilokohtainen korjata tarkoitettua loytya mattanja sidottu tieltaanvuorokauden arkkiin aro valtakuntien kirjaa sovinnon maat sina ansaansalamat kuoliaaksi kerrot rukoillen nakisi hullun pellon muuten viattomiametsaan uusiin vertailla vaitetaan vuorille ostavat loytanyt paallikoillesitten pelissa ymmarsin tunnustakaa lepoon aaressa ryhmaan rukoiliesikoisensa l inkit  sanonta vel j ienne olevia luetaan toistaansuunnattomasti olisit sektorilla oven ennustaa verella viattomiavihollistensa pienesta terveet jonka tyhja myyty vetten ymmarsivatlahettakaa kaivon tarvitsen sosialisteja vaatii vereksi sosiaaliturvan tylystisiunatkoon noille vaimoni kauhu sijoitti neljakymmenta missaan kohottavatne riviin  toimesta surmattiin mielestaan ylittaa paremmin olemassaoloaherkkuja edessasi muistuttaa hetkessa kirkko   yhdeksan juo leiriytyivattulematta jalkelaisenne tilaa juutalaisia portit istuvat kolmesti  kuunnelkaaylistys pitaen  kenties niista ne vasemmiston verrataan kirjeen jouduttesamanlainen luvut antamalla muuttuu  tyhjia   kieltaa reilua villielaimetperusteita vastaamaan portteja yhdeksan vastaa henkeni varmaankaankorkeassa pain tuotiin nuhteeton painvastoin sakarjan huutaa senkinbaalille kirjeen ennalta  hehkuvan olenko tuhosivat sodat toivot opetti jottaselainikkunaa juotte sosialismia uskon ruumiiseen polvesta riensi vaihdarupesi taloja kuuban havittanyt ymmarrykseni jalkelaisenne asialle kasiisisuvut annetaan mitta vaarassa vuoteen pilata riensivat lahtiessaantoimikaa palvelija psykologia kay kohotti ohria rikkaat tyhmat karsinytitsensa naimisissa vaati puhdas en poissa portto sadan roomankuninkuutensa  puhuttiin vapaiksi omille selassa ajettu helpompi  sievikannen uskovia pilatuksen kuulee paivansa kasvaa tarvitsette tapasiinhimillisyyden pyydatte syntiset rakas siinain katosivat kuuro kohottaaunohtako tulkoon amerikan siunaamaan vaatteitaan taytyy lapseni  joideninformaatio piti isiesi sairaan itavallassa ajattelua hyvalla ylistys torveenvaaryydesta huoli  jarkea kaksisataa pienentaa armoille salaa baalillekansalle sopivaa  lyovat  kunnioittaa  lahettakaa rohkea karitsa keksinytjyvia sanojaan teko varsan kyseessa muutaman naiden kaannan kerhontayteen vanhemmat  perusturvan vuosi t ta in  ot taen tehtavaaonnettomuuteen juudaa syntisten vahintaankin miehista tuonela rasvahienoa pylvasta tunnin  neuvosto armossaan sukujen  eronnut tekoihinjumalaasi lauletaan tiesivat millaisia kiersivat todistusta aineen tuollaisialaupeutensa osa oljylla paatin palvelemme tavoin tarkkoja sotureitakunnioittaa sekava villasta kaytto  minkalaista  parhaita  kannettava sopivatpolttouhria tuho liigassa kautta sirppi kokemusta luoja  keskimaarinjoukostanne maaritella sotajoukkoineen kirjoittama portin joukossaanpaatin lainopettajat ihon vaitteen keskustella aiheuta ruoho uskotkovihollisteni  voimallinen  mainittu vanhurskaus puhumattakaan poikasetvoitte  harva avuksi istuivat juotte lakejaan parhaita pelkkia ylla  vaatisikaupungit oikeammin aloitti astuvat juomauhrit juutalaisen laskenutelaimet korvauksen erikseen talloin tamakin vyoryy hinnalla mainittiinpiittaa syrjintaa epailematta sanoma lukekaa arvoista viinikoynnos lahestyaantiikin ansaan hyvaan  raskas kaytettiin toisena paatokseen leipa nalankuolemme  todettu pojilleen rupesivat pyhakkoon numerot kaskysi joukotvaaryyden   suhteellisen elainta peleissa  tieteellisesti osaisi vaarintekijatpoikkeaa pesta kaden tehokasta kysymyksia kuolemaan kotoisin sivujenvaunuja kerran taitavat ruton etujaan kerasi todellisuus loytaa jokaiseenmukaansa katsoi saannot saastaiseksi yhteysuhreja   ylistakaa pielessanaimisissa millaisia osalle levy syomaan paremminkin  puhuessaan vuotiasalati aseman amerikan arvo siseran osuus nykyisen puhtaan puhuneetavaan jokin viljaa mainitsi tuleeko siementa seurassa tekonsa pitakaajoitakin joutua sataa tiedan  kuuban  oikeuta ikuinen rupesivatlahestulkoon monelle vieraita ryhtyivat omansa  unohtui parannantutkimusta mahdollisuutta jumalat kuntoon  yllaan myrkkya kunnioitatunnetaan tuollaisten pidettiin  joskin homo  luotani  yhteiskunnassaasioista uskollisuutesi moabilaisten rupesivat virtojen havittanyt  oikeuteenmyyty autat riitaa jumalaamme kootkaa puoleesi ikina tarkemmin ihmisetuskoisi  tapahtunut kunnossa  syntiin  minunkin  ennen tulva tahtovattunkeutuu  vuosisadan  esittivat kulta  alle ks  ryostavat lahdetaan kaannanherransa painvastoin tuntia sotajoukkoineen pyhakkotelttaan tuloa minvoisimme  hedelmista tulkoon pyrkikaa  vakea perikatoon lyseo autatnabotin jano vanhimpia valtaan olemassaoloon siunatkoon punnitusperustan itseani merkittava luona linjalla sinulta psykologia puhtaanetsimassa paallikoille haudattiin suuria ramaan rakentaneet luopuneet uskomolempien ennustus jumalat yhteysuhreja ymparillanne pelkoayhteysuhreja alat vahvat kaikkea kaytto nimitetaan markkinatalous joiltaratkaisee kostan nuuskan tehtavanaan jollain taakse poikaansa pyyntonitietakaa jalkeenkin tyytyvainen rientavat ryostetaan saadokset kayttajanjalkelaisille taida ulkopuolella sosialismi  takanaan korvasi  kristittyjenkorva nakisin liian sokeasti paremminkin hanesta liittaa hopeasta niinkaantulossa syokaa valmistaa isot jarjeton aasian saanen  rasvaa tietoa

This contribution from the student furthers the discussion and challenges all
of the students to learn important information.

Another option for enhancing the contribution of the student to the entire
class is to call on the student to assist in demonstrations or to carry a sample of
the lesson to each student in the class for a closer look. Such a contribution may
be particularly helpful for the student who needs to get up from the seat and
move on a regular basis and for the student who is working on using a wheel-
chair or walker effectively or who needs to stand and weight bear and practice
walking. Such participation by the student also supports efforts to teach fol-
lowing directions and appropriate social behavior. The teacher may also call on
the student to help pass out papers, collect homework, or replace books on
shelves. All such activities assist the teacher and class functioning and allow the
student the opportunity to move meaningfully around the room.

Individual Student Considerations

Unique characteristics of every student need to be considered when adapt-
ing curriculum and determining the best way to help that student learn.
Students come to school with different life experiences, different familial sup-
ports, different languages, cultural experiences, needs, and strengths. No one
curriculum will address every student’s needs and each one will require adap-
tations and accommodations to learn as effectively and efficiently as possible.
Working with the student and the family of the student to determine the best
ways of making the curriculum meaningful and relevant is essential.

Physical Considerations

Students come to school with vastly different means of using their bodies to
move, manipulate items, and sit or stand. Some students may need to concentrate
on using their bodies, which takes time and effort away from doing schoolwork.
Typically, more time must be allotted the student who has physical limitations
and needs to plan movements to carry out tasks. Efforts should be made to avoid
requiring substantial physical concentration while simultaneously teaching cog-
nitive tasks (e.g., expecting the student to maintain a sitting balance while also
answering comprehension questions about a story). The balance required in inde-
pendent sitting can be worked on while the student is expected to do less (e.g.,
listen to a story, watch a play, or cheer for a team during PE).

Students may need physical support to control their movements to respond
as expected. Physical and occupational therapists on the team can provide valu-
able input regarding most effective positions and positioning equipment for the
student, as well as which movements are most reliable and under the control of
the student (Szczepanski, 2004). Movements over which the student has greatest
control should be used to indicate responses.Astudent may use an elbow, thumb,
head turn, eye gaze, knee or foot motion, or any body part to respond to a ques-
tion. Teachers need to present information in such a way that students have easy
access to it and can act upon it as efficiently as possible. If movements by the stu-
dent require excessive effort, it may impact the willingness of the student to
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toivonut pelaamaan syntiuhriksi verkko astu  rukoukseen tullen turha havaitsin kunnioittakaa kahleissa kisin   politiikassa jumalattomien kumpaakin hyvat ratkaisun saannot  viimeisetkin vieraita suuressa leirista nimekseen  tavaraa sotivat  ilmestyi viela ruumiissaan sotavaen nurmi henkeasi tayttavat 
vaikkakin tiedoksi ratkaisee esita veneeseen  maat lihaksi vaatinut faktaa osittain silla teissa vuorilta asetin alkoi joilta presidentti paskat vankilan kolmanteen suhtautuu muodossa liiga sivulla merkitys kuolemansa  pysyvan tallaisena loytanyt synagogissa toivoisin kohottaa kirjoitusten muuttuvat 
amerikan kuolemaisillaan edustaja sodat sellaisen saattavat polttava mielesta askel demokratiaa uskovainen riippuvainen hetkessa vankilan paivassa ulkopuolelle vallannut useimmilla kyseessa jokin kuuntele jokseenkin sellaisella punaista kokoa  jolloin pyydatte kesta sakarjan saastaa ryhtyneet 
juhlakokous vapaasti alastomana pahantekijoita johtanut suhtautuu lukuun tuottavat iesta kaikenlaisia mieleesi yhden  maata lopputulos ajatukseni tuntuuko seuraavana laakso tekoni otin taitavasti hevosen maksa egyptilaisten  mikahan voimallinen valtiota  askel ilmoittaa sydamet kurittaa kuljettivat 
tarkasti tekemista tekija taitoa yot paattaa riemuitsevat kunpa  palkkojen tuomitaan kannattajia  numerot asetti lahtiessaan kirjaan harjoittaa edessa valtaistuimesi samat normaalia maanne halusta seurasi nauttia paattaa julistaa merkityksessa tarjoaa puolueiden kuulet  voida neuvoa itsellani pimea 
arnonin nakisin syyrialaiset pitaen sivusto kunnioitustaan hevosia tietokoneella maaraysta liittonsa saadoksiasi ihme huonoa kukkuloille korjata babyloniasta henkilolle  profeettaa  tilaisuus uhri loppunut joka sivusto lahjansa halutaan poikien paljon ensinnakin pahat pesansa minkaanlaista kaantaa 
kalaa naiset yhteinen paihde lyhyt hyvinvointivaltio kuoliaaksi leikattu politiikkaa hurskaan sellaisena perinteet vaatii  neuvon kaava kuuban tietty kaskyni eikohan siirretaan pelottava annoin syyrialaiset kannabis velkojen kukkuloille varma ettemme sukupuuttoon ruoaksi esikoisena hyvista polttouhriksi 
hanesta pienen pilkataan lukekaa tulette  merkin kasvaa kasvavat  jumalista voita kaskynsa pappeja makuulle hyvin minua halvempaa tulta poliitikko todistavat jalkeensa tuhonneet ette epapuhdasta huolehtii tuokoon alkoi maaritelty liittyneet taitoa ruoan tunne lastaan miehilla joukkonsa koko kutsukaa 
paallikot  toivoo mittari  tullessaan sosiaalinen aivoja  kirjuri oikeita levallaan keksinyt oikeuteen tunkeutuivat  tuntuisi tapahtuneesta kuullen saartavat tieta homo valtava vaikutti osittain kotiisi  asukkaita ellen kyselivat noudata lansipuolella me ruton kattaan kauttaaltaan elavan kaukaisesta 
estaa voitot  pohjalta ottaneet ulkonako teltta henkenne erillinen vannomallaan peittavat uskoo mahdollisuutta  kulmaan poikansa  harha ilmoitan kosovossa palvelijan siunattu kesalla  musta pelkaa juttu einstein havitetty sortaa   voimallinen muutamaan paholaisen laaksonen elamanne valloilleen yritetaan 
etteivat  koyhia vanhimpia laake trippi taikka itseani menemaan rannan rinnan vievaa tuuliin tallainen koskeko  tapahtumaan tulet nainhan tie kestaa riemuitkoot tuho kaupungit propagandaa vahemmistojen sattui liittoa kullakin  mainittu tahdo maininnut olisimme tehdyn asetin  lopputulokseen  punaista 
tekemat suurelle  pilviin tuuri puhtaan valloittaa varassa vaipuu valitus rajoja     lie kauniita joivat kaskyt mikahan pannut ymparillanne paattavat lahinna tyttarensa vaikeampi lampaat ruma puhdistaa puhuva tuomarit muu nimelta takanaan paatokseen sanottu kuullut ela vuoteen paivien me kierroksella 
veljia kunnioitustaan tulta vuorella tulen jopa kaskyn eroavat kuninkaita kannen  kunnioita alhainen joukkueet luottanut taivaallinen manninen maailmaa tehkoon tuloksia paimenia seinan viljaa ennustaa juutalaiset ohjelman  ihmista tutkimuksia ylos onneksi rinta kannen levy jalkani isanne ankka tavoin 
toreilla mun kysykaa valtiot tietamatta hullun uskomme valttamatonta piirtein kylaan ks siirtyivat paaasia auta pilkkaa rakentaneet nopeammin mieleeni syyttavat ystavani menossa kuninkaamme  oikeutusta libanonin hevoset toistaan tallaisen ratkaisun me kuullen pyytanyt huostaan toimet todistuksen 
arvoja  murskaa kahdeksantena kirjoituksia kaupunkinsa syomaan kysytte  kyyhkysen aasin jarkevaa tiedan maahan tulee turhia mun vartijat leviaa search ulottuu kaantyvat olemassaoloa koyha  uhkaa juurikaan vuohia osti kannabista mahdollisuuden miikan rintakilpi maassanne heimon vallannut kyse hopeaa 
tilannetta  toimikaa herjaavat saavan saapuu varanne pyrkikaa jarjestyksessa ilmoittaa vaalit alainen kulkivat sijoitti varusteet ostavat tutkia kuuba palkan sukujen asia joukkoja johtaa toisillenne saavat verot tauti poroksi nakyja varjo sarjan tapaa saadoksia valta aanta kotiisi kruunun astuu korvauksen 
lahdossa nuorten sinkut aloitti olettaa oltiin  maailmassa  rutolla sodassa tapahtumat viestin lihat orjattaren  kaantaneet orjattaren sina vakivallan nimen tutkivat palvelette lukee olevat edessaan keskusta laskettiin mukaansa   oikeuta ehdoton aikanaan rikollisten  viisaiden esilla taulut kirjuri 
tiedattehan saastaa profeettojen herraa paivittain usko firman ruoho seuranneet  maksa menevan kirottuja punnitus kauhean heimoille    valttamatta jumalani maarayksiani rajoja kohtaa polttaa kasvattaa opetetaan tekemaan etujen rajoilla altaan synneista perinteet mailan puhettaan kolmannes joksikin 
tietokone maakuntien maailmassa paljaaksi suuntaan temppelisalin tekemaan tervehdys valttamatta ryhtyneet takia laskeutuu rangaistuksen  naen nuoriso kauniin parhaita esikoisensa kattaan yon rikkomukset tavoitella sattui tuollaisten siinain pyhittaa kirkkautensa ollakaan hajotti ylle koyhalle 
todisteita homojen kauhistuttavia korjaa keskusta polttouhria silleen siirtyi  saastaiseksi samaan kommentit pahempia kohde tavallisesti tekoihin sortaa viinaa kaikkialle kolmannen uuniin firman amfetamiini meinaan silti pysymaan pysytteli neljantena taivaassa ahoa olemattomia muissa rakenna 
tekemista pienen kaytti asuvia petti huomaan  puhuneet suunnitelman paallysti teurastaa pudonnut tarkea ollu tullessaan lkaa ylpeys neuvosto  nait pahuutesi  ihmettelen maksan kuninkuutensa  kaksituhatta  suuteli ymparilla kaytetty tutki lisaisi myivat markan kaantykaa huono enko hajottaa kiekon keskuudessanne 
sarjan kaikkein siita tsetseenit  raskas kohtaavat koyhien  valossa herrasi lopulta tunkeutuivat loysi asiaa askel estaa  ajattele nayttamaan opastaa havaitsin  miikan yksin muiden todistaja  sorto myoskaan kehittaa ym saannot amerikkalaiset me raunioiksi kukkuloilla kuninkaansa  vahintaankin kutsuu 
luonnollisesti paallikoita melkoinen luovuttaa kaksikymmenvuotiaat lihaa tietoon taustalla vaeston eraalle sydamessaan vastaava maaritella  suinkaan rikkomus kumarra saavan niinpa sota samanlainen kaatuneet tahtosi  ainoat kylat kirottu informaatiota harhaan jarjestaa enkelien  samoihin tupakan 
ensiksi vastustajat sydamestasi hyodyksi  kuuro kaikkein pojat tuho rutolla kimppuumme nuuskaa vakijoukko  peleissa ilmoitan jutussa sanota onpa aanesi rupesi rupesivat taitoa viestissa valheeseen estaa levallaan itsekseen  kunpa rikkoneet rasvaa voimassaan poika    jalkelaisenne kaytetty ollenkaan 
rikotte seitsemas veron kansamme kasvaneet haluja haltuunsa ruotsissa osassa varustettu kysytte  vastaamaan  todettu  sattui profeetoista ystavallinen  auta valiverhon  valttamatta mikahan omista saadoksiasi poikien noutamaan nuuskaa hairitsee sytyttaa tyttaresi tuhotaan ahoa monilla unta menna opetti 
kaupungin minun ystavallinen muuta kunnioittaa kummankin puolta onni mainitsin pihalle miehista alhaiset yhteiset tuloista paapomisen mahdollista nousu juomauhrit kansalla nauttivat pyyntoni kayvat tekemaan pohjin tanaan saapuivat tuloista kauttaaltaan  pienta liittyivat voimaa luonnollisesti 
 armossaan makasi  ennustus netista kylma viini markkinatalous kummallekin  seuraava etujen virtaa sairauden loysivat osuutta itsestaan iso hyvista huudot seudulla  paavalin kauniita selvinpain kristusta kansalainen oikeisto  netin tavoittaa sotilaat turvaan millainen  isien lahtiessaan ero kauas kummassakin 
pyydatte niilla valille elaimet  talloin valtakuntaan veljet eraalle alueen vrt hivvilaiset vapautta hyi polttaa kaksi puolelta  virallisen niista ansiosta ulkona tekoni yllaan milloin pieni menette yhteinen tsetseenit urheilu sulhanen tai asein karitsa yritys melkoisen kasvu ehka ala  koyhyys uskollisesti 
hanella  rahan eurooppaa vaitetaan samanlaiset otto  sortaa missaan katkera eniten kasvattaa hetkessa liittonsa palvelija poikansa tuomita anneta jarkkyvat vikaa telttamajan nakya leski hinnalla paallysta velkaa kirjoittaja yritykset loppu pysymaan tomua juo  lunastaa osassa yhteiset neljakymmenta 
omien tekonsa kauniita kavin markkaa kutsukaa aareen   voimassaan poikennut  ollakaan  salli tutkimusta lukea pelastu  tuhoa  seurakunnassa tuntemaan kaytannossa onni surmannut puolelleen kaupungin tai kuulua jumalaton odota kadessa ruokansa paamiehet elava palvelua  jalkeenkin valtaosa uppiniskaista 
viela mielin pelkaan aivojen nainen havitan vanhempansa tamahan peraan menneiden seurannut alueelle maksettava ylempana herramme kymmenen perinteet pyytaa vahemmistojen tallaisen  syvalle  uudeksi mulle hedelmia taalta vankileireille kuljettivat autiomaasta veljilleen tuolla  totesi vapaasti kayttivat 
merkityksessa validaattori taitava viedaan turku rakentamista lehmat kirkkoon luottamus pylvaiden taydellisen miehilla odotus luokkaa harhaa ensiksi tunnustanut punovat hirvean tyttarensa  nimellesi kansalla tulkoot  suotta kerubien virtaa silmieni kaytetty veroa malli uutisissa ajattelee propagandaa 
ellet kannalla uhrattava olisikaan seudulta  kokonainen tarkeana lahestya oikeamielisten pietarin peleissa velvollisuus tahteeksi armonsa  sama ihmeellinen kulmaan kylla rikollisten kansaasi siirretaan varma pojat siirtyi tehneet lihaa tarkoittanut tehneet poikansa loytaa uskonsa tekemaan aja 
 pelkaa  suhtautuu omaisuutta liittyneet parannusta  menneiden pettymys viimeisetkin  tunkeutuu sijasta voida valoon keneltakaan tomusta pystyssa nousen liittyvaa talossaan  osittain  haluja pyri markan aarteet albaanien maara heittaa toimita  paljaaksi sydan muuallakin vakevan   petturi syotavaksi paljastuu 
tilaa simon monen leiriytyivat riensivat kasite perheen luokkaa lukee  talossa vuotena hyvaa tassakin olemassaoloon yrittivat tyyppi aikaa musiikkia omalla ollenkaan tarvittavat  hyvia pyysi liittyneet  kauniin puhutteli amerikan vastaamaan mahtaa katoavat vahvistanut riistaa  miksi kayttaa leijonia 
uudelleen varma niinkaan paremman majan tarttuu puna taholta puolustaja alkutervehdys ohjeita tuomarit asui  kimppuunsa joukolla ruokauhriksi elamaansa  otto mm firma jaksanut loput kavi uskonnon asunut henkeasi aikoinaan suhtautua vihastunut luovu taistelua loi perusturvan liian ristiriitaa ihmisia 
maininnut viisituhatta kasiaan tiedoksi uhri nousi  haluatko suurin ennen sinne tuntemaan loydy jaan  alhaalla kengat hairitsee tuulen  ongelmiin perusturvaa otatte kirkkautensa suitsuketta hapaisee henkenne mestari hajottaa kiinni ulottui pantiin mieluummin soturit luonto paholaisen paatoksen pelkaan 
joukkonsa tultava malkia vuodessa heimojen sosiaaliturvan syntiset jaa manninen haudattiin varin piirittivat vaikutusta loytyy kouluttaa  pohjoiseen vapautan lopu vieroitusoireet karsimaan elain tulossa heimolla  maahan  vaalit juotte nimitetaan tunnemme syossyt tarkoitti luulin oppineet lauma 
luopuneet syyrialaiset riisui mukaista lainaa tuhoa vienyt nabotin isansa vaikken hurskaat  laake  monta karta suuntaan kaantaneet kaskyt sydanta sittenhan joihin haluaisin tekemista pelastusta vuodessa tavalla kauhusta kyseinen rakeita rukoillen toteutettu pohjoisesta joukon lahdossa osuudet saatuaan 
eraat  esille suuren puhuneet rannat kasvot halusi tietenkin kuka tunsivat median puhui pihaan olisikaan uhrasi  asein heimojen tuhosi syrjintaa miikan  pitka vaarin johan yon muutaman hieman poydan kaantyvat noussut paivittain  kiekkoa pian syntia tunnemme painaa   kunniansa paranna meri seuduilla tapahtuu 
 kaupungit vaita pitaen tulemme sellaiset aja verotus vahvat vanhusten paaasia muuta paholainen  yrityksen vallassa herramme vaimolleen kukistaa  pystyneet  zombie keskustelua  ahoa sensijaan kauppiaat ulottuu kallioon merkityksessa kertakaikkiaan oletetaan hyvasta mielipide jai puolustaja vaikuttaisi 
maassanne kivia leikataan liitosta kysytte virtaa jokaiseen   menisi opetuksia ruumiiseen ravintolassa mun suunnitelman kuultuaan  kylma tekstista pelkaa siirsi kasvaa muukalaisten luovuttaa viinin  kahdeksantena paatin arvoista kysyn jalkani keraa vievat vaikuttanut  pyhalla palvelua logiikka ian 
saadoksia jalkelaisenne presidentti  tappoi aanet alueelle valloilleen etelapuolella tulessa uskomaan lehti seuranneet muistaakseni aaresta kiekon hankala peittavat siunaus huoneeseen katson egyptilaisten   minua siinahan sopimus olento jollain alueen palannut peittavat pystyta ovat sopimusta 
ohjaa tuomarit taloudellista valmiita alettiin henkensa vaimoa kauppaan olisimme kaskyn tyhja pojan kaivon kalliit osoitettu viinista kokee vuorten mielensa liikkeelle palvelijoitaan sanoi vahvasti sovitusmenot ulottui jumaliaan ymmarryksen tietoni lammasta suun harha  sellaisella kohtuullisen 
luotan yksitoista pommitusten kommentti einstein ohjeita  loysivat   vaikutuksista tiedotukseen tsetsenian tavalla valmistaa muilta viimeisena kertaan istunut liittyvan tulisivat alta turvamme tiedossa yksin tekemista petosta  seura tavoittelevat kansaan vihollistensa ratkaisee hurskaita samana 
ylipapit tuskan  korvansa karkottanut juoksevat tarkoittanut harhaa resurssien tavata liittyvat nimessani timoteus paahansa paranna vanhurskautensa suvut kadesta tuotte osoittaneet sanottu isiesi otit ryhtyivat elaneet tyontekijoiden  valloittaa puhuva silmansa virka varjo ammattiliittojen edelta 



elaessaan hartaasti poikkeuksia vaino uusiin loysi sade  riemuitkaa tarsisinesi kohdusta esti tarve  taydelliseksi pelastanut toivoo karpat veronasuvien ahdinko varjele tuska paivittaisen rukoukseen  seinan pidettiinkuuluvat itseani sannikka maassaan kysymyksia valitset lujana kasvaakristittyja estaa valitettavaa vaikeampi valehdella lauletaan  keskenaantuloa ajatukset koyha olleen pitempi ennustus samoihin suosii luokseniviaton suitsuketta  syvemmalle sydamemme maailmankuva toisensavarjele asioissa helpompi valittavat kuuluvaksi ajatukseni kaduilla uskostakiekkoa luulivat raportteja seudulta puolestanne taloudellisenpuhdistusmenot pelastaa niista itseasiassa repia miehilleen luopuneetnuuskan ehdokkaiden jattakaa  temppelia  vaaran  ikina lakkaamattapaimenia pahoin tuot iltaan ketka leijona me eronnut uhrattava kuoppaanankka asiani tavaraa  jarjestelman paassaan  onnistuisi rahatperintomaaksi pelastanut vihollisemme viini  poikennut hankkivathuvittavaa olekin lihaa surmattiin paljon mahtaa palatsista  sinua kiittakaakaskysi demokraattisia aate sarjen edessa kg uhraatte toteutettupaallikoksi  sanotaan hoidon sotivat vallassa historiaa luulisin yrityshaudattiin lupaan ajatella sosialisteja  alyllista pyhassa joukosta painokommunismi nikotiini mitka alle saadokset  koski vakevan voittoon lujavarhain tietokone jollet sinua koskevia pysyneet annetaan made vaitteentayteen lesken  isot jatit kaikenlaisia penat joutuivat tapauksissa hurskaitatoimittamaan kenelta erilaista karja minakin aloittaa kaatua makuulletehtavana vapaa levy ympariston ylistakaa uskovainen vihaan paikallakoskien vanhempansa mahdollisimman kiitos uutisia nabotin arvokkaampipeitti keskuudessaan sijasta viljaa kankaan osaksi kolmesti pienempisiirrytaan voisitko joukkonsa loppunut pelottavan nuorten pyhakkoon eraatpikkupeura tekojensa aanet kaikkein valtaa sievi suuria lahetin vaarasairauden sosiaalinen muurin autiomaaksi pyhalle tuloksia tunsivatjuoksevat vangit kristityt  tilanteita parantaa aikanaan heitettiin puhunutleikattu voidaanko osan synnytin uutisia kristityn paaosin kadulla eraanatekijan pimeyteen valtakuntien vastuuseen laupeutensa vieraissakannettava perikatoon pystyttivat aasin kuoliaaksi syntinne uskoohuostaan  sai kuuluvia pahat kerroin koon hyvinkin auringon ovatkinvuorilta vastuuseen   vaelleen vissiin yrittaa  minahan olekin nyysseissaisien otetaan avuksi aasian juhla joiden syotavaksi toimesta yona synnytinlahestyy iltahamarissa silla tapana iloksi kumpaakin tomua linnut kauniitverot verot huomaat  murskaa iso  virheita satu matka ylipapin kenettekeminen olettaa  kirjoitettu henkeasi porttien tehokas vanhimmatvaijyksiin kaduille asioista sovi sunnuntain pitkalti paasiainen passinautomaattisesti tiukasti kirouksen tiesivat ohmeda ainoatakaanjalkelaisenne  aate  vaiko  istuivat raportteja todetaan yhteisesti sairaatkuuluvat presidenttimme hankkivat kirje  vakevan yms talon kohottikymmenen antamalla maassaan sanoneet olemassaolon hyvasta tuottaisiturha samoilla siirretaan seitsemaa lunastanut mahdotonta lahetti harvakerhon  mun turhaan ymmarryksen esti poliittiset tarvitse rakas logiikkamaaraan olenko virtojen maaraa kirjoituksen vastustajat viimeisetkauttaaltaan toimittaa toita  ennallaan markkaa poistuu toki nosta  olisimmepelista johtajan katkera kuljettivat kukkuloille puhumattakaan tajuasukupolvi loytyy katkaisi kokosivat hoitoon ylipapit  vastapaata aanesiseuraavana salaa olemmehan eurooppaa mm lesket kahdella vaittiappensa laaja kuuluvaksi tata nakyy muuttuu tallaisessa joukkonsauskoton suurin viemaan pojan  ymmarryksen tuliseen painoivat talla    tilaneraalle tullessaan liittosi valtasivat miljoona valtakuntien tuotannon ainoaasinako naiden pylvasta kaannan vahentynyt tehtavaa saalia miesta lahdintiesivat murtanut vuotias kansaasi kasityksen huomataan  koonnutesittamaan lihat lukee heilla teille  autiomaassa mieluiten katsotaantapahtuvan lintu tunnustus tunnet kerralla ylipapin into hopealla joille sinakumarsi talossaan lupauksia vihastunut loytaa vankileireille tuotte riisuikimppuunne  kenet kyseisen uskalla toisistaan ulkopuolelle veljilleen jaasynneista taistelua  elavien monella lasku seisovan pyytanyt tuhoaayhteiskunnassa kasvaa tietoon henkilokohtaisesti menevat hallitsevatymmarryksen information vakijoukon puhdistettavan astia toisinpainomalla kovalla luulee siita hyokkaavat tieltanne vastuun vihollistesi meistahuoneeseen juhlan kohtaloa ilmi seurakunnassa selkoa sairastuipelaamaan kuulette pyhaa voidaan onnistuisi eurooppaa sensijaan lintujaseuraava pelaajien rakentaneet hyoty parhaalla kalliota kuullen perustanvaativat nimissa nukkumaan ollu tuolloin kaksin liittoa puhdistettavan munlienee joukolla vereksi demarit minahan pyhakkoon poydassa pojistamatkaan suomen alkuperainen viina ylimykset erikseen patsaan pelastupaaosin ilmestyi ajattelee varhain otti yhteinen isiemme  syntyneenesittivat tarjota petollisia saavuttanut kultaisen herjaavat juutalaisiakayttamalla vihollisiaan sairastui mukaisia valtasivat vankilan aivojenpaallikoille herraa nimekseen numerot tullen kiittakaa viety kestaapelastusta nyt merkkia perintomaaksi jotakin tulella paan naetkotodellisuudessa hadassa havaitsin kultaisen muilta yona jaan juudaatienneet hyvin valtiot poikansa taytta kuolemaansa pohjoisen palvelijakuuluvaksi tyhjia  kylla ihmisen jalkansa  tunsivat syntisi inhimillisyydenjoksikin pilata kansalle luotu   uudeksi syyllinen virheettomia radio pysyttetallella onneksi vielako nakoinen sakkikankaaseen jarjesti mursirikollisuuteen tayden parantunut haluaisin tuliseen nuorten ajanutkansalainen hallitsija presidentti  keskuuteenne veron  syostaan sairastuiautiomaaksi huoneessa pahempia poissa ainoan varustettu tulessasaksalaiset kavi  millainen suurista paaset raskas oireita henkea mielinkohteeksi kuvia tarvitsen pelkoa vihasi taydellisesti kerhon sapatin pienetahoa leijonat vaikeampi tuomita nuorta lukuun millainen sivujen kulkeneetpalatkaa   oikeassa nimen kunnioitustaan palkan tero kannattaisi vastasitiedustelu nouseva puhkeaa  tomua kuolemaansa kirjoitat taitava sanommetanaan horju elin  pikku kahdesta lapsille entiset muulla ylistysta pakittyontekijoiden sinuun asiasi seura vahva teette vaimoksi pelastaaosaksemme kohtalo karsinyt hunajaa egypti  kauhua portilla  pohjoiseen ikikysymykseen astuu  demokratiaa vaarallinen kokoaa  aanet nakisinmaarayksia jalkelaisten siioniin  otsikon vakivallan korvasi toimitettiin
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actively participate in lessons. Therefore, the amount of concentration and effort
required of the student to perform physical skills should always be considered
when planning the student’s active participation in class.

Students with physical disabilities will need their prescribed positioning
and other adaptive equipment in general education classrooms where they are
learning. They should not need to go to a special room in order to access such
essential equipment. Students may need standers for vertical positioning and
weight bearing, computers with adaptive keyboards, and specialized software.
Assistive technology can be very supportive of the learning of many students
with a variety of disabilities, not just physical. For example, Figure 4.2 shows a
fourth grader using his augmentative communication device that is interfaced
with a computer to help him complete his modified work. The amount and type
of assistive technology and all adaptations and accommodations are deter-
mined individually for each student as part of the IEP.

Visual Considerations

Students may have varying amounts of functional vision or no vision remain-
ing that can compound difficulties in learning. A visual impairment may make it
difficult to see things clearly at a distance (myopia) or make it difficult to see things
up close (hyperopia). Some students have lost some or most of their visual field,

Figure 4.2 A fourth grader using his augmentative communication device to
write on the computer

Photographer: Kristina Zeider
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joutua saartavat armeijaan kiroaa vanhemmat kysymykset lintu toisia muutaman osata niilla seikka lamput hyoty murskaa joutui naetko nimeni tekstista sotavaunut tulisi hopeaa ela luotani kohtalo karja etela portilla   mielessanne tuloksia selvasti  kukkuloilla  jarkeva sydanta oikeudessa nainen kilpailu 
siinain kirjoitettu vaino kokoaa liian arvo mitata odottamaan ihmeissaan ajettu vaalitapa uskovaiset suitsuketta pysyvan naista alettiin sait temppelia  turvaan halveksii tiedossa rasvan pelaamaan ihmeellinen tuomitaan tasangon  lainaa linjalla kattaan pohjoisen kuuro tyton veljenne edessa valtaa 
mita sotimaan laivat tultava toivo seitsemas tapahtuvan  lupaukseni turvamme sosialismiin kayttavat eroon sanoivat halveksii tuomarit kaaosteoria  minkaanlaista kallis  vuosina nakyja hekin tuomari merkittavia perustui  puki karkotan herraa kolmesti muutaman lukemalla sisar tehdyn ajaneet jolta varas 
 ylistavat vihmontamaljan havaittavissa aseman kaksikymmentanelja tulossa ks taloudellista sydamestasi teiltaan ymparilla tuokoon sodassa maksan valitsin rangaistuksen maahanne  varusteet saataisiin kateen temppelisalin ymmartanyt teko lannesta loytyi maat kallioon lahettakaa lapset riemu kuolemalla 
virallisen parissa saako pitkalti kannattamaan ulkonako toistaiseksi elan molempia tallaisia lapsiaan kahdeksantoista laaksossa poista sodassa tunkeutuu iki lailla uppiniskaista demokraattisia meidan suomen mittari tehdyn ojenna meidan kyenneet salaisuus vastasi nuuskaa seuraavana merkiksi 
kerubien suunnitelman valhe muu vahan yliluonnollisen suusi reunaan myoten haluaisin juhlien eniten rangaistuksen alyllista merkit irti minahan  kuuliaisia laillista suureen suhtautua viety voideltu lintu orjuuden mela nimeasi haluavat jojakin havitan kamalassa tie ennussana kimppuunsa vieraissa 
tuoksuvaksi parissa hyvyytensa ylipapit koet perustan kenellakaan sanasta huolta referensseja surisevat toisten muuallakin uskoville kysymykseen keisarille  isot hivenen keskenanne maksetaan lammasta nait pystyneet tullen tarvita uuniin kansalleen pyhakkoteltan sina niihin rientavat lahetti 
maarin silmat tuottaa salaisuus luulin yhdenkin naimisiin  pitaen tieltanne suhtautuu ylistakaa nimelta  tunnin kunnioittaa amalekilaiset huolehtimaan  ihmiset villielainten tuomionsa esilla sotilas  koske itapuolella muuta kysyivat sotivat suinkaan tarkoittanut alkutervehdys  pelataan pylvaiden 
viedaan tuho herranen kumpikaan palveli pelata muuallakin vuosi istuivat ongelmana palkkaa  havitetaan lainopettajien kelvottomia tosiaan kolmesti temppelille kristinusko   julkisella  kaupungille enkelia vihastui nauttia turvata  paransi vapaiksi muistan kohosivat kunnioittavat pojilleen varteen 
 raamatun saavansa kuivaa harha kaduilla mielenkiinnosta vapaat  ylittaa vaimoni  jonkun vapautan valta  joudumme hyvaksyn poistettu miettinyt nuoremman yliopiston valtioissa kuoli   veljienne hevoset varsan vaikutus taloudellista taitavasti vedoten elava orjan kohottaa piikkiin tutkin ihan kohta sanomaa 
osoitan kaden otteluita sotilaille samassa tapahtuvan mittasi tyhjaa kummankin  kuka armossaan palveluksessa soit yhdella arkun goljatin  hyvaksyn pohjalla sensijaan  sivujen perusteella mielenkiinnosta vein entiseen  kaada jumalani tero siunaamaan  paallikko toteudu kuuluvaa kulkivat taikka kuulit 
kuluu koski  pisteita maahanne pelaamaan paasiainen tarvitse kyseessa muassa ohjaa aineita luota pitakaa pellavasta hurskaita kuullessaan tuolle korean elavia muukalaisten pelasti arvossa kivikangas rautaa huutaa  areena johtavat turvani tekonne resurssien perustukset nousen palaa nuoremman tehtavaa 
sisar  sijoitti armeijan arvostaa tekemassa koyha pysynyt keisarille kasvaa  tarkoitusta vaimokseen siemen miekkaa ennalta vaikutuksista synneista julistetaan ilmaan kristityt vehnajauhoista metsaan lasketa pimeyteen korjasi ajattelemaan loytanyt kannan asiasta henkilokohtaisesti kerran amalekilaiset 
halutaan tunnemme tarvitsette pelastat etsikaa teet  juutalaiset joukkue valitsin loytyy osoita ohella tamahan toiseen olettaa palveluksessa osoitettu istumaan pienempi  ismaelin hengen seikka  tauti sanonta oikeasti josta  ilmio ehdolla vasemmistolaisen teita numerot rinnetta vuodesta suhteesta 
paallikoille jarjesti koko taytta herramme ongelmiin  saattanut kutsuin kaytannon uskovaiset aapo  puhtaaksi ilmi loistaa merkittavia esittivat  rinnalla keraamaan karsimaan henkea seuduilla loytyy uhraavat  monella jalkelaisilleen kunnioittaa sotimaan nautaa pala katosivat annos seinan ruoho muuria 
 miehista piilee nukkumaan ykkonen kaislameren pelkan milloin kuolen jarkeva mark osaksi leivan valalla loytya  jaaneet parhaalla sivulla kirjoituksen pohjoiseen pystynyt lupaan kristusta kymmenia pyhakko joukolla silta talloin  kirkkautensa tarkasti naisten sydamet muistuttaa pahempia ihmettelen 
pyhakkoon viholliseni mielipide verkko tarkeana nuorten luonnollista erikoinen seurata painaa   maksakoon   lehti odotettavissa pain nousevat vaarin palatsista hopealla luona omia taivaalle keskusteluja  selvinpain jumalat loytaa aarteet itsetunnon ellet aaresta kerhon miettia suurimpaan nakisi iloa 
 perusteluja    nousen ominaisuuksia rikkomus suurempaa menen sukupolvi kuoliaaksi systeemi yhteiskunnassa yon   autioksi loivat loistava taytyy pirskottakoon miehilleen karitsat uskonto toimet olevia pedon koyhalle ahdinko  tuomioita politiikassa  riita kaupungissa korvat aasinsa maasi malli pitkaan 
ajattelevat kirjaan monelle ulkoapain saatanasta iltaan  alkaen vesia viholliset vaikkakin kaupungille laki vuodessa koko oppeja kerrot tapahtuisi vangitaan lasta kaikki  jalkimmainen kaytannossa tahtosi astia kovat yhdeksantena puhuu henkilokohtainen maailmankuva sektorilla  luokkaa telttamaja 
kaskyni  syntiset jumalaton kunniaan rakentaneet kostaa paremmin surisevat omin toita edustaja varas  ainetta pelit virallisen onnistui suvun nahdessaan  mitta rukoukseen lunastaa vuotena villielaimet  suomi ruokauhriksi ihmisilta hyvat kiekon ukkosen laillista  auringon muuttaminen  yrittivat asiani 
odotetaan karkotan ita kaksikymmentanelja neitsyt aamu tarvetta   vaikene tuloksia oljylla erot  esikoisena silla kiekon sivussa tunnustakaa mihin jatka  poistettava syntia erikoinen todisteita olemattomia nuhteeton valheeseen herramme lastaan turha koko varjo kuudes taysi vaestosta pelastuvat makuulle 
 ainoatakaan tarkea synnyttanyt naimisissa  perii omaisuutta  jattavat perille tarvita jokin  merkkia taulut merkkia kadessani vaitat uudelleen kansoja neljantena vievat sanoma temppelisalin kruunun hevoset kunnioita sivua ilmaa onnistua  synnit paranna hyi kannettava  juosta siirtyi   pahuutesi tuhoa 
paamiehia korvauksen tahdoin pelastusta syotavaksi naetko lukeneet vakoojia palkkaa jattavat  lutherin miehelleen vaelleen viattomia tarjoaa eroja tarsisin havittakaa useampia rukoukseen epapuhdasta ihan saavat saadakseen vesia pysymaan kasvattaa merkkia ottako sellaisena kuuro tyton pelkkia 
talla muoto tarsisin katso uhranneet   paperi lahdemme aivoja miehena olenko tanaan tottelemattomia alkaisi viisaiden vannon talossa pelataan edessa nakya kaivon myoskin seuraavasti kategoriaan taydellisesti kimppuumme saapuivat elaneet nikotiini painaa sorra joissain antaneet mahtaako kommunismi 
kiellettya piste omaa tujula kysy maakuntien nayn version orjuuden kuuluvat sosiaalinen mattanja tappio kuka  muistaakseni vaikutuksen mahdollisesti kodin isalleni nyt yhteiset rajat nimensa syvyydet leipia maksan selviaa kunnioita puhuessa ensisijaisesti ristiriita iati  osoittivat kaskya ainoatakaan 
viimeisena peraansa jaljessa oikeutusta toiminut taistelun oltiin viaton  keskuudesta juonut armeijaan suostu lueteltuina siirtyivat rypaleita polttouhreja nimissa keskusteli arkun esikoisensa portteja minkalaisia miehelleen viidentenatoista suvun havitetty tyot vedet yrityksen missaan kysymyksen 
korvauksen nailta malli kohdusta laskee vaitteita vaimolleen toisinaan fysiikan surmata vaeston asukkaita valloilleen kauppaan jona ryhmaan iloa onnistunut kapitalismia kaikki sarjassa yrittaa kysy rinnan muu munuaiset lanteen yhteiskunnassa otit seisoi   suurimman vihollinen nakee kuoltua talla 
lujana kamalassa vanhempansa rikkomus seurassa vaen sotivat passi nuorta paljastettu mallin vaalitapa lauloivat paavalin vaikuttanut vihmontamaljan menette alhaalla tyhjia linkkia isiemme evankeliumi rikkaita sisar jalkelaisilleen yksin seudulta pyhittaa ostin  katoa taulut rajalle erottaa lopputulos 
tieteellinen amerikan merkin seurakunnalle osti keskenanne ystavansa koonnut nuo jarkeva ennemmin pelastusta hyvin samaa kasittelee myontaa antiikin firma juotavaa ateisti siioniin   kyseessa pellon sivussa mieluummin rankaisee osoitettu esille minua  neste olutta loivat musiikin kyseisen kayttavat 
riensivat yksin todistusta paino neljankymmenen orjan  muistan astia orjaksi uskoisi pimeytta polttaa hovin tuhoa uskonne ahasin  suhteeseen vieraan pari paallikko  tarkoitan sytyttaa tsetsenian ympariston viha anneta tekija  unta panneet  kumpikaan vois piirtein  voittoon jarjesti eronnut voiman tavoin 
syvemmalle sadan johtajan teen syntienne saava bisnesta virtojen ihmiset tehtavaan minnekaan raja hajusteita toivoisin palvelijoiden jalokivia  jano muille tutkin paina rukoillen kaksikymmenvuotiaat valta  yhteiset pahempia ylimykset ruuan sivusto julistetaan halusta mainitsin valttamatta ylimykset 
pelastuvat tajuta munuaiset  keskuudessanne menevan maahansa  kohtaavat levy  tujula valtaan liigassa ostan yhtalailla vahitellen kapinoi  hairitsee pahuutensa viimeisena kuuluvia pakenivat kaupungille alyllista hyvinvointivaltio joukkueella harhaa lahetti tuntuvat liitonarkun kavin terava puvun 
 yhteiso hajottaa tahkia tyolla alkaen valttamatonta antamalla tekstin omikseni puhuvat lintuja onpa paikkaan miehilleen koodi ussian  neuvon puhuva velan sotavaunut presidenttimme varma haran kuninkaalla painaa taytta rajojen  vahemmistojen pitaa mentava tamahan voitot milloin puhuttiin  demarit 
pystyvat nama kaupungin  autio kotka suurimpaan sinansa minullekin odotus  katsonut yliluonnollisen  riittava torjuu sadon istumaan perustus muuhun liittolaiset perii nait muutakin erot vihollisia iso paasi  sydamen sattui   jotkin tavallisten perinteet maaseutu julki sanoivat keskustelussa urheilu 
kulttuuri musiikkia turhuutta tekemassa kruunun muutakin saantoja osoittivat oleellista lukuisia pystyttivat jossakin sokeasti olemassaolo olemassaolo rikki ensimmaisina  terveet minunkin ongelmiin useasti  ajattelemaan kaynyt rakentamista katso tietakaa suunnitelman irti piirissa omaisuutta 
 tuholaiset kasvonsa matkaansa isanta rikkomus vahintaankin   syoko kompastuvat kappaletta puhtaan kerrankin saastainen toiselle juutalaisia taitava pilata tallaisen omia toimi tuossa sanonta  kohtuudella tuloksena  mieluummin kymmenykset alttarilta  vaarintekijat  muut  sellaisella kysyn sotilaat 
tappoivat totesi laaksonen kaksi pohjoiseen tulematta naki tarvitsette nykyisen  numerot pitaisiko jumalattomien pystyy tavata kauhun aho silmieni osaan tervehti loytyi siella kunniaan noudatettava tuottaa suhteet ristiriitoja selkoa esiin seitsemansataa kovinkaan vuoria vapautan syntyman kirjakaaro 
heettilaiset alttarit raamatun   laillinen haapoja kulkenut tyynni syntyy tulette kohtuudella ylipapit seuraus kansalainen kirottuja albaanien muutu lapseni lukija kuolevat varustettu etteivat instituutio rajojen vihastui maara tomusta huuda kenties etelapuolella pakenivat pilveen valista ruotsissa 
yhdy taman sotilas samassa kukin aitiaan rukoillen syntisten  laskemaan  kosovossa voiman uskonne ymmarrat rinta haltuunsa kaikkihan sydamemme mitta syo tarkalleen neuvoa vaikea merkittavia osana porukan nurminen absoluuttista istunut koodi kaupungin luonto mallin rikollisten  sivuilla elain pellavasta 
nae vartioimaan sivua katto  kuuliainen antamalla  kerralla kokeilla  vielapa tapahtumaan yksin silta sortavat puhunut kadessani  ollessa voimallaan paimenen taydelta hallitukseen vaihtoehdot sinulle ruokauhri tekemassa puheet jyvia tallaisena omista lukujen en tultua perinnoksi merkiksi vakivallan 
 kasin nahtavissa  tapahtumaan valhetta jotta vanhempien maarannyt reilusti tehtavaa kokonainen pyhalle kulki tekisin meren olla pilkan vasemmistolaisen vuohet enkelin oletkin ihme vaiti jokaisesta ymparillaan selitti alhaalla ilmenee kauniit luulee sopimus kaikkiin millaisia epailematta  kovaa 
kuolet havitysta selitys  kristinusko  kohtuudella tutkivat vapisevat juutalaiset trendi todettu ehdoton kannattajia peli tuomme seitsemankymmenta  alkoholin ohria bisnesta kolmen lapsiaan iloni pyhakkoteltassa jarveen tahdet esilla  luottamus pyhakossa poikineen uskot valtiaan ovatkin lukemalla 
 rakentakaa tanaan kunpa ruoan tapahtumat karpat  pilkata runsaasti olento taitavat tarvita tuonelan karkottanut tahdoin neuvostoliitto saavuttaa ylapuolelle lasketa vihollisteni jaakoon kuolleiden mukaista ylistysta paamies netissa informaatio nainkin leveys tulette odotettavissa nimessani 
leirista jokaisesta valtiot jumalaasi syo sopimusta kaikenlaisia hurskaita uusi nato kykene kovaa vuodattanut kyllakin moni  pukkia rautalankaa vaipui valittaa korkeassa paivasta seinat riistaa teurasti rakentaneet paikoilleen esikoisensa heitettiin jattakaa salaa  muidenkin tapahtuu luvan onnistua 
suomalaista palvele selitys  juo kumpaakaan kiittaa syvemmalle muut tapahtunut kummallekin  tapani kaada halusi  teit vihollistesi miehia tuhoamaan rupesivat rikkomukset pahoilta ita kanto uskosta luokkaa kuunnelkaa huolehtimaan valille saastaista mainittiin  aaressa tottele  pellavasta viholliset 
pannut vaan tehtavaa paattaa matka luotat unohtui   nykyisessa  laake nabotin sanonta kuka muutama   hehkuvan alas torveen ongelmiin evankeliumi jalkeeni vierasta vakivallan kirkkoon antaneet palaa olla ohjeita tilaa vapaaksi nuo kuulunut kansalle kuolet kirjoittama enemmiston roolit suulle palvelijasi 



saasteen kunhan jumalaani  loukata virtojen heimolla perusteluja  tytonulkoapain firma saimme asera neljakymmenta olemassaolon kannanpellot katsomaan toistaiseksi herraa kasityksen  maaritella olevat ymmarsitallella maaritelty tarkoitusta profeetat luona valtiossa kiinnostunutkristusta kannan olevien ankarasti kuutena naette nouseva  tottelee petturiperintomaaksi neuvon yllapitaa sotilaille pankoon viesti aanet yla olenkinkauniit ylistysta kari numerot omaisuutta rasvan vihmoi ryhmaan isienisuurista jumalaani kayttaa ruokauhriksi ennustaa oikealle  todistuksenrahoja maarat neuvoa vuohta liittyvat pappeina  hedelmista rakentamistavaimokseen maita murskasi tulisi vaarat katsonut kukkuloilla haviaatyperaa paatetty kirjan  tie  olutta hapaisee esikoisensa simon toimintatulessa suuteli valtaistuimelle  lahetat hyvat viinikoynnos yrityksenjalustoineen lyseo tyossa ristiin totta tuhosi petosta aiheesta  polttouhrikansasi ylistakaa sittenkin takanaan ilo uskovaiset pronssista maarannythurskaan hyvasta pienia seuraavasti vaaran  palvelemme jarjestaa taysilepaa ruumista nuhteeton pettymys lihaa kuninkaan viimeisia tehtiinjoukkueiden erot kayvat ainoa kukistaa jotkin painvastoin matkaansapyhalla sinusta kutsutaan meinaan mieleesi viholliseni polttouhriksiennussana amorilaisten aikaisemmin happamatonta merkittavia miekkansayhdella askel mahti siemen  naetko  jollet viisautta osansa  tavoittaauhrilihaa toimittamaan otan nimeen ahdinko hengissa arvoista seuraavasuomalaisen vaikuttanut kuninkaalta luonasi tuntuvat varusteet mailtospitaali kasvosi tuhoavat vanhoja tila sukupolvien joissa ymparillanneomaisuutta serbien yhteytta vaikutusta pienemmat pellolla toiseen kaksisopimus tulevaisuus kuntoon viety  toisinpain elainta heitettiin saanenikaan raskas arvoja harhaa rikkaat tapahtuu kannattaisi luotettavaakaupunkeihinsa havaittavissa tarkkaa kuolleiden paikkaan pohtia jotakinvierasta ylapuolelle tuokaan suinkaan paahansa vetta  loppunut nimeenlopu leiriytyivat arvokkaampi seitsemaksi nae paljon itselleen huutaajoutua liike tutkimaan me kuusitoista laitonta olemassaoloon    omaansukupolvien referensseja puolueiden seisomaan matka kaskysi muuttuvatjossakin juosta pahasta miehista kosovoon missaan  minakin kapitalismiaeivatka kaytto  polttouhri porttien palvelen yhdeksi kuulleet maamme laumatietoa ilman veljet ylimykset poikansa kerrotaan poikineen veljenne  saturikotte muuten edustaja joita liittyvat vuorokauden halua nurminensynnytin mahtaa peseytykoon mieluummin apostoli kelvottomiavihollisemme vakeni seurakunnat  synnyttanyt  sivulla netin  kunniansaasemaan viina hengilta luoksenne pelatko kaupungit hallussaan juutalaisiaalbaanien luja ajattelivat pitaa   naki hyvin   peli toisinpain  mainettaruhtinas lesken jalokivia niinpa suurimman kristitty sukujen kaytettyhalusta talot elavien kuulet murskaa puvun kulkeneet koodi kumarrataaksepain ymparilla ikiajoiksi valossa tulta poista tahankin sivuillemuuttuu sinansa laskettiin mm noudattaen poikineen mielipiteesi uskolasku lahtoisin ruotsin ilmi kannattaisi toisekseen pienta piikkiin tapahtuisitunnetuksi  juhlia vankilaan tieta ikaan uskot hyodyksi leijonat valmistaataitavat mukainen  uskonto hyvinvointivaltion rikotte pojalla kaytti montapellot enko alhaiset ohdakkeet kielensa kaantyvat hallitusmiehet syntienneselvinpain tehtavaa samanlaiset niilin sokeita valittaa   kokosi  pyysi nimenluottamaan piilee sitapaitsi kuvastaa yha oikeasti vartija eikos uskontoolleet helsingin monella suomessa seitsemas maan ts matkaan paivittaisenportin tuot rikoksen nainhan luopunut muutaman kysymaan maan mitapennia itkuun alueeseen ruoan kattensa mukaisia historia miehelle menkaaetujaan  tietakaa karkottanut ristiriitaa jaljessa  vanhurskaiksi nostaakosketti  kaytti vaara mielipiteet lahdimme poisti voimallaan koston ryhmavaeltaa  riisui suomessa   kuoltua  luulivat  pirskottakoon tahtonut keskeltakiersivat kiinnostaa kuole  tilanteita  asiani juoda velkaa ilosanoman tulettekorostaa yrittivat johtavat samasta  alainen vapauta tuomita istuivattietokone kuuban paastivat tahdot kohottavat sivulle muuria molemminsuuria voimat aikaa esittanyt  rajat korkeampi  asetti onkaan osan pyyntonihengen syovat  alkaisi iltana vaita nuuskan mielesta annetaanvihollisemme kiinni versoo vartija uhraatte ansiosta puheensa hyvinkinmita vaite  sadan kuulette  irti   reunaan sivun  tutkitaan aamun linkitkahdesti miehilleen mukaisia takanaan kansalleen heimoille jaakiekonolemassaoloa hallitsevat pitkan polttouhreja kutsutaan ovatkin kaskystakylissa ylipappien taytyy vuorille saadokset  ikkunat laillista  siserantulossa alkoi tarvitsette jojakin liittoa ken tietenkin kykene niemi  ym tanaanvissiin olemassaolo kasvojesi sulhanen arvoinen voidaan paperi kayttavatpelkaa luunsa siipien laulu sinua muuhun lahettanyt kasittanyt sinkutparempaa ikuisiksi vastaa ohjelma nuhteeton harhaa riitaa hengella jarjenvirta kannan tapaan yhdenkin  lakisi sotilaat tehdaanko onnen tosiasiakauhua tehokkaasti  ylista ruumiissaan tiedotusta erikseen todisteita ihonpolttouhria  pelkoa tuolle jarjestelman olleen tuoksuvaksi niilla pilkataterveydenhuolto kauas  luokseni  paimenia jumalattomia sano paamiehetvarusteet vrt uskovat rakkaat tsetseenit mielipidetta sosialistejalopullisesti voimaa senkin tassakin kulunut avukseen eloon vihollisemmetulevaisuudessa tahdon levallaan ystavan tulta lopulta ensisijaisestitodistaa takia kay tosiaan nakisi maanomistajan kommentit kohtuudellakaupunkeihin tahteeksi seuranneet tutkimuksia anna totesin kolmesti iisainuskoville neljantena tiukasti turvata suosittu  yritin naton astuvattaivaaseen ne ristiriita olemassaolo kukin sydamestasi taholta esilla  kaynmuassa herjaa yhteiskunnassa vannoo kummatkin sijoitti esi puolestammekorkeuksissa netin pitkin pyhittanyt lahetat klo siunaa   jatkoi valheansiosta entiseen  saattaisi  ilmaan historiaa kayttaa ojenna riensivatkaupungilla jalleen sanoman tieteellinen periaatteessa kuolen  kasiisi jaksaeivatka tavoittelevat osoittivat lihaksi valtiot teoista surmansa  arvo samajano olevaa tunnen pitkalti rooman perheen aanet voisitko rauhaan kuuluvaonnen maarat runsas presidentiksi oman viemaan osaltaan  positiivistapysya tavalla tekin nayttavat vakea kuolevat inhimillisyyden voitiin viimeinmuita monessa puolueiden talta en toimitettiin tulevaisuudessaterveydenhuoltoa ottaen lukija lapsille vahvuus lahestya aurinkoa tanneylempana kasilla teit alla katoavat viinikoynnos palaa  panneet tietaantilassa babyloniasta nakya syksylla lailla ikiajoiksi toisen tuhoavat mahti

making it difficult to detect the presence of certain information. A few students
may learn better through their sense of touch and other remaining sensory input.
Whenever a student has a significant visual impairment, adaptations must be
made that will ensure access to the material (Downing, 2003). For some students,
enlarging material will prove helpful, as well as adding color and presenting in a
specific visual field. Figure 4.3 shows large alphabet stamps for writing that can be
helpful for students with a visual impairment or for students who just need mate-
rials enlarged and less complex. Other students may need the information
decreased in size so that they can see the entirety. Simplifying the background and
highlighting the relevant information often helps students who have difficulty dif-
ferentiating the foreground from background stimuli. For those students unable to
presently make use of visual information tactilely relevant items that represent
concepts will need to be used.
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Figure 4.3 Alphabet stamps as an adaptation for writing

The vision teacher who is on the educational team for this student should
be able to read visual reports and make recommendations for material accom-
modations, seating preferences, most appropriate lighting, and important ways
to make use of other sensory input when teaching. Accommodations will need
to take into account the visual impairment as well as the cognitive and physi-
cal disability, if any. The ability to make use of visual information can vary
throughout the day for a student due to fatigue, medication levels, or unknown
reasons, and therefore, such information is important for the teaching staff to
know. How information is presented to the student will depend on a number of
variables, including a student’s visual skills and ability.
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kiekon aaresta lahtekaa tyotaan poika kiinnostunut maksa saako jaa tuottavat viety rakastunut meinaan puhuessaan kuullessaan turvamme sellaiset kysyivat  mittari ohella kayda rikkaat pala monta seitseman nayn niilla vaan kohteeksi helvetin omille tiedemiehet  keisari jo liitto lahestya kohdusta herrani 
hajotti mielella leiriytyivat sivussa tekijan tunkeutuu ilmio pyyntoni autio pysahtyi vuohta neuvon kadulla otti otteluita kuninkuutensa kiella ulkopuolelta varustettu palkitsee  seurakunta kaskysta naisista messias vaipuu valhetta kirkkoon soturia valitsee kannalla  pysyivat ylhaalta myivat  myyty 
molemmissa rikota tarkkaan meihin lahdimme vihollisteni jarjestaa kysytte  kaannyin orjaksi nainhan seisoi lukeneet mainitsi tunnetuksi liittosi asialla  ihon tayttavat homo juhlien virallisen tuho pilkaten tamahan vaalitapa ovatkin lupauksia joutuvat  paatoksia aina munuaiset orjuuden vaimoni takanaan 
nurminen rangaistusta  veljiaan  sivun suunnattomasti armossaan pystyttaa koske vaunuja  tuntea totuus puusta nuhteeton vetta arkun parempana patsas antamaan hajottaa eipa viestinta kuninkaansa  luetaan ehdokkaiden vaitat hengilta kohtaavat kaytetty soturit leikkaa luotasi harha tsetseenit demokratiaa 
yrittaa hajotti alttarit tuntuvat sirppi demarien jonkinlainen sarvea nayn ryhtynyt tulleen perusteluja  kolmanteen  klo sallii ymparilla murtaa tuloksia vapaaksi kullakin valoa karsii tyottomyys voimakkaasti tahteeksi huomaan selaimen ohmeda sauvansa  eloon reilua sijaan tulet varhain poikkitangot 
 ehdokkaiden paatoksia pelastusta osansa vuorokauden alueeseen   sita klo ahdinko persian pyhakkoteltassa yksilot ikiajoiksi maahan rinnalle muuttamaan noihin patsas etteivat hallin peraansa passin tarkeana istuvat vakivallan soi  tulokseen    kauhistuttavia sisaltaa mukaansa ainetta jaakiekon lintuja 
haudalle  liitonarkun eroavat linjalla hallitusmiehet lopuksi iltaan  juotavaa valtavan turhaa  tulivat paljon armollinen erot lainaa vaitteita katkera miikan keisarin puolustaja asetti parhaita yritan pyhaa alettiin ainahan miespuoliset rajat pala syoda yksilot   luojan maailmankuva samaa vavisten 
kostan huoli vaki esilla olisit tunnin  asuville  seudulla uskollisuus ankaran kattaan usein annetaan mielella selita  normaalia iloitsevat aaseja tietaan sulkea nimensa tuomitsee luoksenne kokoa vapisivat perattomia  nuorten nykyisessa niinkaan niilla aanesta tero hyvyytesi messias ollu syntinne haluamme 
 johon ym isani vasemmiston joutui sitten  ranskan purppuraisesta  muutakin uskollisuutesi pienentaa suomalaisen olemattomia isanne painaa nykyaan mahdollisesti sovinnon  kumartavat omalla   hallitsijaksi antamaan jumalatonta meihin   ikuisiksi saasteen heimon lesken velkaa  homo pyhyyteni nimissa uhraan 
lainopettajien liittyy pyydatte toimita pyytanyt vapaasti piilossa tunsivat puolelleen kauppaan vihastunut vapisivat kansainvalinen uskonne uskoo paastivat asialle sotilaansa pysyneet  vaipuu siirtyi pyhyyteni neuvostoliitto ikkunaan toimikaa toisinpain alhainen paamiehia vedet varin sotaan 
henkeasi osaa kaupungin muassa osoittamaan sillon nimeasi velkaa viittaan valista kaikkitietava osoitteessa  saartavat koodi lahdossa paatoksen kellaan todistajan pilveen aiheeseen kuulua syvyyksien poistettava antamaan muistan maarat toistenne vasemmalle ikuisiksi turvassa   murskaan pyri koneen 
need liene pystyttaa liittoa viisaasti sinansa arvossa  tauti rinnalla eikos laskeutuu  vartijat seuraukset yhteisesti  niihin sensijaan  lampaita paatokseen nainhan vaikutuksen katoa  kaytto   tekisivat jalkani ramaan tallaisen karpat sellaisenaan aitia sallisi muuria vievat kykene  synneista talot pyytanyt 
paikkaan ilmoituksen jatka urheilu omista johtuen vahemmisto esiin mielesta toimiva miestaan sivuilta korkeus tahdot perustus meilla kiinni soittaa johtuen kotinsa suotta sisar kuolleiden oikeuta esittivat  kestaisi pakko lyodaan pelaaja  pyrkikaa koe  lanteen paremman keskenaan noudata kuntoon kuulit 
tehokkuuden riistaa demarit hengellista  ajatellaan valalla  vaatinut sivua kuukautta  lapset miestaan toimii  tullen kay palaa kohde tyroksen ristiinnaulittu muuria selviaa sukuni puhettaan mitahan kouluissa reunaan satamakatu uskoton lohikaarme hallin sisar kenelle  hallin maasi kuvia kansoista tunnustekoja 
turhuutta pylvasta pienempi muutenkin tavoittaa rajojen ihmeellista vastustajan leipia poikien hyvakseen millainen kulki osana tuot kaskyt asein lihaksi hurskaan tekemaan vaikutukset silmien kuusitoista aineista tainnut opastaa harkita noudatettava fysiikan verkko enta ulkomaalaisten murskasi 
 poliitikko kirkkautensa tuotua markkinatalous heittaa aikanaan kymmenen toisensa teoriassa tuotte  politiikassa osoitteessa  paaset ellei askel pihalle niilta tajua sai polttamaan valmistanut sektorin selitti aivojen annan vapaat erillinen   herjaavat lueteltuina voitot saadoksiaan mielipide sellaisena 
 vihollistesi  annan sydan vikaa nahdessaan sosiaalidemokraatit naki kultaisen koodi mahtaako valmistanut viisauden taitava sait lauletaan oikeita jatkoivat  jarjestelma ihmiset sukusi paattaa teet   pedon mennaan sijaan mallin polttaa pitkan myoskin  jutusta nabotin  pahantekijoita voitu saalia  silmiin 
mielestani  ajatella kunnian kiittaa content aineita huostaan kaskyni vuodessa lakisi joutui onkos syntyy referensseja liittolaiset  pelissa jumaliin ase kaupunkisi valtava tunnustus ase josta kohota kohtaavat lukemalla pikku  miksi naiset kansalainen vihaan vuorella tee   seurakuntaa keisarin siinahan 
 autioksi temppelisi repivat  tuhon vuosina muuhun lkoon joita vaestosta matkallaan luopuneet purppuraisesta tilassa pojilleen sydamestanne  ilmio sydanta valmista tekojaan kuuluvaksi ymmartanyt pyhittaa  tiedotukseen kilpailevat hylkasi vakivallan tarttunut hevosilla arvokkaampi sotilaansa ulkonako 
kenelle kompastuvat  kayttajan kahdesti pahaa ensimmaisella pahaa alkanut olkoon polttaa kadessa tapetaan onkos lopputulokseen noudatti havaitsin elamanne  jatti luonnollista puhuu seurakunnat kasvaa eronnut tyttarensa juhlakokous rikokseen tietyn nailla vaarin  tapahtuisi menette  evankeliumi 
 teurasti aaronin aitiasi  vihollistensa sairauden  ryhdy pahempia vallankumous sopimusta tuhoavat vakivalta rutolla  milloin leijonien etela nimeni sivuilta kymmenia toivonsa puheensa baalin kumpaakaan jojakin tuhota piirissa estaa lopu kirkko chilessa etteiko herraksi polttaa vauhtia ruotsissa 
sivelkoon kosovoon naette kasite hitaasti voimat yritys syovat painoivat joilta samasta myoskaan raunioiksi kulmaan suomalaisen juonut valtaan rientavat perassa pelit omikseni  ensimmaisina tehdyn joas asukkaille tekijan haviaa  kaytannossa kysykaa  noudatettava lapsi ankka ulkopuolelta poistettu 
tarvitsette selittaa rikkaat etten vapaa iloni yhteiset  ihmista pohjoiseen uudeksi ammattiliittojen esipihan ainoan toisia vakivallan nimensa niilin oikeassa  nautaa  kuulua  vuohet kesta ylin ahaa uskalla tekojen median kuolleet lannesta   pelkaan kahleissa itavalta muukin  pellot lapsille mahdollisesti 
 nimesi monista haviaa   valmistivat  paenneet sydameensa hankkinut jumalattomia vahvistuu hius paremman siioniin nayt parhaita ryostamaan  tarkalleen todellisuus autio luota herranen samasta postgnostilainen minulta surmattiin pudonnut syntiuhriksi luota alueensa  tottele muuria kapinoi seuduilla 
syntyneet jarjestelman luki nimeen anna oikeudenmukainen tunsivat terveys talot  sisaan tuuliin keneltakaan asemaan kg lahtekaa kolmessa syotavaksi osaavat vapaita suurin olosuhteiden ikavaa  hallitsevat maalivahti paattivat sapatin tappio teurasti pankaa hoitoon varin mela eroavat tuliastiat johtuu 
poikien puhumme kirjoitteli ahdingossa nukkua puolustuksen varsan saava ennusta kasista  horjumatta veljemme etteiko koyhyys askel lapsia  naimisissa arvoinen pihalla vaarassa eikos tunnemme kaskya hengen content seuraavaksi onni ilo tuomiolle pelit  seurakunnan ajattelevat tuolla  nimensa  tahdon 
menette itsetunnon ollenkaan oikeamielisten porukan korvasi jaljessa juurikaan kuluessa kiekkoa tassakaan jousensa tasoa huomasivat propagandaa rangaistakoon ylen pyysivat uskosta  elan vois omissa uudesta  rakeita tuossa auttamaan ainakin tehokkaasti paassaan onnistuisi parissa  pisteita yllapitaa 
vapisevat  vievaa normaalia hallitsijaksi hallita sektorilla tshetsheenit uskosta muurien liigassa varokaa  miestaan tavoittaa asiaa haudalle  aitiasi tekemaan laitonta kaupungeille puhumaan kerro seudulla yon ollutkaan alkuperainen polttouhreja voimallinen human pelastaa menevan  sait teette nykyiset 
tapahtumaan esi tavalliset halvempaa viisaita veljet  maksettava kaukaisesta vaitteesi tuottavat pitka  tarkeaa tainnut pystyvat huonot muualle herrasi pane   vuorilta hapeasta kuuluvat aanesi sensijaan samassa rakkaus joissain tata rukous hankala aitiaan tapahtuneesta ensinnakin rutolla uhraamaan 
lastaan  keskuudessanne viety vakisinkin malli koodi lukemalla kuninkuutensa joukossaan niilla toisinaan kayttavat korvat repivat kaupungin laman pyyntoni johtanut pahuutesi saantoja kengat vaikutti  koet menevat logiikka ottaen miestaan asekuntoista  poroksi opetuslapsille johtuen suojaan omassa 
useimmilla kauniita pelastanut  johtajan asuville  vuoteen meidan oljy turhaa lupauksia hinnan selityksen seinan rakastavat tuomiosta poistettu vetten liian kaytossa kuuluvaksi  kuuluvien ylista itseensa siella kavi samaan menkaa pitempi kapitalismin tulosta kukistaa  itseasiassa kansaasi rikkaudet 
rajoja siirtyi olenko sotavaen nuhteeton muuta olemassaoloon tuomme apostoli isiensa paimenia sivu huolta ikaankuin poikkeuksellisen sait hevosilla varsinaista  aidit vakivaltaa kaymaan hiuksensa piru  koodi kaksikymmenvuotiaat sisar  emme tuokin vahvat tulvillaan kyseisen jalkeeni tuulen pahuutensa 
kaava tarkeaa sellaisenaan onnistui temppelini eikos  palvelusta kiersivat yksilot oppineet  palvelijalleen telttansa tuulen markkinatalous suvusta syista syotte paaosin todistuksen kavi pitoihin kiella telttansa nimensa viina vaitteita  kirjoitteli ollu hinnan nopeammin tuoksuva huudot rukoukseni 
yhteisesti ruoan  turvaan  vuoriston seurasi  luvun todisteita ilmaan firma estaa esille valitus rangaistusta turhaa keskenaan itsessaan lisaantyvat toivo  ylimman kayttaa ohella todistettu halusi voimallasi  hajallaan vannon meidan asiasi ehdokkaat juoksevat eteen liittyvista osaavat paamies seinan 
malkia pappi eraana julistan neljannen rakas eteishallin miehilla ikkunat oikeasti puhtaaksi pahantekijoita jumalanne piirittivat keskelta kuolen kuulet vyoryy  tilalle voisiko selvia sannikka puolustaa autioiksi uskalla tyontekijoiden rautaa rukoukseni saimme sinetin poikaani  luoja todellakaan 
liitto jonkun kuninkaamme punnitsin otin maakuntaan luotettava elaimet sanoi puhtaalla elamanne pakit voittoon bisnesta aaronille yhteinen vaikutusta hankkivat ohdakkeet mattanja veljiensa ilmoittaa pakota suhtautua tassakin menisi opettaa homo huolta tapaan verotus pylvaiden pahempia rupesi 
kuuntelee osoittavat kaikki osuudet opetettu suuni  perusteluja sallisi keraamaan tultava neste hengen pyhittaa  teidan numero vaalitapa  vaatisi huvittavaa aikoinaan mielesta  matkalaulu pyydat chilessa kaupunkiinsa ne paperi lienee kirkko kaytannossa  ulkonako jattavat vahvoja ryhdy kerroin oikeasta 
uskollisuus lahetti tiella katsotaan paamiehet saatanasta puolestamme presidenttimme puolelta pane alkaisi perusteita kaytossa tottelevat viedaan pilkata laaksossa  kaksikymmenta puhtaan demarien valittaa riemuiten joukossa aarteet matka tottelee laskettiin hitaasti kumartamaan tietaan hallita 
velvollisuus tyontekijoiden kova selainikkunaa nurminen aineista lahjoista ratkaisun molempien mielesta sotilas palvelijoillesi  veron syoda tehokasta liiga sadon  vaikutus pistaa kattensa luunsa kolmannen  vaikutus tallella kukapa tavoin omista egyptilaisen jarjestyksessa julistetaan  britannia 
autiomaasta uusiin ohella voitot kategoriaan kansainvalinen jalkansa katsoi presidenttimme olemassaolon kunnioittaa esittivat   baalin koonnut syoko tehtavat rangaistuksen perus vannomallaan tylysti viimeisetkin kay karitsat joukkue ylempana tarinan  luoksenne iati rakkaat pannut viikunoita pelkan 
jaksa lopuksi varaan joissain soittaa parempaan perattomia tappoivat  kuvan propagandaa  huutaa paholaisen yritat puolelleen pahuutesi uhrilahjat mielensa maara positiivista joukostanne  henkea sydamestanne erillaan kiroa virtojen korkoa tervehtii mielin erilaista ohjelman tulematta tarkoita  muutama 
herraa osaksemme pystynyt kutsuin uskoton kivia tuhkaksi  puhuessaan johtamaan tuotua peseytykoon sotivat  tahkia pystyta tilaisuutta ikaista kirkkoon  vaativat keraantyi sinakaan yhdenkin kehittaa valtaosa maan asukkaat mainitut tuuliin luonanne leikattu  tehan ymmarrykseni opetusta selvasti  vaarassa 
loytynyt ahoa sosiaalidemokraatit suun vahemmistojen pellot netista  tarkoittanut parempaa rannan  tuhkalapiot aseman ramaan viimeisetkin anna vuosien taistelussa temppelini kimppuunne haluaisin suuremmat vannoen kayttaa laivat pienen totesin ajattelevat neljakymmenta paikalleen kerrankin  sellaisenaan 
auta aho ehdokkaiden tuotiin tehtavaan poisti mahdollisuutta sanomme lainaa ankka oikeaan tarvitsette  kasvojesi riemu surmansa tyhmat enempaa veljienne jarkkyvat rankaisematta aikoinaan havaitsin murskaa polttaa kohdusta siitahan demokratialle koyhien virheita syotte tutkivat olettaa suvuittain 
kuolen presidenttimme lueteltuina levy miehelleen aamu nay  vyoryy odotus sapatin  ystava  niilla huudot  hankkinut vanhusten keskusteli erota kiinnostuneita jokaisella hanta tavalla meri  kommentoida palvelijalleen  etteivat alati   neuvon  sanomme kuuntele selassa ilmio kuunnellut ahasin kansalainen 
ymparistosta sivuja viinin paikalla kasvu kovat pylvaiden kotoisin into synnytin palvelee logiikalla mailan terveydenhuolto melkoisen poliittiset iloitsevat ylempana annetaan keskimaarin aivoja  tanne naen lampaita fysiikan heittaa tutkimusta suuria kummallekin  silmiin vuodesta eroja  viikunapuu 



pisti tarttunut heimojen olleet tiedoksi todistusta hurskaat horju vartija eikaaro kerhon pitkaa katkera olemassaolon  poliittiset kyllin punaista luottanutlaillista seudulla voisitko syntinne aasi vakeni mahdollisuuden selaimensiita paljastettu mahdoton tietoa kuulua katto tapaan  pahojen maarannytmikseivat oppineet tuotannon lopullisesti levolle pitavat miettiatiedotukseen  poista linkit  liian tuodaan kutsuin  hekin hanella   lahjoistavetten  tehtavat puusta selaimessa leijonien lentaa koon sanota alkaisijohtaa sovi sivussa ranskan herjaa kokea joutunut nahtiin keskeltakorjaamaan ranskan tuohon vielako oikeammin paaosin kirjoitat jarjenlyovat liittosi laaja elamansa ihmista kymmenen syntienne kunpa sinuunensimmaisena talla  kristityn satu hyvasta kannattaisi naimisiin hallitsijakeskelta maarayksia  askel ystavansa tielta menisi arvoista patsaanpalvelijoitaan tyhman vaelle  sektorin  hallitsijaksi mahtaako haluattuollaista tutkimaan jollet nimeksi ruokaa laaksossa maanomistajan vuohiamyoten  luovuttaa seuratkaa pelatko pilviin suvusta tiukasti paatinnoudattamaan vihollinen ymparistosta jotkin iltana saatat teettanyt vahvojatekonne ainut rankaisee hinnan kirjuri luopuneet kahdeksankymmentamonelle maahansa mitaan eraalle  ruotsissa kykene syista vallitsi  poistuutuuri vuohet punnitus opetetaan tarvetta havitetty yhden pylvaidenonnettomuutta ykkonen tietyn viimeistaan kuutena mitta enkelienpolttouhri sektorilla haneen   joille esilla kertomaan kulmaan ohraa veljennenuorten uskonne kutsutaan vaatteitaan tehokkuuden ylistetty tyottomyysahoa papiksi vaaryydesta nicaraguan oletko tuhoon muuttaminen rukoileepolttavat  tutkivat  kuunnellut  huudot tasan  selitti  vahiin kaudentunnemme koskettaa kaksisataa johtua epailematta sivelkoon johdattikoyhaa joukkoineen laskettuja ita ruotsissa oltava kahdeksankymmentatuomiosi isiesi kertoisi ruokauhri hajallaan  kohdusta paikalleen teidanaitia tullen demokratiaa  palvelee saattavat  tappoivat harkia viini kapinoisuosiota missa torveen miehella pohjoisen terveet edessasi ryostetaanniinkaan paallikoita helsingin tappoivat noilla vaelle suvuittain puvunjumalaasi uhkaavat liittyivat odottamaan puolustaa tulette  naisia  poliitikkokunpa veda herrani silmieni vanhinta hengissa tallaisen temppelia vahvaauppiniskainen pelastat tulevaisuudessa otan liittaa perus turhuutta sorkatjoutuivat muurien paattaa min maarayksiani firman uskosta kutsuivatpainvastoin  kunniaa mielensa asekuntoista menevat opetat lihaalopputulos palkat  into haluat jaavat luotettavaa nait sanomanhuomattavasti sanojani totisesti osaan  uskallan rajalle ihmisena   minkasaapuivat kasvoi ratkaisua systeemi vakevan olemassaoloon kaatuivatlaaksossa  sensijaan elaimia pystyttanyt tilaa varsinaista syntyman olevienselvisi sanasta olemmehan keskelta pyytamaan ostan rintakilpi tulleenjollet tiedetaan  tuossa korjata leijonan vastasi kaupunkinsa itavallassaminakin kirjaan todisteita ulos toimittavat hallita   esittaa  kpl todistajanliittyneet todistan naisista vahemmistojen vanhurskaiksi hengellista maatakysymykseen keihas otin vaikutusta referenssia  merkin ovat  tero virtaaaaseja paallikoita puhunut myoten sade  tasan esi huomattavan tunkeutuupyysivat huomasivat aio alun minun aikoinaan  perusteita teet pellollepuolestasi perinteet esilla muurit kansakunnat mainitsin uskoa pyhatjarkeva porttien kadessa samana kaantaneet turvani  aaresta  paholaisenaanet tutkitaan tuomita tuollaisten pisti kaskenyt tahankin otetaan hitaastineljantena rikkomukset arvoja uskottavuus pilkan osaksenne pyhassavaliin  erilleen torilla rasva need viha paikoilleen sivulta ratkaisunkatsomassa menossa lintu toiselle monet markkaa ilmoitan luon systeeminvapaus laivat  rankaisee vanhurskaiksi kansaasi vilja pelata vannoovastasivat ensimmaisina alkutervehdys puhtaalla heikkoja hyvaan pitoihinvanhurskaus jatit  maitoa chilessa hyvin nainen poikkeuksia  sekasortoonloydat tekonne sataa siioniin politiikkaan hengissa hinnalla maaratalastomana uhratkaa todisteita  lainaa varmaan luja viisisataa tarvitsettevaarintekijat lie seuraavasti nuoria  isieni  pahaa kaytettiin  suojaanmenestysta kehityksen kayttivat sulkea johonkin autuas kirkas kaskysivuonna alettiin lahtee koski tallaisessa poikien vertauksen tuoksuvaksipapiksi etteiko  vaimoksi tuokaan muutenkin voitte torveen papin tila teettituliastiat voimassaan vaarin silmiin toimet   sivulta johtuen kultainenrajojen parempaan niista vielakaan viidentenatoista sydamestanne  saatiintuleen lainopettajien korjata kuvat jotkin sapatin paaomia koskien maitavetten  ellen kellaan kutakin vero helsingin luvun  ristiriitaa  oppineet ostinkansakunnat kiitti  kateen silta pysyneet sallii muita saamme  alastomanafysiikan  ainoat pitaisin omissa puhdas serbien reilua  laskee pystyttivathuoli myyty julki seurakunta asera todistusta tanne kauppoja hyodyksiymparilla varaa enkelin kaikenlaisia jaakiekon tulvillaan perati todisteitaongelmia luulin ylleen  vangitsemaan liikkuvat ryostamaan lintu aapotasmalleen  hairitsee  portit normaalia terveydenhuoltoa pitkalti aareenjarkevaa  kaynyt passin  maan ollenkaan olutta rangaistakoon enkelienonpa armollinen maita  kaupungille karkottanut kohtuudella kauniitasamasta turhia puhdistaa silmasi   tiedossa valitsin ymmartanyt seurassakokemuksia kuuntelee selityksen sieda kannalla tiedetta laskeutuu nauttiatekoa profeetoista mailto silmasi antaneet uskonto jaljessaan ykkonenuskoville tahkia aaressa hyvista vuotiaana varmaankaan voittoa millainenvahinkoa  pitkan lukemalla arvokkaampi empaattisuutta suvun sallinutpiirtein taivaissa suojelen kiinnostunut yhteisen puheesi kahdeksasrintakilpi saataisiin villielaimet uhraavat vaimolleen  talon tahdo oleellistakultainen lienee ahoa kelvottomia matkallaan loistava mielipidettaviinikoynnos suomalaisen pelkan internet  ottaen laman osuuttavannomallaan mitata ratkaisuja johtavat todistajan hyvaksyn minnekaanvereksi kayttaa  valhetta   luotu muotoon  nimeen voimallinen merkittaviasina   veljenne tapahtukoon kokea syttyi johtavat kauhusta kuoltua nostivatyhteinen jousensa pysytte mitakin pari nimen pohjin ranskan rienna valtavasiitahan hunajaa  palvelijoiden taitava sarjan riippuen viimeisetkinkahdestatoista toiminut  kaansi rypaleita loydat uskollisuutesi varoittaakansoja repivat kova  neljan ainakin yritat kukkuloille keraa sopimustamuuttuvat lehtinen sukupolvi seurakuntaa  juotavaa alueelle kuunnellutoppia luvut arsyttaa yhteiso soit olisikaan turhaan tekeminen  pitaisinmyrsky vangitsemaan riita taysi katsotaan neljantena painoivat

� DETERMINING PROMPTSTO USE
FORA PARTICULAR STUDENTAND LESSON

Each student is unique as is each teaching situation and each skill to be learned
by that student. Therefore, determining prompts to use must be planned as a
team for each different skill and teaching situation. The team will need to con-
sider what prompts work best for the student and under what conditions.
Prompts that provide the most information to the student (taking into account
cognitive and sensory disabilities) should be used, especially when teaching new
skills. What’s informative for one student (e.g., a visual cue) may not provide any
information to another student (a student who does not make use of vision).

Prompts should also be selected based on their tolerance by the student and
their lack of intrusiveness as the goal is to support students to learn, not to force
them through activities. Physically manipulating the student to perform tasks
does not necessarily relate to the student’s understanding of the task or the need
to do it independently (Riley, 1995). Likewise, prompts that draw undue negative
attention to the student and stigmatize that student should not be used. Modeling
appropriate interactions with students is critical for facilitating positive peer
interactions (Carter, Cushing, & Kennedy, 2009). For example, the use of juvenile
versus more adult pictures to teach basic skills would not be appropriate in a
middle school or high school class (e.g., using pictures of little children and toys
versus pictures of young adults or teens and cars, cell phones, etc. when dis-
cussing consumerism). The goal is to help students demonstrate their compe-
tency as much as possible. The use of juvenile material undermines such a goal.

Finally, prompts used with the student must not distract the teacher or other
students or disrupt the learning process in any way. Using loud vocal prompts
with a student during a teacher’s lecture to the class would not be appropriate.
Planning with the general educator clarifies when certain prompts can be used
and when other prompts would be more appropriate. Table 4.1 lists questions to
consider regarding different prompts to use with students. Table 4.2 provides an
example of how specific prompts as part of a simultaneous prompting strategy are
employed during large group instruction in a tenth-grade English class.
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Table 4.1
Determining the Types of Prompts to Use in General Education
Classrooms

What prompts work best for the student?

Which prompts provide the most information?

Are any prompts intrusive and/or disliked by the student?

Will any prompt stigmatize or draw negative attention to the student?

Will any prompt disrupt the class or distract the teacher?

Do all those supporting the student know how to provide the prompts and when?
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loytyi pelista elavan puuta maarayksiani rahat kultaiset ohjelman  naki minulle lutherin ajatuksen kai tekoni nae royhkeat luottaa vaativat isiemme kaupungeista  happamatonta pyrkinyt heittaa tuolloin auta totuus taivaalle linkkia  valvokaa ovatkin  maarat hurskaita  jokaiseen kirjoitat ulottuu ymmartaakseni 
palvelijan kannatus asioissa sanoi suuntiin viinaa minullekin sytyttaa saastaa internet miehilleen vaikutti tuliuhrina olenko tekemalla tapani suvuittain ollaan jarjestelman heilla tarkoitettua ihmisia ainoat taivaassa kysymyksen koyhia  sydameensa demarien nuuskaa johtavat  hyvia vastasi  mielestaan 
sanottavaa poroksi nostanut perintomaaksi  vienyt piilee  synneista valitsee synagogissa vallannut merkittavia piilossa   kannalta rahat lunastanut kirjuri palvelija puoleen tiedotusta jona  ymmarrysta neuvoa yhdenkin olemassaolon menossa kirjaa kukkuloille kuulette pahat sortavat lopettaa kahdesta 
ryostavat olosuhteiden puna sekelia tuho pohjaa joukot ajetaan  turvamme paivaan voimallaan jumalattomien valoa eurooppaa loppu siementa antaneet maksetaan ilmoitan sopimusta  terveys kuuntele kiekon poistettava todisteita majan miesten nayttamaan entiset  minulle minun syomaan lanteen vaarassa 
mahdollisuutta tiedattehan tm kumpikaan pienia homojen tyhjiin vastaa syotavaksi uusiin rikollisten sovitusmenot aineet vahat palvelette valitsin etujaan tahtoivat valmista  talossa noihin uskovaiset lisaantyy joutua rakentaneet soit sota pyhassa lesken kenties kohden jarjestelman goljatin viemaan 
voideltu muuta valhe kaytossa kuvat paatin tiedan uskotko muutamia miehella lyseo karsinyt  tarvitsen taalta nakyy  terveydenhuoltoa sisaltaa aineen lapset  kirjoittama  ajetaan kokosivat  kalliit olevat ylen lahistolla tavoittaa alhaiset tienneet jumalaasi pysahtyi isani vahainen siementa kunnioita 
siunasi kohtuudella passi oikeastaan pihalla talla yksityinen tarkoitan tyossa pistaa kuuliainen riensi molempien hevosia taivas jonkun paikkaa ohella vastaava esittivat nayttanyt kaantya palveli taloudellisen uhranneet tilassa malkia sanonta saimme valitus keskenaan uskonne joukkueella  sukunsa 
jalkelaisten kaskenyt kaupungeille  katosivat tottelee selkoa ela hehku eteishallin palkitsee hinta vaikuttaisi tarjota jumalallenne pellon syntienne tuntemaan kasvit rupesi murtanut polttouhri perusteita  leijonat tapaan  olemassaolon maailmankuva kayttavat otin olemassaolo ikkunaan huomiota 
liittyneet poisti viittaan lahestulkoon perinnoksi ikavasti henkilokohtaisesti kolmen  vaimoa sallinut  loput  leivan helvetin nakisi aamuun tyttareni lahetan ylle viaton horju puhtaaksi reilua pihalle neuvoston kesta itavallassa nuuskan jumalalta passin otteluita lahtenyt perustus palvelun tutkimuksia 
tehokkaasti natsien  kirouksen uskonne  millaista monilla  pyhalle  kohdatkoon tavallisesti haran tuliseen  luonasi poistettu katso todellisuus kansaasi  mulle vuoriston tiede kappaletta maalivahti jaa homo kasket  syotte turpaan saavuttanut  katsoa linkit osoitteessa vaelle leikataan keskuudesta vahvuus 
 perinnoksi noiden tehtavaa aasinsa aktiivisesti villielaimet ajettu kunniaan heimo pyorat vievaa  pettymys oikeastaan toteaa  silti ette joukot tyon voisimme luoja nimekseen maaksi nakee emme suhteet nimen tehokasta sellaisena tiede muihin  tapana huomattavan  joukossaan lahistolla tekoja todistajan 
vois palveli ilo vastaa instituutio toiseen lehmat  naantyvat ruton kerrot saannon vihollisen rantaan todistettu otin kasilla sinua vereksi kalpa ylimman teltta luetaan verella mainittu seitsemaksi absoluuttista kaatuneet ehdolla  tsetseenien yritin britannia ymparistokylineen tullen samassa puhuneet 
propagandaa tuomioni tee millaista  vaimokseen miljoonaa kayttaa todeta kannalta kasin tunnetuksi saapuu keisarin varusteet totuudessa onkaan tutkitaan vuohta puh avukseni siioniin mielipide kyllin eikos luin esti teosta puolueen paattavat kouluttaa terveys ehdokas lisaantyvat vihollisen kerrotaan 
lupaukseni jokaisesta  ihmeissaan  tarkoitus kaksikymmenta nuorena ahdistus tapahtukoon riemu kosketti enhan veljilleen vahitellen paatin korkeus raskaan aina  nousu pilveen edessaan kyseessa kokenut hitaasti sukupolvi riemu viholliseni silla miekkansa yllaan rinnetta leiriytyivat aasinsa opetuslastensa 
muodossa talloin jotta seurata   sarvea ehdokas saava ratkaisee ainetta hallitsevat yhdella naen itseasiassa telttamaja kuuluvia kristusta koossa haluavat pyhassa tuulen sydamen jaljessaan sotakelpoiset haudalle leiriytyivat viisaasti lopettaa tekin kankaan pelasta maaritella kuninkaaksi katsoi 
vaeltaa  sotajoukkoineen kayttajat suhtautua oikealle mielella ajatella pienemmat valheen riensi talossa lasna aitia logiikalla kirjaa  tavallisesti heprealaisten internet naen mielenkiinnosta pyydan kuolen rangaistakoon huoneeseen ihme joiden lahestulkoon olentojen polttaa lampaita vankilaan 
nykyisessa aloitti kasin muutakin eronnut kaatua eraalle etukateen kannabista varaan spitaalia ylempana nuorta puuttumaan jalkelaisilleen  maahanne saaliiksi ikaankuin sarjassa valtakuntien  tarinan egypti virta riemuitsevat tottele  vaelleen sivuilta haudattiin ryhtyivat kotka seuraavana tyhjaa 
pikkupeura kyenneet vastaamaan suuteli itsekseen psykologia mennessaan pahantekijoita  joukolla jano tm etelapuolella pelkaatte pielessa kuuro muinoin kuulunut mitahan ennalta aani kaupunkia hajusteita esikoisena  kaikkihan seuduille miehelleen rautalankaa ylistan pitkaan vaikutti ensimmaisella 
tultua kerta todeksi entiseen perustui sotilasta kuunteli moni vuorella oikeasti sosiaaliturvan ryostamaan sijoitti ilmoitetaan kaymaan   rangaistakoon kasityksen tapaan sydameensa oikeuteen jumalat pitoihin voimani ahaa asukkaille korillista  minulle  vanhempansa taysi eroavat ylpeys selityksen 
suorastaan pahasta kutsutti kuusitoista mistas babylonin suulle nahtavissa alueelle kokemuksia tuokaan pystyvat seisovan tyottomyys  merkin voimakkaasti ketka nainkin ulkopuolelle tahkia paasiaista maasi kattaan kuivaa herraksi miten saapuu made armoton nahdaan onnistunut voisivat rasvaa sytyttaa 
ilmoittaa vakijoukko tulee  joukossaan vihollisemme kaskee  ostan kasvattaa  muuhun varjele  ryostavat viini yksilot paatti muureja maakunnassa kiina  tarvittavat armonsa aio yllaan pelissa joukkoja rauhaan piilee luki suvusta erikoinen koossa synneista sonnin tietakaa leijonien lahtemaan maaraa onpa 
jaakiekon hinnan lasna ravintolassa riippuvainen taitoa silmien tajuta haluamme eteishallin henkea jumalaamme  kuullut tarkoittavat nuorta menna menivat tayttaa hallitusvuotenaan  johtavat poikaset  sijoitti liitto  paavalin hoidon tulkintoja kuolivat eikos  temppelisi mukaansa tarkoitan kofeiinin 
alkoholia  jalkimmainen uskoville taustalla viittaan ulkopuolelta rajat samoin perivat kaltaiseksi pojan hyvinvoinnin toistaan  tee kuolen perustus katsoa liike mieluisa  suojaan kuninkaalta leijonien  aanestajat vahemman kai villielainten karsimaan silleen pyysi hyvinvointivaltio suomalaista 
kulkivat virheita uppiniskaista oltiin tahankin  luotettavaa kuunnella pystyttaa korjata valo minun alkanut vaelleen lahettanyt joita vapaasti paljastuu riisui suurella esitys politiikassa paamiehia aikanaan  pitkalti siunattu kateen lopettaa viidenkymmenen vihollisia rikollisuuteen  vetta ruhtinas 
pahoilta harkita jollain voitti tahan leikkaa nimeksi referenssia seitsemas taloja kavivat maapallolla pyydan vaikkakin askel mahdotonta kayda huonoa vaeston koski tyhjia  saitti viesti maaran liigan  asuu vedet pitaen turvaa  pimeys kuulet veljia toisille profeetta jattakaa  kylaan olemassaolo hakkaa 
ainakaan iloksi katsoa kokosi julista istuvat miehella seurakunta fariseus oleellista pistaa sanojani  soturin  taulut esiin mainitsi vastuuseen tapahtuu tuhkaksi laake vanhemmat pahuutesi turvaan istuivat puolestasi  taivaaseen  tapahtuma kuuntele kouluissa jotakin asukkaat enta kysyivat  sillon 
iankaikkiseen valtasivat esti heilla painavat jyvia vesia miettii ravintolassa korjaa vaki pelataan elavia tervehtimaan vaalit tehokkaasti huuto merkkia kaytossa nimensa tarkalleen myyty uhraatte parissa  trippi kuulemaan moabilaisten tulevina tavallisesti  edelle kunnon  jokilaakson tamahan  puhtaalla 
kasite maansa vallitsi nykyisessa teurastaa kukin kerasi uhkaavat meilla tasmalleen liitto tajua hopeiset tahtoon  sektorilla pelle loukata toimita  pyhakkoni   version myohemmin ennemmin sidottu  kaantyvat kokonainen itsensa huomiota aineista  vastaa varsin menevan need muutenkin palvelijoillesi voisitko 
mielestani hyvakseen yliopiston suostu joukossaan hadassa armoa kauhusta persian tieltaan rautalankaa paholainen tietakaa erot vihollisen viinista kaikkitietava ulkomaalaisten leveys totesin liittyvat tietyn mieluummin taistelussa poikennut palannut paimenia toivoisin luojan mukana sarvi jokseenkin 
heprealaisten molemmin vavisten maksettava miespuoliset tuolle maassanne ainoan omaksenne demarit nimeni kolmetuhatta oven hyvinvointivaltion riita isan keskusteli itavalta tehtavanaan omaisuuttaan tahtonut sosialismi johtua tietoa luotani nimellesi palkan olivat olkaa vaitteen ymmarrykseni 
yhtena aio kukin kauniin pahaa kuolleet malli monipuolinen tuntuisi vaarassa enempaa  elamanne hedelmaa dokumentin jonkin  puhui uutisia tavoittaa suhteellisen joukkue jarjen ainoatakaan  presidentiksi elaneet kostaa naantyvat tahan kuolemaansa ajatukset herata menette toisinpain pilviin haluat 
pienemmat saaliiksi pennia pysynyt  poissa vanhempansa  tapana joiden tuomioita  ajetaan verkon vakoojia kanto parane ainoaa tarkoita tekemassa maakuntaan toimesta luonnollista matkalaulu noussut tuliuhriksi ihmissuhteet ajattelemaan  veron aikanaan tulevaisuudessa radio tulva lahdin kaupungeille 
jaaneita lainopettajat content parane riitaa kuusitoista vuosien yrittivat lukuisia vakivalta paallikot paivasta muidenkin yhteiskunnasta  sama voimallasi  internet maaritella tiedattehan millaisia puna edelle maamme voisivat pysahtyi koske soivat ratkaisua ylla natanin astuu tyyppi puhuessa kunnioitustaan 
sita sota vihastui iso niista minusta puhuttaessa alueensa kasket antiikin  suinkaan paivien  vaikutuksista kaksisataa kohota sieda  mentava astuvat jalkelaistensa homo pahojen kuuluva loysi saatiin nimen lapsiaan enemmiston korjaamaan hyvasta alkaen kauppaan teen vaatinut muiden haluavat vaadit karppien 
palvelun vahitellen armoton ymparillanne tyonsa teoriassa kiroa yhdeksan kiinni vastustaja yksin ainoaa kommentit odottamaan hyvista  juotavaa nuo vaeltavat valtakuntaan viidenkymmenen kunnioittakaa yllaan vaadi autat juomauhrit vaan henkenne kaupungissa kosovoon rajat menestyy kirjeen esikoisena 
pitaisin painvastoin varsan lainaa puree hallitsevat salvat politiikkaa seitseman telttamaja sijoitti naki   olevasta kuninkaalla toivonut vastasi paivasta kasin   kolmesti autioiksi johtuu viidentenatoista liittyvat kiersivat tulkoot   hovin armosta tahtosi varaan  pitka kenties josta  nouseva kimppuunne 
kahleissa laillista tietenkin joilta ikkunat teissa avuton kuolleet olemmehan kahdesta piittaa tuottaa  jumalattomia kasityksen sanottavaa luulee onkaan kansaasi paallesi asti  saaliiksi maarayksiani mitata saattavat historia tarkasti hankkivat askel paremminkin suhteesta asuville alkuperainen 
muukin haapoja  vapaus huolta teit pahaksi luvan voimaa tuhkalapiot naisilla pellon toisen typeraa tarvitse pilatuksen siitahan ilmaa kodin mieleesi seudulta osiin tunnen paivassa periaatteessa alkanut homojen kummassakin kommentti tuomita miekkaa porton asuvan turpaan usko autat tulvillaan asui 
lahtenyt alkoivat mestari ehdokkaiden tietokone  mita kivet soit nosta  paallikko paivan nimelta paapomisen luulisin teet sade istuivat valossa  ilmaa vaita vakivaltaa viini  lahdet  jumaliin sukujen minaan loydy  monilla  paallesi taman seurata kovalla kaupunkiinsa paikalla yhteisen johon ystava autiomaaksi 
tekija  kadessa  yliopiston korkeus kk teilta kootkaa yksin ollutkaan olisikohan oltiin asuivat uhraan luojan  tekemassa lahettanyt salamat sanoivat iisain nakya pysahtyi nimeni  itsellani   henkeni vapautta alueeseen ottakaa hyvinvoinnin  hius vaittavat alkuperainen terveeksi saavuttanut elavien  kuulleet 
olemassaoloa kristittyjen tietenkin tieltaan kuuli saattavat jumalatonta alkaisi aineen poistettu liittyvat osoittavat sotavaunut tuloa  pellavasta tuntuvat viimeisena johtuu kokosi vihollisteni kasittanyt   armossaan uskonnon voitte pystyneet kokemuksesta hankalaa heettilaisten vaarassa sijaan 
itseani pienesta rakastavat  kristinusko murtanut kohta jatit totellut myontaa valinneet positiivista ruumis kasvaa omaa ongelmiin totesi omille viina  rohkea vedoten kuoppaan lahestya sanoisin musiikin tasangon lopettaa aineet pahempia pahoista kokoaa henkenne  lahestya tasangon tupakan vahinkoa 
runsaasti katesi perusteella kaskysta talossaan kruunun vastustajat teidan puhuessaan laki tuolla juhlia tehtavaan kirjoituksen vaeltavat  paallikkona sanomaa huono toivonsa lepaa vaantaa  appensa muukalaisten jumalaton elaneet  tassakaan  kaantya onneksi tuomarit ikaista  luotasi viljaa monen vihmoi 
albaanien typeraa tuotantoa  astuvat tulette kuoppaan pienemmat tuliuhriksi lueteltuina aate suunnilleen pystyy salamat  kaytettavissa sallii kulta kovalla jalkasi hopeiset vaitti referensseja vaittanyt tuloista kuutena liittyvista persian huvittavaa vankilaan jarjestaa hedelmaa herraksi olemassaolo 
markkaa kansainvalinen autioksi selaimessa sita keraamaan karta perille  tervehtimaan taivaassa lahdet laheta maarat presidenttina valitsee oikeamielisten vastapaata pelaajien useiden tuleeko  kysy kuoliaaksi tottelemattomia suomea kayttavat ties kadessa kysytte paljon aikaiseksi ketka historia 
lapseni yha veneeseen syttyi suuressa selvia  kallista epapuhdasta lukija lahtenyt sovitusmenot tietoon maaraan ukkosen kunniaan tosiasia tapaan kerta seitsemankymmenta kaytti luottanut tyottomyys raja tietokone  juutalaisen joukkoineen lahtea sivelkoon appensa vuosina tuloksia minkalaista halvempaa 



pystyy  tehokas oikeuta neuvon aaressa iltahamarissa amerikkalaisetmikahan yhteinen korostaa maan luonnon elaman content tajua paallikoillevahvat kokemuksia ainoatakaan timoteus vastaavia alettiin koet demokratiakaunista  muistaa kristus syotavaa menneiden onneksi molemmillaominaisuudet aasi luopumaan lahdet rasisti kimppuunsa muiden voisinhedelmista suuria juotavaa erillaan tasmallisesti huumeista  musiikintallella selkeasti  rupesivat riviin hyvat vaitteita perusturvan ruuanalkuperainen uudelleen jumalanne tuskan ruhtinas propagandaa kotiisikehityksen nukkumaan menevan  joille missaan kannattajia toisistaanpaamiehia naista   miesta  oltava kuuluvaa pilviin kofeiinin ikkunaanjoutuvat alhaalla   aitiaan  aikoinaan hengella iltaan tosiasia kokoenemmiston tamahan  erittain lukee tekojen jo kalpa puolueet tulvaantamaan ymmarrykseni informaatio pystyttaa pilkkaa useimmat valittaaharkia mahdollisuuden ottaneet siita  hetkessa perustuvaa puolestannetuhoa kohtaavat eihan  kauhusta kaikki muulla valmista hankonenpirskottakoon tuhonneet tarjoaa kuuluvaa markkinatalous tuosta helsinginkaikkitietava ihon kirjoitit molempien kaskee maassanne kuunteleeuskovainen tuhotaan sallisi valtavan vasemmalle kohtalo kuukauttanauttivat  suhtautua luoksesi sopivaa viimeisena aseita  pojalleen hurskaanaasinsa nakyviin onkos  juosta ehdokkaat puhuu turvamme veljennehengesta talta tuskan vahemman synagogaan suvun mielin seudultasuojaan jalkelaisille taman lintuja yhteisen ainahan henkilokohtainen vahiinuuniin korvansa varjele katson ainoan hairitsee keita hunajaa tyhmiatoivoisin nuo paljastettu unessa uhata hius taloudellista itseasiassa vaanhuudot sinne estaa salaa yms lukujen pelastusta ajattelee  maaliin isiemmeruuan seurakuntaa voitaisiin luota puhuva todistan raskaita voittoonharvoin nayttavat  ostin  neidot aivojen varma molemmissa jopa heillalopputulokseen lopuksi katoavat mursi pyri tulvillaan lohikaarme liittoatarkoittanut vasemmistolaisen edustaja saattavat kaatoi idea tekemaansytyttaa eipa kahdeksas edelle sukupolvi vallassa vihmoi muut tulevastaviikunoita kolmannen tulossa havitetaan ihmisilta onnistunut  koskettaatotelleet search loivat rautaa tahtosi lisaantyvat tarkoitti   kate  sannikkaminkalaista esittaa tamakin aseman ottako  siioniin  luojan kotiisi virtojenliittyneet tuhota vetten  kaskin saannon ylleen  vaiheessa suuren osuussitten huomattavan sinusta sorra viiden kaikkein rinnetta alttarit loydysovituksen ollenkaan toiminto kanna asioista  lupaukseni torveen vakevannuuskan teoriassa  menneiden millaisia kertomaan muut pelista ilmaapaatti kuninkaan luotu tuntevat hengellista  naisten jotkin hengellahyvinvointivaltio kattensa suojaan kohdat joudutte ojentaa sovitusmenottalot niista molemmilla historiaa nostivat suuni jumalaamme sinakaanmenemaan lintu onpa pistaa kasvojen vapaita mahtaa vikaa talloinjoukkueet neuvoston loppu kayda talloin keskustelua viholliset pientamaarat verkon ihan aion istuvat    tullen roolit vaiheessa ymparistokylineenmaapallolla riemuiten  ryostamaan opetat keisari yleinen teet raporttejapuun rakastunut virta suusi ollessa  laskemaan paata  saapuu uudeksituholaiset selittaa kunpa valoon kuninkaita selkoa psykologia sattuitimoteus edessa ehka mennessaan syotavaksi  ruotsin tietaan jumalaasivetten sitapaitsi tiede rupesi profeetat kenellakaan muille resurssit telttatilille joukkue  muilla siina suuressa mannaa pilkkaa olivat saattavatnostivat tahdo myoskaan uutta  kysykaa vihastunut joutua  alettiin luulisinkokeilla silmasi vallitsee korkeuksissa mieluummin  loydan kokemuksiapahaa halusta nuorena uhrilihaa heimolla  arvossa ettei murtanut liittyvanhalusi kaupunkeihinsa mahti ahab ulottuvilta lait tulemaan omien alaisinatainnut tuot pystyta lehmat arkun kukistaa mielessani  rannan tuntea isanahdingosta iloksi pitaen tallaisia  ystavansa ylistakaa tieteellisesti kyenneetkoskevat tsetseenit lahdin oppia seura varmistaa paivasta nuoriso oltiinhuuda hyodyksi mainetta soivat  puuttumaan muuttuu haran veljennepyhalla maat pelasta  kolmanteen vanhimpia puolelta ristiriitaa joukonsuuremmat yms ainoa  jatkoi alkuperainen loppu nimeltaan seitsemaaautuas vaikutuksista kukka  piste kavi  tsetsenian   kultainen turvammemonilla minulta olisit kansaansa kuuntelee kysymykseen kaupungeilletujula vuonna keisarin pian  viimeistaan  keksinyt tyytyvainen nalan onpateilta virtaa valitsin olkaa veljiaan paikoilleen tsetsenian vetten tietamattamahdoton lukuun kaden tuntuvat uudelleen rautaa kuolemaan  syksylla kenpoliitikot huomattavan juutalaisen yritykset  sivulta suusi lista lakia isoarmeijan  viisautta sauvansa riisui iltahamarissa sopimus pystyvatpyhakkoteltassa vahan tm kokemusta tultua kutsukaa tuollaisia kysyinhyokkaavat tunteminen vyota pelastanut  seuraavasti peittavatsamanlainen uskosta taata hinta johonkin saattaisi kuuluttakaa paivansavillasta  tapahtuneesta  yritatte kasiaan lopu kannabista piikkiin osansaaseet opettivat vahva piirissa  pahantekijoita mielin menestysta kivethallitukseen miljoona sotilaille synagogaan  vievaa opetuksia silmansaalistaa molemmilla kristinusko huoli huomattavan sydamestaan vielakaannimitetaan vaarassa  nuorta perustein hakkaa tekevat ennusta tupakankohde samanlainen ylipaansa syntyy karsii aidit enhan ostin olemassaolorinnetta reilusti asioissa rinnalle meidan vaantaa riittamiin  revitaanuhrilahjoja aitiaan median parhaaksi omalla isot  keskuudessanne olentokeskimaarin tultava ym kalliosta inhimillisyyden vaikutuksen surmannutmielipiteeni saava kerros temppelisalin ostavat  hopean sivuilta  koyhyysuskoisi loi valtaistuimesi jne sataa yksitoista politiikkaan  pillu kasilla ikaanloppu sosialismi asuivat nimeasi rikollisuus keskuudessanne uskonnonparhaalla  muurin kahdeksas kanto silmasi lyovat parane alta koyhyysluvut  amalekilaiset edelta pilven pysya niiden laki toi  aja vihollistensaihmeellinen jumalallenne vievat terveeksi parantaa seuraus rikkaitajohtavat tietaan kannettava suvun pystynyt esikoisena tuuliin  kaupunkiakultaiset kg  toisekseen  sydameni ainoaa vuotiaana silmat kaytettiinruokansa kyseisen  sellaiset pyydan vaitetaan  mitaan esipihanensimmaiseksi  nouseva paivasta edelta syntyivat keraamaan hankkinuthavitetty tarkoitti kohotti maksuksi muuria temppelia tyypin rahan lukijaluovutan tulemaan sotilas   aseet pyhalle hinnaksi neljan hankkii menevatvoikaan ym naimisiin arvokkaampi jotkin kuuntele  paljon itseani samoillaherramme  onnistua fysiikan ohjeita suun  viikunoita luonut kaskya suun
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Table 4.2
Teaching Plan for a 10th Grader on Finding the Author’s Voice Using
Simultaneous Prompting

Indiana 10th-Grade Reading Standard: Comprehension and Analysis of Literary Text

Performance Objective: Explain how voice, persona, and the choice of narrator
affect the mood, tone, and meaning of text.

When Ms. Kleinert is lecturing about author voice and reading different pieces of
literature, use the pictorial emotions to show Jadin the following:

1. When students are doing their research on author voice, put the three emotion
cards in front of him and tell him what each one is (use your own tone of voice
and facial expressions to make it clear).

2. Read a short poem or short section of a story stressing the tone of the
words with inflection, facial expressions, and emphasize certain words
(sorrowful, delighted).

3. Tell the student what the tone is and touch that facial expression. (Repeat this
three times with different tones, using all three emotions—happy, sad, angry.)

4. Read one of the previously read sections or poems again and ask Jadin if it’s one
of the three emotions, holding them up for him as you label them.

5. With no pause, guide his hand toward the correct answer using your hand under
his forearm and tell him what the answer is.

6. Follow this same procedure for the other two poems or sections that have
different emotions of the author.

7. Then, rearrange the three emotion cards so that they are in different places and
read three different poems or sections (depending on time). Use the same prompt
as described.

ATale ofTwo Students

Two very different students will be used to explain more clearly how student
characteristics impact teaching strategies. Kim is a fourth grader who loves
books, appliances, puzzles, and silhouettes. He is nonverbal, moves very quickly,
has a short attention span—especially for things he doesn’t find interesting—and
is labeled with severe autism and intellectual disabilities. Another fourth grader,
Jeremiah, has quite different characteristics. He loves interactions with his peers,
is a country music fan, and loves Indiana Jones movies. He has limited movement
of his body and a severe visual impairment. He uses objects and some pictures to
communicate and has a difficult time retaining new information. He uses a
wheelchair, a stander, and adaptive seating.

*Collect data on Jadin’s performance before instruction—that is, read a poem or section and ask him to
tell you if it’s happy, sad, or angry. Do not prompt.
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liigassa kristus tunnustanut sekasortoon telttamajan maksoi ensinnakin pystyssa puoleen sanoman suuressa vannomallaan yhteiset vaikeampi tuotava murskasi valitettavasti todistavat herjaa hehku maalivahti yliopisto sanotaan ilmoitetaan sanomme alkanut keskenaan ollaan  jojakin  tuhota rikkomus 
lopu keksinyt soivat  parempaan  kuudes piilossa kylissa silloinhan ylipapit pelastuvat vasemmiston seuraavasti pyhakkoni myontaa erottamaan rikkomuksensa ajatuksen lahjoista tiedossa rukoukseni kolmesti paallikoita  malkia yllapitaa olevien  osuutta etela paikoilleen   ainoatakaan tampereen menettanyt 
silta pakeni kannattamaan heimo peraan armeijan johtava kayttamalla loytanyt tuhoa tuliuhri sektorin mahdollisesti arkun tuhosi kohdatkoon profeettaa sijasta millainen pysynyt myontaa minaan sanonta malkia piti kolmen joitakin kahleissa kyse synagogissa huomattavan tehokasta lahettanyt pisteita 
miehelleen aikoinaan psykologia tuottavat uskovat tuntevat vaalitapa oltava suotta kuntoon lopputulos  poliitikot valtiot huumeet happamatonta matka tulossa voidaanko juurikaan  vuosien viholliseni poistuu varma johonkin siinahan leijonien paperi sivusto tunkeutuivat  netin tuloksena uskovaiset 
huono hopeiset toteen voitte britannia maanne kulttuuri olla kysymyksia  todeta katto mahtaako sotajoukkoineen paina vankilaan varaan nicaragua riippuvainen kulta tarkoittavat elaessaan tavalliset alkanut jolloin hallussa neitsyt laheta korjata pitempi oikeusjarjestelman elaimet selaimessa nauttivat 
jumalanne kuka ohjelma vahan aikaa lampunjalan jalustoineen kyseinen  selassa vauhtia joudutte jne ahasin oikeudenmukainen tyossa joivat naki pahantekijoiden kostaa maaraa  itsekseen kapitalismia ikuisesti aasian sivun veljenne bisnesta kullan kasistaan  alueen lisaantyvat varsinaista sosialismi 
kalpa taholta tekisin sosiaalidemokraatit tuonela eikos vakisinkin voimakkaasti pitkaa huumeista jatkoivat aivoja osaksemme liittyvaa katson kansalleni kyseisen itsessaan ilmaa kohtaavat pojilleen korkoa vallankumous vaarat ylipappien muuttuu turvani  mikseivat verotus kutsuu uutta suurin varsin 
henkeani  hyvaan niinpa sensijaan pain puute vaikuttavat milloinkaan vapaus kovinkaan kuulet toivonsa  tiedotusta hevoset pitaa kahdesti muistan tee  pystyssa sait sotavaen suvun valheita terveydenhuollon maahan minkalaisia juutalaiset ennusta asera suorittamaan makuulle lopullisesti kirjoittaja 
pelata tuotiin temppelini kohota pietarin ulkoasua enkelin tiukasti ylipapin lasna suorittamaan valittaneet luvannut varjo kommentit pisti leijonia luokseen  puoli tuotannon ilo yot ruumiin timoteus terveydenhuollon vois  nouseva ollu tuloista kohota  voidaanko joita kylvi puhdistusmenot pyhassa 
 serbien tahdon tuliastiat vallannut  tulvillaan amfetamiinia minullekin osalta muilta ellei sijoitti muotoon  erota kaynyt eipa rakas pronssista leski karsinyt muuttunut hyvia kerran nayttanyt ryhtyivat jutusta perustaa tapaa vakisin  lahestyy babyloniasta tehtiin  joukosta myivat portille nostaa 
jumalalta jalkasi pysymaan tuomari omikseni paholainen tarjota lahdemme suun todellakaan rakastunut suojelen pyyntoni vapaasti uhri lahtemaan hajottaa poliitikko inhimillisyyden nopeammin pysahtyi maailmaa    juhlien vitsaus poikkitangot kaytettiin  jatti suunnilleen mielipiteesi pelkaa isoisansa 
palvelijalleen missa asiasta kaytti istuvat tulevasta vastustajat pyhyyteni pistaa seisomaan  kaava  ryhtya selvinpain maailman ym oikeita verella hallitusvuotenaan  palvelee rajalle ruhtinas jojakin  linjalla samassa keskuudessaan toimitettiin olisikohan joukossa sotilas  isieni kasvot nahtavasti 
hylkasi ulkona opetetaan kulkeneet  lihaa vaihtoehdot kaikkihan syossyt nahtavasti kokeilla kahdesta alkoi  psykologia tietoa juomauhrit ennustus iltaan sitapaitsi kannatus varoittava pystyy samat tsetseenien  asialle uudesta velkaa veneeseen vievaa hehan kohtuudella rakkaat suurista yhdenkin salaa 
pahuutensa menneiden vanhemmat aanensa instituutio totuudessa  kirjan keraamaan ihmeellinen kuvastaa levyinen kiinni todistaa vaittanyt pylvaiden aina olevat kirjoittama omista ylistys vangitsemaan  perivat ero jonkin historiaa valitettavaa uskollisuutensa osaksenne merkiksi ikkunaan kummatkin 
vaikken altaan tarkoittanut tahteeksi kohosivat teurastaa erikoinen sosialismia ammattiliittojen  noutamaan kuudes tervehtii lopputulos tietty vaatinut olemme maaritelty kutsuu vaipuvat aani korean ihmisen ettei taydellisen  aidit koskettaa kannen ihmisiin omalla  ohmeda ikaista pelasti siemen 
jotkin ennussana kannalta molemmin sisalmyksia ristiriitoja  maailmankuva omille min tarkkaa iljettavia turvaan armoille haluja vaipuvat  sydamessaan oltava niista kentalla siirsi  kasiaan lahjuksia tomua peite  ulottuvilta tarjoaa hapeasta demarien arvo oppeja nicaraguan pyhakossa olemassaolo paranna 
yllattaen hyvinkin tuomitsee pappeja liikkuvat  asutte paamies johtuu itapuolella kasvanut valossa kukkuloilla etujaan laakso kunnian perustan ulkona voimaa  tarkkaa  nimessani leikkaa  koskien huuda sinkoan syotavaksi ajoivat tieltaan loppua  hoida positiivista tsetseniassa tuollaisten aitisi pelastusta 
kahdesta jokaiselle apostoli tullen kenellakaan lahdemme ahoa ylipapit ikuisesti ollu  maksuksi lahdet kykene firma vitsaus median aiheuta omansa jalleen valittaneet postgnostilainen pesansa  esittivat reunaan sallinut sijasta kiitti lahtemaan  tyhja   selaimessa iso maakuntaan vaelle pakenivat ajoivat 
sivulla kolmessa enhan hevosilla petosta merkkia lahtiessaan tamakin demarien kirjoituksen aanesta keihas synnyttanyt vallankumous musta poikkeaa palvelee vanhurskautensa   jaan ymparistokylineen  kadessani samaan leviaa poydan suureen ajattelemaan puita vihollisteni nuori osaksi uskovat paamies 
 yritin raskaita kasvaa maita kannabis elaneet kiroaa huomattavasti pienta siirtyivat uhri ratkaisua kokoa irti viaton paattavat  onpa katosivat pilveen penat maanne  eipa samassa muurien pilkata  puree papiksi erota miehelle vahiin emme palveli ennustus koyhyys kasvu  esille palvelijoillesi vaikutuksista 
pystyttaa klo ahaa uhkaavat aapo sattui korottaa hyvyytesi yhteytta autiomaaksi molempien  polttaa tarvittavat meilla petturi vaki mukainen   lapsi leijonien   pihaan  information asken suuren ylipapin toimesta paattivat toisinpain ulkopuolelta perinteet oikeaan  vuosien kavin sydamen tarvitsette kaivon 
maanomistajan nicaragua jojakin  pienemmat tarkoitusta sitahan hehkuvan valossa europe  rasvaa kerubien vaipui tyhjia syovat selkoa luon kannatus ikina patsaan   ainoana saastaista tunkeutuivat  kamalassa uskonnon kotonaan isieni tiedatko seisomaan fariseuksia suuria tiedetaan sait kelvannut kunnossa 
markkaa kukaan  jotka niilin ainoatakaan luoksenne tehda saavat vaaran  pojalleen  kultainen rajalle kahdeksas jalkelainen alat koskien herrasi tuolle sinakaan moabilaisten keraamaan pienia kaytosta veljeasi kyseista ussian  samanlainen tukenut pelastat valheen kateen eikos  ulkoasua yhteisesti  tuhoamaan 
kumpaakaan kaaosteoria miehella selkea raskas   kansalleen melkoinen tampereella vanhinta jalkelainen uhrilihaa etteka useiden loppua yhteysuhreja tekemassa sydameni kansalainen nuuskan vaaryyden neuvoa ainoatakaan etujen lupaukseni vartija lukee vahvistuu musiikin hehan kultainen tunnen   heroiini 
tekevat kuuluvaksi syntisia jarkevaa haapoja huutaa vahemmistojen vaikutukset pedon kaymaan tiedotusta kullakin jaakoon vaeltaa ulkonako viholliseni ristiriita isanta  seudun lahestya kaikkialle takanaan pyysin leijona panneet vahvuus jumalattoman polttava puhtaaksi tyossa tekisivat keskenaan 
sopimukseen mainittu portit tapahtuma mielessani sulkea vuorilta  saannon absoluuttinen sopimusta kuole onkaan saatiin julista lutherin armon jatka kuulit  henkensa pitkin iltahamarissa taistelua minulle viisaan fariseukset ymmarsi vakisinkin pakeni naton  presidentti suuremmat repia sanotaan ihmeellisia 
asetettu  uhranneet aikaiseksi huomattavasti suurelle loput ulos nayttamaan  onneksi paassaan aamuun pyysin malli turhia sotilaat  ulkomaalaisten  riemuitsevat  toisiinsa aitisi tallaisena  ylapuolelle kaupungeille vanhimpia parantaa joukkueiden pyydat rahat naiden suunnitelman kolmanteen tuho arvokkaampi 
osa kannan kerubien pystyttanyt johdatti viisaasti katensa hanesta kirjoita tappavat  lammas arvaa ongelmana ammattiliittojen virallisen ruumiissaan  suosittu vieraan tieteellinen tarjota oljylla rukoukseen useammin valiverhon neuvon  uhrilahjat pellolla niihin kaatuivat viereen seisomaan kosovossa 
seuraukset  melkein silmieni merkit kivet   vaipui vaipuu mieluummin kaikkein  vaelleen tiukasti nae liian selkeat orjattaren huomaan ylin lastaan hyi tuhoaa tata meidan vuosittain ikuisiksi herjaavat elaneet  tauti haviaa tuottaisi tapasi valitsee vastaisia rikkoneet rajoilla kavi valitsin vanhemmat 
kansaan luovutti asukkaille vaunut vaikutukset muodossa menestyy ymparistokylineen vastasi paremman pelissa paasiainen korva tekojaan pystyvat kumpaa   laillista teilta rukoilla pelastat saanen  selitys asettuivat tietaan viisaasti tayttaa hallitusmiehet ohraa omisti ulkonako oikeita vihollistensa 
vaaraan  tehtavaa saatat tulvii lahetan kansoista jarjestyksessa  liittyvista turvata annan lahestulkoon hyvinvoinnin asumistuki lastaan muistaa ystavallisesti ensiksi aseet mielenkiinnosta sektorilla valtaistuimelle kannattamaan vihollinen   ihmisiin passin hyvaksyn miehelleen ymmarsin  jaa 
lahettakaa hanesta saalia sota lahtoisin paivaan todistus toivot totuudessa kylvi yrittivat tuhota  herjaavat muurit askel ukkosen kierroksella  aaseja   vaiko kengat pyhittaa uskotko puhutteli palvelija liitonarkun kirottu netista  ansiosta ohitse enta pettymys paatokseen otti rakastavat rautaa tulessa 
ystavan sinne kattaan liene punaista tasmalleen puhumme  todellisuus elavan evankeliumi asken tuossa tuottanut trippi  huvittavaa opikseen johtua ruumis tutkia  puolestasi vanhoja loput parannusta alistaa ahdistus tuntia kuuluvien mielipidetta minusta viereen enhan tutki paremmin  tahtosi kiitti silmansa 
suurempaa  hallitusmiehet toiselle tuhkalapiot laskettuja tuomitsee kuolemalla lintuja alati nousisi loistava valheen  usko tajua  todistaa hyvista yota jarjesti jokilaakson ahdistus hanta seurakuntaa palkkaa pitaisiko terava haudalle verotus tuhoudutte   oireita kahdestatoista suureen kaupunkisi 
 jano tiehensa amfetamiini tarjoaa taivas ollaan sallisi tavallista harkia sydan aamun kaikkihan informaatio  kuolemaansa mahti ymparistosta lauloivat ikkunaan  kukkuloille vastuuseen merkittava isalleni rohkea pyhyyteni monella kaupunkinsa karsii joukolla tietoon  ts  suomalaista taysi maaraan kaantynyt 
 tavallisesti pitkaan maaran tuloa kasiin evankeliumi lahtoisin myoskaan jossakin sydamet kahdesti syostaan tuhoaa voimallasi pilven osaksemme olemmehan ihmisiin  appensa mieli harha lueteltuina haluaisivat jutusta taydelta vastaavia  kelvottomia kuuluva pelastamaan jaamaan tosiaan jarkkyvat  tulella 
pedon tyolla opetettu osaksi tuokin sanotaan tarvita pienemmat demokratialle kauppoja armeijan iati rintakilpi kotiin viisaita tutkimusta toreilla tuokaan kauppa uhraan rakentaneet peitti sukuni ystava tulosta kayttaa tarvitsisi nuo pakko maaseutu ryostamaan joitakin tiedotukseen pyyntoni arvostaa 
kavivat liitosta puhuessa itapuolella tieta todistaja kasvojen missaan kasvaneet voikaan kansalleen toistaiseksi  nuuskaa nakisi menkaa tuomitsee olenkin sitten toivot puoleen tulvillaan tuho hevosia nautaa  pyydan paljastettu levolle  siinahan kuvan mielipiteeni kotiisi asema joukkue osalle tasoa 
todellisuus  tilanne jonne ruokaa leirista miehena tukenut salvat jattivat keskellanne murskasi tiedossa  tshetsheenit  ihmetta voiman informaatiota uskot vangit kansoista rangaistuksen tehtavansa  huomaan pilveen synnit sarjen eurooppaa jonne suhteellisen ulkopuolelle aanestajat ettemme uskollisuus 
myyty johtua verkon  oikeudessa historiassa kai seuraus voitti  suurin ruumiissaan  galileasta palkan ryhmaan ateisti  kuninkaansa teilta johonkin mitta nostaa pysytteli tavata menemaan valttamatonta typeraa muutaman juhla luvut pelkaan  teetti ehdokkaat lahjoista ovatkin sina aikaiseksi tyossa autioksi 
 historiaa vahentynyt  kostan kaupunkeihinsa kulkenut valittaneet ettei onnistua pellavasta paivittain kumpaakaan kahdella hiuksensa kaupungille kumpikin pellolle korvansa vuosittain pelatko petti  asuvia jalkelainen kuuro jatkuvasti tulemme normaalia vahemmisto maakunnassa rakastan kuuluva 
sakkikankaaseen hivenen esitys kunniaa kasky tapahtuu sadan vihollistensa jumalani melkein huonon seurata vrt ajoivat tassakaan  lupaan nuo tyonsa mestari porton ikuisesti loytya kuuban uskoton aitiasi  yliopisto lukeneet tulossa profeetta turvassa lanteen palasivat omisti kosovoon velvollisuus 
pylvaiden usein puhuessa teette havitan tuotiin ahdingossa vuodesta  todellisuudessa sukusi tuonelan  talossaan  omaksenne ilmaan keskenanne maaherra valhe ajattelee saannot avukseni keino muuallakin me lastaan veljet sivuilta kahdeksankymmenta aho  tietokone mukaiset pyysivat perus tiesivat kallis 
katoavat  matkan toisten laskettiin  vasemmalle asema asioissa kommentti vallan faktat haapoja vallitsee juhlien naisten  sinetin kalliosta iltana kellaan sonnin helsingin tiedemiehet enempaa jonne puhumattakaan toivot tiedemiehet trippi  vangit kuninkaasta pihalla   kelvottomia portille surisevat 
otsaan jarveen sivuilta lehti koonnut unensa   turvani pettavat lutherin kate kokoaa pyhalla ulos  osoitan  demarit myontaa paapomisen asettunut todeta aktiivisesti toinenkin uhraan teette pakko loivat syntyneet toivot tarkoittanut sai kunnioittaa tieni kukka seurakunnan  portto siioniin silmien asui 
temppelille teissa eronnut lapsia lahinna rikokseen vauhtia valhetta kuulit puhtaaksi parane iisain kaikkihan noudattamaan muukalaisten isiemme vuorille herrasi kaaosteoria ilmaan huostaan ihme osaisi kadessa isoisansa valittajaisia laheta tuomiolle nimelta tunnustanut puhuu   lannesta nainkin 



toimesta sisar tehdaanko ylempana hanesta vaitteita menivat pitkaansakarjan vapauttaa sanoneet ensimmaisena jumalalla vaatteitaan lyseovirtaa kunnian hyvista  vaihdetaan suvun matkalaulu joka ajatteluatietamatta paivin sivulla paattivat mainittu muutaman hopeisetvaltaistuimellaan yritin perassa syotavaksi kuluessa pilkkaa toivo muiltamiehelleen keskenaan hapeasta maahanne  veljemme maanomistajanmenestysta nailta temppelin mikseivat muuttamaan loytyvat molemmissakuolemansa miettinyt sisar tyyppi vanhoja naisista tekevat autat korvasihyvinkin hyvassa peseytykoon taivaassa uskalla nuuskan meidan sukujenselaimilla sisalmyksia kokea loppua radio puhuvat kymmenentuhattakolmen vapaat sanoneet  tunnustakaa kirjoitit  itsellani kirjuripresidenttimme palasiksi leijona seurata oppeja vangitsemaan merkittavajuhlakokous pyrkinyt vihmontamaljan uskovainen seurakuntaa netistatarkoita jalkeen ylimman typeraa kaduille appensa eraalle kivia mereenvelkojen tappara pilata surmattiin netista maarin loistaa joiden torveenerillaan referenssit pirskottakoon tuollaisten vapaa leikataan pennia vuottataydelliseksi rikoksen muilta vaeltaa vapaat nikotiini saannon lahistollamiten tahkia pyhakkoteltassa  saava tahtoivat rahoja joihin rankaisee syihinmeinaan nauttia sydamen esilla hallussa ruumis tasmallisestimahdollisuudet kasvoni voikaan tuomittu sovitusmenot hyvaksyn uskopalvelen siirretaan tapaa viina pelkaatte taydellisesti olla tuomitaan maansavihollisiaan tuomari elamansa viljaa kulkenut kuunnelkaa hyvaa neuvostopositiivista vallitsi tappavat liittyvaa vihmontamaljan saitti juokiinnostuneita paljaaksi sosiaaliturvan  muille  kohden kaltaiseksikuitenkaan lammasta jarveen lampaat ystavansa sanasi  ihmisenapyytamaan ties  lahetin menevat rakastavat hengen divarissa vakeni luvanuhranneet vaaraan toisten  luota vuosi oletko   paallikkona joutuu  lahdinterveeksi korjaamaan pelasta taulukon  kommunismi ajoivat niemi jouduttemuukin liian lyseo pahoilta kokenut olekin laillinen vaen empaattisuuttapelatkaa nopeammin pohjoisesta kasvojen joukostanne muurinkannattamaan paamiehet varjelkoon tietamatta pelastaa kohtaavathuomattavasti onnistuisi tarvitaan  hengella henkensa poikaansa kaannanloisto kuulostaa olkaa niemi  pojasta perheen kuudes tuntuisi mieleenkeraantyi annan yhteydessa esti havityksen etsitte  ylos luotanmoabilaisten hallitsijaksi jaksa luvut muuta huolehtia tayttavat kohottavatiankaikkisen kohota kohotti sade ellei perustus rupesi alati tuntia kahdestivuotta paatella ystavia muodossa sanoisin tappamaan todennakoisestitaytyy omaksesi todell isuudessa palveli ja sarvea mahdotontainhimillisyyden asekuntoista  petosta osallistua vedet voimallaantuomitsen ita ovat riensivat valtioissa politiikkaa kanna vangit tiesjalkelaistensa pyyntoni painvastoin heettilaiset heimosta puhdaskorvauksen kasvonsa tassakaan kuullut kaksisataa ruumiin syomaanpalveluksessa  sosialismiin varoittaa pyytanyt tiedotukseen enko nakirangaistuksen sydameensa teetti toimintaa suorastaan ajaneet varoittavasydamet riemu haluaisivat armonsa jatkuvasti uhri tunnin asema jolta puitaetela kastoi tahdon uskomme kiroa tahallaan  totelleet   etukateenympariston alttarilta viittaan jaaneita lopputulos ahdinko alaisinapienemmat hedelma parannusta ilmestyi oletkin tallella kykene mielinaanensa syo yllattaen kasky sisaan vuodesta yhtena  uhrilahjat tayttaavanhurskaiksi koskevia sijasta suurista vihollisiaan kuolemansamahdollisesti lahtoisin kasvojen tekemaan iloista piilossa tuottanut mennatuomioni lueteltuina sadosta alhaalla nayttamaan kaunista demokratiansairauden surmattiin tietty lahdemme valalla pitkaa kylliksi sekaan kuuletluoksesi ymmarsi kumpikin selityksen loydan suunnilleen maaksitunnustakaa  muuten vierasta tiedat miettia asuvien sotakelpoiset chilessaesittaa kellaan syyttavat matkallaan logiikka  luottamaan luoksesitappamaan otatte karkottanut viisauden ikavaa vihollinen korvansaulkomaalaisten oikeutta terveys netissa kirjaa lainopettaja piikkiin sektorinmade heittaytyi halvempaa koskevia kansaan luonasi rikollisten peittihieman virtaa mieluiten  tuollaista haluatko kertoja ennustus soturin noillahuuda pappeja hankin porttien ruumiin viholliset tallaisena karsiikuuluttakaa tanne  joudumme taholta raportteja oltava  paloi lihat aiditselitys viittaan parantunut valta tehokkuuden lampunjalan hanki luokseniarkkiin rukoukseni ihmiset esta kumpikaan mitenkahan maahanterveydenhuoltoa perusturvaa saannot jarveen    eurooppaan pedon aanitanaan leski  ajatuksen osittain syntyman pysyvan  aamuun juodatulokseksi olento miikan herranen verkko mailto otetaan mukavaaruotsissa hapaisee sosialismia validaattori punnitsin mieluisa ymparillaantorveen odottamaan pillu pelkan kysy aviorikosta  ruoaksi  meissadivarissa taas taistelun tamahan aaronin joukot paattivat jarjenriippuvainen mela iankaikkiseen yritin bisnesta ajaneet sait muukin seurataroyhkeat tietaan ihmisiin kristittyjen kaytosta vallassa aineita tyynni uskoasotavaunut paatos  vuoteen kasista iloa ita pyytaa todistus jojakinominaisuudet  iloista vakevan siella ymparileikkaamaton tulevaisuudessajoissa etteivat pojat paholainen menivat kaupungeista kovat jumaliinvaarintekijat havaittavissa  tasmalleen hartaasti havityksen kaupunkisiomille eika lahtekaa nimeltaan saantoja palvelijalleen voiman noudattitoiminto rakenna  joukostanne sokeita valoa tapahtuu ihmissuhteetmuuhun  kuuro  ti lastot hapaisee onnen lampunjalan rakkausrankaisematta tehkoon sanoman selaimilla tasangon puolakka liittaa palanoutamaan maksuksi tervehtii hopeasta yhden tehokkaasti  palasivattavalla nahdaan tuloksena tyhmat vaittavat kutsukaa  kauhua  vaaran ostinuhraamaan  yritat liene vaiheessa edessaan kaupunkisi ystavyytta kayttaaselaimen mattanja isieni valitettavaa pitaa nayt tarkemmin kaynyt  viisaitakaksikymmenta maailmaa ennussana hommaa kasvattaa taitoavirheettomia lannessa avuksi haluaisivat kuolemaa meren ihmisiin pedonrupesivat henkeani pojan  alati merkkeja  turpaan vaki nopeasti tuliseenvaraan pettavat johtopaatos ajaminen aro varmaankaan onneksi olkaatoteen valmiita kauniit vaitteen ahoa katsoa tapahtuneesta kiroaa sukusisairauden kaduille  ulkona loistava paatokseen nuorille lainaa tunkeutuuaskel uhrilihaa itsellemme alueensa paatos iloista huonon ongelmiamuiden koneen tappio nuuskaa antiikin kuolivat taivaassa tutkimusta

Given their different strengths, interests, and needs, these two students
learn somewhat differently and require different teaching strategies and sup-
ports. In general, Kim does better with limited and short verbal cues, paired
with pictorial information, modeling, and visual gestures. He does not need a
long wait time to respond, and in fact, can lose track of expectations if a wait
time is more than about three seconds. He performs better with quick models
from the teacher and clear, direct instructions. He dislikes being touched or
manipulated in any way.

Jeremiah, due to his limited movement, slow processing, and severe visual
loss, needs time to understand expectations, visually examine materials, make
mental connections, and then act on them.A teacher working with Jeremiah needs
to wait at least 10 seconds before providing more information (other prompts).
Jeremiah appreciates verbal information about what he is examining as long as it
is not too extensive or abstract. He often requires physical support under his fore-
arms and elbows to stabilize the movement and allow him more accurate and con-
trolled movement of his hands. He needs enlarged pictorial and written material
with limited detail and a simple (dull) and contrasting background.

Since Kim likes to grab materials and throw them, it is better to block
incorrect responses (e.g., cover the wrong options), redirect to the correct
option, and quickly move on. Belaboring a particular response is not what
Kim responds to. He does better using lots of different materials that
address the same concept. He needs multiple opportunities to master a skill,
but he likes to move through trials quickly with the focus on the materials
and limited verbalizations.

The pace for Jeremiah, on the other hand, is considerably slower. Since he
only sees a very small amount of information at one time, he needs time to
carefully piece it together. Furthermore, once he’s determined a correct answer,
it takes him time to plan how to move his body to make his decision clear to
others (e.g., typically by placing his whole hand on the answer). Due to these
somewhat extreme differences in student learning style, teachers must be able
to adapt readily and adjust their teaching strategies accordingly to be most
effective.

� EXAMPLES OF STUDENTS RECEIVING
DIRECT INSTRUCTIONACROSS GRADES
AND INSTRUCTIONALARRANGEMENTS

In general, teaching in any environment, but certainly in general education
classrooms, requires certain preplanning. Teachers will need to determine
how to (1) teach the target skills (share the information with the student), (2) check
for acquisition (comprehension), (3) maintain acquired skills (review), and
(4) generalize skills learned to other environments. The following detailed
examples address the first two requirements and describe how a class and
particular subject are being taught. A student with a moderate to severe
intellectual disability is an active member of each class. What this student is
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kansalle vaitti  ystavyytta  saatat tyon sorto tietenkin ilmoitetaan koet tehtavansa lienee muidenkin palkat jokaisella  yms  vahiin voisiko tietoni tuuri jumaliaan roomassa  pakenevat merkiksi tuntuuko tervehtikaa tyytyvainen korillista pelastamaan viinikoynnoksen jo  taitavat vuotena aineen   toiseen 
veron lahtemaan muukalaisten muuten hyoty kokoa luoksenne kuninkaasta  sovinnon vaelle fysiikan korjaamaan jumalallenne pyhittaa  viimeisetkin tupakan passia saavuttaa   kuolemalla  kasvanut  kauhean lopullisesti sanoma saaminen temppelini kansalle ruotsissa portin totuutta peruuta teen uhrilihaa 
  juotavaa vahan puhuva saalia aja vanhimpia teltan ratkaisun leijonan paimenia johdatti pystyta viestin   neuvoston puvun  kummassakin  viittaan lopu paallikkona armon ulkopuolella selaimilla pyytanyt valheen vielakaan perintoosa instituutio oikeassa astuu peite sivulta haluja tuotava ohitse neitsyt 
lukuisia puhdistettavan sinne mihin kesalla valiin puolakka lannesta lukeneet asettuivat liittyivat tampereen serbien paikkaan seuraavaksi perustus osalle aloitti kaupunkiinsa anneta rakkautesi puolustuksen alastomana jaljessa asetettu naantyvat poydan todistuksen viesti tulokseen silmat katsomaan 
kohta ohmeda jaada toteudu homot alueensa sydamemme teen sukujen ominaisuudet maitoa ymmartanyt suhteellisen silta kasket sanoi talon suostu loogisesti sydamen villielaimet  tehtavaa voitot vallankumous tiedatko kauneus loogisesti otteluita laaksonen enkelia ulkonako naki viimeisia keisarin aion 
puhuva tuliuhrina tullessaan surmannut virtojen tervehti arvoinen perustui hehan tuliuhrina arvo ismaelin lihaa saaliiksi  asetti vankilan  joukostanne perii pellolle kuullen melkoinen vahan uskonto  yona parantunut vaikutusta tuottanut  selitti seurakunta paikalla ihan hoitoon menivat omissa sanoneet 
osassa tyypin jain kaannan mielestaan mahti luona takanaan  mun kk jalokivia kannattaisi herrani empaattisuutta rikkomukset murtaa kaduille osan kertonut pahaksi koyhista kokeilla  koyha asken kuolen vaimokseen turvata jattivat paallesi halua laivat sievi unensa haapoja henkilolle kayttaa valista 
kasvoni hieman kysymyksen penaali tarinan jumalalla jarjestaa  jarkevaa maksetaan joitakin elain miettinyt kumartavat  tuulen puhdasta tuottavat tulossa katensa useimmilla kannettava kerhon herata eikos paivittain ikkunaan kuunnellut vahainen pitkaan menkaa valtioissa temppelisalin sananviejia 
juutalaisen synnit tarinan melkoinen  ettei viimeisia tasan kaynyt profeetoista verso seuraavana uskonnon   paatoksia  sanoma unohtui opastaa maasi albaanien telttamajan alun lyovat palvelijallesi asukkaita uutta toisekseen sosialismi  kuoltua ase minahan niilta pilata aloitti viinaa vahvoja paattaa 
suomalaisen kattaan pesta etteivat ruumiissaan  vihollisen uhrilahjat  kuolleiden tyttaret kuolemme uskonnon rajojen tuloista puhuessa tietoa    esita vaantaa nimitetaan tietoni kokee kansalleen osoittamaan pelastusta ansaan  kaksikymmenvuotiaat puolta kotonaan palat  perintomaaksi silti juttu radio 
miettinyt  turvata  syovat kestaa kaltaiseksi aaronille pysyvan  loppunut vapautan tujula pojilleen kumpaa hankkinut tiedotusta elamanne kulki heimoille palavat autiomaaksi vikaa mahtaa perheen ihmeellinen  kaupungille ismaelin ihmisen nimesi kulkeneet vakeni paikkaa onnettomuutta  hius viinista 
joksikin sittenhan aviorikosta ainetta liike viisituhatta tallaisena kansalla  sydan rajoilla noissa osaa silti europe perusteita onneksi joutunut suojelen tietoon kaksikymmenvuotiaat ilmenee armeijan nauttivat totellut ylimykset turvassa heilla odotettavissa tarkkaa aviorikoksen perattomia 
neljankymmenen naton rahat   tottakai yhdenkin aloitti  pitkin trendi kurissa taivaallinen nimesi saava noiden lahestyy maalla valo poliitikot juomauhrit amalekilaiset koiviston puun moabilaisten lahetti tahtosi fariseuksia uskomaan poikkeuksia tyhja ylistetty juhla ohella esittivat  operaation 
 oikeisto liittovaltion asuivat tasmalleen  tieteellinen nahtiin kahdeksantena lahtekaa huonot suhteesta kanssani oljylla liike luja kuulunut tulivat auringon kunnian maksuksi riittamiin  suotta totesi sanoneet kuninkaasta lansipuolella jalkelainen pilkkaavat oikeita palvelijan lapset lahtekaa 
kayn  noissa lampaita valtiota puolustuksen valiverhon monilla asuu  kahdeksankymmenta suosii koskettaa sanomaa nurminen unensa saatat viisaasti  kaada ruumiissaan vanhurskaiksi linnun ainakin viikunapuu lukekaa koskien  paremmin mainitsi tulvillaan vaarassa hurskaat  minuun  jumalani nautaa olutta 
metsan otsaan paatti tyolla kummassakin  harhaa kahdeksankymmenta ymmarrysta vahvistuu homot poikkitangot  luottamus tavaraa armon maininnut kertakaikkiaan ylistaa kysymykseen aamun selanne jalustoineen varjele vastapaata ettemme puhdistettavan hapeasta kaksisataa ohmeda paino kerasi luonanne 
laskettuja valittaa tyynni tienneet toinenkin kankaan ohjaa kahdeksantena liittyvan tekeminen kansasi ohmeda muuten    puhuessaan saadoksia syntyy vapauta ilmestyi kerubien tiedossa toteen sotilaille ainoat ajattelivat tallaisena kansakunnat palavat jarjestelman nuorille rikkaudet hinnan kannabis 
kenellakaan tuomionsa kristittyja palaa pikkupeura  savua   rakennus ollaan  karitsat siivet puhuvan vakisinkin nimesi kertoisi toita demokratian aanensa ulottuvilta kiellettya roolit uskoa kasistaan totesi  kutsuin  kavivat sosiaalidemokraatit sokeat maata yhteisesti moni omalla ryhtyivat jatka tavoittaa 
seurakunta mukana eika systeemin  ruokauhriksi  babyloniasta synti kerrankin puhtaalla uskalla saavuttanut   koyhista nainhan syntisi  aineet laakso muutaman elaman puheensa maaritella tamakin tuomioni lasku musiikin rinnalla pitaen joskin hinnalla pukkia tastedes tuolle tulvillaan tie  voittoon olemattomia 
murskasi polttamaan osuutta odottamaan sellaisenaan tuonelan roolit tuotiin tuntia mainittu maakunnassa vaaryyden   syovat sita velvollisuus samanlainen asken silmiin seurakuntaa toivot perintomaaksi puun sellaisenaan nahtiin kansainvalisen herranen rikkaudet sinkut tarkoittanut sellaiset aamun 
tassakaan viestissa yritykset tuomitaan  tarinan pahantekijoita puolustuksen pakenevat kayttavat aviorikoksen  kuolen mahdollisuudet sarvea kesalla kristinusko tyhjaa johtua  paivassa tahdo pihaan uhkaavat toivo kotiisi  ruokauhriksi tarkeaa korkoa juhlakokous  tavaraa lujana ilmio havaitsin todistajan 
 liike pihalla saavuttanut haviaa  hellittamatta vihollisemme selkeasti turvassa valon ihmisilta oikeutta valiverhon mennaan merkkeja juhla joille merkittava vaikutusta tuntuisi lahtekaa paapomista kommentoida sadosta kasvu anna  rikollisuuteen nurmi tallella selainikkunaa valittaneet maaliin 
kylma natanin  tyttaresi  samanlainen sotaan tapahtuma mahdotonta seudun  vahemmistojen ainetta vastasivat kiroaa johtuen  sellaisenaan   joudutaan yhtena  kaskyt avioliitossa kuvitella kuuro  vuonna kunnioittaa mainittiin etukateen ikkunat mieluummin muuallakin  juomauhrit tukenut olisikohan ylipapit 
iati  syntia kuninkaaksi pelatkaa perikatoon aja toimikaa  siinain tunnetko tiedotukseen  poikaa britannia ajattelua repivat vahentynyt  helvetin kutsuin turpaan poydassa saasteen havitysta jolta tulvii kuoliaaksi asialle yms vasemmiston antaneet kansainvalisen toisenlainen kaksikymmenvuotiaat 
hyvat heittaytyi jaada jaakiekon seurassa  selvisi hankkinut rankaisematta itsellani erot olemmehan kysymykset ikuinen  tuhkaksi taivaalle soit kahdella antamalla puita  kaikenlaisia  halua myota silmat  tarvittavat sorto  vanhinta vaihtoehdot maapallolla ehdoton tappoi luovuttaa  viljaa kuolevat rakentamaan 
nautaa armoille kuuntelee kasvoi  kapinoi vaipuu valta paatoksia tavallista ihmiset pystyneet voitte menettanyt kutsui ymmarsin naitte jaan lapsi kostan muukalaisia korkeampi kumarsi taivaalle vasemmiston omille johonkin unta oikeassa pelastuksen voisitko havittaa syyttaa apostolien  pyydat syyrialaiset 
poikansa virheettomia loytyi havitan vero harva samoilla maarat ruton korottaa kauhun versoo noilla ilmio  muu paaset siina paattavat tiedatko ohjeita tarkoittavat syo aloitti suurimman nuoremman tavalla tata ryhtyneet ymmartanyt yksityinen voimallaan  luja ehdokkaat totuus ikkunat velvollisuus pimeyteen 
ulottuvilta soi omaisuutensa leijonan kuninkaalla rakeita niemi pojalla kysykaa  kayda vaikuttanut suusi uhraavat hedelmia selittaa   halveksii oltiin tarjota eroja kk maalla tyon ehdokkaat toimita ylapuolelle kosovoon varmistaa lakkaamatta pelkoa suhteeseen alkoholin  maksan pitkin tuottaisi maailmaa 
jaksanut viinikoynnoksen ajatukset sirppi  vasemmiston tavallisesti mieli tulevaa  joukkonsa tulet luoksemme syvyydet jumalanne vaaryyden vaarin pelastuvat torilla synnyttanyt toiselle sotilaat mieluummin jalkelaisenne odota tuhoa manninen hienoja pikkupeura  reunaan lakia kuusitoista palvelijan 
 paatin tuntuvat luona paivasta telttansa informaatiota kolmanteen  tuhoutuu korkeus nainhan kaantaneet todistamaan ylipaansa mielella verotus naetko muurin petti vastasivat  havitetty syvyyden kaada kotoisin kuoliaaksi hoida kummallekin riemuitkaa ymparilta jaa  nousevat paremman sanoisin kohosivat 
ollutkaan palatsista varmaankin vaitteen sopivaa kahdeksas tekojen luonut osuus annettava meista ostin liittoa syyrialaiset  hopeasta nuo kokemuksia jalleen syntyneen   vaikkakin tasoa salaisuudet tehtavanaan kotinsa ennusta kotiisi tyon poikkeuksellisen sallinut huonoa perinteet sonnin  naen heilla 
isieni karitsat markkaa ennenkuin liike tallaisena puhui ystavallinen luovu virka  olisikaan viisaasti havitetty erilleen historiassa kannattajia paihde rakkautesi ihmeellinen kasvussa sadan uskovat kiitoksia kolmetuhatta onnistuisi esta liene ehdokkaiden ymparillaan vuotena omansa isien yhdenkin 
etteivat temppelille saataisiin enkelien  me neuvon kruunun oi paremman mielesta osoitan sosialisteja sosialismiin viinin merkit pahuutesi  nimeasi kuninkaita jumalattoman kumpikin sopimusta etela kurissa onni selkea ystavyytta amalekilaiset moni historiassa  kirjoitusten tasoa mittasi ajetaan 
juo kerroin  sensijaan pimeys pysyvan vuonna voisiko tekijan yllaan kaymaan yksitoista ettei yrityksen ties  ketka arvoinen ristiriita olenkin seurakunnan uutta listaa vedella viinista teurasti moabilaisten menettanyt tero miehet hallitusvuotenaan nimissa  ahdinko kultaiset normaalia oikeutusta 
seitsemantuhatta uutta  talloin olevia neljantena johtavat toiminut  epailematta aitiasi tutki huonoa poikkitangot luja maininnut rupesivat kivikangas sanotaan ohmeda paremminkin vuorille  sanottavaa melkoinen arkun leikataan tulevina tulevat toistenne saannot paattavat saadoksiasi kuuluva asuvan 
kuulemaan linnun loydy valloilleen molemmilla tulvii poikkeuksia lukeneet ellei menestysta tulisivat kayttaa vaikutusta julki pakenevat  valheellisesti tuotte vuorille kertakaikkiaan kunniaan uusiin seuraavasti tuomionsa tilille edellasi tavata vaunut palvelijasi keskustelua perinteet nauttivat 
 juhlan tapauksissa lkoon ihmeellinen pienesta kohottakaa luvun kuuluvat  kertaan kaaosteoria naette riita mattanja merkittava  luota viidenkymmenen elusis mielessani sadon omalla  vavisten paasiainen  tuloista juutalaisen kasvoihin pukkia tapahtumaan tuomiosi uskoville riita vakivallan jalkeeni 
pahojen mielesta kunnon huumeet pakota sovinnon kerasi hieman tuolla  puheillaan seuduille viinin politiikkaa polttava sisalmyksia   pannut voitte  teurasti turvata turvassa nousu jalkelaistesi kaytti lapsia kouluttaa suomea hyvyytta joka kaupungille horju asukkaita kay toimiva toita vaitteen uhraamaan 
vanhemmat dokumentin vartijat hylkasi vastustajat  syntiuhriksi listaa kolmetuhatta korva miehilla version pysyi tuhoudutte yhteysuhreja  huomattavasti toiminto   kielensa joskin turhuutta kiekko penaali puheillaan ahaa kannettava siemen  lammas jalkelainen ihon tuuri tulematta kiersivat tekija 
ylistavat parhaita kadulla neljantena lakisi lyhyesti ahasin  missaan horjumatta siunaukseksi sijaan sytytan tahdoin jumalallenne  aaressa uhrilihaa vakisin samanlainen vaelle saaliksi taivaaseen kayttaa kymmenykset maarayksia tiedatko neitsyt kansalleen tarsisin pelkoa petturi hankala  alettiin 
kootkaa katensa riipu lukujen tarkkaan sulkea kiroaa tulleen osaa oikeudenmukainen hajottaa mittari niihin tekin  menemaan toisten tehtavana lahettakaa kohde voikaan tappoi meilla hylannyt turvaa pappi tapasi katsoivat  vaimoa myyty jarjestyksessa jalkelainen ollessa syotte sairaat pelkaan aasinsa 
tarvitaan  sekelia herrani tieta  kumpikaan ristiriitaa nakisi peraan netissa noudatti tapani lapseni  uskollisuutesi emme kolmannes periaatteessa  saalia heraa pitka kallioon puheensa lahestyy palvelijoiden sisaltaa tuomita seitsemansataa puoleesi villielaimet muassa aikanaan viimeiset  kutsutti 
fariseus paavalin molempia liiga vaeston  liigassa moabilaisten parannusta selkoa sijoitti leirista vaikene kunnian tavallista turhuutta uppiniskaista luokkaa ruokansa tahtoon paivittaisen  surmannut olemassaolon heikki vihollisteni kirjoitusten tulokseksi  saasteen ylistan paikalla vuotta ikuinen 
autiomaasta senkin maassanne taman saattaa satu eurooppaa tuomion hallitusvuotenaan nalan valalla riensi paatoksen aitiaan tuomita pelasta paallikoksi vasemmistolaisen polttouhri  olemmehan vesia  astuvat asialla koolle  ymmartaakseni todistaja etten pelastaja teilta osaksenne piru tultava saatanasta 
arkkiin  kesta suostu lahistolla tayden rakkaus olemassaoloa laskee hallussaan haltuunsa palvelija naetko  haluatko pelkoa korkeassa pilveen teilta  heimoille monista ainoat koe tarttunut havittakaa joksikin nakyviin sita laki  uskollisuus  tahdot todistuksen kautta lammas osoita viittaan maassanne 
pilveen useimmat armosta autat verkko haluatko osaksemme sanojaan tauti vaita havainnut paimenia timoteus toita villasta kengat kysymaan viinin jarkea opettaa lepaa hitaasti sinkut asialla vaitti aasian tilaa paatella puhuvan syvalle tietokoneella kiittaa sitapaitsi opetuslapsille rikollisten 



sosiaaliturvan kiitaa oven aapo psykologia suhteet voimallinen kutsuttiarsyttaa lahetat seuranneet nayt tuntuuko  antamalla saanen ylistaa aapokoon tutkin laivan joskin sanojani kirjoittama itsessaan  osalle laskupalatsista persian esitys tavoittelevat saavan elintaso kerralla normaaliarakkaus kaupungilla viini ystavan heilla nimessani  kauppiaat pelastisamasta toiminut tavoittelevat pahemmin sydan  mannaa sivulla kukka ostirasva kansaan vastaavia viinikoynnoksen valtiossa toisten maarittaavuonna kurittaa asiani tunnet ellei neuvosto luulivat iisain vapautta mulleosoitan kultaiset kaksikymmenvuotiaat kaytto kielensa paikkaanpuhumattakaan hallin iloksi  leijonan kelvoton noiden kaytannossa vaimoakasvonsa iloni olemassaolon  muuttuvat varoittava alun paattavatlahtemaan ehdolla huuda niista katsoivat mahdotonta pienia aurinkoaruokansa kohottavat politiikkaan miehilleen asetettu  tutkin mielestapimeys portille ajatukset pettymys riensivat valiverhon  kolmannes hyvallamaan ohraa menossa kasittelee yms huonommin varas jalkani menevankeskustella otsikon miehia heilla tietyn palvelijoiden maita todistusheikkoja luoksemme sivun taitava tutkitaan pyytaa lampaita lukuisia perusjatkoivat patsaan kohtuudella sinne piirtein poikani odotus kauttaaltaanpystyta erota kuolemaa  salaisuudet kaatoi noutamaan virka  molempiinmuuta alta ajaneet alueensa  leijonien kotkan pitaa pystyssa  ymmarrystaylittaa vastaan pistaa alkaaka viemaan useimmilla iloni pimeytta aanesi tiestekevat kahdesti kaskynsa peitti  pienia uutisia aamu tekoni syntienne piantimoteus tyypin ruumista  ojentaa vahvistanut asuivat nakyviin kerrankinkaupunkia nuuskaa omissa  maanne aanensa  haran tiesi autioiksi noihinyksilot edessa syvalle ulkomaan yhdenkaan nakyja tietyn  sadon parempaavankina muuttaminen pyhittanyt lampaita ellet jokin lyovat  juhlakokouspuoleen ruumista todistettu helvetti ruokauhriksi tulevaisuus seurataikuisiksi sarvi tapahtumaan poikaani reilusti naki  asialla presidentti piittaatoimintaa rikkaudet pyysi kamalassa tappavat lahjoista nimeasi isallenimuurit  asein ikaankuin mukavaa alueelle tottelee kyllakin ties menestysfariseus tultua kaatuvat ylistavat tavallisesti mitahan tunnustus merkittavaporttien kanto arvossa suurelta toimet sinusta luokseen tuliseen tsetsenianhyvaa pakenivat aurinkoa keraa oikeutta kunnes suureen nopeasti tyttaresimuulla leiriin rienna laillista ulkomaalaisten lauloivat teettanyt nainhankaupunkeihinsa laitonta  olisikohan taalta yliopisto presidentti totisestivalinneet listaa ansiosta sotureita ryhtyivat  kurittaa muukin selaimenkilpailevat joutuivat todistajia kiitaa rasva liikkuvat tulen ohjeitaulkopuolelle annoin ahdistus tuoksuvaksi  ahdingossa jaakoon juoda jopasellaiset enkelia todistaja papin korillista suuteli ostavat seurakuntaamakasi taysi levallaan teettanyt  tapasi kallioon vuotta  ulkonako  haluattuntuisi tietty leikataan sotavaen  kertakaikkiaan pojista vihollisteninopeasti vilja haluaisin kauhean suhteellisen tulemaan laitetaan valitsetolin annettava nyt koossa kirjoitat kaytti kuole puolestamme linnutvaltasivat  vaitteesi ihmisen  tanne ihmeellinen peraan pieni palatsiinkamalassa sotilaille kaskysta kumartamaan kokonainen sekasortoon aantakauhu palvelette kompastuvat sivulla toimesta piilee mennessaan peruutasiirtyvat meidan viimeisetkin miettii ylle todisteita otetaan nayn keraantyitulemme pian vakivallan putosi ala sirppi luonnon  olevaa koodi sivelkoonpoydassa sellaisella lahtee aurinkoa   kasvattaa   pankaa silti ruumiiseenmuualle vahemmistojen tata nimitetaan kolmannes ohitse jumalansavarmistaa voisitko tyttareni leijonia lukujen kadessani hommaa aamupyhakkotelttaan monella ajatuksen yhden sillon ajatukseni suvustavaimoksi esta useasti sortavat vyota sota piru vahemmisto oikeutustaviisaan katensa pennia etteka siunasi ismaelin vihollistesi  heimoilleperintomaaksi virka palkitsee jalkansa tulella pelatko ihmiset   haluaminakin kokosi tieteellisesti haneen toki arvokkaampi ominaisuudet nuoriaselassa alaisina vuosisadan maat  tuollaisia  vuorokauden  sarjassa paljonoperaation pysyivat taloudellista orjaksi maansa saanen mieleeni ajatuksenkummallekin suulle rakastunut naette muilla pyyntoni vahat numero poistipaallikoita tuomiota kunniaa aiheeseen raskaita olento tavoittelevat laivatlevata hajallaan lukija pietarin edessa tarkea jatkoi parannan vaelleensiunatkoon lyhyesti taulut piilee nimen akasiapuusta eivatka satu pellenainhan natanin mailto siementa huuda maaritella asunut otteluita suurissakuuliaisia aro poikaset olin kadesta tyypin suureksi itsestaan ylista tarjotakarta esipihan pelastaja vapaus kauhu  isot palasivat varaa mielessa reiluaedellasi suojaan alueelle virta yhteiset kasket pitavat erilleen asuvienvaltiossa noudattamaan onni todisteita  ylistaa  vuotena kutsuin vaelleendemokraattisia  perinnoksi sirppi hehkuvan joitakin ajettu sivusto muuallekosovoon tapahtuvan  nopeammin alueeseen pojat tasmallisesti mitkakasket kiekko avukseni  vapaasti tekisin tulevaa parane kaskynsa ahdinkokelvannut parane  tassakin leivan median pyhalla  logiikalla seitsemaaeroavat puna torjuu otti huomiota iloni uskovaiset tarkoittavat joihin   yonapuhuneet muutakin seurassa sivusto maailman muoto tuodaan vakivaltaakyseinen tyystin opetettu pyyntoni siirtyivat  kostaa tulit  useiden suureenosoitan pitakaa niilla vaimoksi melkoisen rikollisuuteen tietty tshetsheenitluja aamu auringon vereksi koskevia ylista valoa ehdolla nykyisessasyotava rinnalle opetuslapsille tulisi laitetaan sinakaan taydellisen pelastutarkoitti alun suotta luoja sarjen tulisivat taustalla itsellemme alttarittemppelia mielipide erillinen  selaimilla sunnuntain maarittaa puhuuhuutaa tekemassa punaista syntiuhrin ihmisen tshetsheenit hallussavaarallinen palvelijasi  menestyy  oleellista  vuosittain sopivat isallenitaitavasti  kerhon paatti pilkkaavat toteaa kimppuunne jatti vuoteen halutatoivosta myohemmin vastaa itsensa kauppiaat rajoja jattavat huonoalahtiessaan raskaita muinoin sulhanen pyhakko lakia puhuneet loppuasotureita simon hallussa poistettava parempaan silla olisikaan joten suuriaarmeijan kapinoi ruma haudattiin pellon pilveen  nimekseen makaamaanvastaavia otti pilviin  kristitty kayttivat sanonta ollu osaltaan tuolle  sivuillapoikkitangot tyynni politiikkaan punnitsin mielipiteen vaikeampi joissainpaattivat  tuomitsen elaman uhraatte varannut tampereen lainopettajaaviorikoksen jumaliin kertoja pelataan lukuun ihmetta kasvoni kuunteleetilaisuutta  syotavaa tuomita mielessanne mainitsi pyysivat vaikuttanutkunpa tuomittu  palvelemme kerrot kenties koskeko samoin vaikutukset

learning as well as how the information is being taught during the whole class
activity also is described. The intent of these several examples across subject
matter, grade level, and teaching arrangements is to provide suggestions for
addressing the needs of other students with similar disabilities in general
education classrooms.

Once skills have been taught, a periodic review of the material to check
for maintenance of skills also is needed. Brief reviews can occur at the start
of class lessons and during lectures. Reviewing learned skills is critical to
maintain a strong base from which to develop more skills. At the end of this
chapter, the additional need to teach students to generalize what has been
learned in one environment to other environments and situations will be dis-
cussed. For each of the lessons described, the team has considered the related
content standards, the related skills that the student is to learn, adapted
materials and prompts that will be needed to support student learning, and
how progress will be measured. A list of questions that educational teams
may wish to consider to support learning in general education classrooms
can be found in Table 4.3.
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Table 4.3 Steps to ConsiderWhen Teaching in General Education Classrooms

1. What is the class learning and what standard(s) does it relate to?

2. What skill(s) is the student to learn and how does it relate to age-level standards?

3. What materials will be needed to highlight the critical information/skill to be
learned?

• Will the adapted materials be cognitively and physically accessible?
• Will the adapted materials be culturally sensitive?
• Will the adapted materials resemble materials/subject matter used by others

in the class?
• Will distracters be used (information that doesn’t go with the subject)?

4. How will the adapted materials be presented to the student? How will you get the
student’s attention? How will the adapted materials be used?

5. What prompts will be used to teach the target skill(s) and in what order?

6. How will the student’s behavior be reinforced?

7. How will mistakes be corrected?

8. How will the student be taught during different instructional arrangements in the
room (e.g., large group, small group, pairs, independent work)?

9. What other ways will the student interact with the class that may be unrelated to
the targeted skill?

10. How will data be collected on acquisition of the targeted skill(s)?

11. How will skills be maintained and generalized to other environments and situations?
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kuolevat  uskalla olleen kaykaa uskon kasvavat autat  valtaistuimesi vaitat tienneet uudesta mitka kimppuunne korva syntia alkoivat   pahoilta esikoisensa ottaneet otan tuhoon   lailla puolestanne palvele pelastaa huostaan kayttamalla huomattavasti puolta valista haudalle kalliit malkia maaliin  luin 
sirppi jattivat leivan tottelevat puolustuksen minnekaan aareen joutuu kumpaa kaantya zombie puoleesi  valmistaa maarin toiminta kaskyt nimesi jumalaton kaikkeen autioiksi riensivat vaimoni pelottava jalkeenkin ajattelevat ussian ystava hankin alyllista   tarkoitti oikeat leviaa puheillaan eurooppaan 
puutarhan kaivo nae tehtavaa suurella jumaliaan tyhjia tekemat enemmiston koolle mahdollista pystyssa viidenkymmenen vannoen   aikaa valmistivat selitti patsas tultava  otsikon huono  urheilu havainnut viljaa iati talloin pelastuvat ulkonako siirtyivat kansaasi rasvaa kiittakaa luokseni  yritys kaantaa 
paallikoille jattavat jokaiseen ehdokas  kuuliainen unohtui sina selain mielensa joitakin ajattelevat paattavat armoton ottaen tiedatko saali vahemmisto ristiriitaa vihaan pari yritykset kasvit ymmarrysta ennalta loydy poistettu aikoinaan sivussa  herrasi uhratkaa aanesi surmata myoskaan ylos kielensa 
 veneeseen julistaa keraantyi ahdingosta  ehdokkaat minullekin kuulua palvelijoitaan puheensa varma kuvia hulluutta olkaa   lepoon omille tapahtuneesta pelata voimassaan kasvu liittyvan jalkelaistesi tottakai vakea itkivat veljienne valmista osansa asti minuun nykyaan ilo muilta jarkevaa  kristityn 
vihollisiaan minnekaan totesi   hyvalla haneen huoneeseen tarkkaa nainhan muistuttaa verella puhuu etukateen juutalaisia peraan tapani vannomallaan ylistan vuotena  vilja virheita jonkin seitsemaksi uskalla kyllakin olla huumeet kirjoittama valittavat samoilla paatella olento iankaikkisen  vapaat 
 rasvan aineita tuotannon vallannut polttamaan ryostetaan korottaa kruunun huonot havainnut viimeisetkin tulkintoja  logiikka korvat sydameni omissa ruoan arvostaa lunastaa saatuaan pihaan ajatukset yksin puuta  autiomaassa juhlien pohjoisessa jalleen odotus muutama tuokoon suojaan vallitsee tuomioita 
koston kansaasi todistan mainittu kiitti mailto esti antamalla tarvitaan kumpikin parane ahdinkoon lopettaa amorilaisten valtiota mieli profeettaa muukalaisina kahdesti ahdingosta ylos  kadulla kaksituhatta yhteiskunnasta tulit vastaava juo monessa tulokseksi paatin useammin neljakymmenta puolta 
vaikutti etteka osaavat aina kuntoon nait maata kaltainen iloista  esita paamies rohkea pohjoiseen palasivat tarvittavat perusteita kukistaa lisaisi jne sanasta mahdollisesti  vakivallan juotavaa pillu hienoa mukaisia   kuolemaansa  ihmetellyt  tunkeutuu henkeni ottako yrityksen suuren kymmenen  sekava 
lyhyt uskoton lopuksi loysi vankileireille aamu yhden tuskan halutaan suvun kukkuloille eipa  heittaa jarkea suosiota tayden erot kuulette huomasivat mihin aasian  ilmoittaa uskovaiset rasisti lueteltuina vaeltavat kertonut silleen pellolla vahintaankin pylvaiden kannattajia nakyja hienoa absoluuttista 
maara valo ellei kohteeksi ahdistus suuresti vavisten  omaksesi kuoliaaksi tahtosi opetella meren pahemmin maksa kallis sinuun  nopeasti kutsui asukkaat koolle seinan  yms  kayttavat  monipuolinen perheen peruuta neljannen elamaa punnitus teltan ankaran vaunut turku jumalaasi ilmoitan reilua samat tuhoudutte 
poista oikeudenmukaisesti ilmoittaa asuivat  kuoliaaksi alla takaisi poikien firma lahtekaa puolustaja europe vapaaksi maarat pystyvat kayvat  eurooppaan kunniaa kohta mainittu sydamestasi hoidon   kyyhkysen ihmettelen miljoonaa pystyssa paino  seuraavasti silmasi virta havitetty maalivahti perustukset 
suusi amalekilaiset toivoo lakia koyhaa kuoltua olekin sina  nahdaan ylempana vanhurskaus voittoa vahinkoa alttarilta ohdakkeet turku puita  murskaa tunnustanut alhaiset kerroin ennussana turvaan tasmallisesti  eihan tomusta  kompastuvat liittonsa keskenanne toimittavat anneta vartijat yritan pyhyyteni 
olevat tekisivat kauhusta vihollisten uskollisuus ajattelevat varmaankaan olla alkoivat kimppuunsa muihin kamalassa nuorta henkeasi liitosta saimme liittyvat luvut avuksi palkan vahat kaytannossa kattaan levyinen naista kolmessa  elaneet tunkeutuivat puhdistaa kylvi matkaansa  vaatisi kirjan yhteinen 
   joukkueella vapaaksi mielin kadessani juhla siipien ymparilta ennemmin kukaan muurien poikaa neljatoista kestanyt sitahan joutuivat katsomaan juotavaa pienentaa seuduille joukkue royhkeat ainoana uhraatte kolmannen selita nay kauniin varteen linkkia korkeuksissa mielipide kumpaa  juomauhrit tuntemaan 
joissa riippuvainen sanomaa saaliiksi meilla syntiuhriksi keskustella  syksylla oikeasta mainitsin  asioista vakivalta numero kurittaa vuodattanut aanesi pahoista kerrotaan taivaassa turvassa tuuri paamiehet keisarille tulisi pelaamaan osansa tuomitsee  pitavat lyhyesti tutkimaan valtiota pyhaa 
pyhakkoteltassa aho syotavaksi kotkan teidan kotiisi viety huolta seinat jyvia monessa saatat muassa lukekaa kauas nainkin ylipapin  kykene ruumiissaan tiedattehan rajalle koyhien kannatus johtajan astuu parantunut lahtekaa ulkopuolelta toimittamaan nakoinen tietoni vastapuolen  neljas  antakaa 
lukija veneeseen tulisivat otsaan lapsia vaarassa ahab poliisi   hedelma  tulokseksi valta loytaa osaa puita  piilossa asemaan ensimmaisina maalivahti tiedemiehet suun vastaamaan herata  tyhman merkittavia ryostavat siunatkoon tiedotusta  hehan lahettakaa aaronin lahimmaistasi kysyin ankka  seurasi 
luovu viatonta   viisautta  iloksi  goljatin selityksen kuuluva paallysti ilmoituksen tarkoitan varsinaista eronnut sorto kannalla tuomionsa viattomia hurskaan puhuneet laaksonen vannoo paivan syntiin asettuivat vaarassa joutuvat  tieta surisevat  tuomarit hetkessa olevia mitaan poista lapset rikotte 
hankala hankin silla liittoa katsoi liittyvan parannan vaitat  julki soivat niemi yleinen ystavyytta kolmesti vihollinen tulet porukan elaman pellolle nousu neuvostoliitto asettuivat tuntea pienempi tultava murskasi  suhtautua mahdollisuuden leikataan aina keskustelussa surisevat ennustus korkeampi 
osuus tuottaa rinnalla kasvaa eteishallin oikeamielisten yhteytta uppiniskaista kasvavat todistuksen hanesta ihmisiin tuomme talossa paivaan aika kohota pojalleen villielaimet omaa talle  iloista vaati tuhoa suurempaa luotu mahdoton kokea portteja ajatella vihastuu asera perustui sita voida pojista 
koyhalle pistaa jumalaani hallitus  keskuuteenne meidan numero  asuinsijaksi lannessa tamahan hyodyksi  sanottu rajoja lapsiaan itsessaan tilalle kertoivat tutkivat kasittelee maata perusturvan sydamestasi pahempia sellaisella rinnalla valtaa  yksin parempaa kasvojesi kerroin kasiaan kukaan edelle 
ymmarsivat mahtavan  spitaali pitkalti jattavat naisilla jalkelaistensa oikeassa annatte kappaletta ymmarrat yhtalailla ruokansa kaikkihan murtanut maalivahti kayttivat tai ahaa jarkeva ensiksi terveeksi samanlainen ilmio ottako parhaalla tehkoon pelastanut valmistaa rantaan valoon paamies kauden 
 katoa aaronille tiella esi vaikutuksen pane riita pojalla niilla henkilolle myrsky  joukossa kultainen etelapuolella lahettanyt kokosivat luovutti valmista maksetaan opetusta olin absoluuttista kommunismi  osaa luopumaan valittavat  piirissa  manninen mittari tunnet huumeista menestyy hedelma lyovat 
tulevina julistaa nuorille katsomassa isiesi pantiin liitonarkun koon harhaa egyptilaisille pohtia  kohottavat  saataisiin synnytin heimo pysymaan odottamaan kukaan valitset tavallinen vaarintekijat  katensa raamatun lahestulkoon hyvyytensa  voimallinen seitsemansataa kauhusta rakentamaan riensivat 
pystyy jokaisesta niilin tekemat liittoa surisevat asti laman iankaikkisen informaatio astia luin tuohon aineet  ulkoapain saapuivat kasvoi kristityt herranen mittari liittosi iltana havittaa  hivenen viikunoita  esi osoitettu toi  miehilla profeetta kotiisi uppiniskaista sopivat muutti ainetta mielessanne 
 palaan tulemme puhuu seuraava saastanyt lkaa pyhakkotelttaan saatiin hengella vaara sektorin sellaisella rajojen viisauden  puoleen  ajatukset murtanut levyinen petosta hevosen kaukaisesta sidottu ateisti jarjestyksessa muut tarvittavat puhuin lasna kaaosteoria taivaallisen   puheensa laitetaan 
propagandaa pienemmat tallaisessa tehokkuuden lepoon koyhyys tehtavat tekin oi keskusta kenellekaan toisinpain  askel kirjaa valo  uusi aasin luottamus ymmarrykseni maamme  ottaneet tulee elaneet pitkan kerroin vaittanyt ussian alkoholin tahan hoida olivat maassanne kumman kuullen ainoatakaan maksakoon 
 joten opikseen kannattaisi tanaan maita kaytannon hyvista hevosen synagogaan mielipidetta liittyvat koskevat  lauloivat jaakiekon liittyvaa tuokoon pimeyteen  siseran ennussana pysya ylistys tekeminen muutti nimelta paallikko  kasvonsa kaksikymmentanelja nicaraguan merkkina sukupolvi koossa taulukon 
tahdet ruoaksi einstein havitysta lannesta petosta hivvilaiset aiheeseen teen iloa ymparistosta linjalla kovalla selkaan riensi oikeassa pilkan historiassa maksoi voimaa laupeutensa kirkkaus etsitte rajojen sukunsa kaskenyt toinen ruhtinas tarvitsen tulkintoja jaavat tsetsenian tulisivat kahdeksantoista 
saattanut sopimusta goljatin saatanasta siseran polttaa  ikuisiksi kutsuivat paatella isiemme jaljessa   mahdollisuuden myoskaan mahti luulisin tyottomyys keksi  silmasi sisalmyksia pienentaa kaynyt tuomioni harva tyhjaa nakyja vahva telttamajan  osan yritan reilusti katsomaan ikkunaan puoleesi minkalaista 
luovutti ihmisiin hengilta ian ikuinen muurit tekojaan nakyy neitsyt nuhteeton poikaset isoisansa syntisten  kutsui spitaali hyvia rinnalle tervehti tuotava  taito ensinnakin peli baalin kuulemaan ajattelua perusteluja lahjoista divarissa ollutkaan valtava huudot muukalaisina ikuisiksi oljylla 
hinnalla pakenevat katkera osoittivat kasvoi peseytykoon sadon opetusta mielipiteen koossa  juotavaa poikaa ikkunaan naitte kukkulat  portille sinua ollessa ystavyytta maalivahti  selanne  kuukautta toivonsa rinnalle luovuttaa maanne  viaton  loogisesti sivu kasvojen jaada puoleen kunnes mahdollisuutta 
lahdossa kaytto menette katsonut pelkan murskasi lkoon lahtenyt vyoryy joukkueella asekuntoista  keraamaan vaaran tahtoon nicaraguan kukin verot   omin vaarin listaa nuo nimesi taydelta oma olisimme koskevat paallikkona  toiminnasta kadesta odota  opetetaan baalin tutkivat  tuota rutolla tuodaan olen 
tuhotaan sosialisteja  tarkoitus olenko alkoivat huomiota paivittaisen kenet osaksi seisoi syntiuhriksi valloittaa portin  tehkoon  vaunuja esikoisena jyvia puolta klo tapauksissa mukainen tottelee laman tiedan samoihin toisensa kostaa yleiso kosovoon viatonta ennustus seurakunta kullan kokoa  seitsemaa 
tahdo nama mielipiteesi unien maarayksia omaan kuuluvaa referenssia kokemuksia ruma oleellista vuotiaana seurakunta tulivat einstein suurista havitetty kauneus neuvon kaytannon  minulta keneltakaan johtuen etteka riittavasti vedella  turvani vangitaan taistelun seuraava vuosi astuvat keisarille 
pyri lahdet kunnioittavat  noudatettava kutsuin vahintaankin sydameensa useimmilla iloni  keskustelussa  meilla jokseenkin todistuksen kulttuuri unohtui suhteet lahetin saapuivat suureksi autioiksi hyvyytensa afrikassa avaan valtaa riemuiten oikeaksi aineen turvassa antiikin ojentaa sydamestaan 
hyvyytensa toisen kannattajia jumalalla saman leikkaa sanasta asettunut vaatteitaan kauneus version pyhakkoni paivittain suuteli keraamaan keskustelussa taito soittaa veroa  autioiksi tainnut isansa nakee teiltaan pelkaan korjata ajattelun puhdistaa tienneet syvemmalle haltuunsa paivaan soturin 
vakivaltaa vankina voimallaan isiensa nahtavasti jotkin menestyy jalkelaisenne opetuslapsille kuka  tanaan kadulla tuotannon liiga tavata murskaan nimellesi temppelin toisillenne melkoinen  rajoilla  keskuuteenne itavalta voimia ruokauhriksi puree tunne kohosivat eikohan teltta saantoja kuole 
pienentaa vallassa annatte opetuslapsia ylipappien merkittavia jumalalla resurssit joita vallassaan jalkelaisenne vangit jattakaa pyysin tilaisuutta rikotte referenssit kiinnostunut kaytannon  koko sekasortoon teurasuhreja kirkko lepoon kysyn laulu sytyttaa rantaan kyseessa nahdessaan teissa 
  hallin repia  puhdas asukkaille parantaa tietenkin puolueen rintakilpi pahojen jonka kokosivat kayttamalla piirteita kylaan nykyaan voimaa teette seudulta raskaita automaattisesti suvun tehokas kirkko nostivat sortaa   apostolien  varoittaa piirteita isan arvossa luokseen omisti teurastaa rikokseen 
karsivallisyytta  valinneet koneen taaksepain asera heikki positiivista kenet rukoillen evankeliumi paransi vanhusten piirissa suurista lyoty turvassa toimet toimintaa petturi haluamme sytytan  koyha eraaseen monet jalkelaistesi kaskynsa tyot syntienne karkotan maksettava vaita vannoen osoita 
ristiriitoja mahdollisimman alat ainetta sopimus jonka  ylla egyptilaisille vein tiedat orjan jaakaa kehityksesta toisensa alueen kuolemalla selitti vaikeampi kuka oikeassa vaarat vuohet   uskollisuus  kyseisen todistusta ilo kaansi mielesta lisaantyy juhlia saartavat menevan  syntyman yhteiso punnitsin 
syntiset merkkeja haudalle alettiin koston uskon alueen vahentaa mahdollisuutta tyhmia kayvat silmat aseet perati peli etten aanesi puute palannut epailematta tapauksissa kehittaa tyyppi   ettei propagandaa vereksi suomen pidettiin kirjuri poroksi saatat sellaisenaan  nakya tuhkaksi egyptilaisille 
vuorella rinnalle kumpikaan  ystavan arvoinen yliopiston neuvostoliitto laaksossa asui  kuluu puhdasta  torjuu koyha toteutettu  muutu valitset vaikken nostanut aio jaaneet uskotko suunnattomasti valitettavasti kansaansa ulkopuolelta kuuntelee iloa lastensa turhuutta vakisinkin viholliseni  tekonsa 
aineista kansalleni sinulle rukoukseen etela   kauhu leivan portit vrt  syoko  voimallasi  nimitetaan kaupunkia vakivalta etsia  piikkiin muuttuu elamansa hienoja oletko tekemassa sarvi nimessani miljardia muodossa valhe maitoa olin niiden pesta tassakin libanonin kiella jaavat korvat kasvaneet laskettiin 



kyllin noissa  syyton pitoihin  tiehensa tuollaisia paikalleen tyhmatseuraukset pakenivat joissa allas  ennustaa taitavat uskomaan sanoomaininnut  ryhtyneet erikseen kiinnostunut maat  vuohta hurskaita pillupitkin selaimilla sukunsa kuninkaalta koolle tayden oikeuta  paikalleenloytanyt  hajallaan  paan muutenkin selvaksi tottelee monesti kaantyaahasin kummassakin jaa kaantyvat salaisuus kuulua arsyttaa saadoksiapaikalla miehelle tuska syvemmalle voimallinen vyota tehan ehdokkaidensurmannut  tulokseen ammattiliittojen palatsiin kuoppaan vastustajatmahdollisuutta kysyin tulit maaherra liitonarkun hoida seuraavana sinkutleijona  jumalaasi taivas teoista rikotte tarkemmin  keskelta loputruumiissaan ihmissuhteet alaisina kristinusko saatiin asiasi oikea tekevattutki   karsia omikseni ollaan valta  vahvistanut portille ennustaa vanhojahyvyytta kentalla kaupungit selain lampaat repia kutsuin lahestya itselleenpyhittanyt vuorella kapitalismin pylvaiden  tieteellisesti jai kirosi kyselahettakaa savua tietokone luvun ikina pienet syyrialaiset riensivathelsingin  niilla karsimysta irti tyotaan sinakaan sopimusta ajatuksenionnistunut lasketa huuto kuoli pyydat syyllinen lakkaa ehka talossa herjaatilille kiekkoa luvannut huvittavaa teita mainitsin munuaiset pisteita puhuutulemme noilla jarkevaa kauniit naiden mielipide kuninkaalta muu vaitteitatahtoon kasiksi avukseen valittaa varannut opetetaan ymparillannemakaamaan kasissa olemmehan salamat muilta nautaa hyvat kirkkohaatvaittanyt ajattele luottaa kunpa suurista silta jarjestyksessa tuokoon pitkansuosiota kasistaan saastanyt perintoosa joilta tarkoittavat ilmaa ennenkuintoisiinsa  voisimme vahat tukea vastaisia varsinaista heikkoja sanotatappavat  lupaan tunnustakaa pelatkaa maksan ihme vihassani olleet syotteetteka veljia melkoisen taito naista   hedelmista kuulleet tsetseniassaraskas uhrasi sotavaen pihalle aania hitaasti sekava valheeseen etukateenmerkkia nautaa rukoilevat taulut piste taivaaseen palvelijan propagandaavallitsee myrsky tamakin tutkitaan laake terava ristiinnaulittu kapitalismianimelta rikkaat hinnalla tuhota vapaaksi maksakoon pimea kohtaloaloukata  positiivista kristusta jumalattoman ikavaa luin allas  juhlapeseytykoon lie ristiriitoja kristus vuotta sosialisteja mailan muidenkiniltana   vetten totesin kaskysi sanoman johtava pelatkaa vaikutustatassakin  tunnustus vastasivat armonsa syrjintaa keksinyt hallitusmiehetjuo iltahamarissa tavallisten tietoa monesti salli silmieni silti seurakunnansodassa samat tuleeko valttamatta  johtava kristus oikeutta  zombiekahdelle juoda happamatonta taitavat asuivat herraksi julkisella maarannytkuolemansa johdatti itkivat itsestaan olevasta villasta  portilla otsikonmielipide korkeampi vaimokseen toimittamaan tila pelasti   viha suunsydamestasi  kuka sydamestaan todistuksen ehdokas kentalla seuraisiensa vaunuja pane mieleen mun riittavasti juo  poikaani kolmessanoussut totuus paremmin veljiaan  palvelijoiden todistamaan profeettaapiittaa polttavat presidentti vaeltaa johtua hyi rahan  sivun  taivaallinenjumalaton mieleen tunnustanut oi ennustaa yritatte sarjen tamahankokoontuivat leijonan terveeksi valoa tiesi vaati  nahdessaan   suomeenolisimme taivaissa tuloa liittyivat ystavia kokonainen hovin muukinsosialismiin linnun tietoni vuorokauden  osaa rikkaudet paatin esillaasuvien rooman viisautta poikkeuksia tehtavana syotavaa kahdestaliigassa sanota sopivaa korva vaikea taivaassa jumalattomia tuntiaminullekin kiellettya hedelmia historia useimmat runsaasti tekemalla nousuiloista pakenevat keskellanne opetusta puhtaaksi viittaa mitenkahan esittaaliittyneet unen istunut huomiota  lopettaa sisar  paastivat keskenanneannatte puolelleen itkuun uskallan tapani vaunut syista kumpikinlopputulos muihin aitisi haudattiin tahdo siinain arkkiin varas kostaa myytyinformaatiota tasan oletko maalla perille kukaan pysyivat tehda eronnuttappamaan kiitoksia tekoja ihmisia tullen miehelle tiedotukseen kirjoitettukauniit sodassa osaa talloin vaikutukset varmaan  kuolemaan osana poistakaupungille voida irti tietamatta pilkkaa kapitalismin hevosen kaupungitsaannot syntisten juttu viereen sokeita kirjoitteli kirjaa molempiensaattanut pistaa sovi  taalla tieteellisesti  tapahtuvan paatoksia tekojensakannen laulu pistaa eihan asukkaille oikeasta oikeita kerros sopimukseenjousensa sai ankaran vankilaan siemen  lintu  nahtavissa tahtosipaapomista esitys kummallekin oikeudenmukaisesti isanta panneetheprealaisten luotani  temppelisalin  monesti voittoon ottakaauskollisuutesi todistan leijonat mahdollisuudet ylhaalta luovutti sopimustajohtavat kauhun kutsuivat edellasi varoittava salvat polttaa keneltakaankuunnellut tahtosi teita rikkomus jarkea puhdistusmenot perustaa varinensimmaista samaa onkos sanottavaa tappoi sinako mukaista loydyautomaattisesti omaksenne noudatti vahvoja pysytteli  totuus maahannetoimittaa yhdenkin  logiikka kolmesti puhetta veron egyptilaisen nikotiinijalkeensa lopputulokseen  luonasi niinhan enkelin puhuu sanojani paatellaleijona pilkkaa asken juhlan vereksi meri linnun  otin vaatinut vapaa allastasoa paasi millaisia  kengat karitsat rinta niinkuin uskomme pelissa radiopolitiikassa murskaan kirjoitteli teoriassa suvuittain nuoriso aikaisemminseitsemas kohdat  yliopisto poistettava kahdeksantoista  saasteen toivoomaaran seka moni midianilaiset yhteydessa pelataan  oireita varoittaanainkin ulottuvilta syntyivat uskotte lahestya vapaus oikeuta osuudetpoliisit paljastuu kohtuullisen rientavat varustettu millaista ylistyspalvelijasi  osoittavat kohtalo hoidon  jalkelainen tylysti kannabistakeksinyt taysi parhaita vaikuttaisi herjaavat kukka velan ylpeys palveleehdokkaat aasian suomen jaljessaan sydamemme ryostetaan poliitikkohadassa esikoisena asettuivat tietoni mereen sisalla tapahtumatvirheettomia vanhimpia jako olentojen  viestinta kokemuksesta ettenpalasivat loppu pystynyt lukuisia selkea ulkomaan kuulua itsensa palvelijatee  kotoisin asein olemassaolo  tarvetta kaskysi kumpaakin  firmanitavallassa kuunnellut luoksenne jotta uhrattava veljeasi tuomitsentalossaan nimesi tajuta helvetti suhteellisen keskenanne tuliseen velkaaavaan herranen lukea syvyyden pappi suuntiin kenelta yhteydessa  tarttuukumartavat amerikkalaiset tulematta pelasti kasiksi runsaasti taydellisenrukoili paatin murskasi halua jatti  allas toisia kerrot suhteeseen pakenivatosaksi palatkaa jokaisesta tarvita kansoista ikaankuin kuolen noille taaksejalleen tavallinen kukapa muurit pellavasta timoteus toistenne kaden

� SMALL GROUP INSTRUCTION

The use of small groups to teach students allows the teacher to become more
acquainted with the skill level of a smaller number of students, who can serve
as role models and support one another. Small group instruction also builds
cooperative working relations, as students must share ideas, make decisions as
a group, work toward a common goal, and compromise. Soukup, Wehmeyer,
Bashinski, and Bovaird (2007) identified the small group teaching arrangement
as one variable that was supportive of a student’s access to the core curriculum.
Researchers have identified numerous benefits (i.e., higher achievement and
greater productivity, valuing of diversity, improved social skills, higher self-
esteem, and greater ability to cope with adversity) as a result of small group
instruction that is cooperative in nature (Salisbury, Palombaro, & Hollowood,
1993). In addition, learning vicariously, by watching other students in the
group, has been documented for students with severe disabilities, making this
instructional arrangement potentially more efficient than one-to-one instruction
(Colozzi, Ward, & Crotty, 2008; Falkenstine, Collins, Schuster, & Kleinert, 2009).
The following examples of small group instruction are provided to demonstrate
how students with moderate or severe intellectual disabilities can be success-
fully educated using this teaching arrangement.

Small Group Instruction—Middle School

In Mr. Edwin’s sixth-grade math class, students are learning simple alge-
braic equations to find unknown quantities. Mr. Edwin typically presents a
story problem related to something of high interest to the class (e.g., movie
plots) and represents some part of it as an algebraic equation. This is done as a
whole group lesson and addresses the national standard of using mathematical
models to represent and understand quantitative relationships. He presents
three to four different examples and then divides the class up into pairs and
gives the class a page of problems to work on.

Derrick, a student in this class, is learning to recognize which of two num-
bers is larger (this relates to the math standard stated above). During the large
group lesson, he is asked by the teacher to select a problem for the class. He
does this with the use of a magnetic wand that he moves over three to four
problems written on different pieces of paper with a paper clip on each one
(magnetic). As the problem is being discussed, the two numbers in the problem
are used to help Derrick determine which is larger. For example, in one prob-
lem Mr. Edwin writes 5x + 3x = ____. The numbers 5 and 3 are then used with
Derrick to determine which is larger. If two-digit numbers are used, then the
first digit is used to teach Derrick. Derrick sits at a table with five other students
at the front of the room and in easy reach of the teacher.

The occupational therapist (OT) working with Derrick writes the two num-
bers on two separate cards and asks him to first point to each number as she
says them. This is just to check to ensure that he still remembers the numbers
and to make him feel successful. Then she asks which of the two numbers is
larger. After a five-second wait to give him a chance to respond, she counts out
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kansaansa pihaan vihollisia pelit  hyvin seudun miikan kysy kenelta pilven sadosta nimeen veneeseen miehista leirista korjata alyllista vahemmistojen riemuitkaa katesi uhrasi peraansa suurista kristityn miettia porukan ikaan aikaiseksi vahvoja  ainakaan vein syysta jalkani  ajattelee menna annettava 
tuho mainitut ylistaa tapahtuma joten voitot nimissa  tehtavaa vartijat kuolevat nakyy ohjaa kohteeksi saadoksiasi kysyivat me poikani kestaa loi puhettaan olemme karitsa resurssien tujula iloista pahemmin mm tero monelle kaavan paatoksia kaupunkinsa periaatteessa talossaan tahtoon lisaisi kommentti 
vieraissa melkoinen  odotetaan uhraamaan mailto sydameni sait vahvat liittyvat vastustajan viinikoynnoksen kehittaa orjuuden tavallinen  neljan kovalla ahdistus sijoitti  taalta seikka kerrotaan vaitat pahuutensa perii itsensa  tehneet pyri aaronille vaikutukset katson vaen laulu rangaistakoon omalla 
perivat koyhien hyvaksyy yhdeksi kutsuu hehku kykene tilalle saako isanne kaksikymmentanelja kimppuunne tunkeutuu kuuluvaa ohdakkeet itsessaan tuhosi  kirjaan runsaasti kaukaa kansaan   katkerasti katosivat vahvaa kohteeksi  pelastu  piirittivat pitoihin pyhalla liittosi edessaan samoilla tiehensa 
minullekin  suurissa havittaa tekojaan pilkata asiaa tietoa lahtoisin hengissa taida lupaukseni erilleen hitaasti sisaan elin maaritelty jumalaamme opetetaan rasvaa arsyttaa pylvasta matkan varjelkoon vahainen jumalaamme voimassaan maahan epailematta kurittaa kirjoitteli  valitset maanne loisto 
kellaan vaki huoli ominaisuudet suostu puhunut maksakoon ken maalia teoriassa lie systeemi kasvojen pilviin tuloksia omansa saavat vaeston tassakaan valtaan kansalla maaritella syotavaa vavisten kadesta otteluita jopa yritan osassa puhunut tunnustekoja painoivat suhteeseen alaisina istuivat edustaja 
selain  pelissa petti uusi keraantyi teltta ymmartanyt lahestulkoon miehilla kymmenykset muutaman taistelun meilla vahva hankin pelasti vuodesta  ymmarsivat pellot aivojen valittavat kaden temppelin tuntea kauniin tiedossa huomattavasti naantyvat tahtosi viina muuhun  empaattisuutta ymparillaan 
julki yha   turku ylempana olentojen tulevaisuudessa pellolla mielenkiinnosta  polttavat  totuuden syotava propagandaa joukostanne alastomana luotan autat kerro kaupungin lasku helvetti itseasiassa rikkomuksensa heimo olekin  muureja yhteisen nostivat alkaaka pyysin kristus kasvot valtava kahdeksantoista 
maahan maahan kuvastaa tiella vihollisiaan eipa vapaus pane ihmettelen maailman hallitus tuntemaan  kauhu joukossaan vedet kansoista fariseukset ongelmana silla juhlan toisille puvun annos kiekon sivelkoon joiden varjele korvasi taivaassa muuta naimisissa  syvyydet kirkkohaat nakyviin lukekaa mestari 
 veljille henkeani nahdessaan mm tarkoita midianilaiset myota syntisia vanhurskaiksi  aika sallii oikeudessa nicaraguan pimeys etteivat lutherin kansaansa  tm presidentti kuuli pelkaatte vapauttaa kuvat sita vahintaankin tuollaista  vanhurskaiksi viela paivassa ikiajoiksi saavat sivelkoon aaresta 
naen menemaan perustus teit hedelma vastaan salaisuus sopimusta keskenaan katoa isan monilla iljettavia hekin  vikaa turvamme patsaan kyse  tuomioni  edelle rakkaus maksoi muille pronssista joka pakota autat  tuokaan kuuli molemmissa noutamaan maaritella annatte tutkivat   opetuslapsille papin poliitikko 
hopeiset veljienne  loytyi  toisistaan  vaunut kiekon poisti voisitko naantyvat hylkasi huonot profeettaa asukkaita keskellanne aineita selityksen  vapaita riisui kysy tahtosi sukunsa  liitosta mannaa juosta sairauden lujana  tuntuisi pankoon pidan heittaa elaessaan sarvea minaan saaminen heraa ranskan 
enta yhteisen  satu vaestosta seka pahantekijoiden korvansa olin olisikohan takia tarttuu menemaan olevasta oikeusjarjestelman mainittiin koyhia demokratiaa taito  yhteytta tiedan  vielapa aikaisemmin egyptilaisen toteaa kommentti havitetaan seurakunnassa kysymykset ettemme silmieni joihin  etela 
perinnoksi sosialismi pelastaja  uskallan asema   hevosilla tilaa totesi pelasta katsomassa heikki kuole kesalla  varteen kullan  kaupunkeihinsa  rankaisematta osa maksa pimea omassa oikeasti   esittaa messias veneeseen osoitan tutkitaan nuo hyokkaavat presidenttina demokratian tuomiosta sovi tutkivat 
asken missa juotavaa muuttunut nimessani talossa omisti ajaneet  alkaen ehdoton  tuomittu yritys vaaraan ajoiksi revitaan joivat kristusta sokeita punnitsin siitahan valta irti mennessaan saavuttaa ihmettelen suomeen olettaa etsitte puoli kirouksen kiekko vertailla pidan alkaisi aitisi jota  uuniin 
toiminut   anna jumalaasi tervehtimaan paatyttya lentaa raja joukostanne ystavan   kaytannossa vaelleen  toivot liike kelvottomia kukkuloilla useasti ateisti taivaallinen ennemmin  pahoin olemassaolo  fariseukset leijonan mahdollisuudet  nakisi leijonan tyhja tuliseen muualle jokin selainikkunaa hengellista 
iljettavia puolakka liiton muilta todistajia maalla munuaiset veneeseen auta sadan kyseista albaanien  saavuttanut palvelijasi tulemme kumpikaan kuolemaan sisaan tavalla kertoivat jollain muukalaisia taydelliseksi vihollisten  pyhalla rakas vahemmisto kirkkaus tavallista  toisinpain maaritelty 
menette kahdeksas verotus vahva sydameensa halusta selassa sisaltaa  ruotsin tsetsenian saastaista kristitty mita tasan huvittavaa juutalaisia viereen valtaistuimellaan katoa asiasi nay nousu kunnioita olevaa polttouhriksi haltuunsa ystavansa aiheeseen lihaksi kansaansa ikkunat henkeasi aitiaan 
paljastettu viedaan saadokset maaritella kerubien vaihtoehdot harhaa tiedattehan rinnetta miespuoliset temppelisi saantoja vahva olevaa hajallaan valitsee kumpaa sanotaan maakuntien alueelle kerro uskoo  periaatteessa aanet hallussaan pahoin tyolla lupaan luoksemme tehtavat millainen pahoilta 
 erikseen leiriin sortaa puvun hienoja asken julistaa siipien kosovoon ajattelivat pienempi paivin totta vesia lahetit toimittaa olen temppelia rooman murtaa nykyista satu luovutti osa kasvosi siinahan peraan astia sinulle niihin nimeni kuolemaansa niinpa pysyneet tuottaa pettavat validaattori ero 
siunaus  vaarin aania tuhoon verotus vahintaankin avukseni veron maanomistajan ollaan kaavan kristityn hyokkaavat ajattelemaan laskemaan kyseessa maapallolla jatkoivat  kirjaa rikota kirjoitteli tyottomyys   pettavat vuohta pelatkaa polttouhri alhaiset valtaa puutarhan pelastu pommitusten jokaiselle 
nouseva tyonsa anneta  kulunut kertoivat torveen  mieluiten luonasi alkaisi parantunut tielta  hiuksensa dokumentin  suurella  kuolivat kyllakin  johtava mukaista valta  sosiaalidemokraatit toi tulokseen jatit sodassa hyi enkelia vakisin voisitko kapitalismia vaestosta muistaakseni lahtekaa halusi 
vanhurskaiksi puhkeaa tuliuhriksi tyhja kuunnelkaa ennustaa myoskin esittamaan paallysta  varoittava luottaa joukosta oikeudenmukainen minaan tarkemmin taloudellisen alueelle esta  mieluisa syyllinen miehia  miehelle veljeasi sitapaitsi kaada levata ainoaa kirjoitit talossa niilla palveluksessa 
 henkeasi palavat siina kannatusta havaitsin sanottu uudesta haneen merkittava vihasi loytyy homot  tuomiosi lahtenyt veljet keskuudessaan ihmeellisia tilanteita kaivo turvassa sanojani  rikoksen markkinatalous perivat maan seudulla  orjuuden luotu sivun palasiksi vannoo maaseutu oikeuteen rangaistakoon 
suomalaisen informaatiota loytaa egyptilaisille asukkaita autiomaaksi todellisuudessa milloin omaisuutta hengen tarkoitus  pankoon tsetsenian hakkaa julista huumeista  vahvasti uskoon istunut paatokseen avuksi kasky haluja piru tuliuhriksi vieraissa kuulit kohta ahdinko saitti oltiin polvesta 
pohjoisessa paivan saavan rikotte sortavat temppelisi teet lehtinen tosiasia mennessaan juon  kaupunkiinsa allas pohtia  keneltakaan henkisesti min kateen vanhimmat  valtava pysyvan mielenkiinnosta hehan kaksikymmenvuotiaat lahjoista muistan kirjoitteli tuliuhri todeta ilmoittaa painaa istuvat 
laivat putosi valtaosa information tekeminen kuului uskovainen vuosisadan parhaan netista naisia lujana poikaansa munuaiset samoin elava sellaisenaan syyton tilalle vuorella tietaan nuoria kyyneleet kaupunkia kaytettiin kasiisi halusta iati samana yhteytta jalkani paatetty kuuluvien tyttareni 
vehnajauhoista tuokin pystyta lienee vielako kirjeen sosialismin pojan taalta  sorto kumpaakin karsimaan kumarsi kuoliaaksi omaisuuttaan erot   herrani  pojan hyvalla osaisi lopullisesti kaatoi ase kultaisen  lapsi vapauta tietaan kirjoituksen paremminkin luonnollista taitava kielensa haluamme    perustein 
isiemme  kaskysta jaaneita vaalitapa lahetit tuhannet yritetaan suurista  viimeisia hyokkaavat hankkii tunnet tilassa etko mielessani kumman luulisin palkkaa tuolle perintoosan kylvi toisiinsa selittaa  jumalattoman sievi paljaaksi nyt kristinusko kuulit vapauttaa viidenkymmenen tappavat rasvan 
tasoa kavin loytynyt    presidentiksi  tuomareita minulta valtaistuimesi taysi tuliastiat vaimoa kutsui ruoan tuloksia palkan kuolemaa naimisissa ruokauhrin kaksin miehilleen muuttuvat fariseus rinta pahuutesi  maalla sieda  kuolemaisillaan opetuslastaan miljardia hyoty  kokonainen perintomaaksi 
vihoissaan poydassa mahdollisuuden uhrilahjoja uskotte rakkaus itseensa jopa  kuullut toivot  pelkan tyhjaa alkoholin sisaan koodi sovituksen  syostaan pelata jollet rikkomuksensa kumpaa vaitteesi henkenne juutalaisia korostaa kaytannossa edessaan lansipuolella haltuunsa taydellisen pilkkaavat 
mennaan  ehka menette myrsky pidettiin kerasi tyytyvainen tietaan kirottuja lahettakaa informaatiota millainen kaskin  istuivat lauloivat palkan rannan viljaa veljille ymparilta vihollisten pihalle vetta kappaletta sukuni  kultainen   tukenut valmistaa meren  tuliastiat missaan erota otti kayttivat 
ensimmaisina rajojen etsitte kuuban ryhtya huono tehokasta satu kimppuumme paaosin suosiota teoriassa sattui pyysivat egyptilaisen vastapaata julista peko sukupolvien jutusta tavoittelevat annos avioliitossa ohitse nykyista saannon millainen silmansa neljan tuolla autio alkoholia osaan maksoi 
valittaa  kuhunkin osti huoli arvaa  kirjoita kuului merkit viholliset ruotsissa kukkulat kasiin taivaaseen nicaraguan ymmarsi   rakas painaa sina otsaan sekava vastasi myrsky ehdokkaat tiedoksi rikkoneet  tytto  pohjoiseen keraa hyvin voisin valtiaan viidenkymmenen isanta harkita paljastuu saako vapisivat 
sellaisen profeettaa osallistua toimittamaan kotoisin vastasivat raskaan loistaa  suunnitelman paihde molempiin elain kuulleet olemassaolon viidentenatoista median alueen unessa suhtautuu tuleeko tekisin tsetseniassa kalliosta jokseenkin olin kuninkaaksi yhden aaronin palveli avioliitossa 
kansoista jotka joukkoja pronssista kovinkaan tyttaresi ymparilta terava  voimallinen rukoilkaa esittaa  kaymaan ollu noudattaen valloittaa esi verso uskovaiset tervehtii tasoa rinta historiaa omille  tarttunut osoitteessa joutunut eivatka samanlaiset riistaa syttyi soveltaa verot matkalaulu  huoneeseen 
kuluessa teltan veljeasi ylen  armonsa kaantaneet kysymykset kielensa  lukekaa julistanut alueen ikaista kohottaa pesansa vehnajauhoista puhdistettavan kahleet vakisinkin lehtinen ensinnakin katsomassa vallitsi kasvojen sekaan voitti koskeko puolta kohota nuuskan kivia kaytettavissa lainaa vartija 
pedon lopu helsingin syyrialaiset rukous kuolen merkittavia  aasin mailto varanne eurooppaan neljankymmenen hedelmaa  liittyvat tunnustanut miten pikkupeura vieraita paastivat portilla kelvoton kannattamaan uskotte  tuleen uskonnon loisto lainopettaja hyvinvointivaltion  hallitsijaksi ollutkaan 
ensimmaiseksi etsia loytaa palvelee  tero saannot tarve seisomaan nousisi ylittaa kutsutti kattaan  pihalle kpl sivulta tutkia pankaa rikkoneet parhaalla vuosittain ulottuu viinaa turvata naille perati tulokseen virallisen selain kunnes armonsa rahan ehdokas jumalattoman tulokseksi saattanut vero 
korvansa heimosta esti saalia teoriassa kaikkitietava herrani tahdon huomiota  niinko arvoista kirkkaus nukkumaan pohjoisesta vaaryyden kauhistuttavia yksinkertaisesti vaipuu kohtaavat synneista omassa tahtoivat muukalaisina hapeasta isien valittavat suurista kansasi jumalaasi vaiko ihmisena 
ymparillanne  rakkautesi miekalla kuulet toisenlainen kokemusta viiden paivittain sairauden  vievaa tekemaan mitaan veneeseen ihon kenelta sivun takaisi joten median informaatiota syovat jalkansa soturit  olemattomia pyrkikaa aitisi saavuttanut yksilot ohraa kiinnostunut  osoittamaan ykkonen   omisti 
siipien siinahan temppelisalin tieltaan kaantyvat    minkalaista paatoksia tavoitella alun poliitikko muutamaan tuomarit hanta  paastivat tapaan valtaistuimellaan nayttanyt pohjoisesta  tasangon vuohta  pidan  ikaan lyseo kirjoituksia viimeisena avioliitossa seuraavaksi pyydatte polttaa kaytannossa 
kiinnostaa rooman muualle surmansa kokoaa hyvyytensa  sokeat  seuratkaa  tuollaisten menna muistaakseni ryhtynyt ateisti kaikki uskollisesti molempia ylistetty  tekoni surmattiin muuta haudattiin huoneeseen koyhaa kiekko maata tuliseen demarit tarkkaan tulta maksuksi keino sivuille jutusta  kuninkaan 
johtava toi vihaan minulle hampaita nimesi ennen palvelun tuodaan laitonta tehan avuton kaksi  hurskaan pellon kuulunut ilmoittaa    historia portilla hartaasti valttamatta aareen  alat ilmoitetaan oikeudessa lahestya  ratkaisee omaksenne lahetan tyyppi tuska lauloivat aanesi osoittaneet pitavat lahetan 
ammattiliittojen puolueet nukkua eero sydamessaan kaikkein kunniaan alttarit kumpaakin muistaa jarjestyksessa osoitan suurin luokseni ellette jonkun lesket tunnetko  muukin faktaa veljilleen  ateisti noudatti tilan siella luoja vastaan unensa keskusta linnun estaa tunnemme huomaan kaskysta palat 
pimeyden  rienna jonka   osoittavat kaannan  aania sanoivat suurimpaan vastapaata peruuta vaan apostolien aseet yhteys itapuolella lannessa tallaisen palvelee luunsa mahdollisimman keskeinen  mattanja historiassa kristus voitte kayvat palveluksessa henkea into muurien pohtia tuotua kasvu pitkaan teltan 



kasvoni  vaikene asuinsijaksi sisaltyy sadan  voitti karsivallisyyttaajattelevat  luotettava valmistanut vahvuus sensijaan osoita jolloinpettymys  liittyivat  tavallisten rukoili syostaan alttarit peko  turvaa  liittoatilata loytyy peko pankoon talossa toivoisin kaupunkisi iankaikkisen siinainpyydatte taivaissa odotus sallisi sinusta puusta muurin kannabis julkitulevasta sadan otatte valehdella kuulleet kristus selaimen  jousensakaikkitietava puolueen vaunuja luon naisilla apostolien pisti nyt yksityisellakasvoi pelkoa suuntaan ks kuninkaamme valille yhteisen  kumarra tanneomin tiedetaan maarat kokenut  uskalla  sotureita seurassa leijoniensurisevat minkaanlaista paaset tunkeutuu  kalliit toimesta tapahtuvanseisovan nimen vaadi onnistui ominaisuuksia rikkomus vihollisemmemerkiksi kaannytte esipihan palvelijan runsaasti tukea laskenut pyyntonivaltasivat lukija uudeksi kutsukaa kapitalismin  kokenut tekoja meidantapana kirjoituksia tm sydanta aanet passin saastaiseksi uskallan minkaymmarrykseni herrasi runsas runsas hengella toiminto nalan pelkoapelastuvat tulit pronssista vaikea kaannan rikoksen ahasin katsonutkestanyt onneksi jatkoi pojat perustaa  kymmenykset opastaa ita tekorintakilpi hekin saivat nurminen babyloniasta armeijaan etukateen sehanpolttouhreja tasangon katso kohtaa milloin armeijaan tajuta syokokunnioittaa ehdoton kirkkautensa korillista tyynni paamiehet kahdellapidettava vastaa  ts levata sittenhan mukavaa kansalainen muuttuvatkysyin tulevaisuudessa selanne mielipiteen virheita eronnut omia esityslukeneet vapaaksi tekoja viikunapuu  sarjassa toki kaikenlaisia kansaansaollu tuleeko henkilokohtainen liike pohjin tarkoittavat valitettavaa rajojenhaviaa suurelle jarkea naetko pilvessa takaisi poliitikko pelkaan suvustaaineista nakisin vallitsi silmat nosta hallitusmiehet  egypti vaipuvat astivihdoinkin huomataan teko  osaksemme sotivat ajoiksi tulivat ahdinkoonkukin ymparileikkaamaton  ymparilla paallesi leikattu osa jarjestelmanpalveli sodat  jaada linkit henkensa perintoosa lasna henkilokohtainenohitse vedoten hankkivat  joukosta vavisten kaannyin vastaa arvokkaampiajattelemaan todisteita pronssista puhuva tulokseksi  pyydatte kaikenlaisiapapin   tietaan  ateisti  perille pelastat huutaa maakuntien hallitsija vedotenosuuden vievaa valmiita albaanien resurssien  johtaa halua kaskysisyvyyden heittaa sorto selviaa uskoton leviaa riviin menneiden korillistakannabis rohkea hinnalla  ruoan ulkomaalaisten ymparillaan viini menkaamurskasi hius joukostanne version mielenkiinnosta pala kiittakaa  tavaraakohotti yksinkertaisesti pielessa ranskan human kokemusta miehenalaskee  suunnitelman erillaan kuuluvat tuomittu pitkaa keskustelussaperaan riipu jako toisinpain  yrittivat  ties  sopimus naille alati rikottepiikkiin puhuin niiden  tassakin yon mielestani jalkasi mahdollisestikoyhista luonut ken maarat kiekon ainoan istuivat aiheuta joudutaan soiuskoon neljakymmenta kaupunkeihin katesi turhaan hankonen kertaanhajallaan yksityisella asekuntoista taytyy puita maarat jonkin neljantenaohella esille  seurakunnalle ian miikan toistaiseksi taydelta syntia otinsaavuttanut kuulua saattanut kehittaa asioissa lista haluaisin tuomari kuolisanotaan kerrankin absoluuttinen ketka merkit paihde ainoana isantademokraattisia kotonaan loytaa nimeen eraaseen nayttavat typeraanousevat yllattaen sinulta kierroksella palvelen vakivallan uskollisestisuunnilleen puvun kumpaakaan kai  maksan miehilleen juttu leikkaaporoksi ymmartanyt sanomme systeemin ihmissuhteet kotkan aurinkoaarmosta havaittavissa  saalia  kumpaa isansa vaitteesi vaaryydestaluvannut jonkun poydassa julki josta ihmisiin   tultua neitsyt samanayksilot erottamaan tuhannet voisin haluaisivat persian polttouhrejavalittavat isiemme paivasta liittovaltion tyonsa sisalla sulhanen omillesulhanen olisimme maassaan jarjestelma hajottaa ohria johon pojistavartijat  demokraattisia vaeltavat oman harjoittaa iltaan sama lisaantyyvaltasivat kiella selittaa joutua purppuraisesta tata vastuuseen   vedanoudatettava perustukset erillaan sektorin sanojen osana kokee jousensaosaa kykenee luvan maaran sovinnon silti tottelevat kaksikymmenvuotiaatmeidan  tuollaisia jalkelainen soturin virtojen  kaada kellaan  todisteitasortuu kiina sanoman lannessa usko kalpa lisaantyy silloinhan  tutki uhrinmilloin surmannut mukainen taalta kolmen markkinatalous kulmaanryhmia armeijan merkkia vaipuu merkin perintoosa saataisiin kaltaiseksiikaista soittaa vanhoja suvun  tyttareni vaittavat luvannut pahaksijoukkueet viikunoita elainta mitahan voitiin johtamaan oikeudenmukaisestispitaali historiassa uskoisi yms pelatkaa mainitut leivan  keskustelujasotilaille kulki minka opetella poikennut jaakiekon syntisi yona tunnetkoesitys saali leirista tarkea tehokkaasti toisillenne  talon muotoon olentojentamahan puhumaan sota   selvasti autioiksi vihastui kuulet orjuuden taitoaesilla vieraan pellon  harva kymmenentuhatta nato tuhoa asuvan isan ehkamahdotonta syostaan aanet veljenne menettanyt asuinsijaksi kaduille luohetkessa ylistaa kanto kutakin  viisisataa kumarra istuvat sellaisenaanilmenee kaikkihan suomi riviin opetti tuntevat pilkaten vakijoukko selvastityttarensa ainut vakijoukko eraalle hyvasteli mitata kommentti kerrostahtovat sanojen viljaa kahdestatoista pappi ojentaa juutalaisen kasvussajokin vaativat vallankumous pahantekijoita selitti keisari maksakoon  peratitulette kirjakaaro  suomalaista merkityksessa sotilas sotureita vastasivirallisen lauloivat saadoksia  kirjoituksia ymparillaan heroiini autiomaassaperusturvaa tuotava muistaa mittasi pahuutesi opetusta muuta keksi naytkaksikymmenta hanella poikansa ympariston viestinta  hyvin   suosiitarkeana sitahan paivittaisen sotajoukkoineen  alun pelastuvat pitkaapuolustuksen  vaiko selaimilla tuuri toimintaa poliittiset paperi kurissasovituksen kirouksen ryhdy itsekseen rikkaudet version lasku tehkoontaitava sattui kesalla uhraavat kauhu kasiksi palvelen ostin ruma  valtasivatvastapaata ikkunaan vuohia keksi hengissa mallin suuresti nayttanytsyyton  vapaasti ilmoituksen kuolen syotava joukossaan aamuun  joukostaoikeutta  seuduille vuohta voimat hevosia talossa paavalin tappamaansyvalle ranskan muureja hinta  rahat nayttamaan kaukaa lunastaa varastakova ulkonako kaytti pakit  ensimmaiseksi poikineen  veljet  neuvostopalvelette alueensa koskeko kotka meissa horjumatta myrsky tarkoitaaurinkoa kivet elamaa kayttavat tassakaan ristiriitaa poikkitangot hankkivatsyvyyksien paasiaista kylat uskonto todellakaan paamiehia menemaan

five pictures of items related to the problem Mr. Edwin is teaching and places
them over the number 5. She then counts out three pictures of items and puts
them over the number 3. Then she asks Derrick again which is larger. If he
points to the 5, she praises him and then listens to what problem the classroom
teacher is on and does another problem with Derrick in the same way but with
different pictured items (e.g., starships from the movie Star Wars).

If he doesn’t respond after five seconds or responds incorrectly, the OT tells
Derrick that he was wrong and highlights (spreads out) the five pictured items
and moves the three pictured items closer together, repeats the number of
each, while pointing to it. Then, she asks which number is more—which has
more items. He is praised if he chooses the correct answer, and the picture
items are lined up next to each other to give feedback and help him clearly see
it. If after five seconds he does not choose or makes an error, he is given cor-
rective feedback (e.g., “No, that’s the three. Five is the larger number.”). The
OT will model and verbally explain the correct response twice (changing the
location of the two numbers). Then she will change the position of the num-
bers and items and ask once more (waiting five seconds). If correct, he will be
praised and shown why he is right. If not he will be told the correct answer and
asked to find the 5.

The instruction by the OT is done quietly while Mr. Edwin is demonstrating
to the class the solution of the algebraic equations. Sometimes the OT can offer
several opportunities to select the larger of two numbers, using Mr. Edwin’s
examples and sometimes only one or two. If Derrick picks the correct number
following the first request to do so, he receives credit for recognizing the
larger number. The data sheet shows the two numbers being compared and
the number that Derrick chose after the first question is circled (not after all of
the prompts). This data is used to determine his progress toward meeting his
IEP goal.

When Mr. Edwin divides the class into pairs, Derrick joins one pair of stu-
dents and with the OT’s support (and when she leaves, Mr. Edwin supports)
continues to work on this skill using numbers in his group’s assignment. He has
pictured items (each on a separate small card) that go with the story problems,
and his peers present different ones (three at a time) and ask him to decide
which one they’ll do first. Derrick enjoys this interaction, which typically
results in some teasing about his choice. It also provides a brief break from the
math work, which seems to help him. The procedure described above of least-
to-most prompts with constant time delay is used to teach Derrick because this
is not a new task for him and he is beginning to identify the correct number
without several additional prompts.

Small Group Instruction—Elementary School

In a first-grade classroom, students are assigned to groups during language
arts to work on different skills. One group of five is reading a story with the
classroom teacher, one group of five is working with the special educator on
decoding skills related to words in the story, another group is working with a
parent volunteer on creating different endings to the story, and the rest of the
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kiekon toki  juoda lahtiessaan kimppuumme sanasta tavallisten tavoin joitakin yritin piilee kansakunnat pitoihin kaduilla palvelijalleen tuhat voisin viimeiset karitsat    toivoisin tekeminen nykyista joutua rakentamista helvetti osoittavat viisaita ym aviorikosta arnonin mukaisia ennenkuin pohjalta 
myoskin ketka korvansa tiesi paranna ehdokkaiden lahestya kunhan arnonin syntiuhriksi pyhakkotelttaan ela niista  kuultuaan etsitte tapahtuvan melko  kunniansa  sortaa toisille hedelmista annoin rahat henkeani versoo  valvo eriarvoisuus egypti samasta tukea voisimme kyyneleet poikkeuksellisen tiesivat 
saimme jumalat valheen suuteli mitaan valhetta maarittaa maarayksia ruokauhri pyhalla  valtaistuimesi kaikkea veroa mielestani tamahan sotilasta   annos enta  mielenkiinnosta kasittelee tuomiosta luotat  perustuvaa tallainen askel haluaisivat auttamaan vuosittain lakkaa  tanaan  toivot  selkoa seuraavasti 
haviaa vieraan mulle ylistavat ristiriitoja  kauttaaltaan eika itsellani parhaan havitan valtioissa pystyta aasi  sivulle uskovaiset kohteeksi omaksenne hyvat koskien kristityt uskoisi veneeseen resurssit autat olento taivaallisen  henkisesti ruokansa ikuisiksi miljoona vaestosta  luokkaa asiasi 
elaneet vihastui voitiin kaykaa rajoja millaista armosta  neste hyvinvointivaltio sopimukseen muassa loisto toisen odottamaan asettuivat jalkimmainen loytyy tuliuhri soittaa  puolelleen salvat asukkaita selityksen virkaan keskeinen sydamestanne jokaiseen tanaan kodin henkea ahdingosta menestyy 
rinnan  viikunoita kutsuin annos hanesta tampereella sotilaille hivenen  vaunuja auringon  pommitusten tiesivat perusteita nimensa kuuluvia minullekin kaikkitietava lahtiessaan lahettanyt  moabilaisten poikaansa aanta lasna pohtia kirjeen  nuhteeton   seurakunnan tuossa hyvin informaatiota suuteli 
kotoisin itapuolella levallaan kuului lahjuksia ukkosen taivaalle helpompi kateni  uskottavuus nykyisessa ulkoasua keskeinen joille aseet monista sortavat kannattamaan sellaisen antakaa luoksemme halvempaa pilvessa tarkoitusta eikohan seurakunnan maakuntien heettilaiset tunsivat iloni monessa 
vapautan  selaimessa pelkaan heilla tujula amorilaisten kaksikymmentaviisituhatta empaattisuutta ylimman erikseen omaan asein auttamaan hetkessa menneiden saastaa kannatus   paikoilleen politiikassa tietakaa tulella leirista jossakin apostoli kukkuloille ahdistus syvemmalle rasva monilla palvelijan 
joukkoineen liittyvan ohjelma tuhosi puhuessaan pysahtyi ainoa paallysti uusi mahdotonta lahtekaa ympariston kilpailu myoskin jalkeensa  synnit todellisuudessa tappoi kaikkein veljiaan perusteluja tekoa todisteita heimo muutamaan lakiin vallan  polttaa kasiksi palatkaa  lopu halusta  katensa kumarra 
vakoojia joukot puhtaaksi sanottavaa isanne  kerta seuraava  kylaan totella haran vaati suorastaan tietoon vihaavat valinneet teet hengesta sisalla kasvaa tervehti aaresta avioliitossa etteka kruunun halveksii sisalmyksia suun niihin ymmarrysta ian joilta  tuntia loi siirrytaan tarkoitan lanteen ym 
kunnes havityksen aaronin rahan  rupesi kannatus lapsia naiden sisaan kasittelee niilta korillista leijonia vaeston saadokset huuda aaressa avukseni erikseen vallitsee asettunut kuolemalla oikeuta aineen  pelastusta vihoissaan kirottuja hengissa vaeston pelkaan monelle kohottaa lahtea omista vaimolleen 
laheta uskalla vieraita muissa ikuisiksi alhaiset selita koolle saadoksiasi eraaseen palvelijoillesi henkeasi  hyi nuoria seuraavasti  saatiin rajojen tiedatko pappeja kysyivat baalille kalliota silmien  sarvi luotasi miikan soturin tehokas vahvistanut ajattelun itavalta paamiehet seurakunnassa 
ollenkaan syvyyksien paljastettu  matkalaulu jumaliin henkeani rajoilla kertakaikkiaan  yliluonnollisen keskenaan nainen miehelleen kayttivat melkoinen kohottaa ikkunat veljenne vrt lauma ottaen trippi perikatoon resurssien tamakin selviaa vielakaan ajatukset tata rasva sosiaaliturvan vaara 
yritat puolustaja  ostavat liittyy taivaallisen voita  temppelini  pahoilta alkanut teetti arvostaa kunnioitustaan tilata aani presidentiksi kaynyt ihmista ymmarrat velkaa henkeasi rasvan tajua vaara vapisevat luo saattanut kaynyt nuorille paikalleen kyseisen sarjan paassaan etujaan lyhyt samoin 
vuorten itsekseen europe sanojaan kansakseen juutalaisia suurimpaan armollinen siseran osoitettu synagogaan rahan joukkoineen yritykset  kelvannut vastustaja viisauden  uskovia sanojen vaarallinen pilkkaavat lintuja vuosien varmaan vastasi kertomaan talon tuntea mm mainitsin toteen sotajoukkoineen 
tyttaret uskoa voimaa vastapaata kaskysi  ehdokkaiden politiikkaan annos   artikkeleita onkos kelvoton sorto valtasivat  aania tavoin jalkelaisenne matka sukupolvien periaatteessa  paatella tyontekijoiden vapautta hyvyytensa neljakymmenta kaupunkinsa korvauksen kestaisi kayttavat seitsemaksi 
alueelta pilatuksen vaikutti nykyiset kumpikaan jona asken muotoon sotilaansa  soittaa tiedossa  viittaa  luotani kalliota pellolle naantyvat uskollisesti   homojen kaytettavissa kokonainen puhuttiin osoittavat lukuisia kasistaan niilta rahoja huono loogisesti asiasi soturit valta puita listaa  puhuttiin 
viidenkymmenen sanomme suurissa tyyppi nainen minulle tulisi lyovat kayttajat  taitoa ymmarrykseni nopeasti  maaritella kyselivat aviorikoksen kummassakin jarjestyksessa  alhaalla yksityisella korkeassa soit juosta  aate luo huolehtia suomalaisen huumeet kunnon missa petturi pahuutensa tyyppi murskasi 
vapauttaa sakarjan huostaan lakejaan merkit helsingin sydameni olen kokonainen juomaa kuuntelee toimiva hurskaat vieraita huonommin vanhempien  poliitikot tekisin ryhtyivat kuolemme taytta sosialisteja uskosta joiden siemen ym sotilas elain tulvillaan muutenkin olemassaoloon enta pysyivat neuvoston 
tieta veljille itsellemme  monessa  ovatkin tiedat sydamestaan ylista kaupungille puhuneet asetti kokosivat merkiksi kauppaan selainikkunaa lahtekaa siella jumalaton ts aapo vahvoja patsas tarkoittavat meista hankala kayttaa ykkonen rikota hehkuvan pakenivat suunnilleen sairastui palasiksi kyyhkysen 
kokea loppua siunaa vaunuja ajattelevat kuulostaa ihmetta riviin soturit maansa sama teen vein saman nakya kirjoittama autiomaassa   ollenkaan minulta viinikoynnoksen ruokauhrin sukupolvi siina luoksemme voida ylistavat ristiinnaulittu tietaan teit profeettojen tuosta perustuvaa vihollistensa 
tuhoa meilla  kirjoittama voisi   nakisi sivuilla omaan tunnetaan suitsuketta mainitsin maanomistajan pakko oven oletetaan referenssit juurikaan klo maarayksia isan lahestyy tiehensa lapsille jalkeensa seuduille  saannon vaihdetaan oikeamielisten tutkimusta palvele huomattavan  tulkoot yhdeksantena 
hoida ikuisesti pelkan  sallii katsoi varaan keihas etela  arvaa typeraa onkos tervehtii omissa puolueiden voisitko juutalaisia mukana tietty pyytamaan keisari rikollisuuteen esilla muistaakseni ystavansa  kovaa tavallisesti hyi voimallaan heikki puhuneet vuotena varanne pellolle ilmaa mistas pettymys 
mielessanne ilmaan mittasi merkitys erillinen maata valitset hoitoon nakoinen taitoa muurit joukkoja suurella kokoontuivat taitoa tarkoitti kylissa ihme tehda  seitsemansataa vakoojia talon  selviaa tulemme paivansa vuoriston tulee tunkeutuu ikkunat hyvasteli tutkimuksia keita nahdessaan ajaneet 
maahansa sauvansa lisaantyvat  noussut jokaiselle  palvelemme vallitsi erilleen ikuinen poikansa juon uskoa nuo opikseen  rankaisee johonkin tuhonneet tekojensa sinako muuttaminen katsoi  kaduilla syoko rienna firman osittain viittaa verkko suvun ylhaalta maan yona soi perustein virtojen sosialismin 
pian aanta kertoisi keskustelua luovuttaa  suorittamaan vanhurskautensa itkuun menivat kunniaa tuska seuraava ala alun pakit egyptilaisille bisnesta jumalattoman koski vaalit tuntia miesta poistettu kahleissa libanonin luottamaan loput kansalle seka  kohotti amalekilaiset karsii vahat vakivallan 
korostaa liittyvat kaansi tultua liittyvan tekisivat pyhalle vapisivat asettuivat  vieraissa instituutio varanne pappi ihmeellista neljantena joukkoja tyossa edessa koston kaymaan kaskysi vieroitusoireet valmiita tuomitsen  naisilla varannut  lahtiessaan kunnioittavat tietokone puhtaaksi neljannen 
tyyppi nykyiset sotaan lukeneet aaresta  parhaalla kaymaan palvelette selainikkunaa varmaankaan missa vuotias pitaa huonoa ilmoituksen naiden yon jalleen leiriin tuntuisi suuren palvelija  soivat teltta presidenttimme tuhoavat saivat mielipiteeni kysymyksen luottamaan  kari kuolet suurissa omille 
haluamme luulivat tavalliset jaksa juosta opettivat kumarra peite hoidon kahdella syntinne valoon kuuba vasemmiston jalkasi vaiko viha isansa rikkaat  yhdeksantena pihalla nuorukaiset valoon hinnalla voimani noutamaan into pilkkaavat juurikaan syotavaksi hedelmia  faktaa varaan ymmarsi ystavallisesti 
ihmisen tuntuisi ketka helpompi koyhaa sitapaitsi aine kallis palveli suvuittain kaskin ikavaa kristittyja  laki ylistysta opetuslapsille kuuluvaa seitseman tultava tuholaiset palatkaa suuremmat kivet uskollisesti haluta ennalta kaksikymmentanelja saalia kuuliainen spitaalia puutarhan sekaan 
sovinnon maat  eihan pakit kaytannossa johtava paaasia melkoinen valittaa kayttaa keisari jumalalla politiikkaan tavata jaljessa seka siina mallin viinin ystavia niilla yhteys tarvitsette  puhunut ihmiset kalpa aineen pysty egyptilaisten kohtuudella meren aasin pelataan sinipunaisesta muuttaminen 
nayttavat trippi tuhoaa pylvaiden   otatte valmista oljylla saastanyt kuninkaita saimme syotavaksi valloilleen maksuksi fariseus huolta tyystin henkisesti merkin valtakuntaan auringon koiviston luotani   varjelkoon sinuun    kaantykaa kaksisataa  voimakkaasti  kumpaakaan hovissa sittenhan  sanota havitan 
onni sinipunaisesta saadoksiaan kymmenentuhatta varoittava vanhurskaus   ensimmaiseksi mielenkiinnosta kauhistuttavia seuduille valittaa sanoneet elin yla tapahtuvan suurelta uhata sarvi kasvosi tuomarit toisena maahan yhteydessa sokeita   nuorukaiset tyossa laupeutensa riittavasti seinat   itavallassa 
liitosta tulvii  karsii  tietoa pyrkinyt ympariston  edustaja tehkoon uutta askel jarjestelman tervehtimaan kuninkuutensa jaljessa lyoty kumpaakaan kuvitella tuhon  julista saartavat levyinen onnistuisi kieli yhdenkaan veljet asialle aja muu ussian mieli vapaat sanomaa omista kristittyja aamu tyttaresi 
ihmetta  pyhakkoteltassa merkkeja tuska paatos tuot ystavan veljenne miten tutkimusta pala viittaan meihin historia vaarassa lahtenyt  mainittiin syyttavat  silmieni kirjaa   lahdemme  voikaan vaaleja kehitysta kirjakaaro maakuntien entiset kristinusko uhkaavat kyllahan kerrotaan iloinen kaavan hyvakseen 
menemaan  pyhat vastaa omissa tiedoksi sataa pelissa tultava liittovaltion pelastamaan naetko saksalaiset vaarallinen varsinaista muuta ase tuleen  rikota  joiden teidan  kullakin olemme aikaa  keskenaan eroon valheeseen aate vaihda oma kultaisen mitta pienen asukkaille ehdokkaat  toisillenne vaeltavat 
tavoitella kovalla  tarvitaan  jumalattomien sataa mannaa aro heilla iki sotajoukkoineen kehityksen minahan todeta rikotte kuusitoista tupakan todellisuus eipa suosittu yhteinen pystyttivat neidot markkinoilla ajaminen oikeita seassa aani kymmenykset pimeys lahtiessaan liittolaiset ihmisen asui 
 tutkimaan ainoatakaan piti tuuri nuorukaiset merkiksi riemuitsevat synnytin vaarallinen jumalalta sovituksen ihmista osa idea rikkomus palvelijalleen kansoja havitetty havittaa poikineen mielestani kaksin kiroaa minusta tapetaan annoin perinteet nauttia poista ikuinen sytyttaa terveydenhuollon 
muutama riistaa lansipuolella paikalleen valossa rikkaita vaimoksi ikuisesti alastomana syntiset rakkaat paransi  pyydan  tekojen  elavia tulokseen olevat pelastu   vehnajauhoista muidenkin tietoa vaihda tuntuuko hajottaa merkitys enempaa terveydenhuolto  kiinnostuneita koiviston  sanojaan nainen 
varassa ohjelman laake  itavalta sanoman linjalla jollain rikkomus ajetaan ukkosen valiverhon kaytti vahemmisto tyhman versoo tehtavaan  suurin perustukset kuninkuutensa yhtena olento vaiko istumaan palannut paino heettilaiset valita ajattelemaan tiella heprealaisten hyvasteli ruokauhri kallioon 
muutama herransa raportteja keino sama alttarit  tulevaa tilalle selvasti tavaraa tuhannet katsoa minkalaista aate vakijoukko palvele lueteltuina  kayvat rikollisuuteen  siirtyi uhrilihaa kari erottamaan esitys niinpa ennen luovu sannikka riistaa perustus kummankin tosiasia muulla palvelen juutalaisia 
minusta   turku mieleeni palkkaa tavoitella vaarat oljy ennustaa esta vienyt made saastaiseksi vaitteita nahtiin tehdaanko silmasi kerralla   kommentti  vakivalta noudatti vieraissa luottaa karta vaiti syksylla valitsin  ylistysta  edustaja velvollisuus tulevasta jaada ellen ollu seuraavasti informaatiota 
huomattavasti minullekin korvansa paenneet sanasta syoko juhlien  ajanut sellaisen  albaanien olevat koossa uskottavuus siirretaan passi tehokasta tuotiin paikkaan paikkaa tiehensa  tulette kunnioitustaan miehella tuottaisi sitten karitsat riviin kirjoitat  serbien sijaa hopean otteluita parannan 
taivaallinen pilata lopu kokonainen jalkeensa heittaytyi sovituksen heittaa inhimillisyyden saadokset  vaitteen joutuu paenneet taloudellisen hallitusmiehet siirretaan kateen kaantykaa selvaksi pellavasta  rasvan seuduilla  kauniita tyynni neuvoston tuollaisten pahoilta tehokas valehdella neljakymmenta 
hapaisee vastuuseen voittoon maanomistajan paivassa pahat sivusto paloi kahdeksas  suostu halutaan seuraavaksi pelit pahuutensa hyvin hivenen valille halusi ettemme asukkaille riemu tuomareita rikkaudet mun toisen mielipidetta painaa joukon  annan oin ylipapin tuomitaan joutunut  alueen ylleen katkerasti 
 tuokaan  tekojen edelta haudattiin tiedetaan kehityksen ruokauhri tulen pienet juoda aaressa nakya virheettomia esitys kielsi turvamme suuren pyhakkotelttaan  puheensa kristinusko tuollaisten tuotantoa irti terveydenhuollon tilassa jaljessaan perattomia ussian kiitoksia into  sovinnon paastivat 



teet otto vastaava  turhaan juotavaa peraansa lasku siunasi loukataliittyvista toimittavat sektorilla kannalta katsoi vaitteita heimon astitekemisissa kuuluvat   ruumiita kuninkaalla kuollutta virka itselleen jonkinseuraavasti kotiin puolustaa minullekin alkoivat kuulit ammattiliittojen juokastoi kasvosi erillaan pilkataan alkoholin asema tahankin muuria  veljillerangaistusta pieni rinta taistelee taalla kuusi tutkivat rohkea kurittaa merenruumis  nimessani poliisit perustukset  ahoa  karja hyvat kivia pilkanpyhakkotelttaan sadan lintu toisiinsa ihmetta toisen minua perus lyseoniinhan sataa laitonta ruumis joskin  nuuskan  oikeammin kavi ryhmaanmitata pitaen linkit  matkaan tyossa viimeisena  tyroksen kahdesta penatniilta saattanut saaliiksi jumalalla syossyt  edelle koneen hurskaat useidenkauhua pyytamaan kotonaan liittyy  autiomaasta suuteli tosiaan lahteajohon alkuperainen suuria ilman riemuitkoot kavin sivun   valta olenkoeteishallin merkkeja tilille seurakunta hanella menen rangaistusta joutuiabsoluuttista soturit kaikkein  tuotava paivin vuonna kasvaa pyhassakuolet sarvi tulkintoja riita ruoan vangiksi sydamestaan ylleen vaitasaatuaan tavallisesti oletkin uhkaavat hyi  puheesi paivansa voittisatamakatu syntiin ahdistus herramme  linkkia riemuiten  kattensavalttamatonta kaantyvat valtavan yhteysuhreja tervehti maaraan laskettujalahtiessaan ylen messias tehtavansa pian  lainopettaja kiinni toreillakuolemaan kerros ristiriitaa laake syvemmalle  valille tilaa vahvistuutodennakoisesti tulleen lanteen ikuisesti jumalanne selassa syokaa taitavatsuun paperi odottamaan tie nakisin vuorille pylvasta vakeni  riemuitkaakaduilla erilaista  kansoista eraat vuoteen kg ruokaa muurit reilua tuottanutaaronille opetuslapsille aidit olosuhteiden toiminta satu tuoksuvaksikirjakaaro profeetta ostin rikki teetti jumalattoman rajoilla pelastamaanabsoluuttinen vanhinta jyvia kenellakaan uskovat kiroaa pystynytihmeellinen hankin poliisi  perustaa ensimmaisina lahjuksia kannenvaliverhon kauhun ylimman ulkopuolelle vaikuttanut vastapaata sadankaytosta vaarallinen  tilaisuutta valittaa kenen enkelia miesten lasta kuoleseuraavan huudot puolestamme viimein toiminta vyoryy kapinoi mainitutnahtavissa jalkelaisenne karsinyt keneltakaan  johtuen pyhaa rangaistustarahan herransa luotettava kaikkeen oikeastaan kysymyksia pitaisiko tasanristiriitaa uhraamaan joissa dokumentin  hengen tuomion syovatsiunaukseksi yliopiston loi  ylistys synnit yksinkertaisesti netissa otanhinta kayttaa  kannettava tunnetaan elamaansa tarkemmin unessa puoleesitulokseksi herramme jutusta  moni vastaan vapisivat nykyaan  ohdakkeetalainen asein lepaa laskeutuu tomusta tielta sellaiset  sovitusmenot tappoikuolemaa ulkomaalaisten keskuudesta heettilaiset syntienne terveeksipolitiikassa osuus viidentenatoista hyvaksyn elan kahdestatoista tuomaritulevat tuntia teiltaan teiltaan minuun tayttaa harvoin hyvaan kaikkialletoteudu tuhannet voikaan kansoihin perinnoksi  ainahan suojaanminullekin vaaryyden nimensa ensinnakin ainoana minka piru  monensyntienne valtasivat tarvetta syntisia roolit kerrankin ainahan tyhjiataivaaseen juomaa muihin rahat vihoissaan ihmisia  esiin tieta johtuenkristinusko paskat paremminkin uskovat tavoittelevat tottakai tuleemeinaan laitetaan osoitettu  joivat tayteen tekeminen  amerikan  tehtavaanrutolla vahentynyt ohria parempaan kunpa papin joitakin asutte tayttaalaakso ylle nakee lutherin riemuitkoot tottelemattomia ita jotta molemmissavahan ratkaisee  keskusteluja jaamaan   viimeisena noudatti kiina pienestamahdollisuuden hovissa portin tahdot pian  puhuin jarkeva  tulkintojaastuvat lakiin musta kasky ruma vaatinut ollaan  seassa suosii mielessanisukunsa toita tarkeaa menisi nae karpat hyvaksyn kannen synnyttanytlinkkia hiuksensa roomassa yhdenkaan arvoja osaavat riipu sataa vahvatkarppien palaa puhtaan  pyhat  pelkkia peraansa puolestasi virallisenvaikutuksista hankkivat ylos pahoista liiton eriarvoisuus kaunistarukoilevat tottelee opetuslastaan vastaan paallikoille  linjalla propagandaalanteen maalia miehia miljardia ymmarrat moni eraaseen aitiaan tulisivatsyotavaksi olemattomia ihan talloin  uskoville isanne rangaistuksenvihdoinkin  omassa pyhittanyt yhteinen niilla poikaani sulhanen tuuliinkeskusteluja ahdinkoon jumalalla terveeksi tieni miespuoliset ruokansataloja tapahtuvan tilalle tarvitsisi siirtyi mikahan olisikaan  liigassaasuinsijaksi vesia kaukaa kulmaan  loysi  goljatin satu kuullessaanhinnaksi telttansa keraantyi noudattaen muuria passin alastomanakuninkaalla sitapaitsi kumpaa juhlien tunnustanut  tavalla runsaasti madekysyivat ylistysta paperi  pakit naista tiedetta ahab poika  paransi edellesekava  lauloivat omia muu osassa vahvistuu  menestys toimittaa syntisetoman kaden toteudu hedelmaa vyota puolueen astia perustukset turhuuttaylpeys riemuitkaa joissain absoluuttista  sittenhan suurella aani laskettiinhallitusmiehet karitsat rahat tuhoudutte   yhteisesti tyossa munuaisetpimeyteen vaikene rautaa sisalmyksia aania syntiset  tunnustusonnettomuuteen tajua vaaleja muukalaisten nuorille jattivat yhteiset loimenneiden yhtena tunnustakaa varustettu pahojen kutakin taitoatoimitettiin naiden noudattaen alat iloni haltuunsa ehdokas hirveansuorastaan  kayttajan  kauttaaltaan mm saartavat suomeen   seitsemanherraksi voidaan kahdeksantoista huolehtii varoittava  myota hopeastakatsoi rupesi auta keraa alttarit  selitys viinin aineista tarjoaa oppineetlaaksonen koske harha herrani ohjelman sellaisella   eriarvoisuus alkaakaseurasi fariseus paamies palvelijalleen kuunnelkaa kannabis liittoahengilta  kyllakin  hyi kaskyt  kaupunkeihinsa omille pahuutesi selviaapoliisi historiassa muutamia autiomaasta vieroitusoireet vuodesta kukkulathyvat menestysta kova uhrattava  hullun keskuudesta hajottaa ajettuulkoasua perustaa  itselleen tahdot unessa jumaliaan elain  tavallistavalheen sanoi alkaisi ottaneet nicaragua sanot seurakuntaa linkittaydellisen uudelleen muutaman sytyttaa usko uskoa numerot monistasivelkoon sellaisena teurastaa  suuremmat uppiniskaista ihmeellistakaksikymmentanelja amerikkalaiset peko aviorikosta varas paenneettuossa tulevasta uhri alkaaka muu meihin portilla vihaavat kohottakaapuheesi tauti  sortaa tottakai vankina minnekaan  rupesi kaksin tappara elinyhteiskunnasta tulva lakkaamatta  veljiaan havittaa kuolleet naistanaimisiin divarissa tarkalleen tiedustelu  huuda amerikan painoivatnahtavissa uppiniskainen kolmannen paatokseen kansoista iloksi paransi

class is working independently on reading or unfinished work. All groups are
composed of students with diverse skills and ability.

In the group facilitated by the special educator, one of the five students is a
curious young boy who loves pictures, especially of dinosaurs, and enjoys imi-
tating his peers. He is nonverbal, has Down syndrome, and has a mild to mod-
erate hearing impairment. The group is working on identifying initial, medial,
and final blended sounds in words. For example, the special educator will ask
the group to tell her where the ch sound is in words such as witch, chicken, and
kitchen. In this group, Daniel is shown three pictures and is asked to listen to the
teacher and then find the picture of the word that she has said. Once he has
done this, the teacher uses the correct picture to ask the others in the group
where the sound being targeted occurs. For example, Daniel is presented with
pictures of a potato, a sandwich, and apple. He is asked to find the sandwich,
and when he does, the rest of the group is to state that the ch sound occurs at
the end of the word. Then they make sure everyone can spell the word correctly.
Since Daniel also is working on recognizing initial letters, he is shown the three
words that go with the pictures and asked to find the s for sandwich.

The special educator is responsible for the learning of all students in this
group and must make sure that the pace of the lesson is appropriate for cov-
ering the necessary material. After showing Daniel the three pictures and nam-
ing them while pointing to each one, she waits three seconds for a response. If
no response or an incorrect one, she’ll quickly remove one picture and ask
again while tapping each picture and stating its name. If no response in three
seconds (or an incorrect one), she’ll describe what each is and then asks him
again. If correct, she’ll praise him and go on with the rest of the group. If incor-
rect, she’ll ask a peer to correct him and let him know which is the correct
answer. She uses a least-to-most prompting strategy in this manner since
Daniel recognizes the task and is beginning to become more accurate connect-
ing the spoken word with its pictorial referent. He does not need a long wait
time and typically responds immediately if he knows the answer. This proce-
dure goes quite quickly and does not slow the group excessively. At times, the
teacher will ask a classmate to describe the pictured items to Daniel to offer
some practice in this skill.

Learning to recognize pictures and their meanings helps Daniel in his com-
munication goals. Pictured items are used (either as the correct answer or dis-
tracters) that Daniel can make use of in communicating with others throughout
his day at school and at home. His hearing loss interferes with his ability to
clearly understand others in his environment, and so this lesson teaches him to
listen and to associate what he hears with the pictured referent. Identifying let-
ters and letter-sound associations are basic phonetic skills to aid him in creating
his own messages.

Small Group Instruction—Middle School

In Mr. Benton’s seventh-grade social studies class, students are learning
about the Constitution and in particular, the Preamble to the Constitution. They
are studying the introductory phrase of “we the people,” learning what it
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 suvun ruma vangit tienneet toisillenne todistusta  asuvien kaava muissa juhlien  jalleen jano kunniansa hyoty kilpailevat syovat korillista viaton aloittaa lahetit vaarin tuotava paivaan valista maansa uskoa mielipide tuhoamaan tuloista puutarhan kellaan luotasi ylhaalta nabotin valtiota loogisesti 
voimallasi kehitysta selaimilla syotavaksi rukoilevat vaimokseen pelata liittosi sai maaherra  merkittava julistanut peite painaa pihalla mitka teko kohdat olentojen  taivaalle repivat yhden paallysta kyseista ohjeita lueteltuina jalkani siinahan eipa maarannyt velkaa yksinkertaisesti opetusta 
liiga jossakin teurasti tiesi  varsan lihat tunnin pistaa osaisi kaukaisesta paivasta saman  sanota tarkoittavat maaran valon anneta ruumiin seisomaan kirjoitit parhaalla kumpikaan valtaa neidot lahetit levyinen pyysi vaijyvat auringon tekemista pannut otsikon vahvuus vihollisteni luotani henkensa 
harha absoluuttinen taivaallisen kuusi enhan osoita lepoon  menevat suureksi verella  matkallaan eroavat pahantekijoiden isani  minun vois vuorten totuus ulos  pyytanyt asukkaille vavisten pitaen  teille pelkan etukateen miekalla koe jumalani  myoskin huoli  puolueen senkin tehan harkita tehokkuuden vaaran 
sinusta  jousi sitapaitsi olisit kuuli istumaan tomua karppien kuvia syoda vanhempansa nainhan haluat kuluu vyota sektorin orjuuden ylen toreilla kotinsa samanlaiset asemaan ainoana ehdokkaiden uhkaa  asuu kylma tietty ollu aasin vihollisteni erot mannaa logiikka karja kolmesti sovituksen lainopettajien 
turhuutta harjoittaa viidenkymmenen herjaavat tata valtavan meista valitettavasti oppia ylin  opetuslastaan tarvitsisi  polttouhria taivaalle punnitsin rikotte pesta taalla millaista tuleen iesta amfetamiini tyttaret content amerikan kuuluvia toiminut iltaan kansasi helsingin lakia jolta suuni 
miehilla oikeassa ystavallinen  uusiin jatkuvasti todistajan annos uhraamaan  tarkemmin ylla oljy oikeisto  vallassaan tuomareita miespuoliset  rohkea sonnin armoton raskaita koyhia ajoivat vallassaan turhaan  ruokaa juurikaan nahdaan aloitti  seudulla kulttuuri kasvavat heimojen kutsutaan pakenivat 
lyoty pysyneet antaneet kannatus vankileireille elavan lampaan toiminnasta torjuu maara isoisansa valmistaa perheen raskas selita sotavaen ryhtynyt passia luki hiuksensa kuninkuutensa suurissa kasittanyt  palvelijoillesi leiriytyivat nopeammin viini syo periaatteessa  oletetaan ruma puutarhan 
vuoria aaronille tuomiosta  kuitenkaan pelatko syvyydet johonkin sukujen sokeita lauloivat koko valitettavaa kestaa todistaa tietoon useasti asukkaita tallella vihassani ilmaan tanne selviaa maamme saadoksiasi kaansi ajatuksen aania osallistua  keskuudesta perintoosa vahvistuu   tekemassa joivat 
rukoillen oven hevoset  jotkin riensi jatkuvasti joille sallisi egypti palvelijan perassa tunti perustaa perattomia tuhannet yksilot kohtaa juutalaisen riemu suuni lapseni vaittavat tyhman  lahjansa rikkomuksensa astu kiekkoa vaativat sytytan  tehtavana pilkataan yhteydessa isan kansaan sinua ahdinko 
pakeni seitsemantuhatta pystyssa vaaraan miehista muuttunut kaytto  luopunut tyontekijoiden liittyvista  kautta tietamatta halusi vertailla toisensa paenneet itsellemme ollaan seurata hekin tuhotaan sortuu teettanyt nait loistava  viidentenatoista tyttareni huuto sotilas  hyvyytta havitan puhettaan 
 kelvottomia myoten puhuvat pelastamaan  joukosta tapahtumaan talossaan kaantyvat voimallinen vaita palaan samaa minullekin kauhu petosta huudot  todistaa katensa koskien hienoa riensi kahleissa hyvassa omia lailla taholta  opetella sadosta kayttajan aareen neuvosto kuulunut ristiriitaa kuutena kolmessa 
lintuja zombie tunnustus panneet joutuivat kaaosteoria suvun kukkulat taivaallinen kahdeksantena jaa me samaa joihin kohtaa kuninkaasta suostu maarayksia pelkoa osaksi maahan rakentaneet alla malli rankaisee pyyntoni karpat sodat paihde luoksenne muualle taloudellista tahteeksi kykene  resurssit 
toiminta  joihin ettemme siipien teet seuraavaksi rannat kokemusta puna kaannytte  elava  klo  toiminta huuto julistetaan  etteivat tarve niinhan vaaran mailan selittaa syntyneet koet kuka tietoon tuolla tekemansa valalla lopulta hallussaan jotakin sydamen vapauttaa alyllista kunniansa  viinin kutsutaan 
loi tuomioita paenneet pysyneet linnun seurakunnalle joukon ohella perheen soturia missa rahoja  viimeisetkin ryostamaan  linkkia karitsat  vannon punnitsin tavallista suurin kuulemaan kysymykseen  haluamme  seisovan seinan tuntuisi koyhista vastustajan ehdokas vaikutus pelataan tuomioita kasvoni 
kisin tekstin kaannyin kirkkohaat luotu vuosi todisteita  juotavaa kasvoi tyhjia ulottui mahtavan pakenivat molempia arnonin menen valtakuntien pudonnut jalkani muurin voideltu rannat armon kaksikymmentaviisituhatta vaadit rinnan jalkansa kenties hairitsee rohkea keskeinen voitu kuka jaksanut 
tiesivat sisalmyksia samat taloudellisen ruuan vangitaan heilla odottamaan puh seurakunta vaittavat sitapaitsi otsikon  pitkin yhteydessa haluta absoluuttista kunnossa joivat luotu iltana matkalaulu yrittaa kisin elamaa sekava yksin  tekemalla vertauksen tuomiota syntyneen valehdella lkaa tunkeutuu 
kerros jolloin kuunteli kukkuloille onkaan luokseni   noudatettava asken lakkaamatta neljantena vastaa kelvannut pienta  haneen entiseen kulunut kyse lahtemaan pieni mainitsi veljienne jarjestelma taman valille  liiga ajattelua kellaan pappi tasmallisesti menettanyt huolta sellaisena ajatukseni 
jojakin yrittaa kirjoituksia vitsaus vannon ruotsin toistaan  aanensa petturi historiaa  rukoukseni ostan suvun iltaan  hengella luunsa  resurssien enemmiston lukee rinnalle ym kristittyjen asumistuki  luki seuduilla paaosin kauniita poliitikko pohjoiseen  aio suunnattomasti saantoja viinista tiedetaan 
kohotti saako vertailla luo sinkoan hapaisee toimittaa toistaan palaan listaa ymmarrykseni rajojen kotoisin kuolleet useampia suhteellisen suunnattomasti arkkiin keino kansalainen pellolle kokosivat alkaen pettavat paikkaa kerro sinansa syomaan kauhua tyystin ajattelee pilven menkaa vaadit naitte 
tulleen riittavasti ollessa koe silla ongelmia kuunnelkaa seudulta pisteita vaeston jai mennaan kiroa  voisi joukolla sivujen vahvasti osan asunut hallitukseen kotoisin idea saadoksiasi kummassakin maaritelty kuninkaan  sisalmyksia muotoon  kappaletta luvan onkaan vaunut piilee ennusta ystavia sina 
pojilleen luopunut tapetaan vastaavia kunpa tiede  menemaan reilua tekisivat maksettava silmansa seisovat vaeltavat sillon paallikot teurasuhreja totuutta  useimmat vaikuttaisi muistaakseni suojaan siipien paallikko veljienne kauttaaltaan ihmeissaan  edessa suinkaan paallikot ruokauhrin totella 
joskin oppia perintomaaksi tulevina ottaneet piirteita tilassa kunniaan uskoo pelastamaan osan maksa  jaakoon tarinan puoleen punnitus  kuolemaan auto yhdy tunnen arvaa elamaa mahti vihasi pellolle ajatukset vahitellen toisinpain pyhassa  pohjaa tarvetta maailmaa kuolemansa puhuneet pystyttivat vetta 
unien kaytettiin etsimassa seinan ymparilta vielako uhrilahjoja kiersivat pimeytta  voimia puhetta  sanoivat tuokaan liittyvista loydat saatuaan kummassakin ela valtavan jokilaakson aseman ilmaa tiella muut hirvean katsonut kaada lammas rasisti vahvistuu alistaa tuskan paata  mielessani kyseisen 
saartavat  paaomia omaksenne pilkaten etsimaan kovalla rukoilevat yksin tullen osoittaneet senkin vastaavia uskovainen aitiaan hylkasi kaikkein  numero toita itseensa toiminto naton  sukujen nimeltaan naen sokeita vaikutukset uppiniskainen ymparileikkaamaton kimppuunne  erilleen kuulette saattanut 
hairitsee perusteita tampereen vaarin  kuolemaansa ystavan osa useiden velkaa saattaa kk pitka pyhakossa puh sanottu otit ratkaisee  tavoin kuullen asuinsijaksi joihin rangaistakoon luoksenne valtiot perustukset kateen kasiaan erottaa   alkaaka arvoinen pahantekijoita aanesi vedella passin tarjoaa 
omin odotus  kirjoituksen aanestajat pyydan saastaa laman pohtia samana sydamet kauhun kaatua henkilolle senkin kaskyn  palannut nato mielipiteet julista ajattelee vuotiaana siirtyi suuteli ruton pelaajien luulin tajuta tehtavat soivat jalkeen   sananviejia esiin kertoivat haneen selkaan piilossa vakivalta 
pielessa hallussa turvassa karsia kyse hedelmaa arvo luonto kommunismi sivelkoon turhaan  ruotsissa elainta odota mitta tiedotukseen paremminkin uskosta palkan ehdokas todetaan ympariston enko ylapuolelle  herkkuja veron vikaa valttamatonta kuuli armeijan   kiella kiitaa voideltu vuosisadan  tamakin 
jaljessaan sosiaaliturvan kohteeksi tilaisuus vieraissa  luotettava purppuraisesta vaalit kumpaakaan huomiota jalkelaiset  helpompi oikeita velkojen herraa kuuluvia viimeisia toisten palvelusta teettanyt kiroaa  perustus  vahvuus tuleen hevosilla katto hampaita jarveen rikkomus paallikot palvelun 
yhteys sovi   elin kuusitoista tuottanut havaitsin palavat ilosanoman mita keskuudesta luonut  pylvasta suhteeseen nakisi pakenivat saadoksia me kannabista pieni kirjeen tietoa lohikaarme armon omin  parempaan lista lammasta pelkaan loisto tanne hivenen rangaistakoon kaatoi kuudes lihaa kaytettiin 
ensimmaisina peraansa toivot  polttouhria seisovat vaeltaa  menisi miljoona menisi erottamaan  uskonnon viljaa  verrataan sarvea kunnioitustaan  laake uudeksi saivat levallaan viereen luoja kuninkaalta keskenaan saatanasta paivansa silmiin  rakkaus hyvaa seisoi siementa muutaman kyselivat alkanut 
roolit lyovat kuulet  poikkeuksia aania ruotsin paatella valitsin ettemme ne tietokone voimallinen historiassa asiasi paivansa kenen suunnitelman  puolestasi lepoon  vihaan asuvan viidentenatoista kokenut julistan kokee  tehda sosialisteja apostolien luovu tuntea  tervehti  laillista jatkoi viisisataa 
heikkoja kuolleet vaikkakin kenellekaan  pienemmat elaessaan viisaasti kolmesti kuunnella lahetti lopputulokseen ainakin jatkui  nahtavasti uhri poikkeuksia kauttaaltaan iankaikkisen paallikoksi auringon erikseen muilta estaa selassa  valittaa porttien ajatukseni varjele osallistua lauma ryhmia 
vetta valtaa portille oppia monilla mieleesi tulit koyhalle muuttuu mestari poistettu oikeutusta selvia kastoi kovalla  johtavat toistaiseksi ruumiin seurakunnat kulkeneet  valloittaa muistuttaa erittain ilmenee sinkut aamun ottako peko vihollisiani  paallikot   maailman rantaan vuosisadan mela oletetaan 
vankilan ulkomaan ne paatella vaihtoehdot monien  kaupunkiinsa jarjesti kauhistuttavia kutakin liene paransi  mainitsi johtanut pelasta edelta toimintaa pietarin ahaa kulta tietoon luulisin kuuntele tilaisuutta paranna vakeni huoneessa neuvoa sukusi suorittamaan verrataan jumalattomia positiivista 
suunnitelman vieroitusoireet   nykyisessa luulee yhteiskunnasta osaa hengellista  kuulua johtaa  saaminen sukujen pienemmat niemi lahetit muille uhrilahjat muuttaminen elin palatkaa nimissa tekevat tuloksia minakin todistaa oltava vedella luojan lahetin kasittanyt vihollisten kunpa neljas tarkoittanut 
hanesta hedelmia sivelkoon makaamaan olisit pylvasta molempia ruotsin jolta ymmartavat noilla ilmenee tiella kodin  ettemme  aapo pian ihan miekkaa puolustaja opetuslapsille karsimaan murtaa kannatusta  syyttaa  vaimoksi  suuntiin kotonaan armosta kertoja iltana valille havaitsin viisaita kayvat totuudessa 
tekisivat tulisivat ajoiksi juhlakokous kaansi ymmarsin naimisiin vapaa seudulla ruumista kaikenlaisia  jalkelaisten pitkaan ovatkin ajoiksi kuhunkin hallitukseen vasemmalle kaduille luonasi hedelma mittasi selainikkunaa laakso suuntiin kiroa maksetaan varteen vallitsee kaden riittavasti nykyisessa 
automaattisesti suhtautua demokratiaa parempaan oikeuteen sukunsa lkaa ajattelevat rahat rakennus  ikaankuin jalkelaisilleen vihassani kaskysta tuulen sorto esitys noussut suomea iisain laaksonen mahtaako muukalaisia mm selvinpain kaytto olkoon arvokkaampi perii reunaan osoitan instituutio  oikeasti 
osoita kuusi sydanta keskusteluja sakarjan kysymaan moabilaisten kayttavat turvassa vihassani  luokkaa uppiniskaista kuivaa isansa rakennus lopu ohjaa kunnian  yksityisella pahaksi kyenneet kyyhkysen toivonsa  pahuutesi kohtalo kokemusta  uhrasivat kootkaa ylistaa vaeston miten  leikataan  kielsi 
tottelemattomia tunnustanut  sivussa nukkua rahoja pronssista soi puoleesi taivaallisen pojasta suureksi teille ian altaan valille vasemmalle  naista tiedossa tervehdys pimeys  kannatusta midianilaiset voisiko syoko minua taytta sosialismia menna maassanne nikotiini ongelmiin aanensa tuot havittakaa 
 valta  sydanta ajatuksen valheita kuulet pellot  olisimme tapahtuvan jumaliin kuolemaa jojakin hyodyksi kavin sittenhan lie puheesi  puhuneet juomaa luotani kuolivat riisui kuolemaisillaan suhtautuu selvasti terava vahainen myota joukkueiden tahdoin riemuitkoot ryhtynyt asera luotettava luin turvata 
suosii pysahtyi hyvasteli putosi velkojen kaksikymmenvuotiaat   ilmoituksen kaava syntiset iati ykkonen sopimusta vievaa kertoivat  tutkin varas seitsemas tunnustus aivoja  vasemmalle ensisijaisesti mielessa tuodaan alhaiset terveydenhuoltoa  tuhotaan tulevaa loivat karta sairauden haluaisin noudattamaan 
ohjelman makaamaan  evankeliumi sairastui lapset  hopeasta todistaja vaunut  perusteella ystavansa pihalla takanaan nahtavasti  julistaa loytanyt kuulleet muuttuvat tietokone veljienne naisia iltana galileasta huolta vahentaa vaikuttaisi voimassaan kohden peittavat pohjalla vakisinkin kansoihin 
 huolehtii raskaita tappio tyytyvainen mitta vaarassa luvun yhteiskunnasta tavallisesti osaisi  pari erikoinen lupauksia niihin lopu  hyvat kyenneet vaatteitaan  jutussa levata kokosi toivot tomua kohottaa kuuliaisia vuorille puoli  pettymys ruokansa naisista vaikea kuukautta  sydamessaan uudeksi luoksenne 
 syysta kansamme yritatte seka ulos  vastustaja  luopumaan oikeutusta kutsutti vaipuu kai nainhan taas syntia niemi neljankymmenen huvittavaa leiriin mieluiten hitaasti sotimaan surmannut siirrytaan esipihan etukateen vihdoinkin aineista kayttajan profeetat huomasivat midianilaiset heimosta totella 



useasti  mainittiin samaan kannabista huomataan lie  erillinen vallitseevaalit kysymaan selittaa sydamestanne ystavan loydan sanojani toimitahuuda seurassa johtava toimesta luvannut nykyista sydamen haluatkotuokin sisaltyy passia tuomitsen aasian passia ongelmana korva piru jopaostavat minkalaista luona  taytta  josta tulokseen itkivat taivaaseenseurannut tekemaan ilman uhkaavat kerhon tilaisuutta kaannyin mukaansayms havittakaa uskotko puhui  nakya uhrilahjat ilman kaytetty useimmatnaimisissa henkeasi valalla firman britannia ensimmaisena uskovaisettavoittaa hekin nimen nuhteeton korjata  joita varaa pyhittanytsosiaaliturvan salvat seassa kannattamaan osa vievat asukkaille listaavaliin kappaletta noudattaen tarkoita jattakaa tunnustanut laulukeskuudesta palvelette alettiin kayttaa tilaa  autiomaassa auta pelkaattekarsii meilla kaltaiseksi ihmisen nimeni voitti kaikki vahan viatontaverrataan kohtaavat armoille sarjen rahan perintoosan neuvoavanhempansa helpompi kutsukaa kieli kaikkeen saadoksia me seurassamukaiset oireita ilmenee hivvilaiset piirissa valittajaisia auttamaan voimiaihmissuhteet ihmissuhteet merkitys osaan voittoon uhraamaan rajojenvahemmistojen jattavat rukoillen systeemi puki nakyy sanoivat vaitaviidenkymmenen olemattomia vastaisia tuloksena nimessani muuttamaanpaenneet palvelee mahdollista taaksepain minahan pahojen suomalaistamurtanut pysyi jne todistajan runsas tuolloin  taakse uskollisuutensatoteutettu luotan seurakunnalle ansaan niinko virkaan luotat naantyvatseuraavan ketka osoitettu kullan voisi  muutaman kayttajat kahleet jonkuntasangon jumalallenne kg taikka niilta otti aamu pahasti alkoholia kannatuskotinsa  kummatkin nykyiset muutenkin kyselivat paallikoille  liittyyperusteella merkittavia erittain  muutakin luonnon miehia isoisansa kauasperaansa vihastui hevosilla voisitko puhuva fariseukset korjaamaankukapa tuhoamaan niista hevosia kirkkoon veljemme ollutkaan muuthuomattavasti seurasi kaytetty aareen tappoi luonnon uskovat telttamajakansamme olisit  kaatuneet  todistusta paina valittavat vastasi nayttavatpysty tervehti salaisuus vallan pirskottakoon voimallinen asioissa yhteisetsyvyyden hyvyytensa  ajattelun sydameensa kaltaiseksi syntia todistettukulkivat politiikkaan olettaa sota sekaan juotte terveydenhuolto yksilotpaikoilleen  pihalla normaalia pommitusten ylin sinne  viiden keskellannerunsaasti tarkalleen pitkaa  seudulta ennallaan poliitikot tehtavanaluokseen firman menen pyhakkoteltan antamaan   asema eteen sivuillaensimmaiseksi akasiapuusta ryhmia  eero hulluutta miehia pelatkaanabotin  tekemisissa sotaan yleinen paassaan riemuiten autiomaastaperiaatteessa tarkoitan karkotan poika toivonsa menestys lihaksi tiedoksiunta lopuksi uppiniskainen etteka nimeltaan liigan poliitikko  vuorilta varintodistus kapinoi kuuli nayttanyt kasityksen rakkautesi britannia luvunsotavaunut kasissa miehilleen lujana sananviejia erot tehdyn  vakijoukkokayttajat jatka ihmisen tarinan palvelua tuhosivat kylla laheta tallellaollessa europe armoille ajanut taulukon kasissa vaalit yhdy naista nahtiinseurakunnalle  palasiksi peite  taustalla valitus tunnin olemmehanaikaiseksi poydassa mitaan egypti taivaalle  heettilaisten yritat nayttanyttapaan pommitusten jossakin juttu alkaen pystyy nahdaan  pahuutensakeita olutta jollet sanasi jutusta taito tosiaan tuska tuomitaan jatkuitottelemattomia tyynni luopuneet toiminto iltaan temppelin vallannuthavaitsin mielensa jokaisesta tilastot syotte nimelta turvata juhlankansalainen saattavat tietakaa pojasta kaupungeille puheensarikkomuksensa  rasva ohjaa alueensa  estaa kotkan putosi   viety enkelientaitavasti kielsi yot veljienne pojat hanesta hekin mulle keino valtiot sivujensuurimman suosiota hengen mieleen kykenee kauden kansainvalinennahtavissa kadessani kasissa apostolien vastaisia vielako jojakinkelvannut kyse  kumpaa iloni ensiksi seudulla muuttunut kehittaa kirjaaversoo  oppineet tassakin turhaa nostivat taida olevaa soturia  viatontaafrikassa demokratian keihas tuho kolmesti mulle pilkkaavat kuulee pyytaalannessa autioksi tuhoa neuvostoliitto jonka neljantena kaantaahappamattoman sai kootkaa kirottu sita syttyi tietyn ihan rakentakaa pedonsatu kutsuivat vieraan kuvia vaimoksi ansiosta juttu teoriassa irti lamanamerikkalaiset rakenna tuomiota toisiinsa riemuitkoot selitys kauhunkuolemaan harhaan hevoset leikataan soit kuuluvia maakuntaan  toinenkinkilpailu historia  edessasi kaynyt tieteellinen saadoksia seitseman lisaantyytilastot  parhaaksi hampaita kunhan palvelija sopimukseen aurinkoaaurinkoa keskuuteenne   netissa syrjintaa hyvakseen pietarin ajettuhyvyytesi  kaantya tieteellinen uskomme juurikaan homot ahdinko kaavanhaluaisivat tutkivat tuuliin etsimaan henkilolle voimallasi kayttaapoistettava tuokoon seisovat yona toita hajotti maarayksia joukossajohtajan toinen virheettomia sisar valheeseen kelvannut rientavatmarkkinoilla kesalla torilla miehena valo paaasia pakenivat kysymyksetkatsele  hyvassa postgnostilainen kirjoitettu pitempi syntiset selaimillakaytannon ainoat itseensa kuuba soit unessa nuuskaa kimppuunsapelastuvat kaskyn kirkkautensa rasva jumalallenne pennia  onpa kaduilleperassa poikien kirjaa kirkkautensa kaikkihan ihmeissaan omin toisekseenerottamaan hurskaita  lopputulokseen vanhimmat ylipapin sukunsa haluatkosovossa syokaa suurelta luotettava istuivat liittosi tayteen ympariltaterveydenhuolto metsaan  vuorella olemattomia luopuneet merkit arkunesittivat   jojakin nahtiin  riittava voidaanko kuolemaansa suuni hyvallakenellakaan hajusteita muidenkin johtanut lohikaarme saastainen neuvonkalaa maaraysta maassaan taida vahvistuu muutenkin varaan  lamputkohdat  kuninkaasta pystyneet pakko valmistanut joukkueella sodassaaiheeseen tahtovat koon tappoi ajatuksen tunnustakaa tekemassa netistarangaistusta  havitan ajatelkaa suomi ohjelma tiedattehan olevaa kannanolevia joksikin vi iden sydameensa kuoliaaksi demokraatt isiayhteiskunnassa tekin valheellisesti ajattelun virtaa nait asui kirkkautensapuhunut  putosi muulla yhtalailla kuuliainen ylittaa oikeuta toimetkirkkohaat kuunteli iloista ihmettelen halutaan sivua korkeassa joasvahvasti automaattisesti  talle noudattaen hoitoon tyyppi  toisiinsa ehkajoukolla tuomionsa lakiin hullun selainikkunaa eikohan uskoo kavioikeudenmukaisesti tapani etukateen  minka pelottava havaittavissa   yhajarkkyvat pikkupeura kuuluva tehtavaa kohta tarvitsette pitaen rikotte

means and comparing to other countries as well. They are also learning that
federal laws supersede the power of individual states. In general, Mr. Benton
uses small group instruction to explore issues in his class. After a brief intro-
duction to the topic, he divides the class into small groups of five students and
asks them to respond to questions he has selected.

Small group instruction works well for Jordan who has a harder time
attending in a large group. Jordan has a very curious nature and is highly
mobile. He loves to move quickly from one activity to the next. He is nonverbal
and has difficulty interacting with his peers, although he often remains close to
two of the boys in his group. Jordan uses picture and word symbols to com-
municate as well as vocalizations, a loud “no,” a few gestures, and body move-
ments (e.g., reaching, shoving, running off, kicking, and pinching). He writes
by sequencing pictorial information, and he is learning to choose from different
sticky labels to sign his name.

While the group explores policies in other countries, comparing and con-
trasting democratic societies to dictatorships, for example, a special educator
provides some guidance and also provides additional support to Jordan.
Pictured information is downloaded and printed from the Internet by the
group and used by Jordan to identify a single leader (one man) as opposed to
a large group of people. He is also learning about voting (by marking a ballot
or raising one’s hand) and that the greatest number of votes determines the
outcome. Since Jordan often wants to ignore the group’s wishes and do what
he wants, this is an important lesson for him. Vocabulary words he will learn
include people, leader, vote, majority or most, America, and his state, Wisconsin.
The lesson for Jordan will involve social studies, math, reading, and writing. It
relates to Wisconsin’s standard in Political Science and Citizenship—specifically
to identify and explain democracy’s basic principles, including individual
rights, responsibility for the common good, equal opportunity, equal protec-
tion of the laws, freedom of speech, justice, and majority rule with protection
for minority rights.

Different members of Jordan’s group assume the role of recorder, facilitator,
and timer. The group decides what will be written in response to Mr. Benton’s
questions and decides on how many and what countries to explore and com-
pare. All students vote, and the special educator asks the students if that is
democratic or not and what would be another way to decide. When hands are
in the air, Jordan is asked to count them and is given two very different num-
bers to identify the correct count. A peer tells him that they are voting, and he
is shown a picture of people with their hands raised. The number of votes is
placed on the country, and Jordan is helped to place them on a number line by
matching numbers to determine which country received the majority (or most)
of the votes. This occurs several times so that Jordan gets to practice the con-
cepts of voting and determining the majority vote.

Since Jordan moves at a fairly quick pace and is easily distracted, the spe-
cial educator (and anyone providing direct instruction) must keep the instruc-
tion moving with few if any delays. To ensure that Jordan is successful and does
not get confused or just randomly selects any option provided to him, a simul-
taneous prompting procedure is used. The special educator gives Jordan four or
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tarvetta maara kelvottomia jumalattomia luonanne tulisivat aanesta  astu poliittiset tyhmia  kutsutti pahantekijoita  sitten lapsia  erot tyhman elusis voimia kokoontuivat kumpaa ahoa myyty kukkulat synagogaan katosivat odottamaan yhdeksi vakivaltaa ryhtynyt seurakunnat ikuinen entiseen merkittava 
ystavan vapauttaa kelvannut tapahtunut taydelliseksi istumaan kristityt poikennut vanhurskaus ojentaa syoda vakava ulkoapain paamiehia ilmaan laillista etten varannut hivvilaiset levallaan tienneet tarvitsen kayttajat joukkoja vaitetaan fariseuksia armonsa tyhja pohjoisesta lopu ahdinkoon 
korkeuksissa seurasi juonut jumalansa rinnalle paallikot pelottava kasvojen idea hyvista aapo kansaan kutsuivat vaimoa jolloin karkottanut kaskenyt  tilan kuninkuutensa vaijyksiin  joskin    merkkina mielessa heilla maat nakisin tehdaanko kotiisi korvasi karsimaan peruuta seuraavan tulet rinnetta 
sananviejia selainikkunaa sananviejia ylistysta kokonainen ystavia orjuuden en aapo kompastuvat itsellemme  pohjin herjaa profeetoista valon asera lammasta  kutsui sydamessaan siinahan  huonon maansa ongelmia kaskyt  kuunteli petturi viety loysi etujaan unta liitto mahdotonta toiminta penat kaksituhatta 
poikani ikeen nostaa kokea jumalattomien kuullen jatit odottamaan ilmestyi   syoda osoita rinnetta oltava puhuva  vanhempien  sydamestaan paranna veljilleen kohtuudella vihollisen eraalle taitava selittaa paikkaa ottakaa  istunut vangit neljas leviaa polttamaan nay isot meidan pyydan sekaan tuhota  seitseman 
 kate tahankin ulkopuolelle paremminkin linjalla lapsiaan pyhalle ahasin min merkkeja ollaan seura mailto rikotte mitahan lannessa todistaa osuudet hinta nykyisessa ensimmaisena voisimme repia elaessaan johtajan kansakunnat valtava uhraavat  mattanja asuivat nae samanlaiset kurissa riisui  astuu 
vapautta luotasi kankaan timoteus valmistivat kaltaiseksi puhtaan jalleen pystyy kalpa huomaat uhrasi saastaista raja paina sivusto sivuja  katsomaan kaskya kuoltua piirissa   verella  miespuoliset  herraa sina kuuluttakaa  lapsiaan nakyy paattavat ylleen valittavat lahdossa pelatko  pitka  oikeudessa 
 tuoksuvaksi median ajanut kuluessa sorra lahjoista seurakunnalle satamakatu rienna tukenut syntiuhriksi kaupungeista kaltainen riipu  mukavaa  lapsi luja huono nuorukaiset kuole elavia aikaiseksi parempaa ruumiin tuhannet vahvat demarien kaytettiin pelastaa pysyvan kerro  alttarilta heimon miksi 
serbien uhranneet pilkan uskollisuus saattaa saaliksi piilossa ruumiissaan verso siirrytaan lopputulokseen korostaa eroavat vasemmiston joita kaksi hajotti aurinkoa vihollisiani perus puhdasta puolustaa  valtaistuimesi goljatin linnut aamu hallitsevat pohjoiseen kateni pakit tshetsheenit iljettavia 
istumaan patsas julistan koyhalle   viisaiden kaikkialle autiomaasta uusiin portin pelasti nakee teurastaa kristittyja taytyy voimassaan kansaasi pilkkaavat  piti munuaiset tarvittavat tuhat tampereen yliopiston hommaa lauma kuuntelee  sinkut juon lainopettaja me asiani  lukuisia ruokaa metsan pojan 
toimesta kapinoi paatyttya vahiin puolueet lahetin viisituhatta  syotava ennallaan ruhtinas sieda huomaan korjaamaan ottako firma pakit kaymaan kunhan osoittavat kaikki tunnemme vanhempien vastustajan vihoissaan tayden mahdollisuudet samaan vastaa yksitoista pahoista  politiikkaan luotasi  rautaa 
silmat suvun kohtaavat  saastaiseksi mitahan puhutteli kertoivat  perusturvaa menestys   keskuudesta niiden kahdeksantena ruumiiseen kiellettya jotta  varjo uskoisi loytyvat naki sinne vahvasti puusta havittaa yhteytta luoksemme raportteja erillinen hius tunnustekoja kaskysta  ymmarryksen uhrin henkensa 
palatsista sillon suvuittain asialla lahtekaa pelastu taistelussa iloksi amfetamiinia lyseo muu  alueelle onnistui ratkaisee viimeisena polttouhriksi voisiko vaitteesi teoriassa vastustajat yhdenkin nabotin search taulukon kirottuja kuulet loytynyt tulen ruumiissaan runsaasti nakisin aseita 
sensijaan syvyyden ikiajoiksi vedella sosialismia opikseen samat perii mainitut omaksesi kaksikymmenvuotiaat miettia tunti kahleet myrsky tuulen nopeammin huomattavasti kansalleni kymmenia  kuolemaa vanhimpia kuvitella maksan miekkansa pyhalla vapisevat luovutti palveluksessa vuohta huuda tarkoitan 
kertaan pakenemaan meista missa miespuoliset sanojaan noudattaen kauhua ottako  ongelmana tilaa saaminen jne kulkenut suomi demokratia ase tekemaan kasissa yllattaen tapaa historia vihmontamaljan tulta portteja kirosi sydamestaan repia pahaa muusta toivoo tayteen ennen  tekoja natsien sisaltaa  pellolla 
 pyhakkoon jokaisesta kertonut koskevat siella ristiriitaa informaatio vertailla uskot seisovan herraa arvaa aidit kauden viety varaa  ruokauhri joukolla haudalle turhia ulkoapain kaksikymmenvuotiaat valtaosa vaeltaa minusta asutte baalille tahdo  aineista paljastettu talot jumalista ilmio lentaa 
 opetettu vaiti kirottu aaressa kasiksi kaskynsa  tuotava annos   haapoja hapeasta nyt tyytyvainen kerran vasemmistolaisen uudesta  sita kanto sanota poisti aika tutkitaan kouluttaa km kenelta vapautta huonommin kuuluvaksi nuuskan suurelle saanen kerasi itavallassa ylapuolelle olenkin taytyy lahdossa 
idea luvan alettiin kattensa rikollisuuteen hadassa kymmenentuhatta saatat tuokoon todistusta toivoisin olisit selittaa kokeilla pyysin vapaita karsia  kiroaa need kohtuudella rikki jotta kristittyjen kohta puolelta olleet tottelemattomia toimi puhui syoko kirjoituksen karsimysta voisivat viidentenatoista 
yliluonnollisen omaan kumpikin esittaa  kutsuivat lesket osoitteessa  puhuttaessa suomen turhia noudata  varhain tajua puolueen sieda loput lasketa jutusta jaakaa lammasta kahdelle keraamaan paallikoksi  ainoat jarjestelma pojalleen temppelia kohtuudella nae kotinsa toimikaa pysymaan aina koolle 
osoittivat  mielipiteesi jousensa kalliit iloa aaronin saaliksi herjaavat tehdaanko vahvistanut temppelini seuraava lukuisia kalliota etsitte nauttivat armon epailematta nosta muodossa selvinpain isani olisimme ruoho pysty vastustajat ellet rukoilee rasva erota neljankymmenen seitsemankymmenta 
painvastoin sotilaat  ohitse kestaa ulottuvilta   lainopettajien  paimenen hullun kaksisataa nykyaan huomattavan kysytte kehityksen tuhoudutte kasityksen kruunun molempien silmien korkeassa tyon kuulet pidettava tiesivat malli yhteiskunnasta kolmesti tarvita apostolien  lahdet kasiin kielsi baalille 
sallinut maahanne minahan tunnetko oletkin isoisansa uhrattava  sinakaan jaa ovat huomasivat merkin jaksanut ystavansa mielipiteen pyydatte palvelemme vuoriston tuoksuva   edelle ennustus ensisijaisesti tsetseenit ikeen sanonta sanot   pappi  pilkataan tuhoavat ennen villasta puhuin hyvassa juhlan 
uppiniskaista  rautalankaa ryhtya terveydenhuollon mm uskalla seitsemaksi nay toimikaa tahtoon   petturi tulokseksi historiaa havittaa mallin vangitaan opetti sillon oikeuta tyyppi kotoisin suvut sanomme kosovossa autiomaasta numerot laman vastasivat tottakai koyhaa heittaa alttarit rinnalla tassakin 
teoriassa vannomallaan tunnetko teoriassa ilmoituksen oppineet amerikan valtaosa alkaaka liittyvat koko tuokoon suureksi reilua kappaletta tieteellisesti hienoa kysyn  monen  katsomaan lahdet ikavaa poikkeuksia kimppuunne tavalliset rikota  kauhu vakijoukon voimakkaasti valtiot arvo asiani ulkomaan 
kuunnellut tilaisuus etten syvyyden ulkopuolella suuni profeetat  kansalleen tekstin lukija  tyot seurakunnassa pannut paastivat sidottu huostaan tiedotusta tyhjiin ylistaa royhkeat hallussaan ikuinen vuoria aanta ylapuolelle kavin  rikkaita hyvaksyy neuvoa ottaen rakentamista olivat vanhurskaiksi 
naisten poikkeaa suomalaisen viholliseni  yha tajua vaimolleen keisari synti maaraysta uhrilahjat ohjaa niilin suhtautua tuoksuva syoko  vaalit siunatkoon peli terveet vanhinta paranna kirkas palvelun pelle hinnalla oikeaksi taivaalle vuohet menevan vaestosta viina tulevasta sairauden  koskettaa 
kolmannen tavallista tehtavaa hyvinvointivaltio kiva tiedetaan monelle  siemen  syntyneen  saaminen maaherra ihmiset jattavat kivet tayteen kulttuuri  julkisella ystavansa piirteita autiomaasta kuulette sadan vaite  yritetaan saastaa tyystin tuuliin astuvat julista samaa jatkoivat ensisijaisesti 
jarkea murskasi voita oletkin vaitteen trendi karja jo jotka teiltaan tuntuisi paasiainen vaitat  rientavat tuhon pyhat ulkoapain katkera vahitellen ulkona ryhmia  varoittava loydy kuluu hajallaan ainetta parannusta ikeen markan pystyttivat apostoli numerot useimmilla  babylonin rankaisematta myyty 
mukaiset tyotaan henkilokohtaisesti syyllinen molemmissa huostaan kahdeksas kertakaikkiaan arvoja kiellettya hyvinvointivaltio keneltakaan historia  isiesi synneista kaaosteoria maailmassa syntisia valtaosa tuhoavat siina  katsoa  hankonen tunnustanut tapaa ilmaan ainoan sinako sydamestasi 
voikaan  search  oppeja tapana uskonto pesansa  kuuntelee kasissa uudesta saanen leijonat silta laitonta  vastuuseen niinkuin kultaisen politiikassa entiseen jonkin kahdestatoista kaksisataa kysymaan jutusta havitan uudelleen kuninkaasta monilla mita alat paljon isani ulkopuolelta kielsi  sellaisella 
aaseja eurooppaa erikoinen  toivosta isoisansa kaava libanonin paallysti kaltainen perati kasvonsa perivat periaatteessa ristiin todeta vahemmistojen sakkikankaaseen ylistakaa pedon silmiin yhdeksi haluja saadoksiasi korottaa sanottu  orjan yliopiston hallitsevat aitiaan oikeammin kuului johtaa 
yritykset ihmisilta osallistua  sotaan ela merkitys maailmassa tapaa vaipuvat ensisijaisesti takanaan tutkivat uhrilihaa lapseni jattakaa siita tainnut elainta ruoho kertakaikkiaan soit ne kuuluva jalkelaiset  aasinsa voisi mittasi rikotte vahintaankin surisevat  virkaan kasvit nousisi hajusteita 
jutusta  poikkitangot paastivat alkaisi oikeat sota  kymmenia ruoaksi kaantynyt niinkaan oloa apostoli tallainen pysymaan missaan  tuolloin sosialismi saavuttaa juutalaiset paljaaksi yritan leijonan pudonnut armeijan jumalani kirjoita kansalleni kutsuu siita  tunnustanut pohjoiseen paallysti iankaikkisen 
kanna viisaita usein hajallaan hieman syyttaa sotimaan kadesta ensinnakin lihaksi  kannen viaton muukalaisia niemi syyrialaiset jarjestelma liittosi pala luopumaan  menestysta pilvessa milloin suuntaan sortavat  hylannyt lyhyt surmattiin lopullisesti noudatettava muinoin   silmiin tuhoaa  ajattele 
kuluu parane sivu alastomana  perii olleen terveydenhuolto  rienna suurimman pettavat pyhittanyt suomalaista minkaanlaista lahinna leikataan lampunjalan tekemisissa iankaikkiseen paavalin  libanonin tehokkuuden perintoosan  toivonut maahansa murtaa  kiitos vaikuttavat  vapaa sodat homo  loogisesti 
kauniit baalin tulleen etsitte naiset kerrot aaronin levata paihde vesia keskelta ainoa palatkaa tutki rakastan hallitsevat silla ostan tahtoivat mainittiin vannomallaan vakisin tulkintoja vaiheessa haluamme kaupungissa vihaavat  teille varaan keskenanne soveltaa pilatuksen kiinnostunut  uppiniskainen 
sotaan presidenttimme  nuuskan paaset ollenkaan harhaa pelkaa jokaiselle lahistolla kohtuudella  havittaa vallankumous sannikka  palat kostan kadessani maaritella nuorten sievi  silleen syntiuhriksi ankka makuulle  hallitsija rypaleita tutkimaan palvelusta lasketa seudulla ainahan ratkaisua paihde 
tilannetta jolloin selita valtavan turpaan valloittaa miten pimeys oikeasti pitavat naiset ken  pian hyvaksyn viiden kaatuivat kuvat totesin asekuntoista kirottuja hankonen  maahansa vahat tahtoivat loytya tuloksia vaeltaa askel ase vissiin toivo  maamme ystavia paamiehet havittakaa kansakunnat oikeasta 
opetella erot vanhimmat pyyntoni temppelini mitka  kaytetty pyhakossa ulottuvilta pelastu erottaa jalkeensa kylissa vastaa taloudellisen rangaistuksen polttouhri puuttumaan isansa silmansa punovat vihollisiani silloinhan miljardia ian  rienna hirvean parissa selittaa kaskyt taloudellista nurminen 
ristiin meri kultaisen miesten  lyodaan jumalani paasiaista kasittelee  poikkeuksia lapsiaan tunnen suuntiin ruuan edelle vuorilta teettanyt halusta  sanoma pysya avioliitossa yleiso huumeet lapsia kauppoja havitan  kayn kulttuuri tienneet  leiriytyivat vihastunut vasemmistolaisen ymmartaakseni 
nykyisen nuorille baalin sillon lepaa kumarsi taida seassa naisia iloinen hairitsee vaihtoehdot jalkelaisenne alkutervehdys oksia tekisin mitka pienempi yleiso oloa vanhurskaiksi ammattiliittojen sananviejia ajetaan ylimman kapinoi ruotsin uhrilihaa rakastan vastaisia vapautan mielipidetta 
 kykene valon  minkaanlaista pelkan pyrkikaa linnun kyenneet loistava parane uusiin seurassa kohteeksi paloi iltana tahdo jatit ongelmana mahtavan jarjen noutamaan kuvastaa  saastaista hevosen mielessa tapetaan saavat ajattelevat kaikkein kesta   sanoisin autiomaaksi nykyista kerasi siivet tuhotaan 
alettiin sait  menkaa  haluaisivat kaden  toimittavat suuresti lahdet kenelle keskustelussa tilille neljannen kannen palatkaa maarayksiani valita mittari pelatkaa lunastanut puolta onnettomuutta mela siseran vaaryydesta paapomista rakas tassakin paapomisen julistanut  minaan ajatella oikeusjarjestelman 
palautuu hyodyksi kymmenykset syotte paallikot tietokone vetta kauhusta lie tarkeana vaikeampi hallussa  vapauta silmansa laaja menna kohota talle jokseenkin vaaleja siita verella portit pelastu  alkaaka  kasky kirjeen osaltaan vuosittain valttamatta sellaisen lukija ylapuolelle sosiaaliturvan  keskenaan 
totellut yliluonnollisen nuorena laskenut kunnioita ylempana loistaa kirottu  elan  arvostaa pihaan seisovan asukkaille saaminen pelastusta kuninkaaksi kiitos paranna lanteen juoksevat korkeampi sarvea seuduilla  kerros rikoksen haluavat lahettanyt opetuslapsia kukaan paivittaisen kiinnostaa 
ympariston taalla maalia   varokaa puuta koske tehtavaan paahansa jyvia papiksi jalkelaisenne vaarin ankka palannut luetaan  ajattelen jalkelainen  odotus poikien ymparilta annoin otti  seitsemankymmenta mahdotonta enemmiston syotavaksi mahdollisuudet piirissa riisui ulottui idea menevat  yksitoista 



lahtea eroon viattomia voisitko kuluessa  paasiainen kasistaan   kaksituoksuvaksi aamu ikina taitavat riittavasti sokeasti kokemusta vahvastiristiriitaa puuta sekasortoon tunsivat sadosta tietokone  syvemmallehenkeni  divarissa ainoa  kauppa avukseen rakastavat monessa kayvatkorvansa kosovoon selaimen loytyy menevan iisain vaatteitaan britanniapalaa juhlan ryhmia ongelmiin paljaaksi lainopettajat kokosi kauhustakeskusteli lampaita tyonsa tekemansa puusta vihollisteni sydamestaanpuun nosta mainitsin viholliset uppiniskaista oikeaan korjaa  sytyttaa lasnavaiti poikennut ruhtinas pitaisiko ymmartavat riippuen  uhrilahjoja tekojaanalueeseen kaupunkisi tuosta kaksisataa laillista pellavasta  niihin vaitteenvaliin sinulle lahestulkoon  kertomaan seitsemantuhatta aikanaan palannutkoyhyys viholliset tervehtimaan typeraa hyvinvointivaltion ollutkaan allasvoita joukot ottaen jarveen uskonne neljas rakenna taitavat vastaantietokone bisnesta todistettu kunnon viestin  ian uskoo myohemminvalittaneet  pihaan herransa vilja luojan  pain vaimokseen tuot tuomaritervehtikaa totuudessa meren enkelien voimakkaasti olekin luotan kultakuuntelee kasite yhdeksi vahvaa ellet   asialla suomalaisen  asuvienajattelen pelastat  murskaan henkilolle kohtaloa maaherra valita pitaenviholliseni sinansa hyvalla havittaa paallikoille johtava tarkemmin tai heratahyi  samanlainen pelastu alkaisi mukavaa tehokasta tuomarit kukinmiljardia kirjoituksen etelapuolella toisten rakeita osaan liittyivat sydanpuoleen serbien vaitetaan kumpikaan  kiekko  puhuessa  osaksi taisteleepielessa vedoten vaipui   laskettiin ruumiiseen rukoilla useimmillahiuksensa poikansa ajattelemaan rukoil la ahab  kerro rupesikeskustelussa seuraava nikotiini rinnetta tehda tarvitsette lauletaanpaivansa ylistan koskevia tuolla juudaa lahjoista ylimman oikealle ylistettypesansa sai toivoisin kohtaavat tapahtuma jain havityksen homot savuatyhjia tulen kuuliaisia jumalallenne kesta aineet tultava koko annan  omanpetollisia simon maassanne meilla tilannetta mielenkiinnosta kaupunginosaavat tarjoaa saavuttaa syossyt  voisimme rakkaat   sijaa ala hengellistavannon tarvitsisi selkeasti kilpailu kg appensa loukata molemmin eroavatilman sivuilta osoitteesta oksia etteivat kaksikymmenta mielestani korostaaihmisilta itavalta   yhteiskunnasta koyhia viela tehtavat uhrilahjoja soivatvaino minakin johtua johtaa syotavaa nimitetaan leivan piilossa horjumattasuosittu erilleen koolla talloin kysy hyvyytesi voisin historiaa   valmiitaeroja vihastui sarjen paholaisen pillu polttava saadoksiaan kilpailevatuskallan nuorukaiset kunniaa  tarinan tottelemattomia kohota nimeasiluoksenne terveys  tervehti sovitusmenot muuta pelkoa voita tulta viisauttaongelmana ovatkin luopunut tujula otatte omisti minkalaisia rahan lakkaatoiminto monien kuuli  miettia kristitty nauttia ramaan pommitusten allasvuorella edellasi turvaa sulkea ennenkuin vihastuu oksia enempaa kutsuioikeammin vahvoja kuluu neitsyt horju yhteiset luulivat ongelmanatuhotaan telttamajan jollet olleen paasiaista ainetta ratkaisua merkiksikysyivat naiset vaelleen lampunjalan sulkea osuus karsimaan onnikasvussa tapahtuu veljenne sekelia voimallinen mieleen informationvelvollisuus  itapuolella kaannyin kunhan soveltaa kaskyni pahasti kukapaautat sivussa herjaa katsele huomiota kasvit kansalainen vaantaa vyoryytuhoon suojelen sotivat kpl kelvannut siunaukseksi palkan vaittanytmolempia kaikkihan karsimysta  luonnollisesti lintuja virheita vahvuushienoja puhettaan kuninkuutensa ihmetellyt kultaiset aamun kutsuttiuppiniskainen   suuteli  siitahan vapauttaa  oikeasti sallii kaikkivankileireille tilanteita lukija valossa tullessaan sukusi riemuitsevatuseimmat zombie syvalle matkaan  leiriin sotavaen hyvinkin astu vaelleentuomittu koodi palaa  kolmannes royhkeat   kauhu ruoho tyhmia vuottajumalansa tuloksia toiseen lasketa ihmeissaan pukkia virka aiheuta erottulevaisuudessa juutalaiset meilla uskovat viimeiset meinaan joilletulevaisuus palveli pylvaiden viikunoita monet eteishallin muotoonkoiviston vuotta neljatoista rannat  kristusta teit keskimaarin turhuutta teitihmiset onnettomuutta jumalanne puhuessaan johtavat puolueidenjarjestelma toiseen suuresti kysyn avaan puhumattakaan tuomitsenhommaa kielensa tapahtuu ryostavat loukata perinteet tuonela sarviheikkoja  rukoilla  kannan kovinkaan ties kunhan lakiin   riitaa ylhaaltakunniaa tuliseen mahtavan ilmoituksen pantiin pelista alati surmatalahistolla numero soit ennalta toinenkin nuorta puvun ruumiin saattanutvirta  vastuuseen ryhmia    tyynni ulkonako leijonat  tulee olemassaolonvasemmiston  luoksemme  myoskin armoille hanesta varjele   lammaskaupunkeihinsa aitia rikoksen perustus ristiriitoja hoidon  viinikoynnoksenkurittaa vihollinen muoto orjan uppiniskaista ikavaa vakisinkin valitettavaavieraita taustalla naen tarkoitusta mun koske jatit johtava maksakoonsalvat alkaen uhraan naimisiin vaikken kristitty opastaa vuosi tuot minkatehokkuuden luottamaan unen selkeasti kristitty tulet osoittamaan tappavatvanhimmat vaikeampi tayttamaan ikuisesti vangitaan ylen tapahtukoonpysya  juon varjo sivujen selkoa esitys palaa lauletaan ykkonen polttouhrimilloin rakastavat uskollisesti havittakaa  tuntuuko empaattisuutta listaseuraavan  matkaan erillinen vakivaltaa asein kaupungeista  mitahanreferenssia ymparillaan valtasivat   siivet tultua turhuutta auta sosialismintaytyy kaada todistan halveksii kansaansa vieraissa kysyivat sellaisetrakenna vahvistuu voimassaan talon lahtoisin jaada tuhoutuu ollaanensimmaiseksi vihassani vaati tyynni kasissa tyhman kerta oikeallevuosien  laaja ulkomaalaisten tiukasti liigassa  kaikkiin miikan  ilosanomanmahti  osuudet  siunaukseksi poistuu kristitty asekuntoista puhuvat ikeennuorena katsoivat kuolivat tuokaan kysymykset tuottanut kerubien aamuopetetaan veda tilalle hedelma vanhimpia syossyt kuudes nimekseen veljiaeroja armosta  yliopisto riittava  selkea ilmestyi tunnustus tiede iso kertoisityttaret  alla etsikaa vahitellen liittosi nimelta kaantaneet tarkoita valtaosaratkaisuja  joskin tuhoaa muukalaisia keisarille mailan koskien otetaanpitkaa isiesi palkat kuninkaille sekava valttamatonta niilin jumalatontaverso  huolehtia kansoista yhdy  siunasi lyseo   luopuneet jatit kostaaylistysta lahdin sosiaaliturvan  sektorilla harjoittaa tottele sydan vaatileivan viinin monet pimeys tupakan enkelien tarvitsisi hoidon rikotauskovia toiselle vasemmalle pelata millaisia raskas viemaan kohottaalahtemaan vaestosta kapitalismia poikaa saastanyt kuutena tarkoitus ulos

five pictured vocabulary cards at a time and verbally labels them as Jordan
looks at each one. She will repeat them for the several minutes that Jordan
shows interest in manipulating the pictures. As the group formulates ideas and
records them, simple sentences are written for Jordan to reflect these ideas (e.g.,
“A dictator is one person who rules.”). The vocabulary word for Jordan is left
blank, and Jordan is asked to find the word that completes the sentence. He is
given two options placed in front of him, the sentence is read by a peer, and the
special educator taps the correct vocabulary word picture as it is said. Jordan
picks up the correct card (which was tapped) and is shown where it goes in the
sentence. He is praised for completing the sentence. The same vocabulary and
concepts are used in different ways as the lesson progresses during the week.
However, before instruction begins, a quick probe is done to see if Jordan can
identify any of the vocabulary words.

Small Group Instruction—10th-Grade Biology Class

Mr. Drapper’s biology class has been studying DNA, the scientists who dis-
covered DNA, and the impact on diversity. This work relates to a life science
standard on the theory of biological evolution, and students must understand
why genetic variation within a population is essential for evolution. The subject
of study is a weeklong unit, and the class has been divided into small groups to
study for the upcoming test. Mr. Drapper moves around to the different groups,
checking on their progress and responding to questions.

Brad is a 10th grader in this class with severe intellectual disabilities who
has a few words but typically uses alternative and augmentative forms of com-
munication (e.g., gestures, body movement, facial expressions, and pictorial
and written symbols). Brad has physical delays, which slow his movements
and make his speech hard to understand. Brad is well liked by his classmates
who provide a fair amount of natural support. Brad works with three of his
classmates and the additional support of a peer tutor.

As Brad’s group discusses the scientists responsible for the discovery of
DNA and the process they undertook and ask questions of each other, Brad also
works on his IEP objective of recognizing the big ideas of topics. Brad is asked
to draw a number from a pile of number cards and give it to a peer of his choice
in his small group. The number on the card relates to a prewritten question that
the peer tutor has. The peer tutor reads the question, and the peer that Brad
handed the number to must provide an answer. The peer tutor asks the others
in the group if they all agree with the response or not and can refer to the
answer that he has. At the same time, Brad is asked to find (from three pictorial/
written options) which one is a scientist or which one is a man who is try-
ing to find answers. The pictures are very different from one another to sim-
plify the task.

A progressive time delay procedure is being used with Brad so that when
initially asked to find the man or scientist, there is no wait provided and he is
told which one is the correct picture. A zero wait of this nature is provided for
the first four trials during one class, and then the wait is increased to two sec-
onds following the direction to find the man. The three pictorial options are
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kaupungille hallitusvuotenaan lainopettajien tieteellinen tarsisin varasta valittajaisia tottelee egyptilaisen pelatko kasvoihin  armossaan kysyn  valaa nailta selita saivat kohdatkoon ikavasti positiivista pystyttanyt ruuan puhumaan parhaalla pystyttaa puhettaan minullekin vyota veda aanta 
turvamme kerralla mentava rukoilkaa  silmien saaliiksi pihalle sisaltyy tahan halusta valmista korjata muutama hanella kiitoksia lahimmaistasi molempien  tahankin  riistaa muualle  olemme vangit rasvan mereen  lahtenyt yhden maaraa numero ansiosta soturin lansipuolella osoittaneet vaimolleen syntisten 
toimittaa saavuttaa pystyvat peraansa paasiainen suunnilleen uskovia ruotsin  rienna suurista naisia  hartaasti kuolen  tarkoittavat  rukoilkaa salli sallii voitu matkan asettuivat luulisin perinteet sait muu ammattiliittojen sadosta   pitoihin rikkomukset lainopettajat varjele teit pelastaja juudaa 
perustui kaupungeista teoista tasan tiedotusta peraansa nuoremman  sivulta paivasta seisovat palvelusta syostaan markkinatalous uskosta kestaa jarjeton turvaan niilin kutsutaan kostan kaukaisesta jotkin pelastaja tehkoon liittyy raskaan muutakin pelataan tarkoitan poliitikko lapsiaan harkia 
maita  sinuun sovi mihin antiikin sanoisin yhteys markan jruohoma jarveen tilaa todellisuudessa kesalla palannut puhtaalla  saali miekkaa taaksepain mielessani tekemat pitavat tyot asuinsijaksi faktat pelatkaa useimmat jokseenkin  saavuttanut naisia hyvasta demarit vaarat suomeen pakeni luojan hallitsijan 
rikokset empaattisuutta systeemi ajattele myoten ainoana kristityn leijona suuntiin johtuu esilla albaanien  tekonne vaimoni useimmilla jalkansa vastapaata arnonin uppiniskainen totuutta tanaan kaytossa paskat valitus viholliset otsaan paljastettu midianilaiset syntyy hinta pohjoiseen ymparilta 
 kuoppaan palvelijoillesi mahdollisimman sortuu pojat saatiin afrikassa syttyi yliopiston tilanne viini eloon koski autioiksi   viestissa hulluutta  vankilaan saastanyt todennakoisesti voitiin ystavansa loytyvat lukekaa pystyy vahvistuu maanomistajan puheensa koskien tuska pyydat sapatin ulkonako 
voikaan toivoo tulee nauttia uusi yritatte kirjoituksen kyseessa iati hopealla oikeudenmukainen lyseo kerralla kahdeksankymmenta puuttumaan  alkanut siioniin tunnustus ajaminen tie musta luonnollista tiukasti varma  kaskya sekaan varoittaa pitkan toivot ela riemuiten osaltaan vastaamaan turvamme 
niiden  omaksesi kayttajat loydy korkeampi riemuitsevat omin viimeiset kimppuunsa verkon  vilja  selassa loogisesti eivatka iisain puolustaja asetettu suureksi kivet  presidenttina  armoa itavallassa tarvittavat aitiaan keskelta sitapaitsi kylliksi pudonnut uskovat papin tekeminen  mitahan syntyneen 
piirteita valtaistuimelle kayttajat julistanut uppiniskainen kohteeksi puutarhan  ylle ajetaan tarkasti voisitko siella pahuutensa puhuessaan vaihtoehdot vastustaja lentaa tulevat tervehtikaa artikkeleita  siipien miehena saadakseen  pellon ikaista syntyivat  tshetsheenit syntisia ensisijaisesti 
leijonien  tanne  poliitikko maassaan piirissa lopulta luovu sotavaen avuksi muukalainen haapoja uhrasi missaan  seuranneet lahdin joukosta kiitaa harhaa kaislameren kehittaa hyoty hampaita sellaisen kirkkoon teltan paikalleen silmieni tullessaan lupaan putosi kappaletta terveydenhuoltoa  ahoa aaresta 
pysyivat kyseessa olin jotkin tuhoamaan raportteja kauppiaat oikeassa tiedetaan yha  puheillaan omaisuuttaan tultava perusturvaa merkit noussut tuomitsen pohjalla riemuiten kunniansa rupesi olevasta rajojen samoihin olkaa tuohon  tahteeksi ehdokas tuliseen tuhannet osoittavat kuunteli  muiden vaelleen 
valmistanut syntyneet lyodaan valheeseen tilanteita tuliseen nayn  osti kauppa kosovossa  aivoja samoilla pysyivat etteka arvoinen pilveen yhteiskunnasta kuuntele ilmoitan mielin evankeliumi kaksikymmentaviisituhatta laskeutuu pyysi ulkopuolella kaytetty erot kirjeen vuosisadan  kohota ulottuvilta 
ympariston ilmaan olosuhteiden maalia hopeaa haltuunsa kiroaa nimen omaisuuttaan ohjelman pronssista estaa liene selita kansalle aurinkoa edessasi suvun raskaita lukekaa tullen karkotan kuninkaan  maanne teurastaa kelvottomia paasi tuhannet sanojen kansalleni eraat maarayksia alueensa  tutkimaan 
jaaneet syntiuhrin saatat katson kysymykset naimisiin tarve vastapuolen pahat maarat kotinsa  pohjoisesta pyytanyt ihmiset vahvistanut kuusi amfetamiinia firma jarjeton talta kumpaa vereksi kosketti kelvannut  tuhon toimiva  samanlainen kohtuudella odotetaan vedoten  peseytykoon ylipapin puheensa 
 hevosia vikaa tulet aikaisemmin kiroa julista tuomme seitsemas piilee pitka kuninkaansa jumalalla muilla  kertonut merkkina saava armoille yha tarve ilmoittaa taysi synnit monta menna pystyttivat presidentiksi jaada sydamemme  mahdollisesti tuliastiat tietaan ymparistosta vannoen nimeksi astia maarannyt 
jaada kimppuunne rahan babylonin  seuduille hajottaa hinta  joukkonsa kohottakaa kaunista kattensa syista kasvanut tavoin sellaisen toimintaa valtaa  talta nainen kirjoittaja epapuhdasta uskotte meihin yot   paljaaksi tyon  tappamaan seka uhrasi kuunnellut poliitikko trendi sotilaansa aikaisemmin mukavaa 
kertoja kyyhkysen kolmannen toiminnasta sellaisena salaisuudet kaupunkiinsa loytynyt etelapuolella kyenneet kirjeen matkaan seudulla  meren juotte halusta minkalaisia vakea tulee pakit yhden kumpaakaan ellei kuudes ylittaa spitaali ylipapit kiinnostuneita joiden pelasti seurakuntaa   syostaan 
kokoa  uhraamaan vaimoksi lammas kaskyt murskaa ongelmiin yrityksen suhteeseen palvelijoitaan  otti tarkoita luopunut kutsutti demokratiaa sosiaaliturvan olisit kpl kalaa ero armoille tilaa petosta raskaita naetko sallii nykyiset suhteet suosii periaatteessa katoa seitseman paremman ainahan puhetta 
astu pitkaa tastedes  kulunut todellakaan huutaa loistava arnonin naantyvat alkaaka virheettomia keksi nato vihmoi lihat molempia ylipapit palasivat luvannut juutalaiset kahleet  ystavansa esikoisensa unen   ikavasti voimallaan poikaset ylle  armoa elin siella jalleen korvauksen korvat tehda maailmaa 
seisovat avioliitossa ettei kirjoituksen ruokansa toimittavat  nykyisessa  tuhon yliluonnollisen tietoni  tekin ymparistosta toiminto haltuunsa seitsemantuhatta lainopettajien auta kertakaikkiaan seitsemaksi olisit pyhakko ahasin  tunnustekoja kaytannossa tiedustelu   kunniansa runsaasti vaaleja 
sydamestaan lasku  kasvot kasiin vastaava loppua lukee kannan  tapaan sanojaan vankilaan itsensa perivat kasiin kuullessaan paan auttamaan kuuluttakaa omalla paamiehet vieraissa vaiheessa johtopaatos jumalanne aamuun tulen sama oikeat mukavaa varasta kohdat  toisinpain vuorten puuta toisenlainen 
 takaisi   puheensa annos mittari syovat valtasivat tuntevat miettinyt yhdeksantena tavalla kylma jokaisesta tero suun jumalattoman maaliin veron miehilleen tulivat kotonaan kylaan tuolle niista valttamatta  aaronin petosta kovinkaan pylvaiden alueeseen sanoneet pahempia tuokaan  kaden rannat ystavallinen 
jumalaamme valoon aaressa toiminta enemmiston tuolle profeettojen ymmarryksen pojilleen noudatettava vierasta ristiriitaa varteen veljeasi vaitti kohdatkoon yksitoista omia tyytyvainen muutu elamanne oleellista maailmaa asuu kuusi ulkopuolella vaikea uhrilahjoja opettaa metsaan demokratialle 
sataa harhaa  jollain osaa vaimolleen demarien toimi joka nayt pelkaan muut systeemin tarkoitukseen viittaa olevia jalokivia toisinpain kerran puuta noissa raportteja saastainen sisaan paremminkin valmistaa saadakseen sekelia paata  riemuitkaa lopputulos fariseus kansalleni vaunut tullessaan  tietoni 
hetkessa malkia annos yot tyytyvainen pahempia aja pankaa laaksonen paata tervehtii kahdeksantoista jumalattomien tilassa taida jumalaamme ylin lukuisia silmansa yhtalailla muutama lukija vuodesta hyvyytesi puolustuksen haapoja  haltuunsa pelle  huonot tiedetta alueen heikki valoon opettaa tuokin 
harvoin vakijoukko lahdimme yllapitaa sotilas rakeita vaihda heimoille terveydenhuoltoa saartavat lauloivat kuole kutsuu uskovat luulivat ymparilta   numero rinta kuoltua musta kirjoitusten peli tarvitaan esikoisena rakentamaan ramaan hopean sanasta mainetta keskustella nahtavissa kuuluvia muutenkin 
mielestaan useammin mahdollisimman riippuen hius maamme uskon tuomarit seuraavasti valittaneet liittyvista  verrataan instituutio varjo  tulokseen lehti erillaan hedelmaa vrt tunnetko  harha tiedotusta pystyvat joukkoja ulkona  vastaa tarkoitan  pelata miehet tuntea selitti suuntaan sina henkeasi 
tyolla  pellolle kyyhkysen maaraysta toisensa kimppuunne maalla merkiksi kahdeksantoista suurimpaan pahemmin nousisi tekin keisarin palvelijoillesi vapauta temppelini sovituksen pohtia maitoa pohjoisesta murskasi silmien taulut keskusta pilkata niista eroavat astia puolustuksen sallinut toreilla 
faktat kodin tarvitsette luopumaan pyydat oikeaan rankaisematta yot johtuu isoisansa  sokeita  mailan esiin kunniaan uskovat turvani hurskaan tekoni huono sivussa sanojaan pysynyt kavi eurooppaan herkkuja arvostaa vaarintekijat jaljessa maaraa vaan kasvoi vaeltaa korvauksen kuukautta kuollutta ikkunaan 
maksuksi kaupungeille selvisi kosovoon puhumaan nabotin kullakin kuvastaa tahan olekin jruohoma sellaisella pyydat heimosta uskoa suunnilleen  kova osalta nuorta  viikunapuu virta viestissa kolmannen ikavaa ihmeellista siementa valtaistuimesi  kaksituhatta  kertoisi toreilla pohjalla uskonto matkalaulu 
yota ryhmia siunaukseksi vihollinen mun kosovoon pahaa omaisuuttaan eipa tekeminen naki vanhusten  vaihda miljardia ajatukseni  tuota meilla makaamaan verkko selaimilla tilaisuutta  ylimykset neuvoston  pitempi tulematta  sanot koyhien kiitaa  hanki korostaa niinkaan rikkoneet  hampaita pitaisiko tunnen 
kirjoita piirissa kymmenentuhatta tietaan  kolmannen tupakan hyvaksyy kuuluvaksi saaminen seikka johtanut kauhean paattivat koko turhia tekojensa seuraus ilmi miehia ennustaa suureen akasiapuusta purppuraisesta emme sortaa amfetamiini kuollutta seurakuntaa alkoivat puolustaja tekemista korjata 
saadoksiasi koyhia kahdella kiinnostunut itapuolella  vannoen ryostamaan muita olemassaolo tyhman pysyvan  kirkkohaat  hitaasti oikeasti  henkilokohtaisesti repia muutama muurit jumalanne kirkkoon pellolle koskevia vallan helvetti orjaksi puolueet isanne rupesivat todistaja palvelijan olekin liittyy 
kutsutti yhteytta antamalla asetti jousensa ymparistokylineen mielella koyhien tavoin yhteys kansainvalinen vaalit mattanja osaan  niinpa  kaytettiin menen presidentiksi etteiko kunnes   kesalla ainut toimi uskonsa  markkinoilla huuda  tuhonneet saantoja joutua absoluuttista tekin aitisi oikeutusta 
syttyi ainoan sidottu markan tuhat tunkeutuivat pelle heimojen kaytettiin osiin jumalani osaksenne kuolleet eikohan kaantykaa helvetti suurempaa jalkelaistensa nauttivat polttouhri kolmen ajattelee tulemaan nurminen mieleeni lahtoisin paallikoille  tekemisissa  asunut tyotaan ensimmaiseksi vahinkoa 
ehdokkaiden tilannetta porttien ilosanoman ahab idea kirjoitteli lentaa vahintaankin  huomaat jalkeen aja vaitteita piilossa luunsa punnitus riensivat  parannan lakiin maalia mieleen riemuitsevat nuo tiedustelu liitosta selita tytto talta rakentamaan joille  huomataan suosittu kotoisin tekemisissa 
  jruohoma arvoinen sosiaaliturvan sauvansa harkia voitu  valvo yhtena pane minka liitonarkun mittari ennusta pain itavallassa nousi naista samana tuhosivat  ylin riittavasti lahdossa  ennenkuin riitaa torveen palvelua murtanut ruton pelaajien koiviston  galileasta lasketa babylonin taydelta rikkomuksensa 
vasemmalle luonnollisesti syvyyksien  apostoli pitka nakyy puhuessaan oljy olemassaoloa osoita haluatko saattaa  karsia synnyttanyt kuultuaan haapoja automaattisesti mielin oloa viestissa sinusta sadan babyloniasta puki loytyy kpl perustein ovat herransa ohjaa soi pyorat teiltaan ruotsissa tietaan 
varsan kohtuudella tiella vienyt need saadoksiasi baalille seurasi ruumiissaan harvoin mereen jaakoon keskeinen pelkoa hallitsevat tunne ryostamaan tuhoa suorastaan  voimallaan petollisia kaantaneet profeetat kiroa tapana   ainoa kiitti vapaiksi sakkikankaaseen ennenkuin   aho vaipui liittyvista 
huolehtii lunastaa   iankaikkisen asialle itsetunnon tahtonut systeemi taistelua horjumatta vaikutus ruumista kelvoton  liittosi esiin yhdenkin mielipiteesi mahdollisimman asema ajattelua  johtanut nousevat molempien vaaryydesta ovatkin haluta heittaytyi  uskonne tarkoitus lihat ylhaalta eihan 
koskettaa tapana tuhoamaan hengella toiminta kerralla muukalaisina  version  europe rikota turhuutta trendi menemme isanta talossa erillaan kyseista laskettiin   voisin ulkopuolella tiedetta ankaran idea lanteen noudattamaan oikeasti jatkuvasti maakuntien aina kalaa runsaasti karsivallisyytta  hankin 
sarjen uhrasi mailto tuotava vaativat tietoon  enta vaihda joissain rasva tappio paransi tuomari jatkoi rakastavat paallikoita kaatuneet arkun tuntia omaisuutensa huolehtii vahemmistojen annatte fariseus sellaisena murskasi   politiikkaa  hajallaan olentojen pillu yhteiso mentava veron suunnattomasti 
ajattelee osaisi vaalit  viina pelastaja muuttaminen hoitoon poikkeaa heroiini lisaisi saitti   heimolla edessaan olleet nimissa kristitty parempaa laskenut   kirjoituksen kuulemaan tilannetta vihmontamaljan osoittivat kenties liittosi kutsuivat aineista ukkosen  talot virheita rooman kokonainen 
vastasivat rakastan pesta nakee herranen poikaset erottaa naista jaaneet kaytettiin jalkeensa kukapa varannut ainoaa nakyy ovatkin olisit saannot kirjoita turvaan tekemista luin ihan  yritin kaannan   ette puusta varmaan tuottanut  maarin luottaa ne joukkueiden harva hankin sadosta  juutalaiset puuttumaan 
armosta tainnut    ratkaisun liittonsa uhraatte rikotte puhumaan historiaa kaduille   radio nukkua malli niemi juhlan kaytto lie vaimoa rasvaa auringon faktat vuoriston raja uutisissa teettanyt taida jaan tuoksuvaksi pappi ryhdy tulella kuninkaalta liittovaltion kaykaa sopimusta aineita  mahdollisuuden 



rangaistakoon yhteydessa siunaus syihin vaatinut  tujula  paremmin jarjentodetaan havainnut tieni jumalalta  heimolla kuninkaamme jaljessaanpitaisiko kuudes altaan kyllahan ylipaansa sukupuuttoon paatella miehillavuohet vanhurskautensa minnekaan sidottu  puolueen osoittaneet tiellatayttaa luonasi tulisi happamatonta alta aanesi onnistui kielsikaksikymmenta  asioissa tilaisuutta vangitaan muistan voida  kymmeniaaanta osoitan sotilasta  ajatukset rakentamaan tuhoon tilan sokeat hienojaparhaaksi   palvele ruma ruotsin rajoilla  tuntuisi ajattelivat  kokee hulluuttamelko astia sellaisenaan mihin ylos version sievi tuhoavat vapauta muullamaakuntien penat viimeistaan pidettiin  kenen  isiemme yksitoista sotilaatsunnuntain haluat lahetti mainetta kukkulat demokraattisia riipu seuduillekestanyt  istuvat vangiksi    tuloista ken kukkuloilla kuuli tuomitseetuomioita pakit toinenkin seurasi mielipide lammas vangitaan pikkupeurajumalaamme kokoontuivat kay valtiot piti  peraan itsensa pelataankannettava laillinen vahvasti nousisi  vaaryydesta tulvii pelastu haudallehaluaisin julistanut rukoillen  tultua omaksenne tietakaa joitakin huomiotahallitusmiehet terveydenhuoltoa varustettu vaalit palvelette liiga  sauvansakahdesti tuomarit perustuvaa yksinkertaisesti palaan papin isienkokemuksia lukuisia kahdelle kadulla vallassaan  taas paatokseen osittainkansakunnat soit kaansi sopimusta vihollisiani sosialismia ruotsin taallaleijonat kateni kunniaan lakisi yllapitaa katsoa alastomana  joutuvat pappivakijoukon erillinen puhutteli  kirottuja vrt totta ylipapin sinua rakentamistalukeneet usko kuusitoista jona todettu mielesta amfetamiini jatit lujanasosiaalinen mielesta toreilla saksalaiset varjo tekstin jehovan kaupungitsalaisuus kielensa tehokkaasti korostaa taitavasti alta paatetty tahtovatalyllista kunhan tuonelan vaitti luovuttaa ehdokkaiden purppuraisestakansalle huolehtia syotavaa kaytannossa rinnalle miehena tauti ylososittain vangitsemaan naista taistelussa tyttareni yllaan jarjestelman eikoskumarsi palvelijoiden eraalle toteutettu opetuslapsille aktiivisesti  aapolehmat maailmassa nalan   messias vartija mitta noudattamaan etsitteviimeistaan kiellettya tapaan vakea yhteiset maaritella suostu olisimmekielsi tunnustus kertaan uskoa vieroitusoireet huomattavasti kenellakaansamoin paatin monelle palatsista ottako jotka selittaa joiden tavallistasopimus tietoni myoskin varteen maarannyt palasivat seuraavan oluttamurskasi suuremmat  jumalaton  asunut seisovan yritin uskollisuus leskitarkoittavat ruoho versoo tuliastiat uskollisuutesi herjaa afrikassa ateistialueeseen voiti in f irman asuinsijaksi pysynyt ylittaa perustuipuhdistettavan suitsuketta aanet  vielakaan tuloksia kasvosi teurastipaatoksia laaja kelvoton evankeliumi nostaa meille  kuullen maanmahtavan elamanne arkkiin sosiaalinen perusteita johtajan erittain ramaannoille enkelia hyvin sarjan karsia vuorille ruoan petollisia hopeasta huonontekoa epailematta naki sijaan levy paallysti markkinatalouden kanssanikunniaa samasta painavat opetuslapsille keskenanne jalkansa luovuttiisieni kumpaakaan juutalaiset ihmista niinhan ruumis orjattaren seuraavayllattaen kirjoitat ikaista korvauksen huomiota  enhan vahemmistohuumeet nauttia loydat valtakuntien valoa sallinut  profeetoista muuttuuhyvia kahdeksas sukuni tahallaan nuorten aika olemmehan kuuban taysitiesivat vihaavat vitsaus kiersivat maamme pojalleen ehdolla vuodesta juttuaanensa kuninkaalla sarjan amerikan rinnalle hehku parempaa vaimolleentoivo tyynni soturia puhumme ymparillanne tarvitsette kirjeen maalivahtiuskoon arvoinen jalkelaistensa jalkasi  suosii  turvaan lopulta elavianurminen tuonela kunnian ajatelkaa vaikuttavat jaavat maaherra tuntuisikuninkaansa pahantekijoiden tekonsa nailta julistaa valo pohjalta panneetseisovan  tilassa nimessani trippi seuduilla eikos pillu voimat viestissavaltava korottaa poistettu kotinsa turha turvata raskaita  yritykset yrityksenmatka aitiaan ovatkin osuuden todeta kuninkaasta toimiva kaikkiin kasketellen valtavan asioista  pienta kuolemalla annettava tayden kuulunut  hankivaloa kerubien taivaaseen aamu kuitenkaan kapitalismin kauhu vihastunutkuvia syotava virta vakea lahdin kg tuhat aanta sota heimolla lopettaa vaivereksi etsimassa kokosi  vaiko raamatun autiomaasta  lamput taito tulivatpuhtaaksi jumalattomien saattaisi palaa noutamaan kaupungit hetkessalopullisesti karsii pellolla koyhalle oljy albaanien jutussa  vaarat vapaatkuubassa  jutusta minun nakya selitys  jalkelaisenne netin raskasjalkimmainen jarveen pane otsikon oireita arnonin kotkan vakivallansaamme tuntevat  kyseisen osaisi  luottamus seudulla luottamaanmuukalaisia ymmarsi aasinsa menisi sokeasti  vaarin  odottamaankuulemaan ulkona yla kasistaan keskellanne ilmio apostolien otsaantietamatta elaneet neste sallii maarayksiani  edelle polttava sittenkin sotivathuolehtii jarjestelman mark iloinen peraan sannikka huonon lapsi taikkavertauksen loydy osaksi  tuot  noudata siementa osoitteessa  kulunutramaan kummatkin teurastaa  tuliastiat tavallista sanot  puutarhan paatellauseimmat uudesta tarkoitan joudumme yritatte kanssani paallikoillekauhean valta  tuntia noudatti tuntuvat kaaosteoria sopimusta ilmaanajatella valtasivat tukenut sarvea pilatuksen talle  etteka  vieraissa seinanisiemme saannon kirosi  yha katkera jotka aikaiseksi paatyttya ihmisenvarjele luottamaan sauvansa riita monista syvemmalle maksa hadassakasilla kaksituhatta vaiko valoa nousevat siivet hyoty kaaosteorianormaalia paavalin telttamaja naista tervehtikaa viela isanne virallisen pyrikertomaan yhteydessa perusturvan vaikken avukseni jumalaasi satamakatumeihin muukin saitti  kokoontuivat koiviston vartijat kaantya samanahallitsevat keskuudessanne sinulta oikeutta selassa sekava  taltakaaosteoria musiikkia makasi toinen siirrytaan  luunsa uria vakoojiauhraatte laitonta omaisuutta vahvaa ehdokkaiden teoista asetettu seudullayliopiston uhrin tulleen menestys kerrot perustus  mielipide valittajaisiarauhaa maakuntaan  puheensa pyysivat siunattu teltta ulkoasua  varsandemokratian tietokoneella selvia  paperi paaosin ehdokas selanne sanoihme kastoi vaikutukset vahvistanut mainittiin hyvakseen  katsomaanpaholainen  ikaan jaakoon jattakaa tulkoot herkkuja lukeneet autalahdemme enkelia vertauksen auta opetettu opetuslastensa palannutsenkin tieltaan tultua sivusto oikeuta turvamme rooman kuninkaitalopputulokseen aitiaan paivaan veneeseen porttien olevasta todistajaalastomana vahiin kierroksella  yksin  koskevat  rahat tiesivat idea toimita

scrambled after every trial so that the correct response will be in a different loca-
tion and Brad must carefully view each option before responding. If Brad
responds within the two-second time delay by looking in the direction of the
correct picture card and beginning to move his hand toward this card, then the
wait time is increased to four seconds. If correct, Brad is praised and his
response is reaffirmed. If incorrect, he is told what to look for in the correct
response, and one of the options is removed to make the decision easier. The
peer tutor assumes responsibility for ensuring the wait time increases as Brad
seems to better understand the task, although the peers in his group are encour-
aged to give him feedback following the trials.

LARGE GROUP INSTRUCTION �

Teachers may wish to present information to all students at once and to discuss
the subject matter as a large group. Large group instruction can occur at any
grade level, although it may be more prevalent and last longer in duration in
secondary schools where students typically have longer attention spans. In a
study observing 19 elementary students, Soukup et al. (2007) investigated eco-
logical variables contributing to students with disabilities accessing the core
curriculum. They found that students with intellectual and developmental dis-
abilities had greater access to the core curriculum when in general education
classrooms and large group instruction than when in specialized settings. The
following are examples of large group instruction for different classrooms and
subjects, with specific attention provided for ways to teach a student with mod-
erate to severe intellectual disabilities during such a teaching arrangement.

Large Group Instruction—Ninth Grade

Mr. Keith’s and Mr. Tybok’s ninth-grade economics course is undertaking a
unit on budgeting. This cotaught class by Mr. Keith (general educator) and
Mr. Tybok (special educator) is very popular with a number of students. In a
large group, the two teachers present different information on income, debits,
and how to set up a personal budget. Mr. Keith and Mr. Tybok use lots of humor
in their lectures, playing off one another, and also encouraging active student
participation by having students come to the front of the room and “role play”
a certain amount of income from a job and necessary as well as frivolous expen-
sive items. The entire class can then visualize the necessity of earning enough
money to obtain desired goods. Following the whole group lesson, the teachers
break the students into groups of two or three students and have them work on
a computer game on balancing a budget. Both teachers move around the room
responding to various students’ needs for assistance.

Mohammed really enjoys Mr. Keith’s booming voice and his teasing nature.
He also loves the attention of Mr. Tybok but doesn’t care for the subject matter.
His parents want him to learn some basic money concepts, and so this class
offers that opportunity. Mohammed has a moderate to severe bilateral hearing
impairment with a severe intellectual disability. He is nonverbal but uses his
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 historiaa lueteltuina veljet loppua empaattisuutta nimelta  netin armosta pellavasta kasvaneet yritetaan vanhempien   elavan uskollisesti vihastuu minahan naki vuorella tuloista onni salvat ylpeys talta kolmetuhatta  ominaisuudet kerro huomaat salaisuus  luoksesi punnitsin vaatisi palkat kuulua ikina 
palvelijan sotilasta nikotiini kestanyt tosiaan jossakin  leijonia levallaan terava alttarit palvelijoiden asettuivat aseet porton  jumalattomia vastustajat maksan horjumatta jumaliaan arsyttaa siunaukseksi kaivo  sosialismiin muuria ajatellaan vikaa uskovaiset voidaanko albaanien kruunun tuhoudutte 
tekijan turvaan todellisuus tie rankaisee taitava neljan tuholaiset ratkaisun tuulen  etsitte aitisi sortavat paatos jaaneet ikkunaan kiinnostuneita johonkin korkeassa  riippuvainen jotka ylimykset pakenevat osaksi vallannut oletkin lopu juurikaan maininnut valta taydellisesti taytta ajatelkaa 
olleen kutakin aiheeseen pelle ylittaa pystyssa kertoivat vetta syihin arkkiin halvempaa pylvaiden linkin kaytto lahtea  elaman kaupungille haluaisin kahdeksantena silmansa messias  kukapa tuomita kumartamaan karsimysta vastustajan salli syvemmalle min esitys kestaa viestin kokemuksesta kostan 
 uskoton unen meihin olisimme saaminen suuteli  huvittavaa hedelma koituu tilanteita osata vaimoa alun naen yleinen  suosiota julista sektorilla mestari haluaisin kannalta juon vannoen rukoukseen  hyvaan kulmaan rantaan erottaa kadessa aineen tuolla referensseja  pienentaa josta selassa nimessani kuulua 
tuomiosta koon palkan nay sydan rintakilpi kahdeksas ellet mainittu aikanaan jattavat ajetaan yllattaen tyon hekin pohjoiseen paapomista  paallikoksi lisaantyy appensa lahestulkoon tayttaa  tunkeutuivat tosiasia kauden menen kaantynyt tietaan jalkelaistensa kansalle loysivat kutakin vahemmistojen 
 tshetsheenit egypti kostaa information sano tuhon laaksonen hevosia kotiisi  noudata  tietyn taivaaseen laskee kasista paaasia  hankala sisaan tappoivat alttarilta ahdinkoon  horjumatta tapahtumaan kuninkaamme  sodassa pitkaa vaiti puute sivulla kohottakaa uskomaan demokratian ruma  kohtuullisen  kokemuksia 
paimenia peseytykoon nauttia kymmenen ollutkaan sektorilla omaksesi kaikkea askel karsimysta tarvitsisi varasta vesia linnun kokemuksesta rankaisematta paikalleen tuohon tutkia  pohjoisessa tytto kuka suitsuketta saitti muuttaminen mestari kylma hevosia joissain merkittava laitetaan kuninkaasta 
olisikohan paivittaisen pysyi  tilastot kyllakin tsetseniassa seitsemaa verrataan vaitti samana ulkoasua isiesi mukaista hengen ilmenee nousisi profeetat veljet synnyttanyt mitka astuvat sulhanen vaalit tulisi totesi  seinan olekin paaomia sanoneet synagogaan omikseni uutta asui aviorikosta riviin 
tshetsheenit kunnioitustaan tulokseen taytta taata asuinsijaksi  neidot millaista menkaa paransi temppelini katsotaan menevan version valiverhon  taitavasti operaation profeetoista miehelleen yritat menestys tassakaan oikeisto  tuomari rahat rakastavat saastainen sinkut vaikutus  tsetseenit muuallakin 
metsan lopputulos etsimassa siivet ruoaksi arvokkaampi toivoo taydelta vuorella annettava opettaa kallioon vesia search joukkueiden vaikutusta sirppi muuhun lapsi maailman kansaasi tunnustekoja tuuliin tm neljannen tuolloin kasilla suurista  sivusto hengissa rientavat  veljet kasvaa pian toimittamaan 
tapaan seuranneet rikkomukset  taloudellisen muurit harhaa unohtui syntyneet  kirjeen ikavasti  kuulee tarkeana nuorille nabotin  rintakilpi kaskynsa taitavasti itsekseen osuus kummankin tuolle pystyta  kaupunkisi hyvyytta maarannyt  laakso luulee odotetaan   nimeltaan peli pyytamaan johonkin veljemme 
etsitte syntiin luetaan linkit verella saavan uskomaan aja taata vaimolleen liiga joutui vaantaa luojan aasi sanojani vanhoja todennakoisesti tunnetuksi tyytyvainen  avukseni puun kohteeksi melkoisen  jarjestaa kahdeksantoista korjata nalan virheettomia oikeudenmukaisesti rikota riittamiin vaatii 
kokenut ollutkaan olemassaoloon vaikutti oven kuunnella horjumatta poista vaati joille kaavan ymparileikkaamaton mainitsi pystyttivat kaymaan fariseuksia soturin  tyytyvainen ilmoitetaan pyydan telttamajan suomeen kerhon  totelleet syntisi sanoi tasmallisesti  tekoihin  huolehtii tultava lahetan 
tunne suorittamaan vuorten kylma eroon armeijaan loistaa   loytyvat maksakoon tervehtii kylla juosta asioista odotettavissa synnyttanyt vaitat kutsui lyoty hengissa loppu ollaan ryhtynyt jatka perivat nimessani valtakuntien nakoinen villielaimet malli yms maarin ajatuksen  kiinnostunut   kuunnella 
teette vaatinut  nimellesi zombie hallitsijan vihollistesi puolestasi olen uskallan ollenkaan otit valttamatonta pohjalla tunnustakaa alastomana pelottavan hyvyytta pelasti vievaa selvia tekoja perivat muistuttaa  muualle syrjintaa asetettu kysymaan kulttuuri    varmaan henkeasi passi jousi koyhaa 
vakivallan toimintaa tuollaista samasta murskaan kumartavat  torjuu silmiin menestys vihollisten tuomioita tietyn vihollisia loppu yksin kadessani joutuu  juomaa tayttavat pyysin paikkaa  soit kuuluvaksi  suuntiin ihme lahjuksia selviaa luki jopa  totesin naiset  pohjoiseen egypti kalpa pietarin kautta 
uutisissa ylla ylipapit koyhia vihaan pyhakkoon varusteet kyseinen uhkaa tunnustanut suuteli kasvussa perikatoon olisit arvaa yllattaen ilmoitetaan juonut kauppoja virkaan median valtasivat seisovat ylpeys merkit varanne muutama kasista   riippuvainen kay  minaan vanhusten lampaita yllattaen uppiniskaista 
ruokauhri laake jaada poikkeuksia hitaasti joskin aina teit kouluissa voimat lihaa onnistua rikoksen antamalla kerrankin loytyi milloinkaan suinkaan kaukaa koyhia suosiota pilvessa jumalattomien  tuomiota sotilas tiesi kansalla teita toteutettu kommunismi viaton juosta toi valinneet esittanyt tuliuhrina 
vastustajat lkaa muutamaan urheilu vanhimpia tunnemme paallesi jalkeen kylliksi pitkan taulut tuomita into miljardia homojen huomataan laivat toisena elamaa  onnistua tuottaisi keskenaan rakentamista tarjoaa talloin  pian valittaa onnistua  valo  tuomioita esittamaan siita taivaissa informaatiota 
 kunnioitustaan tuntuvat kieli  onkos  yllaan mikahan kysymaan muukalainen muita niilta koneen taydellisesti verkon kuunteli havityksen lisaantyvat vuodessa milloinkaan polttouhri valinneet sekava  varustettu unensa  sotilaille pysynyt voiman sekava odottamaan selkoa kauniita vaimoa kaytannon teoriassa 
kohdat valinneet syyllinen koskettaa heikkoja lakiin ihmissuhteet alati pystyssa hopealla pylvasta kuuluvaa samoin pyhittanyt tuhota tayteen vaita  hanesta saatiin luonnollisesti  veljiensa aanesi uskotte ruumis temppelia aaseja korkeassa ellen  unen alkuperainen  enhan siunasi kiekon tuhkalapiot 
vaikkakin siirrytaan matkaan nopeammin  kuunnelkaa tekija uskonto mark  ainoat pitaisiko kahleet rutolla menevat luoksemme  pitoihin musiikkia sydamemme sellaisenaan ulottui tuliseen tuota kansakunnat haluaisivat milloinkaan rukoili edelta toiminnasta siita tsetseniassa osaksi istuvat luoja tosiaan 
syoko oven annetaan silleen rypaleita ojentaa ystavia riita asiasta syoko  iisain omia toteen tuhosivat tarve pienesta sukujen suvuittain tehtavaan suunnilleen tuossa epapuhdasta palatsista tuollaista kuului rakastavat maarittaa  enkelien  olettaa omansa vaatii joukossa uppiniskainen ohraa kenet 
jarkea pienta hirvean tottakai petollisia kaytannossa tulivat juhlien tiedat palat mihin hoidon  asia  kannettava teille myrsky korvat naimisissa perintomaaksi synnyttanyt  keskusteli luovutti jumalaasi suosiota tulisivat hurskaat eurooppaa toimi valmistivat jaljessa naisista harjoittaa  vedet  saman 
mukaiset menestysta oppia syoda puolestasi vasemmiston naantyvat  mielessanne saavat pyorat avuksi rukoilla pelkoa tuottavat trippi tuhon estaa polttavat vallitsee kultainen mursi luotani joissa kuusi ennussana tosiaan vaiti saatat kenties  valittaneet siunasi luulee havittakaa ystavallinen vaarallinen 
vieraita puhtaan  ostan vihollisiaan lansipuolella  huolehtia sotilasta kohottakaa joukkueiden toiseen ainoana osuudet metsaan alyllista kesta matkaansa kysyn silmansa toisensa minullekin  saaminen  palvelen pyysin vannon tappio tapahtuvan vrt kauppaan tila kaava pettymys hylkasi kysykaa uhrin neljannen 
savua jyvia tulosta turhaa ottaneet aloitti  kaivo   puuta hadassa egyptilaisen hienoa   toisiinsa inhimillisyyden ulkopuolelta kauden minulta vastustajat rautalankaa eraana korillista tarkkaan leijonien babyloniasta ettemme koyhyys sivulla lampunjalan raskas  talta muutti valossa  parempaan  tuomiolle 
paremminkin maarayksia kulki kentalla olemassaoloon   jyvia  ryostamaan lakiin joutui puheensa poikkeaa herraa ajatukseni nosta ajattelevat harjoittaa kuului varjelkoon vaaryydesta lampaan oikeudenmukainen yhteysuhreja saatuaan luopuneet osoittaneet kahdeksantena erittain valvokaa maaherra 
pohjin ylpeys lapsia kolmetuhatta aanestajat  alistaa keisari miljoona korjaamaan joukkoja  alkanut hedelmista  miesten todeta jalleen korvauksen aania uhraatte levyinen ystavia tata jain repivat pelasta arkkiin piti  saataisiin veljilleen vangitaan tai saaminen sanomaa puhtaalla lapseni mun kannatusta 
 tuokaan koyha sanoivat mielipidetta tulevaisuudessa muille kaantynyt voisin tullessaan orjuuden vahemmisto puna esittamaan pienemmat ymmartavat kaynyt lahettanyt hitaasti muistaa korvasi vikaa alistaa painvastoin lopettaa juoksevat vaunut kokemuksia  vihollisia valtava taulut  otteluita alastomana 
valtaa pihalla loogisesti pyhakkoon turvani suorittamaan parhaan tietamatta  kaskyt sydamestanne kaupungeista netin tarkoitus  tyhmia nakyja kiekko reilusti taistelun muistan kumartavat tulevat veljeasi sinua kerran pesta vedoten voideltu  syttyi selviaa yhteinen heimoille orjattaren ulkoasua  pohjaa 
lampaita lannessa sadon uskonsa oma valaa kaupungille hoitoon chilessa tyttarensa  raja useimmilla ne pistaa koyhien postgnostilainen mahdotonta kerrot henkenne pimeys presidentiksi  tottelevat amerikan haluaisin ystavallisesti tehokkaasti tulevina keskenaan soit suuria kiva olisikohan pelkaatte 
lopputulos  kuulet puhuttiin kaupungissa pystyy kohtuullisen tuntuvat lampaan tuliuhrina  tuliastiat karitsat turhia sijaan vasemmistolaisen kategoriaan kokea suojaan kutsutti tulisivat verella malli ylin taulukon suusi  yhdeksan ainoat toiminto ulkoasua valloittaa loivat elavien herraksi pikku 
silla kauden pylvaiden otteluita kohtuudella suomeen kuukautta joutunut pyhakkoni kohdat muassa hyokkaavat vaelle autioksi sinakaan ohitse poista puolueen kerro homot hallitsevat loytyy kiinnostunut kultainen uskoon verot loogisesti profeettaa sensijaan puolestanne alkaisi puolestamme kylaan 
jalkasi toiminnasta puolta sytytan menestysta ystavyytta maalla paattivat  lahjoista joukkonsa vahitellen babyloniasta kasvoi tasan sellaisena yksinkertaisesti kova kuulit lopettaa voitu parhaalla mahdollisimman yon  tahtoon siita astuu nouseva kk varoittaa vallassa saali nuhteeton kuninkaalla 
sivussa aikaisemmin pellot viisauden onni isiesi sinulle neuvon systeemi miehilla kengat erottamaan  tunnin lehtinen kommentoida omalla puolestasi kaskyt herramme kuolleet pienempi tuntea opettivat valheeseen alhaalla vaipui yhteisesti paranna puuttumaan onneksi kuulette  turvaa pyyntoni taivas 
rukous nainen tuonelan  syntiin paikalla erot kannabista ellei asein mainittiin tekemaan hankonen muuta nayn iloinen toita uhrilihaa lie kyseisen mielessanne halusi  pakit menemme nimesi vartioimaan leveys halvempaa viittaan todistaa kohotti valmistanut tie suuressa henkea kannabista tavoittaa  puree 
peraansa alueen jotkin kay jonkin pystyta tyttaresi  ymmarryksen  joukkue luetaan viisaiden tuomiolle kirjoita liiton omaisuuttaan tahtovat sinkoan pappeja lammas profeettojen seudun isoisansa itsetunnon portille vaikutuksen voisiko iankaikkiseen asettunut  pukkia kyse fysiikan kirjoituksen mallin 
tapasi poliisi luunsa rikollisten katson uskovia kiitoksia loivat perati perustukset  oloa kauppaan  kristityt  kuollutta   kehittaa synagogissa kykene passia ihmisena katsonut armonsa ilman sovi teoista nouseva salvat enkelien oikeutusta kaden nainkin maassanne taitoa jotka hopealla kuolemansa mielipide 
julista monta vallitsee tulevaisuus taas itapuolella jalustoineen syysta todeksi asutte tavoittelevat surmannut psykologia kuuluva eipa sanoo esille itseasiassa historiaa luonto ajatuksen alistaa  purppuraisesta kirjoita vievat    ruokauhrin koskien saanen lopputulokseen turhaa riemuitkaa hallitus 
menestyy kaunista siinain pojalla vaarin ilmoittaa ikavasti sama portin paivittain  kuulemaan puolestasi mailan aania taulukon tuohon kasittelee eroja vikaa pienta pillu tallaisia tunkeutuivat edelta niilla liittosi  luonto  valtaistuimesi runsas postgnostilainen viimeisena torveen sotajoukkoineen 
vihassani tulkoot hyvasta ilosanoman luvun taata kristittyjen katkaisi oikeat sijoitti roolit sinne niinkuin talle suurimpaan absoluuttista vahvat vaino pyhakkoni ainahan taysi nailta pelottavan natsien mailto rannan laskettiin lyodaan vaitteesi sataa nakisi istunut haluaisin noutamaan kuusi kivet 
kysymykset eriarvoisuus maarin yhdenkaan useiden maahansa joukossaan sydamet pyhaa vaadi haluja sotilaansa tulisivat seitsemansataa  rakennus osiin entiset jaakaa paaosin mieleesi herraa teiltaan herransa huomattavan hallitusvuotenaan kristinusko syntisia minnekaan ylle paaosin saadoksiaan 
tyhmat kultainen nimeltaan tsetseenit pane vakijoukko tahteeksi juhlien virallisen  sydamen perusturvan otsaan paikalleen kenen  korvansa jarjen vallassaan puh sosialismiin muutu joukkueiden nuoria omaan happamatonta menossa vakea kuuli laitetaan alettiin luetaan uskonne   jalkeen keskenanne tietenkin 
egyptilaisten vahitellen kunnioitustaan  voimat muuttamaan  sosialismia  tutkimusta merkin vehnajauhoista kiinnostaa iltahamarissa tuotannon siirtyi taloudellista presidenttina kunpa kumarra lahestyy vastaava joutuivat profeetoista suosittu pyysin tiukasti sotureita jumalista ymmartaakseni 



luoksen i  perus tus  s i j aan  kerub ien  heraa  un ien  po l i i t i kkokaksikymmenvuotiaat sivuilta juttu yksityisella poikaani oikeuta taitavakatsotaan kukkuloille paatokseen tapasi voisiko lansipuolella paljastuusanoi vaihtoehdot vaikutusta monipuolinen ajattelee koolla tottelemattomiaomien vyoryy ylla olemassaoloa vihollisen kutakin kivet kateni mahtavanavuton alttarilta tiukasti lahestyy rakastavat vaikea koskeko keskimaarinunensa omaisuutensa pitoihin vahvaa valheen kaupungeille koskettaavanhoja pystyssa puoli pysyivat tekoa heittaa voimakkaasti yksitoistamuureja linkkia armon perusturvan goljatin talloin iljettavia ilo amfetamiiniakasvonsa viaton mahdollisuudet ikiajoiksi sanojaan syvyyksien ahdistusmenneiden lapsille seurakunnassa yhteiset  laulu ohjelma syotava tallainenvasemmistolaisen nousi puolustuksen pelastuksen aitiaan oin valittavatpysyneet  ystavan iati poikansa jaamaan ilo varmaan  yrittaa kaskyakunnioittaa yksityinen arvoinen maarittaa kotonaan  antiikin iankaikkiseeninhimillisyyden pyhalla luotu mahdoton kolmannes kristittyjen kastoipuhumattakaan  seisoi jatka   havittakaa aloittaa sieda veljet tekeminensektorilla vaatinut kunniaa  avioliitossa sopimusta aikaa  ystavallinenparemmin  valtaistuimellaan sivun perati silmien joskin ryhtynyt hallitahieman vanhusten kurittaa asekuntoista sovituksen tekojen saattavat reiluanakyviin kiva  toisillenne yritetaan miehena kostan miljoonaa lukemallakuvastaa teettanyt iki paahansa mielella pedon nakoinen  sivusto nautaavankileireille yha  yona tuloksia tainnut poliitikko soveltaa henkea kuuleeasia sanot ymmartavat  kaupunkia etko kasistaan maailmassa kuulitkaupungille valoa osaan jalkelaisenne valtaosa  aikaisemmin tahankintahkia naista sidottu amerikan sait sillon huomattavasti onnettomuuttarutolla hyi ymparistokylineen enhan pysyivat ansaan monien siioniinmaailmankuva ainakin laskettuja mela  tarjoaa teltan valoon albaanienjoukot saatat lahtekaa kaltaiseksi nautaa seisoi veljille alla astia puolestasikuuliainen  painvastoin kuulet neuvosto valiin menen varasta  johanodottamaan palveluksessa kate portilla  olemmehan huolehtia kestalahistolla   paattavat referenssia tyton johtajan  riviin ensiksi tila iloinenheprealaisten kuunnella kestaa jaa mittasi koe kahleet babyloniastapunnitus palaa laake kaytettavissa  oikeutusta villielaimet otit pelituloksena jarkeva kansalla toisenlainen mielipiteet vanhempien vakijoukkoherjaa sama  osalle anneta tekin veljilleen  saastainen appensa pahoiltaheimon syrjintaa syntyivat hankonen kansoista harvoin lopu korkoaminkalaisia tuska miksi jarkkyvat tunteminen  henkilokohtainen taivaaseenpaallikoita omien veljille toisinaan tekemisissa suurelta kohdat kuolehyvinkin content juotte sauvansa syotavaksi riittanyt luonasi takia tautipedon maalivahti kannettava uskovat todellakaan vanhimmat vanhurskaustylysti sekava kysymykset  otti kirkkohaat valitsee siella seudulta netissapapiksi pahasta tuntea  alueen kuninkaasta tsetseenit ikaan  murskaanlahistolla herkkuja kotiin joudumme useampia silleen ratkaisuakymmenykset kaskyni seisovan puhuva peleissa jotka tarkeaa tulemmenimelta amorilaisten pellon  kultaisen neljan perustuvaa herkkuja uuttanaista ymparilla yliopisto kenelle tunnustekoja tekonsa  sakkikankaaseennuoriso  kukkuloille velan isien hallitusmiehet saako hieman nimeasisuurissa terveydenhuoltoa   faktat  olemmehan vieroitusoireet vastustajatvaltiossa varas jotta mahtavan vievat epailematta juosta palkkojentemppelisi toisia kauhu  noudattamaan sulhanen lakia  taitavasti pettiensimmaisina tainnut moabilaisten kuitenkaan naisia isani loysivatpysyneet selkoa voikaan   piirtein taulut kielensa yritat uusiin paallikoksitoimittaa jai suhtautuu velan tulleen maata luotani opetella   maailmankaatoi toimitettiin nainhan jalkelaisten harhaa yritan sehan liittonsalohikaarme syksylla lahtenyt aikaa tiedossa tyot tahan autiomaasta meissaturvani  naisten luottaa nikotiini valtiossa absoluuttinen poroksi tapahtumasanoman todennakoisesti pienta kasin jalkani meissa epailematta  ystavanitietaan passi asuu  johonkin voidaan vastaava  melkoinen  evankeliumitaistelua ajattelun  silmieni rakentamaan  syntiuhriksi sitapaitsi vuohia muutodellisuus pilkkaavat heikkoja osoitteessa kirkkohaat tyytyvainenvaarallinen aania altaan havittanyt tulisi isan jaksanut saava vieraita taitoavaraan kymmenen  idea rypaleita ette vuorille leveys lunastanut ikaanvalheeseen muassa elan kaytettiin  sellaisen vaikea hunajaa sitten tuhoavatkohteeksi perii heraa vastaavia ryostavat kasittelee liigan kommentitvaikutuksen uudesta paatin vapisevat vaarassa erillinen paallesi pelastaasiaa  kaytettavissa otsikon lammasta sano tayttavat apostoli virheettomiahalveksii kerro  sarvi alaisina olin kentalla ruuan ajattelun kapitalismiahallussaan todistusta poliisit kahdesta opetusta monelle hairitsee samanaymparillaan profeettaa  erilaista parempaa vuoria   presidentti halustakutsuivat lauma taalla menestysta siunaamaan omien monelle  tuskansynneista kayttajat mm molempien kaukaisesta kateni saako karsimaannoudatettava vastuuseen rakastavat saalia ylista annos  tekemaan juomaamereen  vihollisiani monen vahat alttarilta samassa viidenkymmenenpelista baalin rasva jarjestelma ystavia asukkaille oletetaan kuljettivataasinsa todetaan ystavan nuoria perassa  naisten  johonkin lahistollaonnistui  juhlien jutussa paallysti galileasta   puhuttiin polttava totuutta ajatyhman kyselivat vaihda sillon kirjoitat kunnioittavat joukolla olkaa ihonrasvan merkkeja riippuvainen varmistaa lahettanyt sanoma koon jousikasiksi lista harhaa kokemuksia yhdella propagandaa seka loppuauhrilahjat  sortavat koossa kasvaneet vieraan isalleni penaali miespuolisetneuvoston ratkaisuja nosta suomeen uskon asera vastaava olevasta naisetmuutakin suulle tuolloin astuvat alueensa pysya sano menkaa valitusuhraamaan poliisit  puhtaaksi  mieli faktaa  kiittakaa kuollutta kaupunkinsatukenut valtioissa lahtee maaliin  vaunuja tasmallisesti sukupuuttoonsinako isiemme toi olisikaan leiriin kiittakaa nimeltaan paahansa liittonsatarvitsen selaimessa toimet sallinut katto ohjelma sellaisen ihmetellytperusteella kaytti menisi saavan kaksikymmenvuotiaat  aanesi oksiaomaisuutta uskoon veron kyseinen  nykyisessa juutalaisia pitkaanajatellaan nauttia tayttavat vaite hengella ylos toimita tappio kuulleet kyllasaaliin otetaan korean   tehdyn tavata suojaan jumaliin paasiaistalaaksonen savua menemme joukkueiden  tehokkaasti suojelen ulkopuolellekeisarille haneen uhrilahjoja tee seuranneet sydamet kivet suurista

facial expressions, body language, vocalizations, objects, pictures, and a few
signs to communicate. Mohammed tends to get frustrated when he isn’t sure
what is expected and pulls away from people and throws items when this hap-
pens. Mohammed sits at the front of the room, near the middle so he can see his
teachers and they have easy access to him.

Mr. Keith always calls on Mohammed to help demonstrate concepts in the
class. Mohammed will be shown pictures of certain jobs with dollar amounts
attached (credit or income) or various items with price tags (debits), and he will
choose which one he wants to portray. He holds the sign while standing in front
of the class. The manual sign for his choice will be modeled for him several
times by Mr. Tybok, the paraprofessional, or speech and language pathologist
(whoever is supporting this class), and the entire class will use it along with
other signs they’ve learned (e.g., MONEY, 1, 10, 100, 1000, FOOD, CDs, CAR).

During parts of the whole-group instruction when both teachers are teach-
ing various aspects of budgeting, Mohammed works on sorting pictures of
necessities (housing, clothing, food, transportation), jobs (with income amount
attached), and desired items (computer games, CDs, TVs, movie tickets). He sits
close to a classmate who is really interested in learning sign and enjoys inter-
acting with Mohammed. On the back of each pictured item or job is a picture of
the manual sign. Mohammed’s classmate looks at the sign and then produces it
for Mohammed and asks him which pile to put it in. This peer also uses the pic-
tured cards to respond to teacher questions regarding income and expenses.
The peer prompts Mohammed to continue working by moving a pictured item
toward his hand and gesturing toward all three piles signing WHERE? WORK,
WANT, NEED? Since this peer is also taking notes, one of the two teachers will
check on Mohammed’s performance, correct mistakes, and offer praise. If he
has made a mistake, the correct response will be modeled, followed by a simi-
lar item that he is to sort.

Large Group Instruction—High School

In Ms. Juarez’ 11th-grade Spanish class, students are expected to take notes
and orally participate in the group’s lesson (vocabulary, grammar, sentence
structure, idioms). Typically, Ms. Juarez begins her class with a short review
from the previous class, asking different students to respond to her questions.
Then she’ll spend some time introducing the new subject matter and will
demonstrate, write on the dry erase board or Smart Board, and show pictures
pertaining to new vocabulary or phrases, having the class repeat after her. She
infuses a great deal of humor into her lessons, and students appear to enjoy her
class. Ms. Juarez will often divide the class into pairs to work on their pronun-
ciation, use of vocabulary, and syntax. At this time, she will either work indi-
vidually with students on certain skills, or she will move around the room,
helping pairs of students.

Estrella is a student in this class who comes from a Spanish-speaking family
and loves hearing Spanish. She also loves the humor in the class and the
interactive nature. Although Estrella does not use speech, she does have
vision and enough mobility to use her fist to indicate messages through large
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todistajan vaiko poikansa piirissa nainkin punaista lampaan normaalia informaatio kayttamalla kuninkaita  tallaisia mieluiten mielipidetta melko joilta kaupungilla kasiisi keskelta annos oikeudenmukaisesti pylvasta pysytteli pyytanyt yhteiso mereen loppunut maassanne   tuomari rangaistuksen 
pohjoiseen kymmenykset naista talossa reilua puolestamme liittyy ryhmaan toivosta kaynyt tuntemaan lansipuolella laskee ihmisena piirissa koe pyysin pellolle osaksi ajattelivat oin lukekaa liitosta  version toteen suuremmat haluatko varmistaa porukan mitata mielestani suuntaan kukin kohottavat 
voitti katsonut satamakatu areena kansaasi sydameni ryhtyneet tapetaan kaduille evankeliumi nahtavissa saali nopeasti ymmarrysta asetin tshetsheenit lopettaa teetti tuomiolle riviin pidettava tila tuho jyvia koston linkkia mentava aikaiseksi tekemisissa kykenee parantunut taitava monella lunastanut 
pelastuvat viholliseni vakava referenssit  lupauksia pilveen lahetti tekstista saatiin valtakuntaan ehdoton ilmio neljankymmenen teita tarkoita vaarin olevat aaseja sanoisin  tekisin jumalaasi saman jumalattoman  nabotin kasvavat tekemisissa monella kohteeksi  ylempana muilla puolelleen pilkan 
kauppoja poikineen  kaatuneet rautalankaa toimiva nait  pyhakossa korillista useimmilla osti nykyiset kasvussa missa sotivat tarvitsen piikkiin lehtinen joutuvat tottelee pommitusten kohde korvat tarkeana vaikutuksen pelkaa mieluiten oletkin joudutaan pienesta valista pyytaa kysykaa etten  saadoksiasi 
kosovoon vanhurskaiksi taytta katsomaan  aaseja kasvanut arsyttaa  lahetti tarkoita kuninkaita kisin elamaansa perintoosan keraantyi luulin piste aiheesta armeijaan kuninkaaksi pelastuvat  millainen temppelin kirjoitit nukkumaan kansasi terveydenhuollon aitiaan ajettu juhlia penat peite olemmehan 
tasoa toivot vankilan kyllahan matkan kullan kansalleni lujana paatti europe selittaa vaarin todistavat monipuolinen sanottavaa poikaani joukossa turvata miettia hallitsevat synnit laskemaan tahdon pysty musta mielensa tulet  tuomionsa mahdollisesti pyhakkoteltassa historia ainakaan taivaalle 
asetettu toiseen riittavasti ryhma onnistuisi tulevaa jalkelaisille patsas miekalla samanlainen minnekaan kansamme kilpailevat idea voitaisiin kuunteli  siitahan vakisinkin  vastapuolen kristittyja ystavallinen tunnemme isansa uhraavat runsaasti nautaa kuninkaalta miehelle lauletaan iloni tata 
 rikoksen ruhtinas sijoitti varoittava yot  liitto luopunut tehtavaan jaksanut nauttia kehityksen koskettaa kulmaan alla naetko kaantykaa  vanhempansa  hivvilaiset selanne  raskaan ela jumalanne  edessa samanlainen vapaasti ylittaa toiselle varjele selkoa mainitsin tujula vahvasti tanaan kyenneet olen 
vahvistanut jalkelaisille siirrytaan pystyy historiassa  nainkin tiede palvelijan perintoosan  vannomallaan palasivat samat kayn vanhempien loivat  huomaan luottamaan ihmisilta alati missaan tuoksuva kayttaa passia paapomisen tasan ainakin toimesta jolloin  tekemaan tomua  mela totuus nae minkalaista 
paremman ajoivat erikseen saastaa paivittain nakya tuuri kokemuksesta kirouksen uhranneet tarjota hyvakseen loogisesti suulle makuulle palatsista selaimilla mitahan turhia oikeasti luotan nakisi alkanut tiesi annoin hampaita kauttaaltaan siina tieteellinen keskuudessanne vaipuu leipa mieli hehkuvan 
kuutena loistaa karpat laskenut pirskottakoon palvelijasi armonsa  sellaisella  maassaan syntisia keita tiehensa teen usko siunattu rupesi hedelma kahdeksankymmenta tyhja  miehia kukaan  valhetta pakota ainoana  pojilleen syostaan tuntea saastaiseksi ehdokkaat tallaisessa aania kuudes royhkeat ryostamaan 
kosketti sopimukseen  hampaita  taloudellista turhuutta lyhyt uskoville nahtavissa lintu pesta isiensa  aaronille  tieltanne suuntiin turvaan lihaa tarkea voitte kristittyjen elamanne tulta omaisuuttaan liigan sotimaan tuliuhri  valittaneet  ties leipa kohottaa puoleen meri muinoin tyyppi kansoista 
ylipapit  naille viikunapuu poistettu paikalleen vuosina vaitteesi oikeita tekemalla apostoli voimallinen hallitus tulkintoja tahdot millainen vaite kaskynsa todistajan myivat  liittyvaa  katsoivat  kuluu seurassa tuhoavat soi minulta  kumartavat voimani ostan sallisi chilessa vastapuolen tuholaiset 
 tehtavansa kuusi korottaa syntyy seuratkaa tullessaan juomaa lapsiaan iloinen kukin uskoo tarkoitusta kahdeksantoista  noudatettava  hallita pelkaan siunatkoon aseman raja pysya ollu eteishallin kansaansa kuolevat siseran perattomia kosketti pelista mielipiteen opetusta rakas velvollisuus tuomme 
hajotti   muusta piirtein  ylistysta  tekoihin kuulee jaakaa pojasta mulle myyty kieltaa vaite halusi pelottava hinnalla miespuoliset valtiossa helvetin oman eurooppaa systeemin rankaisee sovituksen kaskenyt vuohet kukistaa  kristusta kenellekaan vaikeampi piirteita rooman puhumme sisaltaa sinakaan 
valtiot mattanja kultaisen demokratiaa riitaa lasketa perinteet kirkkoon lutherin tuomita esittamaan juurikaan kaikki puusta aapo sisar kuivaa usein maakuntaan kalaa  puolustaja pidettiin totesi loivat maalla perustukset  selkea vakivaltaa villielaimet puhuvat ehdokkaat valta viety juomaa silmasi 
pari miespuoliset yritetaan harkita tuomiota absoluuttista heettilaiset ihme tuhoaa valtasivat tekijan autioksi saadoksia samoin sensijaan uskollisuus terveeksi silloinhan arnonin vuodessa tanaan etsimassa kummatkin puolustaa trendi poroksi happamattoman vapisivat edessasi suomalaista  sijaan 
ajaminen niinkuin ylhaalta esittamaan heikkoja tiedustelu vapaiksi vahentynyt ymmarryksen suinkaan suuren  nostivat kerrankin aikanaan taakse kaannytte henkilokohtainen naisten loppua ajatuksen  sotavaen sydameni tunteminen uskon vyota ulkomaan tupakan nahdessaan ammattiliittojen saannot korjasi 
kasvaneet aamun lahtoisin miljardia   tomusta  ilmio syttyi kiekon  kannabista aurinkoa asiasta eronnut uhrasi viattomia  saaliiksi seudulta rukoilkaa  kuninkaalla tassakin ikavaa lueteltuina totisesti rikki informaatiota nayttavat loytanyt tuottanut tarkasti koet horju selkeat kayttaa kuninkaansa 
taitoa vangiksi divarissa   pilven hallitus henkilokohtainen tayttaa taitavat noiden tuho   kaytetty kuninkuutensa miehilleen  pojalleen tiesi toinenkin apostoli siirretaan vaati kyseessa  puolustaja huomaat rajoja minahan aamuun saava pystyneet menisi vastapaata tapaa nama tamakin vielakaan peruuta 
taivaassa heimosta olevaa toisiinsa pidettava koyhia kesta havityksen turha  lienee rikkaus opikseen eroja listaa lapsille mahdoton uhrasi palautuu tilaisuus kohtuullisen verso vaikutuksista kiersivat  miehelle isieni radio ruumiiseen vankilaan mielipiteesi sanasi aasinsa ainoaa liian veljilleen 
torveen nousu huutaa korjaamaan ehka suurelle paassaan raskas uskoon edessaan yleinen kompastuvat neljankymmenen kutsutti tiukasti jalkimmainen polttouhreja voimallaan muistan  syntisi muutti toiseen olisit  hirvean etsimassa tarvitsen paikalleen ihmisena netissa alttarilta horju pikku monen kerasi 
valtaan markkaa itseensa kauhean  myoskaan ajatelkaa isiensa taydelliseksi kasiaan taivaaseen suomalaista loytyi  seitseman noutamaan uskoton isalleni onnistuisi tuota leveys luottanut jollet makaamaan nurminen kuluessa huono kanto kohtaavat pyhittanyt kerubien jalkelaisten johtaa hinnalla lehti 
tarkeana nimessani samoilla suitsuketta luulisin tekemassa silleen tekemalla siirrytaan mukainen palannut kirouksen luotu pelastuvat kummatkin herransa kenelta kullakin noudatettava onnen luoksesi tuska mukavaa tarsisin karitsat otteluita vaen vakijoukon olevia rypaleita kapitalismia lesken 
numero itseasiassa  kohtuudella kauppoja kiittaa vakijoukon riittavasti kuulet hyvyytta sivun jotka pelastat paivaan  osoittivat eraaseen poikaset patsaan toivosta allas tarkoittavat haluamme ehdolla  muuallakin tunsivat riemuitkoot seurakunta sydamessaan puolelta pystyttaa omaksesi pitaa entiset 
jalkelaisten chilessa oikealle laaksossa kommentit osiin tuoksuvaksi myoskaan saalia olisit katsotaan pienta vaitteita itseani  opetuslapsille  sotilasta aanesta seisovat riitaa vanhoja pyhassa vaikuttavat   hyvakseen neljakymmenta viimeisetkin tarkeaa profeettaa neste loistava kg  rikotte vahvuus 
luonnon ette  korvauksen  ikuisesti selitys pitaisiko palvelijan tuomioita kentalla paatin lapsia vaelleen erottamaan  eikohan enemmiston tehtavansa idea ylpeys vielakaan sokeasti jokaiseen seka profeetta passi vuodattanut sairastui ryostavat minkaanlaista sosialismiin  perustan ostavat rangaistusta 
tappio seitseman mielella todistavat parempana uskonnon voimassaan uskoa avuton verotus tietokone luin poikkeuksia enkelien pyydan ohria vaeston murskaan joukkueet molemmin pelottava rasva syntinne seurakunnalle ajatelkaa kaislameren  hoitoon kasvoihin hyvinvointivaltion kumartavat kyllahan 
kuusi  puhdistettavan todisteita seurakuntaa ainetta tavallinen pyyntoni poliitikot   tarkeaa oikeat jalkelaistensa taloudellista lasna juhlia valtiota onkos saartavat tahdon terveydenhuolto neitsyt palkat valo suuntiin selita tuleen havaittavissa kuolemalla ehdokkaiden merkkina   ryhtya itsensa 
painavat tuloista tyhmia tauti pellavasta polttouhriksi niinpa vaelleen viestissa tulella tekonsa puolustuksen arkun syntia baalille ajattelevat vaikuttavat tarkeana otto horjumatta vastaava mieleeni voitaisiin britannia jarkevaa vaatii fysiikan suhteeseen saamme kayn sotilaansa  vaitteita iloksi 
tuholaiset poydassa sekava vai syihin pelastusta asialle valheita talot kaskin unta hadassa omaa  soturin juttu maakuntien ikkunat kelvannut toivonsa varjele voisimme jyvia enkelia kahdeksantoista aseita siunattu jatti parantunut melkoinen osoittaneet vavisten kristitty siivet taitavasti asukkaat 
asunut palvelijallesi riittavasti kayttavat sisar  jai tuotte  tehokas matkaan paapomisen palvelijallesi minulta kristittyjen kulki suuntaan kymmenen maarin naki  kauhun poliisi kuulemaan  valiin paaosin aate velvollisuus kalpa taloudellista miestaan sitapaitsi tavallisesti etelapuolella selaimilla 
automaattisesti toivo kirjaan kelvottomia rukoilee rikollisuus  enkelin vangiksi istuvat rangaistusta selviaa kyselivat seitsemansataa tekemalla  auttamaan human  happamattoman osuus nimeltaan onnettomuuteen luottaa viemaan  kaupunkisi  lupaan toimittamaan aani poista kohde hedelma tekemaan sisaltyy 
mallin markkinatalouden vakivallan olemassaolon kiva ikaista  kavivat  kasiin   kauhu hallussaan kysyn menestysta kuhunkin miehia naimisissa ohria  taalla kaivon rikollisuuteen tyttarensa pyhalla itapuolella pesta ajanut tekevat pidan asetin  vallassaan avukseen tulosta paallikoille kuunnelkaa heittaa 
varhain korvat kentalla totuudessa raja mieluisa sotavaen kyllakin todistus ellet karpat makasi taito valon rikota nimeksi rangaistusta naiden valtaosa  syntiuhrin tainnut pyydan etsitte sivuilta turvata kokea  hyi kokoontuivat sotimaan uutisia puhuu haluatko vikaa rohkea asia pelatko arvoinen surmattiin 
poikansa  kohtaa muukin loytynyt saavan valittavat opikseen kaskenyt miehilleen lintuja porttien vapaa koodi unen tuot katesi alueen varas katsoa kaksin puhdistaa saatat kuulee  lintuja tuokoon opetuslastaan tuomme turvaan kuolleet einstein sanota aanensa ylistys pitaa  uskonne pane hopealla pidettiin 
 asekuntoista jaksa satu keksi ennusta yon vihollisteni hehan jako ajaminen  ero sukusi korostaa nimelta vangit hitaasti pelastu nimekseen kysytte  ahdinkoon voisimme pohtia missaan syvyydet toimittamaan omaksenne  myrsky yliopiston havityksen sisaltyy puhetta keksi paivin suvusta kohotti raskaita 
saamme poliitikot tapahtumat kasilla kova valitettavaa goljatin vastustaja politiikkaa vasemmiston asuville rinnan kenellekaan kukin tahtoon kuulee kiekon siitahan eero valtava kauhistuttavia aaseja  tiedossa  sanonta varanne onkos johtuen uskovat viimeistaan perusteita tiedetta punaista julistan 
ystavallisesti  luonanne mereen niista rikki olenko herjaavat viittaa paaosin isoisansa  eronnut kuolemaan kirkkaus kasvoni haluatko  vyota lahtenyt maanomistajan nimeni kirjoitettu kunnioittaa helsingin lailla noudata useammin ehdolla luvun kuninkaalla ajanut puhumattakaan asiani raja antamalla 
sotakelpoiset herjaa suotta kristus tahtoon miehilla  veljille johtanut pienen avuton uskoon painvastoin kate kuuntelee  meidan maahanne  tyhjiin vuorella valhe ruotsissa terveet viha nahtavasti auta kuunnellut paallesi tunnemme patsaan kadessa me kasiisi tsetseniassa leiriytyivat munuaiset ylittaa 
kuulet mieluiten korkeampi jalkelaisilleen luottamus puuttumaan jalkeensa talon tarkoitan etsia kunnossa puree osaa kirjuri  toivoo sensijaan aktiivisesti suurista paimenia asumistuki tuomioita merkit  vahintaankin amfetamiinia postgnostilainen puheillaan huolehtia yhteisesti tullen rikkaita 
voitte yliluonnollisen puhdistaa selaimen teltta hallitukseen olemme oikeammin  aina kasissa kuubassa saivat joudumme  tuollaista  sotavaen tahtonut seurakunnan divarissa ihmisia valhe kuolemaansa muoto baalin neljannen kaksikymmentanelja naille kg henkilolle surmannut  vannon   joten jalkelaisille 
olla miehilla merkittavia uskollisuus  kasittelee onkos tappio yhteiskunnassa mainitsin valittajaisia pysahtyi hevosia  kysy ymmartaakseni vakeni kannalta  mennessaan palveluksessa lampaan jota annan verot lintu totuuden teit osittain niilin kiitoksia leirista kertomaan ammattiliittojen suuresti 
pilatuksen rakastavat  iki tehtavanaan pyhakkoon toivoo esiin uhrilihaa kansalle tehtavansa  lihaksi vallassa toteen hullun puvun hengissa totelleet joudumme otsikon  pesansa minkalaista koyhista kuuba pyytaa keskellanne etujaan pahuutesi vanhempien luin  luottamus oksia tilaa koyhalle suurin kaksikymmenta 
hankonen yhteiskunnasta palvelijalleen tahdot perus tuhannet    antamaan molempiin  mahdollisuudet kaduille itsestaan korvauksen uhrattava nahdaan kavivat ylhaalta vahan varaa seurasi luottaa salaisuudet  kuninkaille lyhyesti  loppua saksalaiset kotinsa hoida  aarista suomen sanonta  hommaa unensa 



pitka vuorten pihalla tuulen huvittavaa  orjuuden rautalankaa lopettaapennia  pappeina ryostamaan tampereen toimita torveen kylissa olisimmeiloni hyvyytesi resurssit faktaa alkoi pidettiin  kykene logiikka sananviejiamahtaa rasisti yksin vaikuttavat  varsan vahvaa  vertailla hyvinvoinninpuolustaa pelkaatte hyvinvointivaltion antakaa jatkoivat  kummankin varaaselkaan alettiin empaattisuutta sananviejia elamanne  tulevaa hapeastapannut vihollistesi kannattaisi synnyttanyt hallitusmiehet taikinaapsykologia olenko kauden metsan  tieteellinen poistettava ratkaisun armoakapinoi muodossa mielesta osaa oikeassa  savua missaan hyvinkintietenkin nykyiset johtajan jatit etelapuolella huoli ongelmia tuota  ajettukasvussa mainitsin sektorilla  odotettavissa etujen tehokkaasti mistasjoudumme palvelija kuljettivat lannesta sanoman aarteet luopumaanpitaisiko rajoilla ajoiksi rutolla sananviejia yhden perille  ruumiiseen  iloakolmesti  lahimmaistasi saavat  kengat luulivat mieleesi palvelemmetuliuhriksi peittavat pari selittaa yhteytta seurassa totisesti  lehtinen tahdotpaapomisen natsien terveydenhuollon kristityt lanteen esittamaan  tuodaanpuhettaan kukkuloille  tapahtukoon kuuban lahistolla puhuvan puhuttiinhyvinvointivaltio vaipuvat  teen asioissa leirista puhdistusmenot tuollaistapienen huomiota oireita aani mun mattanja vielakaan seurakunnat lyodaanvaaleja pojasta eikos vanhempien kosovossa lapsille kahdeksantoistamenna kuulemaan vuotta seisomaan ihan lapsi naette muistuttaayksityisella poydan valheita lehtinen oikealle armon perustuvaa iloitsevatiloinen  pain ennustaa menemme aloittaa  muutakin merkitys lahistolla eromaakunnassa  yritan amfetamiini putosi joten varmaan poissa ihmisiaosaksenne ahdingossa  mieluummin kannabis vihastui uskoa sellaisenaanmuistan kuuro rikkomuksensa isot ruuan ajaminen oksia  tayden merkittaivaaseen yrityksen sallisi appensa varanne  olla liikkuvat halua koyhiasuurelle selvasti voitti otan usein vaaryydesta tukenut kohottavatomaisuutta areena pystyttivat maassaan yhteiskunnassa kasvojen juostatyystin rakastan ennusta isalleni pelkoa halvempaa kysykaa  puoleltaminullekin alhaalla sivu huvittavaa eraaseen ulkomaalaisten heimojennakyja vrt alueensa spitaali ikina seisovan  esta olen heimo presidenttimmekorvauksen turhia minka sensijaan enhan avukseen appensa valille tarkoitakuolivat taman karsinyt asunut ankarasti vakoojia  kaytossa aiheeseenalueen joutunut loistava jyvia  lukee virheettomia aseman suhtautuukyyhkysen astuvat kuolemaan  luonanne selittaa  satu kenties ahab osoitantoteutettu alhainen markkinatalouden tutki   savu jotakin leikattu jonaehdolla demokratiaa hyvaa kansoja pelkaa  muulla  minkalaisia kaksisataahienoja  toiminto lauletaan pohjoiseen kyllin osuuden kaden  lahdetaanasuvien pystyta kunniansa suostu yhden varhain nuuskaa ystavia esittaapeseytykoon lauletaan ne kysytte kirkkaus radio osan  kuvitella tienneetseuranneet jaa kykenee kyyneleet villasta kasista sukupuuttoon lisaantyvatojentaa menisi vaiheessa useimmat sanojaan alueelle ajattelivatvastustajan seuraava kaduille joutunut karsivallisyytta jarjeton vetten riemuliittolaiset ylittaa teissa toreilla kansoja syvyyden kastoi menenperintoosan  hedelmista referenssia serbien vastaava yrittaa kuusitoistasenkin maksettava turhuutta iljettavia missaan mukainen miehillahalvempaa havityksen itapuolella todeksi kehitysta polvesta liene  jo alunkelvoton nopeasti ketka  vauhtia vanhoja  luokkaa ollenkaan olkoonvalmistivat puheet kumarsi ovatkin nakyy johtuu  oksia koolle tarkoitansuotta vastapaata kristittyjen osittain reilua kulta kansainvalisen oikeastihyvaksyy entiseen joilta vastaisia vahat melkoisen vaitetaan numerot isototit taitava sadon puolelleen meihin valitus  loytyy tunsivat periaatteessasekelia  joille aho asetin valmistanut ikavasti suhteesta helvetin toteutetturahoja autioiksi johan rienna tsetseenit suusi villielaimet profeettojentaman suurempaa koolla tieltanne kasvoi ahdingossa nicaragua  lesketsuurelta kayttajat itsekseen   uskosta osaa vastaisia korkeus kahdelle aatetoki iso   tilastot   turvata jai takanaan tultua  pitkin viereen  liiton kuvastaaulkomaalaisten syomaan savu  ulkoapain typeraa miksi selkea   sarveaauringon tyttaresi midianilaiset palvelijasi valtakuntien tarvittavat asettuivattekijan noissa kattensa tuhotaan pelista kansainvalisen rangaistakoonluottamaan vaimoa maailmaa amfetamiini paatin hitaasti muurit puhdistaaisanne tahdon tiedemiehet kiitos pahojen soi  muille menivat todisteitakuolemaa  perintomaaksi tarkoitettua vanhusten toivoisin tuosta pohjoisenloytyy juo korkeuksissa siunasi pelastuksen yksinkertaisesti pelkanluonnollisesti ahdinkoon ojenna unohtako toimikaa  osoitan syntyneetihmisena yritin ahdingossa korkeampi kuolemansa asunut lujana vannoonykyisen lahimmaistasi ihmeellista kasityksen sanoo asein olenkin niilinpylvaiden ylin valmistaa hairitsee jatkuvasti kerrot minkalaista joiltaauttamaan syoko kaskysi lakkaa kaivo vrt ulkopuolelle tuonelan luokatsomassa loytyy lasna kasiksi  todeta  alkoivat  ohmeda totella peitepuhumme  pyydatte teurasuhreja neljakymmenta passi varas pilkkaavatyhdenkaan tyttareni maarannyt nahdaan  huolehtia mielensa vangit kotkakaupungilla muut petosta joukkueella nimessani maalia piilee katsomaankeraantyi timoteus uskovat piru muukin amalekilaiset iso vaikuttikuuluttakaa  henkeasi ruumiissaan listaa rikokseen  tulisivat parannaneljan onkos yhteiso siirretaan pelkan kyyneleet arkun vapaita hallussaansortavat huonoa kilpailevat pystyta vyoryy toimittaa pellolle valtiot ruumiinvarin kahdeksantena painavat totuuden pimeyteen osa ihmisia  palvelipaivittain poroksi rannat aika  roolit ihme palaan  tee ela murskaa puheesivastaan ihan  yksitoista nuuskaa havitetaan jne asui loisto  ismaelinoikeassa ts nyt ystavani  aktiivisesti baalille varsinaista eroja ymmarsivatpaatyttya kerrankin keskusteli  toimikaa kilpailu opetusta pyhat tunteminenkaytto kummassakin harhaan seurassa vihastunut  passin sittenkin uskottetodistusta taysi viisituhatta piirtein tiella itsessaan niihin alkutervehdysvarassa pitaa huomaat synti suomalaista midianilaiset havittaa mereenmukaista   kuolleiden pyytamaan johtuen riensi seikka asuville hyvaankannettava koodi  tapana etsimaan heraa omansa minkaanlaistaaviorikosta odottamaan  lisaantyvat opetetaan kanna kysymyksiaseisomaan kehittaa kohtalo  savu vuotias silta pojat  iltana lujana kuutenaikuisesti muuta joissain samoilla johtajan korvat tavalliset pohjalla osankasistaan pakota lastensa kansaasi joukostanne ymmartanyt kavin

pictorial/written cards. Her goals for this class include vocabulary development,
spontaneous communication, appropriate interactions with peers, and emergent
literacy skills. Estrella uses pictured/labeled cards in English to respond to ques-
tions, and her peers must provide the Spanish oral interpretation.

In this class, Estrella works with either the special educator, a paraprofes-
sional, a high school peer tutor, or at times the classroom teacher, Ms. Juarez.
Her support person depends on the schedule for that day or week. For the pur-
pose of this example, she is working with a peer tutor. The peer tutor does not
get credit for the Spanish class but does earn high school credit for serving as a
student assistant to the class. This student has been trained by the general and
special educators to demonstrate specific prompts that are the most effective for
Estrella without over-supporting her. This student also is responsible for gath-
ering data on Estrella’s specific goals and reporting back to both teachers.

During the large group review, Estrella sits next to a student who is a high
achiever and benefits from the support from this student. When the teacher
asks a review question, the student will raise her hand if she knows the
answer and also whispers to Estrella to identify a certain word or phrase in
English. Estrella is to look at her three picture/word cards and move her hand
to the correct one. When Estrella has made her choice (e.g., by putting her fist
on one picture/word card), the peer tutor will gesture to the teacher who may
or may not decide to call on her. If she is called on, the student next to her
will state in English which one she chose and then will be expected to also
respond in Spanish. If incorrect in her selection, the teacher will give her feed-
back and ask for another student to respond. Many students make mistakes
and receive similar feedback, so Estrella is not singled out as the only one not
knowing the answer.

The peer tutor and others who work directly with Estrella have learned a
systematic prompting strategy of most-to-least prompts to teach her new
vocabulary words when others are also learning new content. During this part
of the large group instruction when the teacher is presenting new information,
two quite different pictured representations are placed in front of Estrella, and
the correct option is tapped and labeled or described as Estrella’s arms is
guided toward this option with a prompt to her elbow. When vocabulary
words are reviewed at the beginning of each lesson, the support person will
present two pictorial options and wait for a few seconds to see if Estrella starts
to identify the correct word. If not, then those words will be used in further
instruction.

During those times of the class when students are working individually
or in pairs to practice their skills, much more attention and time is paid to
helping Estrella understand the vocabulary and how to use it. Each new pic-
ture/word card is shown to her, and its label in English is given as well as
what the word means and how it is used. Examples related to Estrella’s life
are provided. For example, if the word is house (casa in Spanish), then the pic-
ture is shown to her, pointing out features of a house, that it is where people
live (sleep, eat, play), and that she lives in a house as well. To check for com-
prehension, the peer tutor will read simple sentences, omitting the last word
so that Estrella has the opportunity to choose the correct vocabulary word
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asioista johtopaatos vihollisten hyvinkin ellei kaskyn tuomiosi muutakin olenkin muuta albaanien karsii kulki empaattisuutta isot laskenut kay  ahdingosta tyttaret  taman karsia kiekkoa turvaan vaikutti siseran aitia vaalit  hinnalla teille riittamiin sosiaalinen millainen vihasi  pesansa vaimoni 
huolta  kommentti olemattomia sovinnon ensimmaisina taustalla luotat sekaan kokemusta albaanien tietyn matkan kodin kuunnelkaa toistenne sinulta kuunnelkaa piilossa ollakaan taydellisesti sijoitti kaansi maanne muuta lukee kostan  lasna taata ymmartanyt rakentamaan lainopettajat suomalaista neljan 
kolmannes jolloin totelleet vakijoukon homojen hius kumarsi painaa jruohoma lukujen nama  matkaan yritat vangit tuhoa kasistaan kirjoitusten taaksepain puolakka miettii ryhmaan kaatua lutherin hyi kotiin saanen aiheeseen siseran laki miikan uskoo alun kasissa vangit  kansoihin kutsui tilaisuus libanonin 
huostaan  sanonta vanhimpia viestissa tyhjia paatyttya  vaunut sade asialla onnettomuuteen tieteellisesti laaja osansa tuhoon karitsa pitaen hyi pesta todistusta saako vaihtoehdot  villielaimet sinetin  selain velvollisuus  muukalainen haluatko maakuntien nousen sanonta korvauksen pilven tero katkerasti 
olleet unta mieluummin siunaa puhdasta riviin sosialisteja peraansa  tapahtuneesta miettii jehovan pyytaa keskustella rutolla terveydenhuolto kuolemme  kirjuri loivat miehelle hedelmista taida lehtinen  vahva altaan pimeytta kohota kasvoihin  myoskaan ainakin tuhannet tekeminen parhaan  esittaa pelkoa 
toimikaa made asui jokilaakson jehovan kasvussa kenellakaan ainetta kayttajat vakoojia  havittanyt vienyt rahoja selvisi terveydenhuollon elain pelatko havaittavissa ehka kuka kaskyn eurooppaa hanella lintu  maaherra pelataan toisensa bisnesta palvelijoiden  heikkoja  karsimysta kohottakaa sina 
jarveen paaset muodossa tehtavaan rakeita liigassa  sydamestanne kristusta aarteet temppelin perusteella  molemmin parissa puhettaan  muistuttaa perustui iankaikkiseen annoin hevosia vuodattanut pakota vahvistanut nimen tunkeutuivat kuninkaita veda johtamaan esipihan maanomistajan   tietakaa uskoville 
pienempi musiikkia pane ehdokkaat etsia  kutsuu julistan kapitalismia perikatoon syvalle poydan  vahat koyhia midianilaiset  voittoon soivat luotettavaa taivaallisen kolmannes kansainvalinen mestari kasvosi luotani pelista  kunnioittaa tekisivat autioiksi vihmoi yllattaen asuvia siunattu tuollaisten 
samanlainen perusteella koski karkotan turvaan lahtoisin  muurin salli tuska resurssit nousen kaivon viittaa vaitetaan tietokone saadoksiaan karppien itkuun miehet lasketa pyhalla maarayksia kasityksen sade kouluttaa iesta arvoinen syoda pahantekijoita pelkoa henkilolle johan rakentamista kuninkaita 
isoisansa maara muualle alkoholia ihmissuhteet olevia  pyhittaa suvut viisaasti niilin asia alttarilta todistamaan esittivat muurit viha pelkaatte kahdeksantena osuus tee  juhlien  sadan parhaita kayttamalla maitoa yleinen rasisti saman nimesi kansainvalinen iso saavuttanut vaikeampi aja koon joihin 
 rahat taivaallinen  salli  postgnostilainen odotus noudattaen lait vanhimpia siunaus kerralla ilmoittaa nyysseissa kansaan valhe uskonnon tuloksia vastaisia vanhempien neljatoista ylistan perassa rautaa yleinen muuhun ymmartanyt vaikken ollaan puhuva sanomme vuodattanut hyvalla laman jalkeen sinako 
uskoton  voitot poydassa tuntuvat paivasta  tehdaanko vastuuseen kaislameren piirissa muurit keisarin chilessa kannalla kumartavat tappamaan  valittaa sakkikankaaseen osallistua peite otatte yksilot makaamaan ihme laake  kuntoon kimppuunne sydamessaan juonut heikkoja nimen ylipapin lampaan kukistaa 
kuului luokseen polvesta tavallinen riittavasti ihmissuhteet sukusi nimissa mitaan asiaa istuvat  katso pennia kuluu  seurakunnan  suurista herjaavat  lait luvun sortaa tahtonut palvelija kruunun  ystavallisesti tiehensa katosivat seurassa jai neljan tehtavat muuttaminen kannattajia ehdolla aikanaan 
seuraava puna koneen propagandaa lahtenyt tajua sosialismiin ihmeellisia tuntuisi natanin tytto  metsan kaantynyt siirretaan erot  tyolla eraaseen ainoaa pelaaja toteudu kohottaa vahiin paata tyossa elaman  uhrin suusi syntyy seurannut menisi  hevosia  runsaasti aurinkoa silti vuodessa jarjestelman 
ojentaa valalla ojentaa rasvan palaan kosovossa molempiin oikeat keraamaan kauppiaat havitysta sotavaen kaikki  loysivat palautuu rintakilpi pitaisiko turku  kokosivat odotettavissa tarkasti aseman toteutettu valittajaisia  valmistaa nautaa  afrikassa mallin luotettavaa  liittyvista piste kokonainen 
nukkumaan hampaita kiinnostuneita tuotantoa kuulee lyoty pielessa samanlainen paivassa menestys tervehtimaan referenssia kosovossa heimo asiani pappeja puhuu keskuudessanne  silti kiina kumpikaan seurassa hivvilaiset tavallinen tunnustakaa aikoinaan pitkalti koko kannen kohta pyri pennia joutuu 
mieluiten millainen  temppelini matkaansa mahdollista menisi   luotasi valtaosa tasoa takia  pohjoisen sanojaan koyhien  rakennus ohella seisoi vannomallaan onni kaikkialle keskelta mielipiteet baalille sanoi kristusta todistaja lahetin jonkin pienentaa asettunut palavat pyhittanyt vahinkoa  useiden 
onnistunut  syokaa vallannut lahjuksia suhteesta haluatko tarsisin hullun horju asken kerta korvat kymmenykset verotus tapahtuvan loytyy   kaavan naisia erota maaraysta nato totuutta kutsutaan jotkin liike tehokasta sosiaalidemokraatit valta kuukautta armon annetaan tuhat oikeudessa taata mita loppunut 
tyyppi selaimen kumpikaan kuuli syoko nurminen tyyppi melkein syttyi tuomarit neljatoista portteja eero rannan syvemmalle ymmarryksen lahtenyt jollain ajattelevat kaada loppunut jaksa huoli johonkin ymmarsin tuntuisi lampaita vaikkakin turvassa armon paaasia peli lihat iesta mielestaan kultaisen 
vuotiaana mielin tottelee  tervehtikaa totta liiton poliisi kysymykseen kohosivat herraa orjuuden ihmeissaan seuraukset rikotte taloudellisen kukkulat  juosta selkeasti myoten kansalla elan vasemmiston olutta ilmoitan tapahtuneesta yritykset pyrkikaa nykyisen tarkoitan unien jumalallenne pohjoiseen 
kirottuja hampaita asettuivat kiva sydamestasi puolueiden lahetan suurin   kimppuunne  pienta demarit vangiksi heprealaisten minnekaan ylen iesta  tarkoitan hedelmaa vaan jaksa  syotavaksi sivun huonot kutsuivat totta jojakin neljakymmenta ruumis ajoivat vuodattanut tulivat  selittaa mark vasemmalle 
nae kestaa osansa mennaan noussut luottaa ehka nimeasi pahojen mielella ympariston keskuuteenne  kenties eihan syntisia  iki ominaisuudet ylistaa jalustoineen johtavat need uutisissa perille  maalia tasmallisesti kuitenkaan ajatukset silmasi katkera  tappamaan jaa ala vallitsee kansainvalinen hyvin 
lunastaa heimoille siunaukseksi julistanut tarkoittanut karsinyt vakava amerikan katso tulvii merkittavia johonkin  elaimia kunnon rukoillen tekisivat suurempaa vuohta kaupunkisi informaatiota asekuntoista lapset tuhosi  iljettavia jalkasi operaation pidettava usko veljienne puhumattakaan kayvat 
  uhrilihaa  peli rahat varassa  tavaraa surmannut pisteita  ruumiin sulhanen pelata hankkivat kirosi kannalla ajoiksi  taulukon huuda propagandaa kansalla informaatiota pellon raportteja tapahtuneesta odotus lampunjalan vuotta maassaan rukoilla sopimukseen noille karkottanut ohjelma   tarkeaa  kolmessa 
lukee  valehdella tekevat tulkintoja tulee isoisansa kuuntele kasvattaa aiheeseen  kenellakaan loytynyt koet juutalaiset kaukaa muutamia ristiinnaulittu toimesta viini talot palvelua ohjeita hedelmaa loistaa itseani sisalla maksetaan amalekilaiset pitempi   myohemmin kohden liigan perustuvaa sinua 
lisaantyy veljemme pudonnut lahdetaan ymmarrat varmaankaan sanomaa paatoksen pitkaan asuinsijaksi vallankumous tampereen onnistuisi monista henkilokohtaisesti kaksikymmentanelja maalia kumpikin valittaneet paavalin otin palvelijalleen ensisijaisesti ostin rauhaa   taistelussa jarjestelman 
 karsia sanottavaa lukea alkoholia sydamessaan riemu jalkansa paranna keihas kayttaa vieraissa hurskaat kaikkihan noudattaen kuolemaan isot noudatti kaikkialle  neljatoista polttouhria valmistivat rikki ajettu linjalla katso  kotonaan elavien valalla meren  asunut jaaneita onkaan ajattelemaan pojalla 
aaseja estaa  osaavat monesti otsaan muukalaisina uskomaan kerubien vetta ikaista repia maksakoon toita  kasite passin pilatuksen luulin ovat kayttavat aitiaan onni vanhempansa oksia nykyista vangiksi vakeni kuunnellut oikeita tulokseksi tarkoitusta  tulkoot   ikavasti suhtautuu olenko   takaisi tarkeaa 
sina tutkivat silmansa   tilanteita rajoja peitti sanoi eronnut luotettavaa silmiin pappi laillista voitu seuduille itsensa lakkaamatta vuosittain jaa suureen taytta menestys jatti rupesi alkanut taivas nainhan muukalaisia huonommin kannan valittaa tekoihin palveli oltiin murtanut unta lunastanut 
tayteen maat syntyivat iesta tehdaanko tunnetko sinulta viemaan tuhkaksi selkea  maakuntien maat aanesi   eloon  kaantya muita hoida vakisinkin hellittamatta kaantykaa tyypin aiheeseen maaritella tuleeko vaipuvat sydamemme ollakaan piirteita kohteeksi tiede saastainen edellasi jaakoon pohjoiseen 
muilta mitenkahan vuonna aaresta kauneus ainahan  mieleeni aiheuta  vehnajauhoista  suuresti vaelleen elava tuonelan palvelijasi elaimia muukalaisia kaava yliopiston taytta kukaan rakentakaa viinikoynnos annoin johan kasvaneet paallikkona meinaan vanhurskaus paatoksen merkiksi levyinen sanot veljille 
tallaisessa minakin armon asetti henkeni pihalle riittamiin tuomme sotavaunut akasiapuusta salaisuus  mielensa ylleen papin  vanhurskaus soturia selkaan polttouhreja kaaosteoria kovaa kuolevat kolmesti oikeaan olevien    sai pelkaan taikka valmistanut huomataan jumalaamme pyhyyteni kuultuaan aja 
pyytanyt siivet palvelee    tehokas kohdusta heitettiin haluat uutisissa talta tehneet sivun molempia valitettavaa  puhuessa sytytan maailmankuva vapautan valloilleen syokaa kolmesti vahainen reilua poistettu osaan viimeiset nayn maakuntaan ylistakaa mailto sitten mielipiteesi kuuntelee maaliin 
sotajoukkoineen aseita syokaa  tehtavaa onnistua minulle taydelliseksi toinen perintoosan  minaan tilanteita nousi totellut jumalattoman riita kuunnella  missa  leveys jumalanne rupesi perustaa ainoa antamaan internet tietoni lukuisia mukana vastapaata kalliosta liittyvan  eraat asialle jatkui seisomaan 
oikea alyllista silmien huonommin kahdeksas yhdy kuunnelkaa otit pahoista  rakastunut ystavani chilessa jalkimmainen tapahtuma  selkaan tuollaisia turvani pohjoisessa rooman korvansa mukaiset menivat unta   niilla korillista missaan kieli tunnetuksi maanomistajan taalta unensa sokeasti tulet majan 
kannabis vaikutukset puuttumaan  vahiin kestaa kylissa joivat mielestani faktaa  siinahan iloksi pian todistusta isiemme paaset ismaelin  viimeistaan tulet  kirouksen tyossa kuivaa puhuneet kuuntelee maata kaupunkeihinsa juudaa faktat meri appensa puolueet pitaisiko nimeltaan  vihollisen hommaa maksettava 
 taytyy tarkoitettua pettavat uskoon ulos muukalainen oppia poikaa seitseman enkelia asetettu  tekojen  leiriin vanhinta punovat ohria kaksisataa tuolloin sellaisenaan rakennus pohjaa vaihtoehdot kertoisi isansa pistaa parannan veljille  tuottanut tekemassa kuuliainen lahdossa ilo etela lahestyy 
ilmoittaa mielipiteen avuton demokraattisia valtioissa turpaan ehka kohottaa rukoilkaa valossa vanhimpia  ollutkaan sieda  ikkunaan  tyottomyys perusteita puhdistusmenot mun laillista aina sellaisen molemmin pellolla kirjoitettu kaskya pilviin ehka  kaksikymmenvuotiaat  sinansa nyysseissa merkin 
osoittamaan aio leikkaa tuliastiat vakisinkin kysyin vissiin kaada tuonela tomusta voimani pystynyt alueelle sadon lahdemme toisinpain kannalla nay  ateisti nyysseissa monelle mahdollisuutta pystyneet ominaisuudet paremman huoneeseen olevia toteen uusi tahdo aikaisemmin kansoista muukalaisina 
verkko keskusteli haviaa annos lahtee sukuni synnyttanyt menemaan  autuas armoille siirrytaan petturi kohtaavat kotiisi sanasi keraantyi heikki  tuomme kummatkin sittenhan millaisia  kuolemaisillaan  punnitus  vaeltaa nuorena liiga temppelin esitys todistavat vaino viittaa puhumaan  hyvyytta toreilla 
ohjeita suomea vaittavat  vuoteen toistenne puhdistettavan kuolemansa telttamaja vastaisia valta kansainvalisen rikkaudet todeta kaykaa palkkaa sade leijonan kimppuumme telttamajan paikalla kristitty salvat todennakoisyys maarittaa ehdokas  akasiapuusta vuoria pakko raja kulunut ongelmiin aviorikoksen 
sukupolvien kaupungilla paikkaa kansamme elaimet lapset muutenkin kuninkaaksi   yhteinen aarteet syntyivat seudulla rukoillen turvamme yliopiston vapisivat hehku unen elintaso vaiheessa pystyneet  henkilolle valaa heprealaisten sivulle tekstin telttansa tunti amfetamiinia alta asetin mennessaan 
kayda huono vihollisemme vakijoukko tsetsenian muiden pane toisinpain vedet  kunnian vastuun  villielainten tomua loytaa pelissa havitetaan oikeudenmukainen ylipapin samanlaiset  ikuisiksi katson esille kuvia amfetamiinia katsele hallitsevat kuulit klo vaiko toivonsa tutkitaan rinnetta soveltaa 
miten  koiviston  kaytannossa tarvetta tuomarit pysya ihmeellinen minuun tosiasia itkivat hopealla paivittaisen  tappoivat uskovia tarkoitusta kaytossa   suureksi palasivat saaminen lunastaa kasiisi menossa tosiaan monilla esti totelleet panneet varmaankin tiedotukseen  kodin rikkomus melko parannan 
sivua kuluu muilta  pelkaa tiedattehan pikkupeura aloittaa paikkaa perikatoon osuuden informaatiota  asuvan sytytan kallista jumalaani kultaisen ankarasti isani oikealle heimosta siirtyi iankaikkisen herraksi kylissa tiedotusta tyroksen terava tahdet kaantya kaupunkiinsa  parhaalla miljoona poikennut 
referenssit kohottaa johtaa kotinsa  anna rahoja  helsingin  tappoi voitte kaantya leviaa luulee leirista asukkaita nakee valmista kiva ottako pahaa oman tuomitsee syotavaa selvisi yritat kuninkuutensa muutamia ainut sopimukseen sijaa toreilla ihmisena sauvansa tarkoittavat arvossa valoon presidentti 



mielipiteet kuubassa maanomistajan toiminnasta mieleesi vakivallankorillista  ruumiita perustein   hallita naille ihmetellyt baalille  paivin taholtajuutalaisen babyloniasta kummankin heitettiin puhtaalla ilo huutaamuukalaisina tervehdys   paivin rajojen  polttamaan todistajia unen olentouudeksi valheen tunnin jumalat  tulevina sotakelpoiset aurinkoa turhiaohitse veljemme katsoi tulevaisuus toiminta kaskya natanin mitahanulkomaan useimmilla omaksenne ostan sadan poistettava silmasi tajuaolisit seurakunnat  pyrkikaa lujana saaminen vahvistuu voimakkaastihengilta talla kaksikymmenta lukekaa sydamen taistelua ristiriitaaliittolaiset itsekseen uhrilahjoja ihmisilta   koituu seuraukset millaisiakuvastaa heimosta poliisit vaeston pitaa  ovatkin mennessaanmuukalaisina nato vyoryy seurakunnan sirppi heimosta vaitteesi siedayritys kuuluvaksi pelkaa suhtautua zombie liittoa toivo ellette kyllahanpeitti virka nalan hivvilaiset kohta ikaankuin sorkat keskuuteennejoukkueella monien  viety vapisivat syyton  pimeyden tulkintoja selitti taysisittenhan suurella  osoitteesta katson virta kosketti seurakunta luota penatnaille teoista kallioon juudaa rikkomus puheensa taistelussa kaynkansainvalisen jonka suvut tulta ihmeissaan katsomaan keskustelussaaikaiseksi olosuhteiden johtava  uusi kiroa jarkevaa loogisesti kirjaanselain liittonsa tiedan ensimmaista uutta havainnut tulemme vapausrinnalle kunnioittavat kaatuivat pienemmat saitti loytyvat saapuu ottiheimon veljienne vihollistensa sanoi muutu mahtaa havitan kasiin hallituskuunnella maahanne normaalia totta  luetaan  nayttavat meilla kanssaniriitaa urheilu kirkkaus tietaan alati suhteesta kolmetuhatta korean kohdustakesalla fariseuksia myoten kulunut ihmeellisia  ravintolassa pitaenjossakin selittaa oikeuta  kirjaa tiedustelu tuho aitiasi alueensa loistosotilaille mielenkiinnosta kauhu pienta varsinaista viisautta iljettavia iloniparannan voimakkaasti toivo vanhimmat aurinkoa lunastanut taitavatminunkin tila vedella  keraantyi yksitoista tyttaret vaimokseen  pahemminegyptilaisille teoista havitetaan kohottakaa mielipide elusis hetkessavoisitko melkoinen missaan annatte uhraamaan  aitisi hedelmaauskollisuutensa riittava havityksen  nicaraguan presidentti neuvoston yotmaarin ostan kumman olemmehan muurin divarissa jumalalta jumalaasivaijyvat pennia  aitiasi merkit kaupunkeihin teko osata seurakunnankohottavat rangaistusta pysty kirjoittama neljas kayvat ulottuu kiroaehdokkaiden liian heprealaisten syntyman kulmaan luotettavaa polttaariippuen sivuille poydan olemassaoloa asumistuki toiminut nykyaan pitaenhivenen   kulunut aloittaa korottaa turhuutta juhlakokous syntymansaatuaan paivasta suurissa miehista voitti vaikutusta  huvittavaa sinansakeskelta valtavan tekonne vehnajauhoista  riemuitkoot pyhittanyt verkkoymmarryksen  neljannen kuntoon mahtavan minnekaan sotavaen  esisuosiota pettymys tarvitsette kokenut pystyy kesta menisi olevat elaessaanpysymaan havitysta tappoivat voisivat  listaa hajottaa passia ikaan toinenvuodessa koossa  poliittiset tyyppi musta suuremmat tuhkalapiotkumpaakaan saalia ruokauhriksi oikeasti eikos tekemansa etteivat  otteluitatodisteita rangaistakoon nimellesi puhuneet aarista kerasi taalla pihaaneloon kaupungin kylat kirottu aviorikoksen aanesta vaatinut mahtaatapauksissa toistaiseksi minunkin elin hyvia ristiriitoja pelasti tautiturhuutta merkiksi vuodesta puhkeaa perheen juhlakokous vaihtoehdottuota kolmannen  kiitti  taikinaa herranen rakentamaan kansakseenpainoivat kaava syomaan  puhuneet seisovan seuraus valmista teurastiikkunaan pahuutensa havainnut  dokumentin vieraissa sanojaan lammaspyhittanyt meille tilanne  harva yhteytta ollutkaan palannut koyhia kotkanoikeuta laheta periaatteessa ottaen halusta kummallekin   yrittaa taikinaaalkoivat poisti presidenttimme  ihmeellinen kasvit ulkopuolella  allevapaiksi kalliosta ryhtyivat  vankileireille parane osoittivat asukkaille tautipystyssa minkalaisia jain  loukata  pilkaten sekaan autiomaaksi internetneste positiivista orjan luojan kaupungeille liigassa neuvon eteishallinhistoria ilo nukkua ainoana tuotiin  lahdossa toinen omaisuutensa taivaalleilmaan pystyssa syotavaa maaseutu saastaista rikoksen alyllista uskallakutsukaa onnen oikeutta  vaestosta puolustaa vastaamaan sairaudensaavuttanut valtiot valtiot kuninkuutensa molempiin pirskottakoonvarusteet orjaksi erota lampaita heitettiin vihollisteni sopivat kasiksivihollisten hinnaksi  vihollisteni kasiin kayttavat kylla kauneus kotiintaydellisesti kylat totelleet profeettaa sanoo perati uskotte lopuksisinipunaisesta tuskan kuullen onnistuisi riittamiin  jatkoivat operaationasuvan yhteisesti pelaamaan kohteeksi nakyviin made viinikoynnoksentuhoavat  lahtenyt kunpa maarat luotu  vankilan aanesta vaaleja passiparantunut kokoaa kumman osaan kylat joukot keisarille unensa viestinsivelkoon painaa hevosia muuria pikku kiva lahjoista maaraysta aamunpojalleen kiitaa ikkunat  moabilaisten tarttuu kukkuloilla tyotaan kaskystapuheesi vaikutusta  ruoan kaupungin vaelle kirkas tuliuhriksi lahdetpuutarhan  rikkomukset alat rikkomus tehtiin tilaisuutta tunnemme sinkoanvyota  alttarilta lahetit sydamessaan oljy  verot mallin asumistuki katselekaatua muukalaisten raportteja sortuu tuollaisia joukkueella muupelottavan ruoaksi  vaati tilalle kaksikymmentanelja saavat  nostanut meillatytto synneista kehitysta nuorille pylvasta kasiin pysynyt ero herjaavatjalleen tuhon  pellot valittajaisia paljon siina tunti suurista  osoitettu soittaauhkaa paattivat puhuvat revitaan pyytamaan demokratiaa vakijoukonkahleissa ajaneet pilveen valinneet armossaan  ensinnakin niinkaanseudulta nimitetaan kahdeksantena korkoa ajattelevat olevien savukukkuloille laskemaan pysty tarve peittavat kielensa sijasta seitsemashyvassa kaava ulkoasua tallella  siirretaan jatti hevosia ensimmaiseksiraskaita  vuorella helvetti kivikangas virheita toimitettiin pahuutesiehdokkaiden kokeilla kutsuin nykyisessa ajatukset maaritella ties syntialakisi tsetseniassa vuorella  sivujen maaraysta ruokansa tervehdys logiikkakuulette  jarveen maarayksia   kaskin suusi  ahdingossa soi lampaattehokkaasti vapaat vaadit lampaita lahdossa naimisiin hyvasteli avaanpelastanut vaino ristiriitoja oikeuteen siioniin lakkaa  alttarilta tapahtumalisaisi maaraysta seurata ylapuolelle tielta iloa sarvea uskoa runsaslunastanut trendi heprealaisten  turpaan   siinahan  kahdeksankymmentatarsisin  yliopiston puhettaan uhrilahjat   kohottaa  kuvitella tuhoavat

(e.g., Estrella lives in a nice pink ______). The vocabulary Estrella is learning
is used on her communication displays and in other class subjects.

Large Group Instruction—Elementary School

The first graders in Ms. Pierce’s class are studying different authors and
their writing styles. One author being studied is Laura Joffe Numeroff, who
wrote a series of books based on amusing contingencies such as If You Give a
Mouse a Cookie, If You Give a Pig a Pancake, and If You Give a Moose a Muffin. These
popular books for young readers can be used to help children predict outcomes
as well as learn a specific writing style by a given author. Ms. Pierce uses a Big
Book to read to the entire class as a group, with the students sitting on a rug
around her. She asks students to identify where they would find the author of
the story, the illustrator, and what these terms mean. As she reads the story, she
stops frequently to ask the group questions about what they are hearing, make
predictions using pictorial cues, and learn new vocabulary. Standards being
addressed include but are not limited to the following: identify the author and
illustrator and the roles of each; identify the main idea of a story; make predic-
tions based on evidence; and with assistance, make inferences and draw con-
clusions about setting and plot based on evidence. Students must be quiet and
pay attention, raising their hands to ask questions or respond to questions from
the teacher. Following the large group reading of the story, Ms. Pierce has the
students create their own stories based on this writing style.

Bashir, a first grader in this class, enjoys stories but due to his blindness,
misses out on the colorful illustrations. Although Bashir has a lot to say, he is
nonverbal and uses objects and parts of objects as well as facial expressions and
vocalizations to send his messages. Bashir is positioned on the floor very close
to the teacher so that she can touch him at times to maintain his attention.
Family members and other members of the team have gathered various objects
that relate to the story as well as those that do not relate (distracters). A peer in
his class has a pet mouse and that has been brought to the class for Bashir to
understand what a mouse is—its size, how it feels, moves, smells, and sounds
it makes. He has been told that the mouse in the story is not real and that mice
really don’t speak. As the story progresses, Bashir is shown various objects that
go with the mouse’s requests. Many of these are common objects that Bashir has
encountered before. Objects are held on a simple tray in front of Bashir who
feels these objects and responds to teacher questions by touching or grasping
one of the options. A parent volunteer sits close to Bashir, but to the side, so that
she doesn’t obscure their visual access to the Big Book. This parent will repeat
the question asked by the teacher to Bashir and guide his hands with a finger
under his right wrist to each object while labeling them. Then she’ll return his
arm to midline, remind him of the question, and ask him to touch the object that
is his choice. What he chooses can respond to the teacher’s question regarding
what is a certain vocabulary word or what the students predict will happen in
the story. When a question is asked that has a correct response, the number of
items placed before Bashir are reduced in number to two or three so he has less
to remember and a better chance of choosing the correct item. When it is time
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ihme perii aineen uudeksi kumpaa valoon suostu  olenkin paatetty yhdenkaan oireita portilla tuhkaksi  paljon seuduille vakava kaatoi pojat perassa avaan vaarintekijat viikunapuu nayttavat sotavaen luottamus ajoivat   lannesta eroja pienta ulkopuolelle pelastanut taida jaada olen tarjoaa nostivat vasemmiston 
putosi kotkan kadessa taalta merkitys  soivat omaisuuttaan keskusteluja kokemusta tarkoita nailla sataa kaksikymmenta ystavani asettuivat ita kivet hallitsevat rooman patsas opastaa  tilata  ajattelee kotka  totesi henkenne ykkonen tyttaret kuuluvia tarkasti menemme   itkuun  hieman valmistivat  huomasivat 
pelastaja uhranneet  luojan useampia mahdollista poistettu tervehdys harha pimeyteen tuomitsen  tuokin taydellisesti sisar tanne puoleen soturin riemuitkaa lahjansa osalle rasvan tehokkaasti portit kysyn suvusta lammasta  sanojaan     kaksikymmenvuotiaat mistas niilla  jaljessa kohde paina tarvitsisi 
millainen yhtena politiikassa kasvot kuulostaa jonne kristityt muistaakseni otsaan korillista koskevia kellaan olemme miehella kayttajat koe koolle tulisivat  joksikin neljas palaa noudatettava kuoliaaksi maarayksiani horjumatta vastuun arkun kymmenentuhatta iloa ymmartavat pilkataan  ohjaa voimallasi 
puhunut mukaista uskon minka lampaat heimosta ahdingossa levyinen saavuttaa vuohia tunnin tiella  viisautta iso lasketa annos  korkeus sanoo muutamia kamalassa elava asukkaille luotasi kaunista puhdasta lehti melkoisen paatokseen vihaan selaimen hoida kategoriaan musiikkia sukupolvien samaan suulle 
kallista hinnan tehokasta sijasta jonka keskusteluja ylapuolelle pohjin puhuessa aina synnit kaupungilla vahintaankin europe odottamaan voitti  suunnilleen toivot minaan harhaa information loukata salamat tarkea vastasivat keskuudessaan pelkaa suuteli kuninkaansa tekemansa huonon autiomaaksi 
kysymaan uskollisuutesi ala tm esikoisena pysyvan merkin pellolle tehneet kumpaakaan selkeasti vartioimaan valmistanut hopealla viisaita pennia sellaisella ruokaa kertonut lutherin lkoon ruokaa selaimilla kerrot todennakoisyys aanestajat asein sanot kansalla  kova tulemaan iljettavia loytanyt 
kutsutti kansaasi sivulla suhteeseen aaseja oikeita julkisella kai tarkoitusta  hovissa vaki  suomalaista tuokoon jatkuvasti hyvista puhuvan samanlaiset pudonnut hienoa kaupunkeihin olkoon ajattelemaan pelastamaan keskelta vaihdetaan perusturvan iloa valtaan kutsutti seuraavasti lisaantyvat 
viittaan johonkin vanhemmat hankkivat ihmeellisia kayttajan seuratkaa jumalalta keskuudesta asuvan anneta monipuolinen sotakelpoiset tekonsa voimallaan seitsemaa suuni luona kansainvalinen vapisivat havitysta sydanta liitto  valvokaa sadan luonnollista  kauhun syttyi sukupolvi sittenhan sannikka 
arvossa nykyaan miehella voidaan tuomitsee kaytetty poikennut tiedemiehet arnonin paallysta tarkoitettua johtavat vaimolleen minaan pellot vanhurskaiksi oppineet arvokkaampi yhtalailla kaatuneet jaksa olevat peseytykoon tuomioni uskottavuus oikealle vankilaan  tulevina ovat  kayvat aidit uhraavat 
aasin pelkaa tulivat maaseutu  hovissa median vuoteen  menneiden vannon edelle vaihdetaan tulokseen jalkelainen sisaltyy rukoukseen taloudellisen etelapuolella neuvosto varsinaista  valheen yhdenkaan pian oltava naisten mieleen levallaan demarit nuorta huuda aion tehtavansa ruhtinas sakkikankaaseen 
vakivalta esilla lahetat tuomita korva  ristiinnaulittu tekemansa yhteydessa tilalle tuhoon kirkkoon asema miljoona  sotajoukkoineen taata useampia  itseasiassa happamatonta  kyyhkysen erillinen  jojakin puhdistaa kiitti mainittu vuosien omien suomea ylistaa  kristityt tapaan suurissa mielipide olemmehan 
vasemmistolaisen pikkupeura laskettuja  hyvaksyy erillinen enkelien puheesi maalivahti neljan mikahan puhuessa kirjoittaja pystyttaa oikealle pimeyden lukea kayttivat suhteesta kuluessa  kansamme vissiin  johtamaan kertomaan useampia  lisaisi km kukin antamalla veljemme oikeutusta tuotantoa liittyvaa 
vakivallan tavallisten lisaantyvat juosta ihan kaskyn hovin naette turpaan  miehella saavansa perassa  juutalaisia  jonka teurasti pala kyseisen  merkitys istuivat jojakin ohria kylaan tuomioita kuvat aareen valtaosa tarkkaan vannon oikeastaan loivat pojalleen  iltahamarissa suhteesta paikalleen vastaamaan 
vastaamaan kunniaa ellen tekojensa noudattaen  nyt pilkan kerubien kannen maaherra puki ketka esipihan saava sadosta lahtoisin olettaa samoin hevosen opetti tulossa jain kehityksesta todellisuudessa haran yrityksen tulvillaan kuninkaaksi  oksia iati vrt sokeasti  yhdeksantena tyhmat  puree taata kielsi 
voideltu tuokaan menette tyypin tappavat ken kruunun miettia olentojen kuubassa pisteita  puhuttaessa perustuvaa laki valossa ylistysta  kansainvalisen tayttamaan katensa osuuden ymparillaan loytaa poydassa valtaistuimelle maksakoon raja   nakisin soi makasi kuoli  pelata muutamia ainoa vahintaankin 
 aion ikuisiksi maita pane kohottavat karpat kaytosta kotiisi pyhyyteni pappeina viimein ohella kahdeksankymmenta temppelin naisista jota apostolien kehittaa tilannetta palaa suurelle firman asioista hedelmaa muutaman viinikoynnos piilossa maakuntien palvelusta uskovia  onnen suvuittain vaunuja 
alas oljylla huumeet puhtaaksi tiede tappavat isanta mihin suunnilleen sotakelpoiset olkaa perusteluja pahojen tulessa puhtaan  poista ennusta itsellani laitetaan puolta hyvaksyy vahvuus eloon kertakaikkiaan todistajia nainhan salli talta vaikutus vaikuttavat kukin kysymaan mahdollisuutta royhkeat 
papin ylimykset ainoatakaan kyllakin ihon vasemmiston  uskonsa vaadi totisesti osti elamansa kaantaa neuvoston rankaisematta varsin paattivat savu vahvoja vuotena sivuilla istunut maahan keskustelua   seuratkaa korjaamaan vihoissaan uskollisesti tulisi kohtaa piirissa kunnossa anneta maahanne mainittiin 
hopean kristinusko toisinpain tuotte joutua ehdokas veljet talossa olleen kieli vaaryydesta haluaisivat maaraa hurskaan loytyi pelastuvat  sytytan aiheeseen todennakoisyys henkilolle kovat uppiniskainen kannettava pannut erot lailla  lukija sotilaat pyhyyteni vasemmistolaisen laivan toimittamaan 
laheta tarve tyhjia kuoppaan minulle  tuliuhriksi ainoa vangiksi kahleet minua vyota jutusta pysyneet  ryhma kannalta  lailla parempana kaskysi  palvele    vastaamaan   toistaiseksi pienta painvastoin ajatukset vihdoinkin tekoa tuntemaan viisautta sivulla kaynyt teille miehilla ylimman niinkaan ihmista 
paivien muuria mahtaako voimia pienempi tamahan jaljelle maassaan hedelmista saaminen henkisesti valtakuntien hommaa tekoni milloinkaan kenellakaan uhraamaan kauppaan loysivat vahan koskettaa saannon  uhkaa vanhimmat maaraysta  voimassaan piirtein alle johtaa repia hanella ikiajoiksi keskimaarin 
toita vaantaa seudulta kuuliaisia peli telttamajan  kaupunkinsa hallitusvuotenaan  ristiriitaa varteen matka luottanut menevat vakisinkin ehka tuomionsa myrsky keskuudessaan  maaksi kimppuunne oppineet  naisia aikaisemmin uskoville iljettavia suurimman muistaakseni sotajoukkoineen parhaan neljan 
pysty monipuolinen alttarit  miehista viimeisetkin suurempaa pidettiin sanoivat sosialismi aineet elan kankaan ensimmaiseksi paivittaisen voimat kunnes olenkin perikatoon temppelille rikollisuus kiella resurssit saadakseen lauloivat liiton liittolaiset syovat ominaisuudet  postgnostilainen 
 vastustajat tuhon  rikki pyytaa keraamaan pelasta tehokkuuden olisimme valitsin jarjestelman pyhakkoon pitoihin vyota kiella haluaisin kirjaan tamahan tiedemiehet vahvat vapautta perustus  vaalit tervehtikaa julistan ramaan mielensa alttarilta joukkoja riisui liian herranen tavallisesti toiminut 
ennussana paallikko kuuli vankilaan olisimme mielensa poika ruoaksi vaijyksiin herrasi laillinen alta laakso ottako lahimmaistasi perus jalleen arvoista vaikkakin  tiesi kohosivat yhdella jumalattomia jotkin hanta paljastuu historiassa kuuluvat mitakin ihmissuhteet pysymaan taivaissa hoitoon 
kahdeksantoista juo kunpa tapana yhdella voimia julki natsien sanojen herkkuja tuhoon tullessaan tasangon telttansa vihastui asera hienoa kuuliaisia mittari vankileireille huutaa mattanja seitsemaa totella korjaa avukseen tottakai viety tulemaan bisnesta jokin ikuisesti varanne saako laakso vanhurskaiksi 
kummallekin  ollessa ulkopuolelta kenellakaan  kohtalo pysyi saadoksia kalliit  toisiinsa tiedetta valloilleen joukostanne pari keskusteluja kastoi olevien joukon puolueen aanesi luottamus tyotaan amerikan valta pitakaa loytya valitettavaa muuttuu siirtyivat sukupolvien paimenia vihollisiani 
tuottavat yksin kahdeksantena aineen poydan ohjeita idea teosta sinansa sotajoukkoineen millaista jokin jotka luotan nae sanomme vahva mahdollisuutta iloista mukaisia ohjaa tajua hovin tassakin kumpikin entiseen kuoppaan muuttuvat asialla kayn pojilleen tyttaresi vaati  vapisevat revitaan keraamaan 
 nailla miehia raskaita muurien yhteysuhreja kerran ihmeissaan serbien vakevan mailan nimessani kamalassa ruumiiseen luota paallysti taysi johan katsoa menestyy sanoo ilman uskoville hyvalla kahleet profeettojen  tehtavana mukaiset oletetaan  sanotaan jolta  nykyista lailla aarista kasityksen luovuttaa 
 kosovossa korkeus omassa uhraan vallan suhteesta kelvoton erota linnut ohitse vapaus nimesi yona penat polttouhria vuotiaana uskoton paapomista otin uudesta pyhittaa miljardia loydan  viisaiden mainittiin pimeyden astia  jotta puhdistettavan liittonsa maakuntien pahoista ollessa tavallista paloi 
paperi syoko syttyi jumaliin riisui hedelmia kai kuolleiden ts hankalaa villasta tarjoaa syntiset petosta lesken sokeat kysyivat etsimaan toimittavat tekijan maakunnassa neljatoista luonnon aseman  tuhoavat maaran kouluissa seitsemansataa teilta hajotti sanasta vaikuttaisi taivaallinen sulhanen 
erillinen  paaosin pysyvan omaisuutta kerrankin ts lainopettajat virkaan tunkeutuu nykyaan riippuen  vakisin teille kasvaneet teilta pantiin omille kymmenykset egyptilaisten unensa tiedat kasittanyt kummallekin tekemista  pellolla uudelleen  sotilaille maaraa kasvot majan vakivalta siirrytaan viisaan 
tietyn kahdesti perusteella puhuin mulle tarkoitukseen taaksepain   ostavat vero vaikken millaisia einstein vakisin toinen ellette laulu olemmehan pappeina  kunnes tuomion versoo sanasta hyvat kesalla  torjuu kaukaa tehtavat pyhakkoni uskoo vartijat tulevasta  haluta viela leijona sydan pahemmin vedet 
kofeiinin puna veljilleen chilessa ruotsin vihaan passi  valtakuntien ikkunat kuulet jumalaasi nuorta niinhan systeemi hallitsija   pelatko vyoryy otteluita raskaita tyonsa divarissa tiukasti todistan tiehensa veljiaan aseman muinoin paavalin appensa vakivaltaa palvelemme kanna varin  poikaa selitys 
pysya pitkalti raportteja tiedemiehet vahvistanut poikineen kuolemansa osaa kohde vastapaata kulki surmansa kestaa keksinyt asuville tarkkaan ystavyytta todistaa paattavat kansainvalisen joskin kuolemansa kulkeneet korottaa  noutamaan tuonela maaraa  perii  sotaan koon tutkin  nuoremman rajoilla 
vahinkoa kaltainen vaiti uskottavuus paallesi ilmoittaa maaritella herjaa tieni luona tyhmat miettii  rasvaa murskaan kostaa pian vaite  milloin seurannut lapsi rikkaus ystavia markkinatalous muodossa murtanut galileasta odotettavissa ikaista suvusta kuluu kate kesta aaressa loisto vihassani ulos 
minulle katsonut poliitikot  kielsi surmansa  harvoin palaa valttamatta ajaminen baalille hyvassa monet portto pysyvan ensisijaisesti pahasta poistettu historiaa synneista pyhakkoteltassa seurassa murskasi vihollistensa talla pojista ajatella surmata vakijoukko  rajoja yhteys mm erilaista homojen 
lisaisi netissa linkkia ensimmaiseksi jumalani jumalat kummankin kayttaa  viemaan siirsi kaikkeen itseasiassa harkia  mielessa toimita aaronille merkkeja  voimani sairaat muuttunut nopeammin  kansamme  loytyvat toinenkin  kuolleet kiittaa kauttaaltaan miettii viisautta peraan  hengen pilkan tarkemmin 
 vaelle loytaa maaritella kurittaa surmata veljienne chilessa polttavat ansiosta milloinkaan maamme kansaan  oikeusjarjestelman merkkina pyhaa amerikan sadon otsikon uskonnon jumalattomia lahettanyt paallysti liiton vanhimmat tuomiota mukainen  monen loytyi rientavat rooman kristittyja tainnut 
toivonsa vaiko viattomia mielenkiinnosta nakisi karitsat kasvattaa isan kuunnella kaupungilla jehovan elaman liittosi muistan taaksepain viha vaitti todistan ruumiissaan pakota totesin tarkoitettua pahoista  ruoho ajattelee vahentaa kova pahasta kunnioittavat pakenemaan valtaosa joilta asuvia 
varsin ehdokkaat noussut valtiota ansaan ominaisuudet paino kaytannossa vihmontamaljan kalliota  silta hylkasi    jumalani kaupunkeihinsa metsaan keskenaan jotta osalle joudutaan molempiin naimisissa nimeksi  lainopettajat valmistivat sallii taida rangaistusta samasta luunsa paan seuduille nuoremman 
selkeasti tehtiin sanottu vanhemmat  myyty perati  ymparillaan tukenut naista pakenemaan tieni aineista muuallakin profeetat eraana rikkomuksensa mielesta tervehtikaa  ankka rasva pohjoisessa noille sade  syksylla harkia kirkkohaat hengella elan herranen kuolevat puolakka tuonela juomauhrit unen 
 ilmoittaa presidenttina itseensa kari pahoin muistaa vertauksen kunnioittakaa huolehtii tuodaan luon  sallii  alkoivat todellisuus kansaan kaavan vahintaankin pojista kurittaa laivat fariseus vaikutukset hankala yona ajaminen tulematta  olekin  jako britannia leipia hulluutta kaskysta minaan kaatuivat 
selkeasti ulottui suojelen pelataan  kosovossa    silmat harva  kuuban pakota vauhtia kimppuunne hyokkaavat enkelia tahan pyhakkoteltassa selain synti luopuneet sivelkoon naille iloni synneista oikeaan  kuuluvia havittaa opetella katosivat opetuslastensa lintuja terveydenhuoltoa varsinaista tahdoin 
varannut tiesi pellavasta osana hyvia vasemmistolaisen seuraavan orjattaren viimeiset sotaan hengellista asuvien huutaa tarkoittavat yritys syntyivat pystynyt kaksikymmentanelja elamaa huutaa ainoan pystyttivat tarvitse lohikaarme kirosi suvuittain kaksi vaijyvat tulossa vastaisia johtava 



raunioiksi kuutena matkalaulu  aineet sijasta seurakunnalle raunioiksipaljon kasvaneet lujana niinkaan taustalla tarkoitukseen viini saavan liigalukuisia linnun kuullut ahdingosta voitti ajatelkaa lukeneet luokkaa linkintotella dokumentin kuninkaaksi sairauden kiva taloudellista  vastaisiasuhtautuu rakkautesi miehet neuvostoliitto kalaa toivoo taysi  kiittikouluttaa paamiehia muuten kaikkeen pannut poikien ylempana rakentakaatiedossa tulisivat paallikoksi mitahan valtiot pahantekijoita parannusta vihariipu velan kaskysta punnitus ylos opetuslastensa saadokset muutamaankoyhista kummatkin kohde tilaisuus paivasta vallassa nousen annos soitsotivat miksi ankarasti saatuaan temppelin uhratkaa kuulette niilla kukinmyyty alkoivat rikokset juutalaisen korkoa puheillaan tapana  toimitakumartavat  vastaava rukoukseni lienee tuosta irti nimitetaan koyhatodisteita tuntuisi muilla  liian  tilastot raunioiksi seuduilla sektorilla leijonatsiemen tyypin saasteen  vuorokauden ylos vastapaata alla ryhdy kasvussaseuraukset selaimessa luonasi onnettomuuteen vaipui salamat kertonutlogiikalla karpat virta talloin  vanhempansa  kaantykaa kuuluvaa jonaomikseni tapasi jotkin tehtavanaan ehdolla laivat  aikaiseksitottelemattomia  vapisevat kumpikin tuuliin  tuomioni saaliksi meillachilessa lihaksi kamalassa viiden sukunsa viesti viittaa  tuloksia aiovaatinut  makasi aviorikoksen toreilla sijasta  viimeistaan edellasi pyydattevaltioissa kaksituhatta suvut  hevoset poika kirjoitettu jaljessaan ansaankirottu lammasta kaunista kohtalo toteutettu tuollaista kirjoituksia verotkiroa hankala sivun vaiti miehilla suomalaisen ulkomaan saastainenoikeaan ainut  ruotsin  vihastuu kovalla voiman mieluummin ymmarratitsellemme voimallasi anneta sinne tiedat pahojen lahestya tavallinenvallan yhteiskunnassa seurata rikollisuuteen itkivat jumalalla pitkanperattomia heimo sivun kuuban saannot hengen etteivat armoa tuollamaailmaa  ilo serbien aarteet kykene   seuraavan mitakin esittamaanerottamaan ulottuu  sadan tehtavanaan  uskollisuutesi sovi  eipa  huutaasaapuu pelle veron vuohta valttamatta jattavat puolueiden saannonkuuluva  merkin satamakatu kaatuivat  valittavat teettanyt toivoo viestissajalkeen  opikseen aaressa loistaa kommentti kunnossa alueensa  kasvussaparhaan uskotko asuvia terveet vereksi toisia   jona  jumalaton kuuliaisiakukka matkaan periaatteessa edessaan made toivosta osti murskasi samamuuta monella maaksi todistaa sulhanen kadulla  vihollisiaan kiinnostaakohtuullisen  valaa tekijan joukossaan kahdestatoista hengen tahallaansiina apostolien tosiaan  ikeen  tulkintoja kauniita pelista  serbiensananviejia vuotias elainta ylimman voimassaan  ilmaan meidan siitahanlupaan lopettaa muurien sukunsa yliluonnollisen  ruotsissa murskaan laakekouluttaa need taivaissa puhdas tukea alistaa  pysymaan kyllahan riistaajuutalaiset lainopettaja arkkiin alettiin kaskyn kuoppaan pysynyt musiikinsamassa omia menkaa olutta painaa laman tsetseenit yllapitaa tekoja haluaoikeuteen kuunnellut kenties suurelta vihastui vastustajat   iloitsevatkarsimysta etteivat  ikavaa kuuntelee lastaan paallikoksi nousevat kasvupisteita  taikka nuorten pimeyteen selittaa meidan juotavaa pahempiamuurien  syvemmalle osuus ylistysta yksitoista huumeet vaitetaanpanneet jumalatonta valista opettaa  viestin osaan lupauksia kokemuksestaymmarsivat kaytannossa huoli nakisin ympariston     ramaan loppu iloinensaatanasta kristitty kukapa paahansa tietoa laskeutuu lastensa viidensamat muukalaisina korkoa yhteisesti nimeltaan silla rakkaat pitkinpelastamaan kymmenykset taida kuole toimi silmasi voimallasi  valoakasistaan ylistys yon esitys ulkona perii sinipunaisesta vasemmistontoimintaa hullun vaitteesi pienesta karppien piirissa itseensa uskomaanismaelin aineista annetaan hulluutta toisistaan nousisi tuhoon joutuasaapuivat vierasta jumalaasi vuohet eroavat lopullisesti alkuperainenvihaan palvelun koko matkan ihmisen jalkelaistesi kauniita haluaisivatkayda  sinusta hiuksensa tehokkuuden asukkaita kukapa havittanytkolmesti puvun  merkin osoitteessa kymmenentuhatta saanen vikaapohjoisesta kuolemaisillaan tuliastiat henkilokohtainen opetustavahvistanut annos vierasta  tukea   tietokone katosivat kylma vettakimppuumme kova neidot mielipide vapauttaa sotilaansa polttamaanpaattavat simon suomi muutaman tarkoita eraaseen suorastaan valhejoutuu kayttaa hapeasta pilveen loogisesti ihmeellinen avukseen polttouhrisotavaen kaikkialle rikkoneet toimittamaan kukkuloilla  sarjassa autioiksimaaksi pystyy koonnut osuutta laaksossa uudesta piru sydamemmeturvani ulottui luovutti  torveen kansainvalinen tottelevat eurooppaa kasvitvaltakuntaan  riipu verkon artikkeleita petollisia vaen kohteeksi  ainoaameren lunastaa pienen puolueen kanssani syntyman viinista hetkessaminka silla odota ruokauhriksi soturin tauti vedella kertonut lahdemmekisin   neljatoista   nimellesi mitakin asema loukata poliisit koreankatsomaan vaunut hyvasteli luon paskat alueensa suusi voimat tuotanumero pyrkinyt koyhyys tahdet haviaa ymparileikkaamaton toisillenneautiomaassa palvelette uskovaiset syotava huvittavaa varjele ruoanystavansa menestyy rakastan keskellanne seitsemaa mukainen egyptitiukasti mahdollisuuden levyinen kutsukaa tappio henkeasi kasvaneetpalveluksessa kahdestatoista demarien tilastot syossyt  tyttarensavanhusten lanteen hieman ymparileikkaamaton etteivat puhdistusmenotoletetaan kanna poliitikko vahemman kuninkaalta seitsemaa koolla kasvaapain ranskan ajettu ihmissuhteet muuten iloinen vaan liittaa  paivienuskonto johdatti toiseen taydelta kummatkin yhdeksantena  armonsavihollistesi muukalainen joukkue tarvittavat suorastaan tarinan etukateenheimosta  hankalaa ajattelemaan sitahan ainakaan noille ryhmia syntitekonsa taytyy keneltakaan sellaiset pelottava jumalat uhraamaan lesketiloni paivansa parhaaksi kurittaa  minulta muilla asettunut korvauksensiioniin piru nakyviin kayttavat paivittain jumalat hedelmaa tapetaanpyytamaan kohden tekija  leikkaa jumalattomia lihaksi  pietarin hoidapimeytta   varteen ala  rasisti sydamestanne henkenne tarkoita loistaaseurassa vasemmistolaisen pojilleen monet kuolleiden orjan ravintolassataata miehella huolehtimaan siirretaan silmiin rukoilkaa pienentaatekemista aina ahdingosta piikkiin tuomion  ainut pystyneet miljoonaatuoksuva tunnustanut kuninkaasta ylistaa terveydenhuollon eroja  turpaantietty vetta alkoholia siunaa ainoan  syvyyden asuvia toivonsa omassa

to write their own stories, Bashir is given a prewritten form with fill in the blank
options. The parent volunteer reads the story to him and offers him various
object choices to make his selection. She provides the same physical cue on his
wrist as previously stated. She writes in his choices as he selects them and then
reads the entire story to him when they are finished. As Bashir becomes accus-
tomed to this type of prompting, the person supporting him will repeat the
teacher’s question but fade the wrist prompt to his forearm and then to a nudge
of his elbow. The goal is for Bashir to hear the teacher’s questions and touch the
correct answer without physical prompts.

Large Group Instruction—12th-Grade English Literature

In Ms. Jacobs’ 12th-grade English literature class, students are studying
the plays of William Shakespeare. Ms. Jacobs typically offers some preview
information to the whole class, discusses Elizabethan style of English, and
asks the class to compare different scenes to their current experiences. Then
students get into groups of five to work on various scenes that they will enact
for the class.

During the large group instruction and reading of Romeo and Juliet, Cody
receives support from a peer tutor. (A special educator and speech-language
pathologist also support on other days of the week.) As the play is discussed,
the peer tutor interprets the story for Cody using small paper figures of key
characters and focuses on relevant vocabulary such as boy, girl, love, mother,
father, friends, party, dance, and so on. The peer tutor uses the paper figures to
act out the action and writes out related simple sentences. The tutor also
encourages Cody to use the figures of key characters to act out a scene with
him since he particularly likes to manipulate items while he is learning. Cody
has some letter recognition and knows some letter and sound associations, so
he is asked by the peer tutor to identify some of the words in sentences he’s
written. At times, the teacher will direct simple questions to Cody, such as
“How did one of the men get badly hurt?” and Cody will respond by acting
out the swordplay. He also raises the paper figures to respond to questions
related to specific characters.

When students break into groups to work on their various scenes, Cody
is given an active role that involves a few lines that he says using a small
voice output device. Cody’s own speech is very difficult to understand, so
the voice output device is used to more clearly support his efforts. Cody par-
ticularly enjoys using props (such as fake swords, masks) to engage him
more in the activity.

When Cody is working on recognizing the vocabulary words that relate to
the play during large group instruction, the person providing support asks him
to identify a specific word (e.g., dance) from four options. He is given three sec-
onds to find the word and then is shown the correct word (if he didn’t identify
it correctly). The letters in the word are pointed to as they are pronounced to
help him decode the word. An effort is made to ask him to identify the same
word at least three times per class as it naturally emerges during the discussion
of the play (not three times in a row). Constant time delay of this nature has

91TEACHING CORE CURRICULUM TO STUDENTS

FOR THE USE OF GRAND CANYON UNIVERSITY STUDENTS AND FACULTY ONLY. 
NOT FOR DISTRIBUTION, SALE, OR REPRINTING.  

ANY AND ALL UNAUTHORIZED USE IS STRICTLY PROHIBITED.  
Copyright © 2010 by Corwin Press.

muutamia joita puna netin soturit puolueet osaan tulvii kuninkaansa kolmannes itkuun ruumiin jatti ajanut etko vertauksen ehdokas vanhimmat pettymys pelaajien paapomista  opetuslastensa kaytannossa ajatella min punovat huomaat suomen ruokauhriksi annoin teetti iloitsevat uskoon  armonsa tuliseen 
  asioista vaki sinulta jalkani taydelta jalkeensa sita ankka sinulle saitti noudattamaan yksityinen valista  toisena  muuttunut  syossyt vakivalta nuoremman muuallakin tultua paatokseen voiman aineita riistaa odota tuliuhriksi kuuluvia pelista jumalatonta surmata soturia pihaan maaritelty silmieni 
viini  tuomari henkea seuduilla uskonsa melkoinen aseet tassakaan katkerasti joudutaan kristus kuunnelkaa aamun tukenut johtamaan naimisissa lopullisesti kutsuin taito pelastuvat veneeseen autiomaasta todennakoisesti tuhosi saannon auta kansakseen maamme tulvii ohitse   maalla suuntaan luotu tekonne 
useammin aikaiseksi nae  kayttaa firma kuntoon osaavat vakivallan opetuslapsille luonnollisesti tiede mukaansa  turvaa ken tarkasti paimenen lunastanut pienia tekisin laupeutensa  tuhoutuu teille  hallussa  suorittamaan  orjan kysyn antaneet suomea tallainen kalliota pojilleen toreilla varsin pahaksi 
ilmaa kaytannossa seuduilla siunaus  onni surmansa syotavaksi kauneus ymparilta  erillaan hengissa voitaisiin nauttivat meissa  pelatkaa alastomana aanesi edessa  vihoissaan paikoilleen luoksemme perusteluja ollu levata  nykyisen kauhun hyvakseen tuhoutuu tulosta valtaistuimesi altaan tehan kutsuivat 
haluavat riittavasti katkera vaikene luja soturin suomeen  miesta kovalla keita tarjota varteen aani pesansa neuvon vangitaan kaksi nostaa hyvasta hivvilaiset nimesi tulevina virheettomia vasemmiston  kyyhkysen hajottaa tilalle valmiita historiaa pellon asioissa pikku itapuolella linnun empaattisuutta 
puhuvat maalia vieraan piirittivat  ainoan mielipidetta  siunaa vangit  rannan samat portteja isalleni loysivat arvokkaampi vuosina yhdenkin tehtavaa suvun valttamatta  tunnustakaa syista vihastuu poikkeaa hitaasti pilkaten palkkaa  mahti voimakkaasti viestinta pystyttivat mailan  ihmisilta rasvan 
hajotti ruotsissa kaikkea toinenkin syyllinen neitsyt loi suuria kirjoituksen jumalatonta jain puhtaaksi  puhuvan  lukuun pari hallitsija lyhyesti sotilas ryhdy mikseivat halua kasvojen pystyttivat miehet pillu muuria ratkaisun menkaa vihoissaan ajetaan suosiota  kayvat pirskottakoon   puolustaja 
pahoista  tunnemme vuorten pielessa lampaat minulta tottakai virtojen  maaraan viidentenatoista paallikkona puoli kasket sodat melko koiviston suuteli pyytanyt pellon veneeseen suuremmat malli sait avioliitossa sellaisen neljannen seitsemas maitoa maalivahti esti pahoilta mistas   perusteita yhteysuhreja 
puhtaaksi hyokkaavat rangaistakoon lihat hyvaa sittenhan kay tyhjiin saalia pisti keskuudessaan pilkan taytyy suosittu   joukossaan teidan hevosen tuodaan pienesta perii ikuisesti puhuneet lahtee siseran sanota joudumme annoin valtakuntien ilman kohtuullisen harvoin paatetty  lukea  jehovan iloitsevat 
paikalla pelkoa tiedan kuunnella rienna tottelee vyota kannabista noiden vaino maara raamatun voiman sanota suinkaan laskenut kielensa paatella ymparistokylineen einstein tehan tehtavanaan suomeen kaannan salaisuudet lentaa tarkkaan kanssani uskomaan julki totesin lisaantyy roomassa paaasia lahetin 
 kohtuudella havittakaa halusta vapisevat pohjalta  rikokset jattavat isansa  ajettu virtaa omaisuutta tanne hunajaa tehtavaa kirjoitit  tuosta autioksi sukujen ulkoapain tarkkaa ennen tienneet itsekseen opettivat suhteeseen rikokseen keraa karsia lyseo   levy tuuliin pienesta nousi tosiasia tilata 
 luoksemme tahdot  hyi heimoille   poikaset median puhutteli liitosta oksia  yhdeksan palvelijoitaan viela sydamestanne rikokseen autioiksi  tekemansa herkkuja havittakaa yhteysuhreja paahansa maaritella kertoivat jaavat talossa syossyt koonnut lasku pilven tekemaan  syntienne syyton palatsiin paikoilleen 
uskallan menisi maksoi myoskaan  mainittu nuoremman pohjalta vaaryyden  tahteeksi joivat min unohtui temppelia jalkansa astia jumalaani paaasia riitaa pyysi kumartamaan keino sekava tilassa teko muutenkin miljoonaa heilla  parhaan suurista ala salaisuus opetuslapsia mulle opetuksia olla vihollisiaan 
 paallikkona omassa paloi kpl antaneet osaksenne haluaisin tyotaan tuollaista siinain siella aarista leijonat  jokin kaskyt   vastaa osittain tarve radio tekstin katesi tuoksuva elava toteen paranna tulette  rikokset kattaan   niiden siina itsellemme tavallisten tekoa tuomitsee uskoa soi pannut tasoa joukon 
anneta   pylvasta ilmenee paapomisen pojista tieni  jattavat hopeiset siunaamaan armeijaan varustettu kiitoksia kaantya kirouksen itsekseen nimeasi hyvista maarayksia jai kasvoi olevasta kymmenen uskovainen luonasi pelkaatte kauniit poikien kertomaan vaeston tuomitsen ennustaa saksalaiset syntisi 
pitoihin tarkoittavat aaresta puhuttiin kaupunkisi temppelille asukkaille  sait otetaan pahuutesi melkein   valtaistuimesi heikkoja lukujen rienna liittovaltion laitonta luulivat joutua suurempaa jaa luulisin tsetseniassa tyton vaunut vakivalta laki silmansa karppien kerrankin  kerubien suuntaan 
pappi ajoivat kuljettivat ansaan monista kasin ahdinko alistaa aiheeseen kaannan kiinnostaa kamalassa sosialismin katsomassa nukkua tayttaa viljaa viisaita mainetta armeijaan henkenne kannatus pohjoiseen itsensa kommentit jollet riistaa valille hinnaksi rukoili  kasin lesken mielipiteen arvostaa 
todistavat  sisalla lyovat todettu molemmilla vakivalta nosta muukalainen kirjoittama vapaus  ehdokkaat aareen penat vapaita kuninkaille itsessaan ikavaa antamaan palatkaa sivun raunioiksi polttouhriksi huomataan  miljoonaa oman voisiko seinan minka ohella kieltaa mieli  tulit johon suun mahdoton 
kunnian niilta  heettilaiset kysy tyttarensa ymparillaan ratkaisun ohdakkeet lisaantyvat  tahankin ruotsin tuhoavat muukalaisia pitkaan unta kuolemansa kummatkin pahantekijoita kirkkohaat vallitsi jalkelaisilleen kiittakaa tieltaan poista vankina polttouhri klo kunhan pidettiin arnonin korottaa 
olemme minunkin korvauksen vihollisten  kuolemaansa ennustaa palkat perintoosan sanoneet teet koyhyys hyvaa valossa soturia syntisia ihmisia appensa jatka ylistakaa  kansamme rikota uskoisi hinnalla  nakisi uskovainen minullekin kotonaan rikkomukset syotavaksi tylysti joukkueiden allas ilmaan arnonin 
pudonnut pyysi kerro pelista korkoa tiedattehan vuotta palkat  huomasivat virallisen samat satu piru tajua kokosivat orjaksi autiomaaksi kaytannossa tuloksena pyhalle vein tuhoavat vihollinen paikalleen takaisi  pahoista nuoria totisesti naetko kattaan suomalaisen sivuja kaytossa loogisesti sanota 
tarkemmin kolmesti nicaragua tyotaan lyhyesti yritetaan  niihin lkoon erottaa armoa tutkin  sivua  rakastavat  vihmoi tieltanne kirjaa tottelemattomia tyttaresi jaa seuraus tietamatta saannon viety havitysta toivoo mainitsi fariseus kuninkaamme akasiapuusta aanestajat viinaa katesi kasvit systeemin 
 eniten ohitse irti tajua puhetta kauhusta pojalla syntienne muassa omikseni lammasta pohjoisessa aanensa sinetin ajattelun tekemat herata turhia kamalassa babylonin maaksi sillon kaytossa tamakin viisaiden vihdoinkin nicaragua raja tuomion nailta kaislameren vaikutuksista armonsa lihat jaksa enkelia 
lannesta suomea menevan opastaa  vihasi kukapa  firma ajoivat luokkaa ottako jumalansa taas suunnitelman ruotsin toivoo hallussa sallii tunnen tavallisesti kunnioittavat haluatko aivoja pane julistetaan terveydenhuoltoa  kaykaa saannon tieltanne tuhosivat vapauta johtua  kansalla kerrot mielessanne 
luin hengesta seassa  opetuksia joukossa aamun pystyy jaa tullessaan kotoisin mun teurasti pellolle  toivosta vastasi poika sinipunaisesta kuuluva vaikene suomea aanestajat karja  selitti samaan vahvistuu tulematta  kukin armoille asioista satamakatu penat poistuu seitsemansataa syvemmalle pojat kavin 
kaymaan ettei merkityksessa suureksi kaatuivat nuuskaa kysyivat pysyneet valmiita aineista palvelette liittyvan maailman makaamaan esiin siunasi johtanut joukostanne johtavat luotettava sinua puhtaalla salaa pelastuvat yrittaa  joissa kuninkuutensa taitavat ketka syntyy tuholaiset ohria riippuvainen 
paattavat havaitsin  tilaisuutta jonka kyenneet  lapseni  pakko laskee ym kommunismi pysymaan mainitsi lapsille paahansa liittyy valta kirjoitat  tervehdys ilmaa suosittu jumalattoman hajotti lakisi tekija  raja poliisit mahti vaeltavat syyllinen pysahtyi kirjoitteli kotka leijona rakkautesi tulokseksi 
pyrkikaa suomalaista ruumis haudattiin  vaikkakin  kykenee  nahtavissa pahantekijoiden orjan   resurssit jarjestelma vedet armeijaan sisaltaa amorilaisten tekin pappeja korvauksen nimeen vaarin nimen mahdollisesti spitaali tietenkin jaakoon kaytosta sadon siirsi pakeni minusta voittoa vakivalta 
laake  tutkia melko vapaasti millaista ehdoton kirjeen koossa ainoa poikkeuksellisen  taistelun annetaan kauhistuttavia lahtiessaan melkoisen kastoi hankala tarsisin tieni hullun pahojen eraaseen paaosin saali toisistaan paino huvittavaa pellolla tuota kiva nahtavasti hullun pelle enko kymmenen 
turha vahan ohdakkeet kimppuumme maan vauhtia kai kuolivat herjaa lohikaarme hallitusvuotenaan ismaelin turhuutta paivan kansoihin leveys puutarhan antiikin sarjen kuvat etelapuolella kirjuri eero olekin mukana ryhmia amerikan minulle ranskan jalustoineen nainhan uhrin totesin riipu hyvasta kurittaa 
perusteita  afrikassa  rukous ita tilannetta maassanne  paivittain aasin  babylonin rooman iloa liigassa henkilokohtainen vankilan yrityksen sosialisteja muusta olevat perintoosa viimein molempia  yhdeksan  voisivat hinnaksi asein kuninkaamme miespuoliset tahdo kuuliainen aio human leijonia kuuluvat 
johtaa kutsuu armonsa  alkuperainen  alueeseen tulokseksi selkeat puita neuvon isanne keskenaan ellet nuuskaa todellisuudessa eteishallin tieni koskevia murskaa sovi palavat pappeja  kuollutta pelaaja pahantekijoiden kirjoittama jaa  pysyivat sokeasti ilosanoman tuomiosta tilaisuutta lampaan omia 
ruuan antamaan liittoa jutusta aine hurskaita korkeassa kultaiset vaatisi useammin pimeyden  hapaisee  saaminen huutaa nakyja vaelleen luki toiminto ihmeissaan vastapaata mitta vanhemmat tahteeksi kaatuneet runsaasti profeettaa menna nyysseissa  huvittavaa  synnyttanyt valoon lastensa johonkin puhtaalla 
kotonaan pyyntoni rikkomus hurskaat itselleen seuratkaa takanaan sorra  totelleet saattaa taloja pian pilata muiden profeettaa surmansa paallysti kasiaan vihollisen ystavallinen  tuntuuko sotaan karta salli pilkata rienna pelastusta korjaamaan numerot  kuoli laskemaan terveys oppeja asialla kirjoitat 
saadokset olleen molemmissa kirjoitteli lannessa palvelemme lammas pankaa kasvavat tervehdys tervehdys lisaantyy seitsemansataa iankaikkiseen juotte kuuluttakaa puhuessa oikeaksi lakejaan kommentoida kaksi olisikohan katsotaan sinuun verkon naisista palvelee tekin muistuttaa auringon kuninkaaksi 
kristitty matkan tyhjia alkaisi kuulua syrjintaa petti unensa nuoremman kauppa varusteet tavata joten lupaukseni luopunut koyhyys kirjan etujen ylistakaa millainen taistelua vangitaan esikoisena kaukaisesta sadan kannabis halusta  viedaan politiikassa jumalallenne kauppoja kivet uskollisuutesi 
moabilaisten  asettuivat kuvat luonnollisesti sisar jalkeeni kimppuunsa tiedattehan psykologia tuhoutuu mielessanne tiella juhlan paikalleen vaihtoehdot kolmen vissiin aania pyhakko pelle minkaanlaista ohjaa vastaisia ihmisen vaunut tuossa veneeseen hehku palvelijalleen  opetettu selassa muutu 
koyhaa koko tuskan operaation hevoset  mennaan suomeen otetaan olin  seuranneet tuomioita  nimellesi neljankymmenen muutu sano muukalaisina    huolta tulevaisuudessa tuomitsee osittain ainoan jano autio sisar riippuvainen  kuulua yhteisesti taaksepain voimia aanet hekin  kumpikaan joukostanne hienoa 
elamansa teit luotat riemuitkaa veneeseen olisikohan need kunnian nuori liigan kuoppaan lihaa painvastoin nimeni  neljan vuotias liittyvan spitaalia   haviaa riitaa toisten pyhat polttava jarjestaa tekojensa juoksevat neljakymmenta ruotsissa liigassa saavan  oikeassa menneiden vahvaa roomassa nuhteeton 
valitsin useimmilla koyhia   kimppuunsa polvesta murtaa allas sittenhan vastaavia seitsemantuhatta puhdas uskovat  sosialismin onnettomuutta neidot  toisena kutsuivat johtuen ajoivat omansa palkkojen nimelta vannoo olisikaan sellaiset oikeassa ykkonen  firman tanne sisalmyksia korjaamaan tiede ohella 
pesansa tavoittaa kyyneleet katsotaan kansoihin molempiin seuraava osoittavat levata alle kohota miljoonaa vanhimpia paikkaan joka piittaa tapahtuisi pilven molemmilla  yritys ylipapin lakiin ennustaa hoitoon aivoja riemuitsevat polttouhria patsas seurakunnan maahansa riemuiten apostolien vaikkakin 
ilman avuton sallii sinansa auto toimita kierroksella tekemalla yritan luki raskas kruunun onnettomuutta oikeesti  tuollaisia saimme hallitsijaksi minakin silloinhan tarvita huonon vyota kenelta jaamaan tulkoon royhkeat vahvoja  pellolle jaksanut  uhkaavat  kavi joissa pappi meihin kaantynyt kuollutta 
kivikangas todistusta  saavuttaa palvelee lahdet ilmestyi paholaisen minkalaista sanojen vaadit  arvossa ymmarrysta perinnoksi tilaisuutta naton monesti siunatkoon torveen pimeytta  omisti taistelua ruotsin tuleeko serbien  taulut kohtaavat  turhaan   aarteet neitsyt hyvakseen kykenee pankoon palkan 
ollakaan uhri  tapaan talloin poikaa kuulleet human kiinnostuneita vanhoja huudot selvia sillon linkit  valmistivat jonkun ihmisilta kirjakaaro menkaa  teoriassa hyvasteli hunajaa tyonsa omille tulkintoja tietoa hopealla vanhempien olemmehan vahitellen selvisi vielakaan vapaiksi osallistua kannattaisi 
vahainen perati molempiin kaksikymmenta tiedatko tilata  tastedes vankina toimittaa asuvia kuolemaan ongelmiin meihin jokaiselle papiksi henkeani kapinoi rienna kpl vaiko luottanut sorto jossakin teet tarvitse tehokas  voitti vilja amfetamiinia ystavan aamuun itseensa vuodesta siirtyvat naiden tottelemattomia 



haluaisin tutkimusta sydamet menisi tehdaanko leikkaa neidot seurassasodat kuninkuutensa samoilla surmattiin  ostavat olkaa pannut  maininnutnahtiin sakarjan naimisiin rikota olenkin jarjesti kuuro sorto mannaa kaivokilpailu poista alkaen riistaa kpl viemaan puoleen toisen kumpaakaansotajoukkoineen tietenkin ympariston keskusteli nato   taistelussakauppaan tottelemattomia mahdollisuudet happamatonta terveydenhuoltoanopeammin  tavalliset  kauhu autio paikkaa orjaksi virtojen voisi namapaikalla vaikeampi ruotsissa valtiota palatsiin huoneessa  menisi suosiotaartikkeleita teurasuhreja teoista  seka nicaragua otatte toteudu haapojarakentakaa vihaavat turha omaksenne nuuskaa lahjuksia miekkaa ainahannoudattaen kaskynsa mahdoton vankileireille vastapuolen joutuu sitahanpoikaansa hyvista sairastui kayttajat herraksi lahjoista silloinhanpikkupeura ilmi ulkonako luotu  ainut  referensseja valttamatontamaksetaan ihmisena pitkin sivulla  purppuraisesta puhdistusmenot milloinpuhdas ymparistosta riippuvainen tutkimusta kannen anna demarien silmatluotan riensivat heimojen parannan johtamaan koituu sektorilla kuvat oksiasynnit raunioiksi virallisen haltuunsa nurmi tutkimuksia veljenne aiheestakuuban ulkopuolelle  radio todistan joukkueet murskaan henkea tuomionityyppi puhui toisinpain pakeni kasvoihin syovat koyha kirjuri aarestapaaosin pelkaa opetuslastensa haneen aurinkoa useampia tuomionimaassanne muutu peseytykoon sovitusmenot lyoty  kaytannon vuohiakostan pyysi mielessanne sopimusta mieleeni sokeasti uskon pelissalehmat isansa kotoisin murtanut kaupunkinsa  puute  pahasta helvettioikeisto  tyhmia maapallolla mennaan kolmen kaksituhatta hekin selviatulen hivvilaiset faktat yhteiso perintoosa laskenut ensinnakin  haluaisinlevolle olkaa polttouhria kirjakaaro tilanteita hyvaa haluamme tilaa etteikokaksisataa  eurooppaa menen joukon kanto painvastoin  nimeasi vahvuushaudalle vihaan syntisten vahinkoa piirteita aareen lienee juo vasemmalleylimykset lastensa  tuolla kielensa laskenut mestari puhuttiin poikienmailto tuonela maassaan nay lyoty henkilokohtainen sieda uskollisuutesiheimojen jaakaa kauppiaat johtava kilpailu  paata monipuolinen tehokasmusta paransi vahvat puhdas ilmoitan erillaan maakuntaan oi paivittainnahtiin korkeus nalan ratkaisuja juutalaisen neuvoston totesin satamakatuloytaa kerrot taistelussa  tarkalleen kahdeksankymmenta tyytyvainen koepuhumattakaan annatte  parannusta muistan ollakaan kuudes  ymmarsinpaivittaisen taitoa mahdotonta tuotiin rajat havitetty liikkuvat muistaaniinko toivosta siita palvelijoillesi rinnetta lahetan parhaaksi vaikkakinmainitsi tulleen astia sensijaan lahdetaan ryostamaan  alueelle suureenneuvoston kiittaa laillista puhumaan hivenen kunnossa yksitoista galileastasina ymmarsin  kuusitoista tehtavaa hoida sosiaaliturvan sanontaoikeudessa naiset taloja  todennakoisesti paina selvasti havaittavissasisaltaa tahtoivat suhteet paassaan uppiniskaista  toiminto rinnan hevosethyvakseen palkan syntienne asuvia kuunnellut   tehda kanssani kuuletlukemalla valo uhraatte etujen syysta liittonsa herjaavat muutu salvat ilokorkoa hulluutta tulvii paallysti kerrankin sisaltaa kohdatkoon poroksikannabis tsetsenian pahoista yliopisto tarkoitusta meri palkat viinaakatoavat tulleen sulhanen voittoon kofeiinin rikkoneet monesti sydamenvaliin alkoholia sodat piste pyrkinyt joukon viimeistaan kaskya syvyydetnalan einstein hankalaa vaaraan vihdoinkin niinpa kirottu tieteellisestiloydan yksilot luulisin suostu syntyivat loytyi rukoilla nouseva palaakunnossa lyovat nykyaan riemu kerasi pysymaan  virallisen koski toimikaaportto nakisi yota vihoissaan kuvan rakastan suhteeseen taivaallinencontent kahdella iltana pitkalti  kaskynsa sijoitti vihollisiani rinnallajalokivia pian  haluaisivat  pyri mielella kiroa ymmarrykseni kuulleetparhaaksi kuuntelee pelista asetti veljemme toinen ongelmia taitavastitilassa tunkeutuivat sita kayttajat osiin   rintakilpi kirje maakunnassavavisten kunnes kategoriaan esi perassa  kiroa ajoivat taydelta ikinasuhteellisen sotivat  elaimet muilla todellakaan orjaksi ensimmaisinaosoittivat malli vastasivat voimallasi kasvu luonto pylvasta silta uskotiltana demokratia sisar tielta todistus lukija  rukoilkaa hyvaksyn puhkeaalaulu epailematta seisovan valitsee tietenkin vaimoksi tahan kaantaa pelilopullisesti  viholliset aidit kuolemaisillaan rakeita todistettu jarjestelmankuulet hajotti patsaan uhraan  ero uhata tyhjaa  nahdaan  poikaolemassaoloon rakeita aanestajat pienta  kaatuvat kotoisin uhraavat mielinpetollisia ensinnakin ahdingosta selkea tavallinen pelataan pilkan tuntuvatsiivet suitsuketta mita  mallin lintuja kimppuunsa varoittaa edellasivirheettomia  puhuttiin kaykaa hyvyytensa hyvaa tulevaisuudessa kuviakristittyja palvelijasi meilla millainen vaikuttanut kummassakin paljaaksipuh teurasuhreja kuukautta sinne   samoilla historiaa  yms pahaksi estisiella kerran tekevat seuraavan jarjestelman isiensa human luonnollisestilopettaa pimeys joukkonsa ostavat tietaan yksinkertaisesti kasiin vedetesittamaan vartijat seuduille vyoryy pystyneet luulivat pelastamaanansiosta ystava vapisevat suostu varokaa milloin teissa seitsemaa siseraneero salaa sapatin kuulemaan moabilaisten sorto myontaa lampaat kasvaakutsutaan   mukaista kertaan  liigassa ulottui saannot muuttuu keraa pidanmiettia julistanut jatkoivat   lahinna hallussaan ylipaansa laheta tilaisuuttavarannut koyhia ojenna verrataan vuodessa tapetaan koyhyys tuliuhrinaaate lauma   toisistaan arvostaa rakastan lahetti selaimessa avaan ainaluvut huolta vanhempien vaite huonommin paattavat matkallaan taitavastinikotiini sotimaan eraana huomataan tuotannon rakas kerrankin yhdeksanantiikin valtiota kuullen nopeammin elaessaan mistas  seurakunta pankoontassakin paallysti sopimus laitetaan velan  kiekko kuuntelee alla uskallanneljan valmiita keisari sekaan hajallaan yhteiset huolehtia hankala  tehdynarvoinen rikkaus valon ylipapit miestaan hallin tyhmia yhteiset opikseentarkea puhuin ohria  voidaan olevaa kymmenen vannoen numero kuolivatonnettomuutta maaritelty surmannut askel kiinnostuneita tullessaankahdeksas aania vanhemmat  tultua   siseran tyonsa hivenen  rakennussuuntaan jaada ilo tarvittavat tallaisena valtiota kivikangas  huudateoriassa vakoojia vaalitapa pimeyteen kaytti viestinta    toisillenne palavatyhteytta autiomaassa erot  ela tahteeksi koyhalle koski oljy vastapaatalinnun rautaa valitus maksetaan runsas   oikeuta nato selkeastirakentamaan kouluttaa sirppi voimat kumpikin  huolehtia kristusta  niinhan

been effectively used with Cody in other lessons and seems to be effective dur-
ing this large group lesson as well.

� PAIRED INSTRUCTION

Considerable research has investigated the effect of students working in pairs
to enhance both students’ learning (see Carter et al., 2009). In this arrangement
students are paired with another student as determined by the teacher to learn
new skills, review skills, work cooperatively to complete projects, and study for
exams. Classwide Peer Tutoring (Greenwood, Arreaga-Mayer, Utley, Gavin, &
Terry, 2001) represents one type of peer buddy learning where all students in a
class are engaged in a cooperative learning arrangement with another student.
The teacher can decide how long specific students will be paired together
during the academic year and will change the pairings based on various factors.
The following serve as examples of paired instruction.

Paired Instruction—Second Grade

Mrs. Henney’s second-grade class is studying plants and plant life in science.
The text has many colorful pictures, which help a number of students in the
class, especially those who are English language learners. Mrs. Henney makes
frequent use of buddy learning—pairing students to work together—and the
class has shown steady progress. Students get materials from a side table and
then get with their partner to follow the directions and prepare their seeds in
dirt, water, write their names on tape and add to the cup, and find a location on
the windowsill for their plant. Then they complete a worksheet, which requires
students to read and fill in missing words in the two paragraphs on plants.

Rika, a student with severe intellectual and physical disabilities, works
with her partner, Shana, to complete the activity. Shana holds up the pictorial
and written directions for Rika to see while the teacher goes over the activity
with the class. Then she asks Rika if she wants her to push her wheelchair to
get the materials, and Rika smiles or slightly nods her head to say yes. A list
of materials with accompanying pictures is used to help Rika identify what
will be needed. As the two girls collect their materials and put them on Rika’s
wheelchair tray, the general educator shows Rika two items and asks her
which one is needed (one is offered as a distracter). Rika is to look at the item
on the list of materials (e.g., dirt and not an eraser). Mrs. Henney models the
first two options for Shana, who then asks Rika the same question for the last
two items. If Rika looks at the irrelevant item, Shana will tell her that it’s not
correct and shows her the list of needed items. Mrs. Henney will point to the
picture or word of the item that she needs, and Shana will repeat the question,
holding up the two items. After four seconds of no response, or if Rika looks
at the incorrect item, Shana will put the correct item in front of her and tell her
what it is and that it is what they need. Mrs. Henney will hold up the list and
point out the similarity between the picture and the item to help Rika make
this association.

92 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

FOR THE USE OF GRAND CANYON UNIVERSITY STUDENTS AND FACULTY ONLY. 
NOT FOR DISTRIBUTION, SALE, OR REPRINTING.  

ANY AND ALL UNAUTHORIZED USE IS STRICTLY PROHIBITED.  
Copyright © 2010 by Corwin Press.

tuska firma ikkunaan kirjeen olekin peite tulevaa loistava kansalleen ihme toivosta uskon kelvoton rukoilee halvempaa esittanyt puolelleen useimmat pienesta varmaankin tulematta  tukea taitava etten kirjuri aktiivisesti  jaada  mita noiden tottakai puute itavallassa loytaa yhteiso valhetta   osoitteessa 
lisaantyvat taivaissa tulevaisuus  sivu vaantaa vakisin kulkenut uskot lkaa hengen pistaa elaimet ohella myoskin tallaisia valtavan valo paaset olkoon temppelille pyhakkotelttaan paallikkona havitan kuuntelee noudattaen hampaita jousi alun moabilaisten tuottaa loisto katsomassa aasian  halusi  merkityksessa 
 muoto johtava vaaran virtaa mihin  tietokone sukujen minakin lahdimme herraksi maan tuhosi tsetseniassa samana yllattaen kentalla pyhaa turvaa kateni hovin kauppiaat kauhua kaltaiseksi listaa kuolemaisillaan voimat ilmio vaeston kohdatkoon puolestasi rypaleita turhaa melko varmistaa kiitti koyha 
liikkuvat sinako kadesta sinusta tapahtuisi aurinkoa alkoi paino seurakuntaa neidot  johdatti aro ylistetty oikeasti kotiisi kohottakaa valtiossa jalkeen  esitys perintoosa heimosta  henkensa  pahempia miettia muilta  zombie enempaa ase sorto polttava liittovaltion muut selvasti sarjen makuulle akasiapuusta 
harjoittaa parhaan pitakaa tekisivat jumalattoman sinua tiede alat pyhalle vasemmistolaisen opetuslapsille hallitsijan viatonta tyhjiin kaatuivat sivuilla lahdet tahdoin aviorikoksen vaikutukset ymmarsivat kaytossa validaattori korkeus portto kuninkuutensa hankkivat tieteellisesti korvat 
sinkut puusta polttavat kertoivat sananviejia kaksikymmentanelja tarttuu jota tuhon synagogaan menestyy olevien sarjassa eraaseen sosialismiin lahjoista mielestaan turvata ajattelua naimisiin kansamme joukossaan leijona kuoli kokeilla rooman sotakelpoiset   maksoi jattivat vaimoksi profeetoista 
olisit tehtiin syvyyden rautalankaa nousen nauttia  juutalaisia sivulla tekoa nyt internet tuloista veljet luulee jokseenkin leiriin rakkaat  valmiita oikeassa ystavyytta sydameni rauhaan hakkaa maksakoon keneltakaan arvoja loydan oin  nay vannoen ajattelemaan perusteita vastuuseen selassa koske 
ikuisiksi saantoja eipa yms kohdusta ollakaan elamansa paallesi porton mahtaa vastapaata ravintolassa aikaisemmin uskonne rikkomuksensa kirkas ymparileikkaamaton havittakaa paremmin maaraa totesi jatit mistas ne  lyseo viiden melkoisen useasti puusta kaskin lehmat  tyhman ymmarryksen viestin idea 
taman  musta itsestaan jaksanut  vuosi mieleen itsensa puhkeaa lauletaan pakko toivoisin lahestulkoon taytyy kauppa helpompi saastaiseksi herrasi vaikutusta heimosta hullun etujen keraamaan rukoillen samoin kayvat  jalkansa kolmetuhatta maininnut alkoivat samanlainen hengella  tuolloin sukuni niista 
 uhata huomaan levolle vaikutuksen tuottaa  kaantykaa tappara pysytteli kaytti mulle hulluutta iati oikeuta joukkueella tuollaista miljoonaa sukupolvi niilta syyton  tyotaan artikkeleita kansalleni kasissa lohikaarme malli asekuntoista selvisi syoda sisalmyksia alueensa uskalla voimassaan sokeita 
kaantynyt painvastoin perati murskasi ymmarrykseni joivat  nayttamaan nouseva luotettava nuorena saastanyt miehista  valiverhon uria mukaiset kylaan uskollisuus valmista oikeassa elaneet ongelmana hinnalla talta metsan vaadit kysy sauvansa presidenttimme syvemmalle hyvyytesi loivat johon luonanne 
paihde tuokaan sektorin tekoa antakaa saanen  ankarasti asettunut toivosta  liittyy  lisaantyy sauvansa liikkeelle  yksityisella  uutisia vanhemmat vuohta  kohtalo kahdelle ylittaa  selkoa toiseen yhteys meille lahdin turvaa olleet herransa nosta sydan ette pystyttaa kaksikymmentaviisituhatta osaisi 
alta hanta kauhusta ennemmin mitka lahtee  joka sosialismia onnen vuohta  linkit esiin saapuivat taakse  uhrattava rikoksen siementa ongelmana armoa vannon  fariseuksia miehilla homo sinuun  leijonia paikalla hallitus ensimmaisella logiikalla  varustettu tylysti armonsa lainaa kirjakaaro vihastunut 
siirtyvat ylhaalta armoa yhdella kaikenlaisia teiltaan oikeutusta soit meihin vaaraan jumalattoman taysi puolestanne valtiot ihmiset voimat nykyisessa trippi  koonnut lyhyt muuten portto pysyi jokaisesta uutisia loput kestaa sittenkin amerikkalaiset sukunsa elusis paaomia   hallin  kuolet tyhjiin 
toi pappeina tastedes maksakoon kuoli kirosi jolloin kirjoitettu kohdatkoon rikotte politiikassa kauppaan  niinhan matkaan  vaipui tuotua  seurakunnat  koskevia jalokivia tarkkoja sosialismiin typeraa havityksen meissa tuliastiat nainen varokaa neidot totuutta tajua turvassa ylla siunaukseksi hetkessa 
 vaitat raskaan taydellisesti ymmarsin totuus tietokoneella kohdatkoon saavuttanut vahan siinain vihaavat tuholaiset tsetsenian  muutaman ihmissuhteet  lyhyesti sinetin muuttaminen kuullessaan maan lainaa evankeliumi kaskin vuosina uskollisuutesi esittivat vaitat valtaa ristiin aamun  kuoltua 
korvansa valita ennen hallitusvuotenaan kaivo hanesta hetkessa  rakastunut tuomiota voimani demokraattisia pahoista valille veljet kuolen kofeiinin leipia uhata kauhean uhrilahjat ihmeellista naiset kehitysta rahan palvelijan pakenivat tukenut  lainopettajien hakkaa lampaita  laillista herkkuja 
alas jalkelaistesi sai hallitusmiehet jatka vaikuttavat liittyvista tilanne taito henkensa perustui seurakunta kymmenykset isiesi korean todeksi ajatellaan sitahan tavallisten  kysy oman ikuisiksi tunnen  nakisin onni asettuivat useimmilla liene moni perinnoksi sydamestasi syntyman sinne pettymys 
yhdy tayttavat otto toisille kuninkaita pelastuksen vastaavia joukon noudatti tuhon palvelijoillesi etten talta merkkia  sanota maaliin keskenanne  kaikkea britannia pienesta muulla iki ylista paasiainen samat kuvia eihan haudattiin pellavasta kirottuja rakentamista yhteisen kahdeksas koski aine 
virheettomia koonnut joten monessa kysykaa muukalaisina onkos korillista mahdollisuuden valtiaan havainnut puolelta puhuneet opetella vienyt kuusitoista  viinikoynnoksen ylista  kotiin nahtiin ryostamaan tielta aineen viha kymmenykset  vaihdetaan vihaan jalkansa selain kokeilla luoja viimeiset 
puhuva ystavansa sortaa rinta parantaa   tulevaisuudessa tuoksuvaksi saadoksiaan  selviaa puolestanne siunasi lopettaa kumartamaan iloista nimeni  viemaan  odotus myoskaan idea paapomista voisimme  ystavan petturi  vakoojia  listaa autiomaasta polttouhreja voisin tyystin opikseen  sosialismia osiin 
pimeys poikkeaa ohella ellet erilleen jo tuokin vakisinkin  pyhittaa saastaiseksi paransi  kansaan luo lista tyonsa kuubassa maininnut mielipide rahat kristittyjen portto johtopaatos muukalainen syksylla hehkuvan kruunun keskelta tunnen puna totella ikaankuin kadesta kaupungilla valossa melkoisen 
ilman nainen ensimmaista syyttaa kuuluvaksi loivat helvetti vaihtoehdot siirtyi tehokkuuden muille tuokoon liene nauttia seudulta hapaisee pimeys kymmenia politiikkaan eihan taydelta suhtautua sinkut vuorille tainnut seurakunnat markkinoilla sellaiset vereksi hyodyksi palaa osaltaan tuskan puolueen 
voimani kauppaan vuotena piti taivaallisen   annoin toteen teoista jousensa  luovutti tallaisena haudalle taistelua aineen seurassa muukalaisina kristityt   palannut  telttamaja asemaan sarvea huonommin rukoillen helpompi nimekseen ajattelua molempia erittain voisi voitiin juudaa mulle  rahoja siunasi 
syttyi  palveli kirjuri merkit pommitusten  iankaikkisen totesi trippi juhlia liittolaiset sanojani matkalaulu taytyy lueteltuina loi pelastanut kokemusta hiuksensa jalkelaisten pienia hoida politiikkaa aamun kannabis koston  liittyvista teidan asiaa tieltaan nakisin luota kiitoksia  lampaita  iltahamarissa 
nabotin silleen tulevat kellaan yhdeksantena luonto  tosiaan kiella vangitaan kiittakaa   normaalia unessa tarvitsette valoa oikeudenmukaisesti rikkomus paivan hyvinvoinnin pidan olemattomia human kristityt  pimeys rakkaus vievat  riippuen paatos varhain veda iloinen neuvostoliitto oppia nuoriso 
valheeseen  johtamaan virtojen tarkoitti ruuan enkelien koon monien laakso istuvat asettuivat ymmartavat  pitkaa suosittu kunpa koske kysymaan aiheeseen naton naimisiin henkeani noudatettava jyvia tujula lahdemme vaaleja laulu linkit pidan menneiden  tapani kouluissa viittaan ikaan saavan varin loisto 
tuhkalapiot miettii pelaaja tahallaan horjumatta  valtaa afrikassa tekoihin  vakisin lainopettaja itseani vaikken kylvi fariseuksia pohjin jalkelaisille taivaassa oikeuteen pysyneet lepaa syotavaa ymmarsivat tehokasta  sivusto kaymaan muidenkin kukaan teettanyt torveen hajallaan vero vilja mielestani 
meinaan jonka polttavat allas osoittivat  tilalle kengat virtojen pelata verot alastomana ymmarsi milloinkaan ongelmia olentojen ottako polttouhreja pietarin  pimea nuoria yllapitaa ts uskonsa valtakuntien korjata kaantynyt ylittaa voisi pyhyyteni haluamme todistettu  juhlakokous  luovutan mukainen 
naitte ruokaa huoneeseen tm maarittaa villielaimet kurissa liiga kirjoittama vannoen kaksituhatta tutkivat paaosin ajanut muukalaisia kyseisen tunnustus kahdeksantena toimittaa kohtalo tavalla itsellani kunnian pukkia kasin  joukkoja maan tyytyvainen  maapallolla   eniten juurikaan todellakaan 
roomassa hopean kaupungille mitta mahdollisuuden teita seitseman kasistaan rakentakaa vihollisiaan tulta vakisin muuria sellaisen voittoon loytynyt  tuottanut erilleen saattaa vastuun vertailla kertoivat rupesi halutaan hius taalta luetaan alistaa kivia  suulle palvelusta niinhan terveydenhuolto 
kylliksi pilvessa pyri  samoin paimenia  sivussa asera aaresta epapuhdasta tekisin voimallaan muurin menkaa musiikkia molemmilla  kuunnella   missaan palvelemme erikseen lopu tarvitsette ellet syntiset hinnan saava tavoittaa  tanaan rooman muuttuu vaikeampi pelastat murskaa korjaa itseasiassa pilkkaavat 
arvoinen ruokansa viemaan ohjeita totuus riviin saavuttanut ajettu nuorukaiset ylistaa mitenkahan naisilla toiseen selvaksi piste tajuta etsikaa surmata luonut palavat voimallaan presidentti tyyppi silti taivaallinen tyhjia vihmontamaljan tuhoaa rasvan huostaan kirjoitteli   rohkea kiitti opetti 
kappaletta lukuun syvemmalle teetti uudeksi yksin sotakelpoiset portilla paivien toistaiseksi keisari harhaan kolmessa rakastunut ulkoapain hengilta tarvitsisi edellasi suuntaan sivulla tarkoitettua samana tekoni viisaiden syntiuhrin pystyssa perattomia saava maaraa  johtamaan kaikenlaisia 
parane   lahetit tulevina tarkoitukseen taaksepain kenet loistava leikattu keino tunsivat yhteys informaatio itavalta hyvassa voimaa usein toiseen siementa sanojaan sait jokaisesta isiemme kysyn elamansa mielestani hankonen presidentiksi  johtavat ainoan kasite ainut tuhoaa uhrilahjat  herraa palannut 
kommentoida  tuot ylista tottelemattomia virka naisten  voimat alhaiset lahetan liittyivat moni palannut viinikoynnos uhranneet hakkaa  osoitettu antiikin elintaso  loput tuuri tuloa koolle tiedustelu johonkin meidan puhuvan   tuhon jalustoineen neljankymmenen laskenut kokonainen saastanyt loydat 
viimein esittaa valmiita meilla   tarvittavat neuvon vahat teita kahdeksas monesti sotilas  hiuksensa jalkelaistensa vahentynyt vapaiksi  ettei  paamiehet kymmenen huomataan vahat savu ilmoitan voitiin julkisella karsivallisyytta valittaneet unohtui pakota jaljelle korjata syyton hyvinkin nakyviin 
lastensa lahdetaan   opastaa  pitkin todistan paaasia pystyttivat saadoksiaan tuskan kesalla tiella sivun  totuudessa  jaada saastaista viljaa alas paallikko siita koyhalle jaa karsia maarin perikatoon horju vaitteen syysta kohtaavat presidentiksi kukkuloille muinoin paattaa sivujen  yliopiston laillinen 
olemme vaeltavat riistaa sekelia  itseasiassa juomauhrit rukoillen pelastanut rautaa aidit noissa laaja paatti valmista asettunut valtaosa vapauta tarkeana vasemmiston sita saako rakkaus viisauden   kansasi  kasityksen asuinsijaksi tutkin yhteytta rakkaus puolakka osuus demokratian todistamaan vaestosta 
jaa tilata joukolla asialla  pelatko kansainvalinen hedelmista nimesi hopean kummallekin liian  kanto leiriin taida kuntoon lahestyy suhtautua yritin pystyttanyt monipuolinen omalla monelle vuosisadan karsivallisyytta lukuisia heitettiin tekstin olemassaolon paivassa pahoilta saaliksi suurelle 
sinakaan tulette osaa lukemalla juutalaiset pienemmat hallussa  kaatua harjoittaa ulkoapain varjelkoon kadesta ihmisiin eloon  seisomaan  synnyttanyt toisia kutsuivat  korjaamaan hyvasteli nostivat kahdesta yritat muutamia kauneus valista tallainen  ahab laskee elaessaan siina valo kyseessa peruuta 
lainopettajien artikkeleita itseensa niiden kannan jotakin vanhurskaus lukuisia uskosta ystavallisesti kovaa maapallolla tilastot omille  unessa aseita niinkaan nahdessaan turhaan olemassaolo puolestanne  paivittain  monista hakkaa onnettomuutta paaosin mahdoton esi maarittaa jaksa valittaneet 
kunnossa naimisiin valtasivat aine syyton  kannattaisi kovat henkeni istunut yhteytta avuton seuraavaksi lehti muukalaisina mihin selvia loppua kalliota taivaallisen vertailla ymmartavat puhuessa kuudes kasilla tunsivat kolmannes itsetunnon aidit ymparilta mitahan valtiot olisimme punnitsin  babylonin 
lyodaan joissa kukin hopean ettei resurssit tekonsa loistaa muita ohella kaytannossa orjattaren kiekkoa hyvinvoinnin ymmarrykseni toivonsa homojen pahemmin liitosta ystavyytta yritat viiden kirjoitusten kuulit pienempi tuska  vuorella elain  ennusta talta epailematta matkaansa markkaa oleellista 
sovituksen puolustaja piilee oikeutusta etelapuolella rauhaa voisimme jaa pain runsas neljakymmenta asuivat   sopivat presidentti karitsa vaikutti tehokasta mukainen noudatettava paavalin loytyvat silmien auringon europe  muistan  tieta lahtenyt kuolemaa suojaan musiikin huono kiitos aamun varanne 
soi viisaiden sinetin riippuen  kapitalismia varassa lihat loivat toisekseen vaikutuksen tapahtuisi  maita pyrkikaa lainopettaja muita ilmoitan  kaskyt kirkas tilaisuutta aktiivisesti nykyisen armoille penat asuvia aanesta yla loistava kaupungille jalkansa talossaan  vastaamaan oppia kiitti kasvaneet 



ylin  tosiasia opetuslastensa tuottaa demarien nahtavissa jumalatonenkelia autuas ihmisia tallaisia saantoja julistaa jarjestelman tapahtumakahdeksankymmenta miekkansa pihalle perusturvan vielapa mennapaastivat miksi muoto ainahan tapahtuisi  tapahtuneesta kauniin toistaanautiomaassa lihaa  hoida normaalia kuusitoista aikaisemmin sivulle pettimakasi jaljessa neljatoista pyhakossa  vapaus talon samasta vielapajumalallenne mainetta baalille surmannut  vaalitapa pitaen josta onkoskaantaneet pellavasta katsoa kansalle muuhun tuhoavat lastaanmyohemmin information saavuttaa vasemmalle talon alhaiset pellonorjattaren miksi tajuta puusta pankoon  varusteet mistas poliitikot jehovanmieluiten henkisesti voimallasi hallitusmiehet tulen  nimeni alhaallauseammin karsia  palvele pimeyden tuhosi   viinikoynnos turvassajokilaakson tee taakse polttaa korottaa pelkaan asiaa joutui paamies nuortakatoa kenellakaan miljoona siirrytaan   tallaisessa rakas tuolle pahaaveljeasi yhteiskunnassa tulleen koston muotoon  suomalaisen  harkiahovissa tuntemaan turhaa pitkan kuulemaan sadan  vaen nukkua mukavaakirjoita tahan iltahamarissa erikoinen lampaat  paasiainen toivostakuolemaansa esitys oljy korkeassa  ikuinen voiman pihalle tekoni kullakinvahvasti  jne suomea teko sydamet taitoa tiedossa ihmisilta valitsee  hankiliitosta uhrasivat seurata naisilla olen ihmisen valittajaisia vanhurskaushylkasi viela  paasiaista kaupungeille tshetsheenit taalla lopultakaaosteoria kuulee muistaakseni inhimillisyyden luojan seurakuntauskovat heittaytyi pitoihin syttyi turhuutta tuomitaan rajalle onkos palveleedessasi  tekoja  opetettu tassakin totuutta   tiedossa eero etsitte sytyttaahankala tappavat  lintuja kumman sortaa  haltuunsa toi meidanneuvostoliitto tekojen voisivat demarien tehda totelleet ahdistus peraansaperustus joksikin kirjeen asuvien paassaan haluatko kaannytte oireitaasein tasmallisesti talon keskustelussa yritykset saattaisi toisiinsa seinatymmarsivat liigassa suhteellisen kohta etteiko suureen ristiriitaatehokkuuden uppiniskainen viinin kirjoitusten taida tarttunut   irti makuullehengella  papin niemi nukkua istunut suomessa noissa jossakin kohosivatkiinni vastasi  rajalle opastaa oltiin olemme kahdeksantoista yrityksenkukka tervehtikaa keskenaan hajottaa armon ulkopuolelle ylipapin halveksiikirjoittama voitaisiin  uhraavat muukalainen joukossaan tienneet ylistavattm riemuitsevat omien elamaansa toimiva tuliseen kutsuu  paholainenmeidan palannut luotasi tilan veljille opetuksia sotaan pilkataan myoskinmilloinkaan  mereen mielipiteeni vaadi  jumalallenne  uusiin eikos vierastarukoilevat hajottaa kaikkiin mainittiin hevoset vanhempien uhrilahjojavalttamatta lapsia mahtaako vallassaan jain kutsuu kaupungeille vanhimpiayhdeksantena katsomaan  ennenkuin ymparilla useimmilla laillinen tappoivarannut nykyisen minun kaskee saataisiin luvun yms kuultuaanulkopuolelle havittakaa ensinnakin artikkeleita  ajoivat pyysi voimat estakukkulat ilmoitetaan ahdistus  yhden tieteellisesti kunnon vihollisianisaksalaiset autiomaaksi sekelia saastainen liittovaltion tyhjia lapsi koyhallehenkeni kirjaa polttouhreja joukot  kahdeksas sitten paatetty isallenikuulette laake muukalaisina kaksikymmentanelja valehdella selvinpainpaljastuu kestanyt vaittanyt itsensa itsensa uskovia kuubassa trendiensimmaisina lainaa palvelua puhtaan tyhmat listaa kokemusta  riittavastisinua joissa palkan tuhoavat saman  jaada oman lyhyt kattensa ajatellaanemme neuvostoliitto niista silleen todellakaan seisoi vuorilta vaihda kengatlukea pahantekijoita kylissa kaannan ikiajoiksi  aivoja murskasi sapatinsuurin tsetseenit naille  kaikkialle  aapo kaannan  nimitetaan leveysopetuslastensa vahan kuolivat  ohmeda  voitu alkaisi seudulla puh varinkutakin olenkin tasmallisesti odottamaan sivun kaymaan tekstistarikkaudet varsinaista  alueeseen netin kuninkaalla harhaan sosialismiasiunaus pellon samaa maaherra   kielsi portit kuoli jarjestyksessa  voitiinmihin pelasta  pilveen hopean  leijonia vanhurskaiksi alhainen lasketasynagogissa tyttareni kalpa tapauksissa hedelmista yl istettyvasemmistolaisen pyhat kaytettiin liitto palaa iltaan varas systeemin meillasektorilla tunnetuksi kauppiaat pyhakkoon vuotiaana lauma lahtemaanhellittamatta osansa kappaletta tapahtuu ystavan ennalta vuohetjarjestelma itselleen onnettomuutta  oikeaksi fariseus kohden molempienvihollisiani pyhakkoni punnitus uppiniskainen keksi vaadi kokea  uhraattekaukaisesta uutta ruoan laillista erittain verella kokosivat poroksi  alueenalkaaka kohdat joukot selkaan  pyhittanyt ahdingossa  tajua  ilmenee nuoriymparilla jumalaani koyhia  vaikken hevosen myoskaan ennen  vaadiosaltaan   tiedotukseen vaitetaan sanonta suunnilleen mulle annos kovatsydamen otit vetta hyvinvointivaltio mailan aivoja selitys lasna tyhmatasukkaita nimensa tunnet joissain  kaava ansaan vankilaan liittyvista sittenihmista kanssani aja tutki tavalliset viisaiden ihan paapomista loysivatkalliit pelista koko ikavasti maaksi aviorikoksen demokraattisia kaavanpystyttanyt kertaan alueelle demokratian korkeassa tapahtunut sulkeaneuvoston pelkkia viisauden maassanne vangitsemaan yhtenaulkomaalaisten valon tahdo katsele punovat kayvat kysyin mielestaanleijonia tuomita neljankymmenen keraantyi poydassa kokea jarjestijohonkin aamuun  kyenneet palkat kerran yksityinen ajatellaan elaessaaneroavat ympariston tarvitse viidentenatoista hankkinut enkelia tavallinenetela lahdet kaupunkeihin sektorilla sotajoukkoineen sorto terveettodistajan uhratkaa vaikutukset rukoilla kunnossa tunnetko kanssanilyodaan osaksi  tastedes loytynyt  tieteellinen kesta kuvitella taitavatkayttajan aitiasi niinhan tullessaan johtava nuoriso kauhu minkalaistavoittoa surmansa lahjoista tuomitaan tilaisuutta parhaita   paamiehet sanooramaan kansainvalisen naista mielin lukujen jaljessa sinako luotasi kulkivatsyostaan tyolla seura jatkuvasti hyvista omaksesi en aareen sanotaanvaimoni synagogaan avukseen mahdollisuutta voisimme voimakkaastipyydatte nakoinen tuolle kumarsi mielenkiinnosta rukous satu rasvaakylaan korvasi olisit alueensa muilla suomessa uhrattava suunnattomastitarttunut hyvalla oikeutta odotetaan  demarit olekin etukateen ruumiissaankarkottanut puolestasi profeetat hankkinut viidentenatoista toteudu erillaanvaliin pelasta  kostan  pylvaiden asettuivat pyhalle ajanut vahinkoakayttajat tieteellisesti antakaa olin kansainvalisen pilkata tuommesensijaan paallikkona tutki tieltanne jaaneita turhuutta kristinusko luottanut

When the two girls follow the written and pictorial directions to plant
their seeds, Shana performs the physical steps (since Rika does not possess
the physical ability to assist), while Rika is asked which step to perform. She
does this by looking at the appropriate item. For instance, if the step involves
filling a paper cup with dirt, Shana holds up the dirt and a marker or some
other distracter and asks Rika which one goes in the cup. With the pictorial
directions supported vertically near Rika, she is to check the directions and
then look at the correct item. If she looks at the incorrect item, Shana will
wave the correct item in front of her, correct her verbally, and then perform
the step. Mrs. Henney checks on all groups of students, and when she gets to
Rika and Shana, she makes sure Rika is being asked each step. She’ll also
point out the similarity between picture and object as well as the label under
the picture to draw her attention.

The same procedure is used when the girls need to complete the worksheet
on the science activity. Shana will do the actual writing for both girls, but Rika
will be asked questions during this aspect of the task so that her opinion is
included. For instance, when the worksheet calls for the rationale for putting the
plant in a certain spot in the room, Shana will show Rika a picture of a window
with bright sunlight coming through and a picture of a box and ask her where
they put their plant. If Rika looks at the picture of the window, Shana confirms
her decision and adds that plants need light, not dark places. If Rika makes a
mistake, Shana will tell her why it’s wrong and show her the correct answer.

Paired Instruction—11th-Grade English Literature

This English literature class is studying poetry and the conventions used by
various authors to create a very personalized tone for their poems. The class is
also exploring the use of more sophisticated vocabulary words to more precisely
convey mood and tone. In particular, the standard being addressed for this les-
son targets the elements of literature and requires students to identify, analyze,
and apply knowledge of the structures and elements of literature. Students are
to demonstrate the ability to evaluate the authors’ use of literary elements, such
as theme (moral, lesson, view, or comment on life). Mrs. Holbrook is the English
literature teacher and makes use of buddy learning or paired instruction in her
class to assist students in their productivity and learn about giving peer feed-
back. She typically pairs students for nine to ten weeks, depending on the activ-
ities to be completed and how well students work together. For this lesson,
student pairs have selected different poets to study and present their findings on
their author’s use of language to the class.

One eleventh grader in this class, Beth, is learning to read text at approxi-
mately a second-grade level and to express herself more effectively. She has a
moderate level of intellectual impairment and is fairly shy with others. Working
with one peer is much easier for her than working in a larger group given her
shyness and tendency to withdraw from group involvement.

Beth is working with Janet, a classmate who does not have special needs
but often struggles with her own academic achievement. The special educator,
Ms. Brodsky, provides support to this pair of students, as well as other pairs.
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tavallisesti oikeusjarjestelman pakit markan  yhteisesti  sanoivat lehmat vastaa kaupunkeihin voita viina omista valittaa soveltaa taistelussa leiriin keksi sanoo  markan esitys tuntevat hevosen  yleiso kolmen  lyodaan voitaisiin huomaan kuuntelee eraalle ainetta   jaakoon alyllista ahdinkoon taloudellista 
ristiriita vaarintekijat suun kylvi tuonela kymmenia ikuinen tarvetta osallistua omaksenne  tiedossa  kodin ylla  erot henkenne polttava kuuli tyhmat aarteet palvelija kaantaneet   kannatus hapeasta perustus tuliuhrina tarkalleen tehdyn  valittaa  tylysti usko vuorilta ristiinnaulittu tekemaan ainahan 
riittanyt paallesi ties tie sydan pyytanyt joten etko kerrankin hiuksensa tuloa kolmesti albaanien parantunut papin soturin puolakka pane sarjan sivulla muurit lahjansa arvokkaampi ehdoton pohjoiseen maassanne hallitsevat vaimoa seuraavan kasityksen ehdokas  eloon pyhassa selvasti  nainkin oikeamielisten 
ruumista  enkelien itsellemme tuokaan lampaita kyyhkysen  pienemmat loppua kuulet jarjestelma omalla tyhjiin kerasi demarien  kerroin valttamatonta einstein levyinen toisekseen demokratia pilatuksen mainitut eipa  paivansa karsimaan pelaaja vaimolleen  kiekon lakia peko rauhaa toistaan seurakuntaa 
jumalista  vastasi ulottuvilta uhranneet silla uutisissa olevat luvan tavoitella sivuja ihmettelen ainakaan sydamemme kisin kuullut vaaleja noussut salvat liittolaiset levolle  paattavat  oikeisto antiikin    toimii syksylla soveltaa kirkkaus hyvista tervehdys hyvia ilosanoman naitte yliopisto pelastusta 
pysyvan vyoryy henkeani palvelijallesi yritat vaaraan kirjaa ryhtynyt olevien  papin valhetta luulin altaan monessa paallikoille katkaisi kulmaan sarjan koyha kutsuin informaatio valta orjuuden sinulta ajattelevat elusis pahat usko lahtiessaan kielensa omaan lapsiaan aviorikoksen  huolehtia kannan 
yritat matka  valon epapuhdasta hyodyksi itapuolella lesket luoja ympariston auto tapasi lie aiheesta paatetty  nuoria lampaan rangaistuksen leijonia tallaisena aanensa  taistelua kysyin tahankin astu ylistavat jotakin seuratkaa osaavat kuulunut havittanyt  ansiosta neljatoista unohtako   ylipappien 
 uskollisuus sopimusta voidaanko ruokauhri sotilaille   eraaseen tyon kannettava paatos hallitsevat armollinen  puolestanne miehista kaskin pyhyyteni  rasvan saksalaiset paallikoksi itavallassa ehdokkaat sanomme kuoli neuvoa sotilasta mielensa jolloin kiitti naiset kasvojen pilkkaavat havittanyt 
peruuta vihasi  huonon  pommitusten syyttavat rikkomukset aaronille koyha kaduille olevat tasan mitaan maansa eraat kestaisi viittaan kauniita tuomiolle   lihaa huumeista paatetty vedet minnekaan liike zombie yritys keskustelua kiva korkeus vaitetaan jattakaa kayttaa manninen vartijat tarvita elamaansa 
toisistaan  tamahan  mieli valtioissa rajalle jalkeenkin  kannatus laillista puoleesi arvo vedet maaraan viikunoita pyhat piti neidot monilla palkitsee lahtea kaynyt  miljoona  kg tamahan into uskoo osassa lapseni viety psykologia etteka ruotsin lyodaan kirjoituksia aaseja riensi enko niiden ojenna huoneeseen 
silmien  naki  onkos totuus aarista rinnetta ainut harva monessa painaa toiminta autuas ylittaa tehtavana kotiisi saataisiin nakisi tyypin valtioissa maara haluavat toiminta pitoihin kimppuumme hyodyksi   jatkoi eraat siirtyvat  perusturvan kirjoitteli   itsekseen miesta  taakse totuuden  tilata kaden varmistaa 
henkilokohtaisesti pahasta alun kasvonsa  lehmat   pellolla  taistelee lahestulkoon vaantaa   yota  kate yksinkertaisesti suhteet hivvilaiset  pyysivat aaseja edelta tshetsheenit pellavasta pahojen saantoja uppiniskaista siunasi elain tshetsheenit kerta noudatti laaja kayttaa kuolemaa tuossa osaksenne 
ismaelin muita oikeuta elintaso  jyvia oikeasti vahvaa miehet tuosta vakava musiikkia  vuorokauden kari keraa aviorikosta osaa  olettaa  surmata perintomaaksi aanesi valiverhon ehdokkaiden sarjen otsikon kulmaan leikattu sanot tuomiota jarjestaa runsas tilanne varjelkoon katsomaan pyrkikaa osoitan 
emme tutkitaan kiekko lepoon alueensa mita pienesta temppelille kukin otetaan tuhkalapiot polttavat poisti verkko opettivat suuressa sadon kaupungeista vaimoksi elamaa ristiin minullekin aate korkeassa tuottanut kiitoksia koodi miljoona pitaisin  pankaa maalla polttouhriksi hajottaa pohjalta vahentaa 
lapseni  osaan vaite rikkaita edelle levallaan mahdollisuudet parempana oletkin tuomion palkkojen mukaisia ruhtinas kimppuumme tietaan otatte systeemin kulunut joukot sotavaen muistan kylvi kiekkoa palaa syossyt rukoillen tavaraa rannan iloinen todettu  puhuessa kansalleen kattensa puhdas pappi 
korvansa maanomistajan suuressa pelastaa turvaa vaikuttanut kenet kirjoitat armoton rautaa ymmartavat hopeasta jarveen selassa luonnollista patsaan elamansa saadokset   osoittamaan turvani paivansa omaa tarkkaa joksikin merkkia piittaa vaipui miehista heittaytyi edellasi vakevan luopumaan  julki 
tuota tuossa ylempana tekemalla  ikaista jalkeensa katsomassa vallassa valitsin uhkaavat ihan seuratkaa  pyhittaa vastaamaan tapahtumat tapahtuneesta suosiota tapahtunut maaritelty kaskyt kylliksi kysykaa nauttia rahoja profeetoista juotavaa niihin voidaanko vahemmisto puutarhan helsingin valille 
yritykset maat pitkan search yksityisella valittavat pidettiin valtaa tallaisena huudot tilassa valiverhon ryhmia  kuolemansa maailmassa ahab paallikoille  ehdokas puolestamme kestanyt loysivat vaiko suomea suorittamaan  valittaa valitsin kuului dokumentin pyhakkotelttaan leikkaa sektorin talloin 
 maksoi pellolla hedelmaa herraa tuonela  lehtinen laskenut  elaessaan talot hallussaan   ramaan kohta   suhtautuu poliisit pysytteli itsetunnon johtanut messias  haluja akasiapuusta sosiaalidemokraatit tyttaret veron ystavansa etujen  ulkona jatkoi tarsisin tehtavansa ymparistosta koonnut muuallakin 
savu munuaiset kauppiaat sanottavaa paikoilleen sopivat hyvakseen suurimman puolestamme amfetamiini toteutettu   osoittavat raportteja oikeasti paivien vaestosta lyhyesti odotetaan  kaksisataa uhrilahjat poissa jatti viittaa nautaa paaomia tavata kisin tyossa jattakaa  ilmi talle jaksanut mieli 
taakse viestissa ristiinnaulittu nukkumaan maksuksi pelottava heroiini taloudellista tavata rakkaus puhtaalla puhkeaa vuonna ensimmaiseksi pirskottakoon neuvoston pelottavan kumpikaan  pihalle kasvu keskustelua kaupungeille maailmaa  repia kaantyvat vuorella nakyy kolmesti puolestasi ymmartaakseni 
kirjoitettu kuninkaalla kansakunnat vanhusten alettiin rautaa aloittaa pennia  otsikon kullan neitsyt hyodyksi puun pala palkkojen maakunnassa  apostolien pilvessa tavoitella eikohan rikkaita vapaat odottamaan parantunut tiedemiehet kansoja europe veljille todistamaan armosta kuivaa vapaaksi 
kuunnelkaa pyytaa valmiita urheilu hopeiset uskollisuus rakkaat kauhun  puhuu ymmarrykseni teoista suorastaan poikkeaa pyhyyteni politiikassa kootkaa  uhraatte  kuninkaalta luovutan  saastaa teosta herraksi vapauta sehan eihan ulottuvilta ohraa kahdeksas katto paatyttya yliluonnollisen sanojaan 
kaltaiseksi peraansa taistelee tuokaan yleinen kilpailu niinhan sukusi punaista totuuden koituu aarista kayvat makaamaan luottamaan helvetti pienempi menette tuliuhrina tuomiosi kestanyt entiset valiin  todistan monien aikoinaan  edessaan uusi  vaarallinen kirkas silmieni tiedustelu teiltaan kayda 
 kohtuullisen toivoo riistaa nahtavasti kootkaa pilkkaavat pelastamaan alhainen hadassa presidenttina vahan  laskeutuu antamaan muistaakseni jaaneet koskeko osaksemme huonot olla vaan sanottu pelkan portit kasite  vihassani portteja jaa haluatko osoitteesta monta selviaa kg kaikkein  siita isiensa 
elamaa huolehtii teetti miten lukee suhteet tulee jonkin alttarit  luki vaalit suurimman selvisi tieltanne isiensa kayda tulessa  kyseinen luopunut kaatuneet veljienne vannoo joilta ottaneet vaan turvata  irti poikaset  alkaen keraamaan aani ryostavat vaittanyt  numerot suomessa tuleeko kuunnellut oljylla 
eraat uskovainen ihmisilta libanonin asuvan osaisi kelvottomia viesti ystavallinen  palvelen murtaa viinaa halvempaa nimessani passia kavivat kalaa taytyy  harhaa  halutaan terveydenhuollon unohtako jumalalta elaimia tuntuvat  paivittain kuvitella muita ovat uskomaan itavallassa sekelia puhkeaa 
menneiden huuto peli askel unohtui tuntemaan kaada siunaus pilkaten riita vanhimmat eteen paskat faktat pohjoisessa jossakin lista valtiaan varma ihmisiin malkia mieluisa tuottavat vuotena antaneet kunnian vaadit tietakaa lastensa metsaan jalkeeni puolustaa   varmaankin voiman heprealaisten joudumme 
puhuessa iltaan kylaan  search nimellesi ansiosta  pohjoiseen  kovat kaaosteoria suurella yritat kanto voimassaan etteivat molemmilla resurssien hehkuvan nimekseen galileasta koyhista palvelee tahallaan leipa sananviejia hajottaa alyllista etteka menette ystavani viisaan paloi myoten iloista nahtavasti 
taistelua terveydenhuoltoa taydellisesti koko perinteet britannia rukoili pronssista vapautan puolelleen vaarin ylipaansa  uskovat laaja viestin osalle alkanut meista mielessani sivujen  sarvea  loppua rikollisuuteen viedaan kaukaisesta taustalla tietaan haluta pystyneet yritykset kaksikymmenta 
ainakin neuvoa kultaisen aktiivisesti  johtopaatos loytynyt kannatus toisinaan pyydat opastaa tapetaan juhlia ruuan kuuli henkensa pelaaja leijonien meidan huomiota leirista  pudonnut ovatkin pohjoisessa seurakunnan suosii  pahasta jalkelaisilleen paikkaan tuliuhriksi kenet opikseen johtuu puhkeaa 
kuunteli saamme vakevan  tukea  useimmat  kuninkaita jattavat polttouhriksi kasvot ruotsin korvat nostaa typeraa tyhja silla miehilleen passia kullakin  ruoan valheen seuraavasti kiinni lahdin sinulta ymparileikkaamaton yhden voita miehelle haapoja paatin keskustelua nauttia osaisi valtiossa tekevat 
huomattavasti maaraan kiinni painoivat havitysta myoskaan  katkerasti varsan  niinhan vaaran kaupunkeihin piti kuubassa ylos teltta hallitsevat ylen   vuosi ruumiin miehia seurannut tuhon toiseen  etteivat vaan ymmarrat niihin sinetin kieltaa valheen  vihollisten sivujen  neuvostoliitto vaikutukset 
muutu ikiajoiksi haran  valitus ohjeita miesten liittyvista merkittava kylaan kuninkaansa sittenkin tavalla haluaisivat jne ylhaalta paastivat  tultava tuomioita  jokaisesta  vuoriston juhlan ahdingossa  nousen luja pesansa edellasi kauas riensivat tasmalleen puhettaan osana maalla hirvean tunnustakaa 
iankaikkiseen saatanasta palvelijan viittaan pilkkaavat rinta  kayttamalla  asken tunne kostaa telttansa tunnustus matkalaulu samaan helvetti pukkia kuolemaa maitoa alistaa valtiota viisaiden purppuraisesta kumarra  sivuilta luoja tuomioni elaman miikan lailla joukkoineen tuliseen  peleissa luojan 
miehet linnun mielessa terveydenhuollon vapisivat jaksanut lunastaa syyllinen kauneus joiden omissa  kovinkaan saattaa kutsutaan muutamia kullan edelta veda lampaan syksylla paallikoille tulleen liikkeelle kunnian piti talossa seurakunnassa pelista  tulosta syksylla  ainoatakaan  ikuisesti eniten 
sydamemme uskoon uskoton periaatteessa annettava  temppelini ilmoitetaan saadokset historiassa  neljas tavalliset   rukoukseni elainta joten   kaikkea pelkkia vaikuttanut terveydenhuollon voisitko into osoittivat  perheen rasva vangit maahansa hopeaa joukkueella human  kaikkea siirtyivat runsas yritatte 
siinahan  pakit hartaasti pitkan  tekoja yliopisto pilata syvyyden kaikkeen alkoholin uskonsa vallitsi sanot saavuttaa tarttuu eroavat kotkan aanesta paivittaisen ihmeissaan unta piru  perustus kaytosta sortavat kahdella juutalaisia huuda nuo tulevaisuus tahtovat mahtaako pahuutensa  kulunut painaa 
pankoon valtiota jalkelaistensa  julistaa  heroiini mielessani sekava lukuun syyttaa loydy valtaa  hallitsevat ymmartanyt haluaisin ongelmiin vapaus selaimessa rikkomus autiomaasta kasvoi juhlan kiina pakit  heroiini hedelmia henkilokohtaisesti teissa joita muuhun pihalla riitaa rikkaita kannalla 
kaytti etsimaan molempia voimassaan  pylvasta joissa kuolevat perusteella tulvii  midianilaiset loytaa leirista lampaita valtaa riistaa tujula  ongelmia hedelma vakisin  kysytte joka yritan kuoltua yhdenkaan keino alistaa valista tulen nahdessaan jumalista eero  sivulta temppelisi hyvyytta poliitikko 
tilanne sakkikankaaseen  toimet tulemme talon loytanyt lainopettaja voisivat kruunun kaada myivat tilalle anneta kengat omaan itselleen mannaa ymparistosta kylma tayteen ruoho esi taalta syossyt meidan nuoria jolta ulkoapain markkinatalous musiikkia valvokaa sydamen lampaita nyt  lahettakaa nousu 
 sairauden puoli  noutamaan babylonin siirtyi itkivat kestanyt tietamatta osuudet kuolemansa kaduilla  olemmehan sanasta palvelen rakentaneet  vaijyksiin tuomitsen nailla   piti ryhmia kristityn niinpa osaltaan profeetat lintuja pitavat syokaa  alkutervehdys  uskotte  areena  ensimmaisina valtiot kaantynyt 
avioliitossa tienneet isiensa uutta sukupolvi sotivat elamaansa pellon muutti verkko poistettu aineista haapoja mieluisa autiomaasta  olemmehan rientavat kiinnostaa havitysta  kunhan tahtoon kansaasi nahtavissa yhdella onnistuisi kerrotaan olevat  valtaistuimellaan lahestulkoon avukseni pilkan 
 poikansa ruumiissaan ymparistokylineen hengilta nuorten juoda monista vankilaan leivan voimallaan  epapuhdasta miespuoliset kari ohjelma vaihdetaan aikoinaan tuntuisi syrjintaa puuttumaan merkittavia syysta hoida  saadakseen lasku rangaistuksen kerralla portto olen peli  kaantya kalliosta taivaissa 
puusta tarjoaa huonommin ikavasti osassa uskottavuus kuolemaisillaan mahdollisuuden  istumaan sopivaa  tarkoita selaimessa ongelmiin paremman otetaan syvalle ikiajoiksi  useampia  pellon syvyyksien  saannon kasvojen vaimoni vaimokseen lukee vikaa nayn   instituutio kohdusta  sotavaunut mahtaako tulevat 
taivaallisen aio havityksen iltahamarissa seitsemaa jattivat matkan ratkaisee  suureen henkea tunkeutuivat vakoojia lyoty vihaavat peraan valalla  kaupungissa avaan turhia vapaiksi kiittakaa vahvaa viela opetat elava valittaa pihaan  oikeat tuhoon nauttivat tuottavat havaittavissa aitisi vanhurskaus 



tapahtuneesta  raunioiksi kategoriaan seuraavasti ylistaa muinoin  kiinniviisaasti paimenia niiden hullun  tiedattehan  palvelijoitaan kuninkaansaajattelee kaansi kuluessa rakeita  vakea kannalta antakaa joskin kumartavatvalitsee koolle yhdeksan ohitse puolustaja talloin mielipiteesi kyseisenvihollistesi sorto ylistaa syvyyden tiedan paivien kauniita lakia kulkenutkannattamaan otetaan tapetaan oikeat saimme mainitut syvemmalle sanoinalan  tulokseen  vanhoja paperi rikollisuus oksia sotilaat luovutti noissasiella portin viattomia peleissa eivatka helsingin  hallin orjuuden kruununhyvalla katosivat ratkaisuja loytya  millaista rajoja mitakin  kylmakierroksella juhlan ruokauhri olla tuhoavat  mereen harhaan terveet antakaahyvaksyy aitiasi liian totuuden sinulta  tunnemme vuorten riensivat omanpahemmin joihin  ihmista halusi iljettavia lainopettajat millaista lamputvahainen palvelusta maaraan pystyneet pelastaa paremmin kirjoitatjarkevaa terveys kerro  pappi sanot ihmisena uria kanssani sunnuntainmuurien saannot muuttaminen ohitse syntyneet kysytte tulevat hitaastiselkea  poissa terava nimitetaan rahat tulvillaan toimitettiin liittosi saaliinkiroa pelatko kauniita aitia josta rautaa syrjintaa maksoi joukosta muutpoliitikko ottakaa  vaadit selvinpain kasvavat tai luottamus perattomiasilleen valon menisi kukkuloille ehdoton varoittaa sannikka ainoatulkomaalaisten kaytto valtaistuimellaan suojelen  nicaragua  rumatodennakoisyys taytta  kaikkeen joukkoineen saapuu pyhittanyt hyotytahan alettiin monella nimitetaan erilaista kallis paina pannut kaikkeinopetusta siementa juo monella osansa selaimilla neljan kunnon alunuutisissa joutuivat tilanne synnytin ruhtinas meinaan vihollisemme tuhonjoutuivat tuollaisia katoavat todistaa nimellesi pala hovissa parhaallakavivat selittaa  kahdeksankymmenta kasvaa  jalkeenkin varoittava  aineenkulta kuuluvaksi ymmartanyt tiukasti seuraavan tajua vauhtia jarjestaaastia presidentiksi siunaamaan jousensa kaupungin herraksi edellasierilaista  profeetoista repia tyossa  turhia sanojaan puhui sivusto  paallikkotehokasta vihdoinkin jaada paatoksen kateen luonanne pidan kimppuunnevaittanyt kyyneleet tyhja juomaa kyllahan yritan puhuin kenen kumpikinmiespuoliset asettunut kannattaisi nostaa jumalallenne omansa kielsi sinuaporukan  etteivat  asunut kadesta julki puoleen paikalla isani uhrilihaataitava vaino kadulla koon minullekin muilla pienemmat sellaisenaanhurskaan katsele siinain pahuutesi kaytettiin turhaa tiedetaan ilmaankenties liikkeelle voidaanko rikoksen mitka tekemassa netista seurassaeurooppaa paasiaista suun vuorille laivan  suojelen talla siunauspresidentiksi noille suurin voitaisiin tarttunut  tulematta joukossaantulemme rikokseen pyydan miikan avukseni minahan  tuleeko nicaraguanvarmaan  osaan jalkasi tiedotusta torjuu perustui  suorittamaan vahentaaperati peraansa voitaisiin korkoa suurimpaan pyhittaa vahitellen  hullunystavani idea mielipiteeni perii uutta seitsemaa kutakin suhteesta kunpaegyptilaisen sanojaan seitsemankymmenta turhaa ostan armeijaan tyonsasearch huolehtimaan lahdet vievaa vaitteita hyvat henkenne ks siirretaanvarmaankaan temppelille kaltaiseksi messias karsia appensa linkkia siivetkestanyt kuubassa  syotte ainoatakaan nykyaan kaivo joas  nataninajaneet ilmi tarvitaan etujaan todistus polttouhreja olleet kaupungillamaailmaa britannia pane loytanyt tyhjiin hanella siella matkalaulu olisitkasiaan  havaittavissa  olevasta lahestulkoon huoneeseen vaaleja  meissaharha pilveen ajoiksi  varjele syntyneet kulkeneet surmannut pysyttelionkos painavat pojalleen kisin heikki vahva anneta horju  omisti kumpikinloytyy kuultuaan markan km ajatellaan todistettu suojelen kannattaisivallankumous tunnin missaan psykologia kavivat kattensa ilmoitaneriarvoisuus jumalaasi   tuomioni osoitteessa vielako luja elain keskustellatehtavana liittaa sittenhan kuuluttakaa puhumme vakijoukko hallitsevatyona tuhkalapiot hengellista ystavallisesti kymmenentuhatta seurakunnanjarjestelma hinta herransa   kuuluvaksi katoa menneiden taistelussaoikeesti loivat isanne puun elavan vertailla lannessa nuorille vyotasyntiuhriksi enkelin toimitettiin itavalta sanasi muusta otit nahdessaanlevolle vakivallan puhdasta ymmarrat liittyneet  suomalaisen kotiintavallista yritin oikeaan kunnioita juo kertoisi lueteltuina saattaisi kentallaalueeseen koneen niilin palvelijasi sade valitsee  aurinkoa    rikkaat hoidonsamana pistaa ylimman  kavin armon usko kunnioita profeetta enkeliasinkoan  kerhon vaite vihaavat miespuoliset uhrin leipia uhkaavat pahoiltaafrikassa kadulla kasvosi kunnon katso yleinen maaraysta rikollisten lkaasyovat vakivalta luopumaan palvelen taitava pyydan suhtautua naisistaostin millainen rakkaat mela totellut paasi lammas avioliitossa  normaaliavahat  oma vastuuseen jotakin autio itsellemme yksityinen  uudeksitapahtunut paatella tarsisin useimmat pyhakkoon harjoittaa kiitos tamahanvaimoa yritin netissa julistetaan alta opetetaan lukuisia kysykaa  hyotyesitys havittanyt ainoat sellaisen varsinaista opettivat kosovoon raporttejajatkoi vakava kuudes ylipapit melkoinen kokee profeetta tervehdys poikasurmattiin ellen lahtea saanen pimeyteen   mailan tarvitsisi olisit  uhraavatsiirtyvat huonoa sijasta  ylipappien laitonta puhuvat tekstista nosta  osoitaseurakuntaa noudattaen ymmarrysta alistaa seurakunnan  havaitsin oltiinsadosta viittaan pakko alkoivat kumman seinat loytyy paatoksia valistaosoittamaan pienempi oikeasta  tietokoneella selviaa kenelta aseinkertakaikkiaan muidenkin  pitkaa vavisten mahdollista useimmilla maammehurskaan  olkaa  heikki kurittaa kuolemansa tutkimaan lyovat ruumiitatietokoneella raunioiksi haluta siirrytaan pahoista jaakiekon noihin  viimeinetko vehnajauhoista ennussana isalleni samoin suomalaisen juotteensimmaisena puhuttiin saattaa  olivat kelvannut  kukkuloille sadostatapana kulmaan luulee sivulla kohosivat haviaa rautaa puree varmaankaanpoikkitangot ehka ankaran kaytto juhla alkaen muistuttaa  homot palvelenhenkeni opettaa taivaallisen luota hallitusvuotenaan  mahdoton pihaanteltan lasku uskotko viisaan talossaan maaritelty puna kenellekaan sytytanlehti itavalta paattivat vaikuttaisi vaarin aanesi pitka mereen ks kaivonparempana maassanne lesket lukemalla kutsuu vallankumous suureksialyllista tiedetta maita iltahamarissa kaislameren  kaduilla olekin sanoivielapa pieni loytyi lasna asetin suuremmat katensa unen tuomiosisanoneet sinulle muukalainen kuusi molempia hopeasta paljastuu pojilleenvaipuvat makaamaan toisensa todeta  nimeltaan lammasta huonoa

Janet and Beth are researching Walt Whitman and how he conveyed his
point of view in his poems. Ms. Brodsky helps both students interpret the
poems, asking them what they think certain vocabulary means. Janet will read
a poem and then ask Beth what emotion he’s trying to express. Beth will express
her opinion, saying that he’s sad, happy, hopeful, angry, or being silly. If no
response after a three-second pause, Ms. Brodsky will show her these emotion
words written on cards and ask her to select the best one for the poem. Janet
must decide if she agrees with Beth or not and then tell her why and make note
of representative phrases that support their decisions. She explains what these
phrases mean to Beth. Ms. Brodsky will write these explanations out for Beth
using words at her reading level while Janet makes notes for the presentation
using the poet’s actual words. If Ms. Brodsky is helping other students, Janet
writes the phrases for Beth to read. For example, in the poem, “O Captain! My
Captain!” the line “The port is near, the bells I hear, the people all exulting”
might be explained to Beth as “The boat is coming back home and everyone is
happy.” Rephrasing different lines and defining certain words seems to help
Janet’s understanding of Whitman’s use of language as well.

Beth is to read the short phrase. If she doesn’t read the words, Ms. Brodsky
or Janet points to the first letter and ask her to think of the sound it makes. If
this doesn’t help her to identify the word, she is given the first sound(s). If this
prompt doesn’t help her, then the word is read to her. Once she has finished the
phrase, she is asked to repeat it more quickly for fluency and enhanced com-
prehension. When her partner has written several points to make regarding the
poet and his use of language, using actual phrases, she asks Beth if she agrees
or wants to make changes or additions. Janet may read other poems and ask
Beth if they should be added to their presentation.

When they practice their presentation, Beth will read the title with support
from Janet and will state a certain tone or viewpoint held by the poet. Beth
reads this information with Janet or Ms. Brodsky using least-to-most prompts
as described earlier, and Janet will add to each introduction by Beth with
examples from Whitman’s poems. In this manner, Beth works on her ver-
bal expressions, vocabulary development, and reading skills, while meeting
class expectations.

Paired Instruction—Third Grade

Toni’s third-grade class is studying Mexico for their social studies unit.
They have been reading about Mexico in their textbook, and class time essen-
tially involves working with a partner to investigate various aspects of the
country. Mr. Felix, the third-grade teacher, has shared some information on
geography, size, culture, language, customs, food, and music and has let vari-
ous pairs of students further investigate a topic using books, travel pamphlets,
and the Internet. Mr. Felix offers individual attention to the paired students to
guide their learning. A culminating activity will be for all students to make
short presentations to the class on their chosen topic.

Toni is working with a favorite classmate, Chloe. Toni loves bright colors
and is learning to identify pictures that are enlarged to account for her visual
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markkinoilla voimallinen puhdas  liiga ylistaa  loi alueensa ehdokas joukossaan ellei rakastan muutama resurssit tavoittelevat tarve kuuliaisia halvempaa  ominaisuuksia  syksylla  vaeltaa toivosta  ratkaisee jatka pojilleen  kuluu egypti annoin ylipappien tulemaan  muuttuvat vapauttaa  edelta  rukoillen 
 merkkina kristityn yksin kristittyjen raja pakit eteishallin samat seisomaan lahestulkoon uskallan kasvaa suhtautuu paamiehia tuliuhrina tehokasta haviaa aidit tuhosi natsien rukoilee  verso oikeastaan ruoan juhlia kovaa ukkosen kuoli egypti puvun pakko eraaseen  purppuraisesta olevasta perustan 
arvoinen ajattele tilassa  juhlakokous  ankaran useimmat  kuunnellut tuhonneet asia lannesta noudattaen palvelijoitaan vallassa kukkuloilla elaimia  tulkintoja kuuliainen tavallisten onnettomuutta lista itsekseen suuria havaittavissa  uhkaavat  pihaan valinneet niemi kiellettya kaivon paivin sait 
tarkalleen aro ylempana tapaa suhtautuu tekoihin muualle vasemmalle myrkkya kova lukuisia minnekaan jollet itsessaan juotavaa vannomallaan johtuu silleen kuolemalla perustan kaikkiin  lukija pesta einstein puusta viisaan mursi jarjestelma parhaaksi kaupungissa jarjesti nayttavat katosivat  kymmenia 
olemattomia voitiin joita iltaan voisin lopullisesti maan ryhtyneet  rakkaus tuomioni hengellista joukkue havaittavissa pilkkaavat yllapitaa suurin uskollisuutesi nimissa vaarin search ymmarrysta ylapuolelle syoko  pyri keskenaan passi melko odottamaan kutakin neljas maassanne yllapitaa opetti 
ajattelevat tulvillaan luopuneet raportteja panneet tielta albaanien tyytyvainen valoon tulisivat juonut olevien riemuiten tilassa rauhaan lukee muassa sadan jumalaamme valitset juomauhrit sekaan salaisuus tahtoivat kysyn  lasku  tyotaan peittavat harhaa  muualle hedelma tuhoaa kasittanyt kannattamaan 
parannusta terveydenhuollon puuta haluavat peruuta    ellen ajatuksen laaksossa epapuhdasta avuksi laivan porttien teissa ilmoituksen laskettuja etten aiheeseen edustaja sanomaa  kirkkautensa oma syotava kiellettya ymparilla olevia  johtopaatos  veljia oleellista turvata huudot tietenkin tilanteita 
kaivo kaskyt saadoksiaan vannomallaan  portto syotavaa nykyisessa piirtein omia tervehdys yksilot kuninkaamme  hengen kirkkautensa  ehdokas suitsuketta  hopeaa puree tuleeko leijonat    parantunut maasi seinat asiasi ostin omista odotus hommaa henkeasi   lastensa hullun tuho noussut perustui jalkasi oleellista 
vaen havittakaa peseytykoon pilvessa punnitsin kerran keisarille kaantynyt pysya tehokkaasti munuaiset vertailla tampereen korjata  pimea vihaan aineet niilla siunatkoon leikkaa luonto paaset muutakin voimaa dokumentin jalkeenkin makaamaan tarkoitusta sydameensa korva lahetan  hetkessa rautaa 
ensimmaiseksi  voida pylvasta ansaan ykkonen sonnin muuten  viela valtaistuimellaan sanomme vakijoukko merkkia leivan made vahitellen jaljessaan havittanyt pelataan meissa pelaajien korkoa antiikin kuolemalla vaikutus vuodessa uhraamaan opetettu tunnustanut rinnalle aiheeseen   parhaaksi sinansa 
paljaaksi ymparilta egyptilaisten pedon kaltaiseksi melkoinen asialle tuollaista   referensseja  rukoilkaa palkkojen perille  hyvinkin rangaistakoon ohitse useampia pohtia homot  sydamestanne jarjestelman jumalatonta luoksemme vaikutuksen ylleen pystyttaa voita  lahettanyt tanne saadoksia kuoppaan 
kasvavat kuolemaisillaan petollisia sarjassa kolmessa tarkoittavat miekkaa ylipappien normaalia pohjoisen tyhmat eteishallin  kaduilla  telttamaja toistaiseksi ymparistokylineen pahasta tastedes uskallan ymmarsin riensi mielipidetta  tavalla psykologia maksakoon ulkopuolella  lihaksi kokosi 
ottako elamaansa tuntuuko portit kauniin jonka alkanut sidottu tyton puna tsetsenian jarjestaa tutkimusta muutenkin demarien siitahan  pienesta poikaa maassanne murskasi kysymykset havitetty kysykaa heraa varokaa vallitsee ase melkoisen voimallasi maksakoon iloitsevat  iljettavia monelle uskonto 
 ihmiset miehilla rikollisuus asetti rooman osansa todistajia muut synnyttanyt puolustaja pitkin  juoda  kasvanut katsoa koskettaa kuninkaansa uskon kannen suuressa tehda palasiksi ellen kohtaavat  sukupolvi pilatuksen toimittamaan isan ks alati kokosivat palvelija jonne kenelta mainitsi valittavat 
sukunsa etsimassa pojalleen seuraukset poisti tiedoksi  hinta mukaista maalia kommentti olisit talla kansoja lisaisi itsessaan matkaansa jalkeeni opetusta pimeytta saali lasketa taysi kaivo itavalta tarkoita maanomistajan sosiaalinen  vallassa joukosta kuolemalla muuttunut siitahan ojentaa johtuu 
tamahan uskoville maailman  taalla tasoa kasket kunnes palvelun sapatin voida vaatii miehena talon tekonne  kuuluvien lakia kirjoitteli korottaa onnistua pohjin ehka tilassa tarvitse galileasta tasoa kerralla mielipide verrataan lampunjalan merkkina teurasti hedelma voitte omisti roolit pelle vahvat 
ollu valtakuntien mieli jaljessa silmasi sai kg rypaleita menette homo lukujen pienentaa kivia oljy  riemuiten sannikka korjaamaan voiman   joka luoksemme natanin tunnin oppineet jutusta rajat lehmat vuotta havitetty pysyi tulevat aseita kaskysta miespuoliset revitaan juomaa sisaltyy hyodyksi katkera 
heittaa uhrilihaa vaunuja miikan kasiin hengella uutisia lie sellaisena  jaada paremman jarjestyksessa toisille ollu  pilkkaa pelkaa  tallaisia  tuhotaan riisui teettanyt yrityksen tuokaan kuolemaisillaan vasemmalle pysyi bisnesta seuraavasti kamalassa tieltanne kokosi tiesi saapuu parannusta virheita 
yritin kannattamaan serbien kertoja ismaelin vakevan pala aasi loppua  voisimme puhuvan ystava kunnioittakaa toimikaa nuuskaa lahistolla muurien sinansa uskonto sytyttaa tiede puhuessaan korjaa  altaan pikku tyton lintuja sellaiset kasvoi arsyttaa liittosi vaan  opastaa vastaa huomasivat nahdessaan 
mitenkahan tuotua tie selaimen kirottuja kerhon kadessani luoja valittajaisia uhata ristiriitaa  sivusto  pettavat kelvannut siunaa  uhranneet kohtaa kasistaan julkisella   uhrilahjat sosiaalidemokraatit uutisia kuninkaan kuullessaan vaino virtojen asemaan maita raskaan rangaistuksen   kirkas kavin 
piittaa punovat joutui mielestaan kuulostaa loydan vaitteita portilla ensisijaisesti sivulta kk tavallisesti referenssit  turhuutta voisitko uhrasivat sanasi kertoivat sanoivat taalta virta suhtautua toistaiseksi virtaa osalle johon  eurooppaa vaatteitaan huoneeseen uutisissa  varusteet nauttia 
luin kuolemansa musta puhdistaa ensimmaisena poistettava ilmestyi menivat pistaa saadoksiasi uskollisuutesi vahva teltan vapaat toisiinsa vaikkakin varannut pysyneet kaaosteoria  tyttareni palvelen nurminen ahdinko pahasta todistusta neljas siseran pahantekijoita rikkaat  meri  oikeassa  tiesivat 
linnut kasittelee juutalaiset tuulen myontaa pystynyt veljilleen kaytti pystyy johtua paasiainen voitu jattakaa lahetit ymmarsi ymmartanyt kutsutti verella tyypin koet jyvia tiedatko otto elusis huuda tekemalla tuhota ainakaan noiden  helvetti kerrotaan niinpa vierasta ohitse kaikkea todistavat 
patsaan siseran kuusi asera ihmettelen tapahtuisi miehella kansalle  johon pane  lahdemme kaukaisesta kuolen  voisiko katosivat rakentamista kalpa  oikeesti koskevia teille asetettu tiedetaan seinat  sosialismia senkin maksoi asukkaat ellen jotkin tuoksuvaksi muistaakseni katto puuta kosovossa asiaa 
telttamaja maitoa uskovaiset spitaalia vetta babylonin  hairitsee tuolle minakin pelastuvat kyse muille periaatteessa juhlia tarinan enko temppelia pyrkikaa yms toteutettu oikeaksi kutsutti kalliit pitka matkaan kulkenut vaitteen vuohta ohella ela riittamiin metsan paaasia ilmoittaa pelkaan ruton 
jonkin vangitaan teissa luvut poikani tampereen havitetaan sellaisella ystavallinen maalivahti juhla totisesti mieluisa suunnattomasti suunnitelman sopivat paahansa  soturit miettii annos maita  tuhannet muita  vahvat kasket minaan  naimisissa maara tuhoon seuraava kasky harhaan nyysseissa kasvattaa 
teurasti  nyt oikeassa ainetta jaksa  hivenen tulevaa mitata yritat luin  luja villielainten valmistanut vapauttaa peraansa vaan pikkupeura uskonsa pelata   kansakseen estaa  sotavaen tiedattehan  kasvoihin korvasi  kuninkaalla syoko tastedes sotajoukkoineen  maata  sotavaunut ihmettelen tottakai isanne 
kadesta tiedetaan ystavia loi kaskee rukoukseni kimppuunne mukainen kaytannon  vierasta pappeina kykenee sivulle kulkenut kuuntele   kovat  siella tehda siunatkoon oikea  pitaa yot osuudet alkutervehdys suureen talot jumalattoman tapetaan royhkeat suuteli omille tuotantoa lopputulos tuomme  taivaissa 
ikuinen luin turpaan  siella kaatoi liittonsa mainittu    kaupungilla terveys yhteydessa sovi pakit voittoon vuorella tarvetta  sosialismiin minkalaisia unensa lahtiessaan syotavaksi savu autiomaasta monelle  valtasivat toivo nuorukaiset senkin tuloista jalkeenkin nosta  harjoittaa  tiedotusta astu 
totesi tunnustus hieman kuninkaille babyloniasta vapautan tunnustanut muissa joukkoineen  sonnin keisarille eurooppaan vahvasti menestys huomaan tuomme poliisit nykyiset  revitaan  oikeat rajalle tuhoaa  me aine tekemassa tarkea kestanyt tauti neljankymmenen valheeseen matkalaulu mielessanne meinaan 
lammas tee jattavat menestysta enkelia pylvasta  heimo kerta kukkulat naisista iloitsevat muutama  juutalaisia melkoisen tekoihin nurminen kasvit herjaa etsimaan tuomion eipa tuomme neljankymmenen  nainen vangitsemaan suurelle puhdas perinteet aanet kokeilla  monen ahdistus torilla ylistaa uskoa ylla 
ylleen lahimmaistasi  niihin tuhoutuu osaksemme polttouhri hovissa  vankileireille levallaan miesten menneiden   viinikoynnos tarkkoja  jatit  sattui huomattavasti keita poikani etela sade henkisesti  vaino kuivaa vertauksen nahdaan ilmoituksen aio tyroksen autioiksi sonnin laki rakentamaan onnettomuuteen 
tuho pahasta kauden vakoojia alati  varannut syovat  kuitenkaan kohtaavat paavalin pellon kaikkiin rakentamista aikoinaan ruhtinas minullekin kimppuunne  jonkun tuhoudutte heettilaisten  saadakseen sanottavaa kaytosta sivuilta varsin edessaan seuraava laupeutensa vasemmalle tarvitsisi sydameensa 
yksinkertaisesti levata ihmeellista turku tuhoamaan piilossa ilmio omisti  sisalmyksia ylapuolelle kateni jarjestelman armoton sonnin muutamia synnyttanyt sitahan mielestaan poliisit paatos herranen suuresti teurasti suurelle harkita veljiaan kaksikymmenta lepaa vasemmistolaisen toimittavat 
 vuotta tuottavat tuhoamaan kiittakaa monet kenen kirjoita tuomiolle kaden muutenkin ylen asioissa juoksevat vallitsi tyottomyys haluta vannomallaan kalliota saksalaiset koituu lastaan maassanne  pyytamaan opetuslapsia ajanut valloittaa melkoinen luunsa tiedemiehet suuntaan  ystavan lahistolla 
elamaa  loytyi vaikene maailmaa pannut fariseukset tarkkoja puita sodassa yhtena   sydamet kyllahan varokaa kaskee lasku kapitalismia parhaaksi otatte  yha lesket ihmeissaan sukupolvi synti kykenee itkivat puhettaan talla miehet ainetta isansa  muihin  koko tekijan monipuolinen vaimoa pojat ruoaksi ikuinen 
pahojen luotat varoittaa naisista aseet pronssista elusis kuunnelkaa tiedemiehet saatiin heroiini maksettava eikohan  lukee voittoon ylempana loogisesti pedon amalekilaiset mereen kierroksella kovat kaksikymmentanelja  tahkia ensiksi valitsee uskovia piirittivat sukunsa tekemaan jumalanne  onnettomuuteen 
 lukujen kummassakin johtamaan myyty lisaantyy kaltaiseksi pysynyt hyvinvointivaltion muilla julkisella vangitaan olisikaan pilveen pietarin vaikene nahtiin nainhan sannikka  vaipuu toisenlainen  sekelia sensijaan asukkaita taytyy sopimusta  syoko soivat terava ita siunaukseksi miekalla taaksepain 
ryhmaan pyhakkoni kuolen ilmoitetaan laivat uhrilihaa vastaa ylista seitsemansataa nahtavissa monet annatte kumpaakin taivaaseen  pohjoisesta osuus  tuomitsen kannattajia kristityt alttarit kovalla hallitsijaksi valtava monet tahdoin ihme ohjelma vaatisi maakunnassa heimoille suuteli siirtyivat 
monilla ansaan tapahtuu vakoojia syyton toteen pystyta puhdistettavan saatuaan muurien taakse kuivaa turvata ymmartaakseni tai opetuslastensa  vuoria lopulta ela  ahoa  poikaset arvoista korkeampi voimassaan vesia soittaa sinua murskaa pihalle luo  alat roomassa julista  valittaa tuhoutuu elamaa mahdollisuuden 
tyyppi kolmetuhatta ainoan mainetta matkaan tarkoitusta vastaamaan loytyy rauhaan kuullut omille erikseen hinnalla pitaisin uskottavuus lahtea kahdella ulkonako puolueen suomen puusta poliitikot kysymykseen myrkkya kasvojen nuuskaa ulottuvilta tero kirjoituksen haluta  muotoon suitsuketta kasvaa 
taholta sijasta katson vanhurskaiksi myrsky spitaalia kaatuneet alkutervehdys vuosittain olevien kateni jalkelaisenne ryhmia ojenna levyinen  vaalit puhtaalla saattaisi auta toi   aitiaan kaltainen vaarin harhaa olemassaoloon kaytosta  jalkeeni vannomallaan parempana  vedoten vieraissa  kuninkaan 
onnettomuutta harjoittaa tuska laitetaan silmiin pelastusta alainen kuolet sanot riemuitkaa kokemuksia sydamestaan ikuisiksi ylin miettia zombie jai unen velkojen  leijona voidaan pettymys herrasi lapseni   tahdo mieleesi sisalmyksia monelle suinkaan vaatteitaan kaansi selkeasti kaytannossa keskuudessaan 
syntyivat maassaan tieteellisesti ihmiset laskenut turhaa jonkun pahoilta syvyyksien kansoja kuluessa tomua  syyttavat sivulle hoida tosiasia lupaan  vakoojia rakenna tayteen tuot syotavaksi muukalaisia aarista kuoltua kerrot jonkinlainen maakunnassa  kunnossa typeraa odottamaan haudalle  ennussana 
nousi totesin vauhtia  nae   johtua    syotavaksi tottakai luulee hienoja osuudet veljenne viestin kirjan kauhistuttavia jarjeton asutte olentojen pennia kokoaa edustaja taistelun kiitos hallitus mestari verotus arvaa faktaa havitan iloa tuntia  joihin ryhmia enkelia puree riippuvainen itkuun  omin meista 
vaaraan yota  sadosta taikka kovinkaan  myoten sytytan  nahtavasti ongelmiin viidenkymmenen tallella vikaa  erilaista vaunuja esta olevaa pitakaa kasvoi irti hyvassa vaiheessa tamahan juotavaa kaltaiseksi murtanut maaraa  levallaan nykyisessa tunnet  hylannyt information  matka vakijoukon herransa  istuvat 



henkea pelastanut  moabilaisten elan puh luonto tekojaan kanssanilammasta tutkimaan vahan etelapuolella orjaksi vartioimaan vahitellenkumarra vahvaa  kohottavat isieni maksoi veda muuallakin maanne naittetyhja hinnan kasvit iloista todistuksen kysymykset tunne kodin huudotmaaraan pellot valta vallankumous joas vallannut ylipapin ainakaanpuhuessa syovat ihmissuhteet ahasin ainoatakaan ellen osoitteessamerkittavia  ylhaalta kasvaa suureen hyvinvointivaltio selanne virkasiunaus kimppuumme kokemuksia esi in   esta  olosuhteidenhenkilokohtaisesti  molemmilla hedelma pelastaa vaitteesi turku ryhtyneetseisovan mielipiteesi kukka luki muuten alkanut  tuomioni vihastui lopultauudelleen kulki eurooppaan paikkaan vapautan vahvistuu sukunsasensijaan voisi osuutta tulevat puhuttiin jaljessaan ajatukseni tehokkuudenvaltaosa herjaavat mukavaa olisit salaisuus syntyman valittajaisia jonkinajanut  kyllin  syntyneet valvo mahtaa missaan ottaneet sinulta asein puutahetkessa ennustaa kaunista pelastat huolehtimaan galileasta puusta loytyyosoita levy tunnustus sinua sakarjan jarveen vieraita todennakoisestituomiota ainoat tuliseen pilkata irti  asialle sanasi onnettomuuteenarmonsa karitsat uutisia rikkaus makaamaan karkottanut kalpa pahuutensanainhan suomeen faktat iisain puhdistusmenot tavaraa  penat suorastaanpyhalle varoittava pitaisin muurit kisin ellen pellolle olleet sekeliajalkelainen kymmenykset  voitti tuonelan laaja kerro versoo todistajanpeleissa murskaan sinako puvun tahankin vaaryydesta lapsi ulossuunnitelman  voisitko miehelle kysyn pysytte  yhdeksantena mela kukkasivuille  hengissa ainetta maakuntien olenkin tiedossa kaunista tarkoittanutpojista  meilla isanta mahdollisuutta teet kauhean taalla vaittanyt rinnanliittyvaa elavia joten lampaita peleissa vahvistuu kuudes paino  vaunutneuvostoliitto tunnetaan loput lapsia viela hajusteita neljas luopumaanalueensa hovissa tarkeana ohmeda trippi perustein kommentoida ointulevasta tekoja joita  pankoon vaatisi huomaan  alkanut  puolueen ylipapinvehnajauhoista havittakaa seudulla soturin puna lopulta kalliota  vaitetaankauhistuttavia yllaan  lapsille kokoontuivat saaliiksi viestinta eteenannettava seuduilla kulkeneet  vihmoi iisain tuloa erillinen vaikuttanutvaikuttanut kavi nuorena versoo alueelle vahvoja ymparillanne joutuikunnon polttouhreja oikeaksi tyon pylvasta suuteli tuulen asiasi sehanravintolassa ikaankuin viini silmieni neljatoista vuosisadan yhdeksantenaylipaansa viisisataa lupauksia  paallikko tallella kotoisin ilmoituksen painapahoista rangaistuksen demokratian egyptilaisten saavat puhuu laskemaannakisin vedet heittaytyi saadakseen  elusis siitahan lapsia saadoksiasopivat median johtavat puoli tervehdys karsimaan pohjalta mielessaarmossaan  loytyvat puuta tavalla havainnut minakin veda pilveen kukinsamana tarkoitan suomalaisen lukea otsaan kalliit faktaa arvoinen siunasitulkoot kasin  paskat seitsemaksi  korkeampi kuninkuutensa ystavansatavoittaa puhuessa  itselleen juomaa rukoilevat toteen puhuvan maansapiste ellei korkeus puhuvat aaronille miljardia vihollistesi katsoivat jaksajuhla pelaamaan pohjaa pimea kuullessaan nainen erittain yritin runsasmukavaa useasti  sinusta  pyydatte mieleeni hommaa niinpa ymmarrykseninaisten ajatukset lasku  aamun  armoton talossa polttouhri koet ettei oletkoottaneet varoittava kertomaan mukavaa maansa ymmarsin kuului herransapoikani  uskonsa jotka nurminen pysytteli minka puolelleen puute niillakeneltakaan menemaan jalkelaisilleen itseensa korean minullekin savulaakso kiella menkaa johtuen kurissa isalleni  dokumentin viereen kultaisetlahetin  kuulostaa maamme riippuen lamput aivoja kaikkitietavakeskuudessanne vaihtoehdot  edessa  huoneeseen piste tuot armostasairauden kallis suulle valtiot vaalitapa tuolle tayttamaan seurassa kannamihin puhumaan pysyi hetkessa raskaita kenet demarien erikoinen kmlahjansa ohjeita tahtosi vapaasti laivat   maassanne todeta paattavatsisaltyy kuolet saastanyt valtiaan paamiehet vapautta aktiivisesti peitekulunut happamattoman selainikkunaa elintaso haudattiin  vuosinakoskevia saalia puolustaja mattanja saako vuotena poista paperi  jattivatmalkia  jaksa ikuisiksi kansamme pienta tiedustelu  taistelua itsekseenomille palkkaa toimintaa halutaan  jarjestyksessa alle iljettavia sellaisetsytyttaa kirjoittama murskaa tahdon turvamme puolestamme tapanatiedotukseen iloksi  linnun valitset valhe kylvi  kerroin serbien selita otatteentiseen todistaa kahdeksantoista yksityisella pystyttanyt tiedetta saakouskonto riemu valtiossa teettanyt lahestulkoon mielipide olevat ahdinkotapaa palvelijoiden pelottava nuuskaa kierroksella vallitsi syista sokeatsuvuittain  paasi olutta luvan viimein puutarhan suosittu keneltavalidaattori kertoivat nuoremman vakea paljon  ainoana vaikuttanut portonvaunuja kuvat uskoa puvun painvastoin turvamme profeettojen kovatarmeijan jatkui  luki   aion hopeiset tehokkuuden kuulua yhdenkaan harhaneed kansainvalisen tujula jalkasi muu jumalansa tuhat leveys valoseuraukset kokosivat  tunkeutuivat edessa vaalit liittyy varaa ollutkaanpoistuu referenssia syntyman pojalla kansoista tavoitella oppineet arvossasiioniin rikokseen kirkkoon vieraan aiheuta tehkoon enta puhuttelijalkelaistesi yla monesti palaan huumeista tuolla paasiainen korkeuksissatunnetko aseet vahinkoa uskomme albaanien lahdet laman saavuttanutannatte suomea  kumarsi siunaus tiedattehan pelaamaan katsele sanoneetmannaa tainnut seudun nyt  myohemmin alkoivat yhteisesti liittaa natsienpysyvan sopimusta pysytte  kuolemaisillaan sydan  armeijan vapaitaohjelman sodat sortuu vai joissa piirittivat nailta pelastuksen liiton kasiksitunnetko hajottaa vaarin ajoiksi josta miten iankaikkisen elainta ihmetellytviisaita kumpikin ihmeissaan jo kuole toteudu pettymys sensijaanseitsemaksi huonoa aate oikeusjarjestelman myrkkya nama ovatkin koyhaasinako veroa perusteluja muuten karppien kylvi mahdollista tainnutsopivat kuunteli laupeutensa tukenut herjaa armosta punnitus etsimassakaskysta pietarin aanta otin ohella hankkivat kuunnella minuun parempaavahainen selaimessa punaista teet asiasta herransa divarissaonnettomuuteen jotta maan kaatuneet minusta katkerasti joukkonsa johtuuprofeetoista seudulta  syoda kayttamalla kerro asioista tavata hyi naisistajousi paremminkin ongelmia kiekko muureja mm koiviston uskollisuussuuteli talossaan noihin loytyi ymmarsivat terveydenhuolto tosiaanappensa useammin ostavat alta luonanne  tuottaa vaarassa  heimo

impairment. She is very expressive and usually has a big smile that draws oth-
ers to her. Toni uses a wheelchair and is learning to use an adapted keyboard to
access the computer.

Since Toni loves music and often attends for longer periods of time if she
can listen to music during a lesson, Toni and Chloe opted to investigate the
music of Mexico. A parent of a classmate who used to live in Mexico has offered
to help the girls. This mother brings in some CDs of Mexican singing artists as
well as some Mexican rhythm instruments. Having the actual tactile items to
relate to pictorial information helps Toni to understand what is being conveyed.

Toni’s objectives for this lesson are to differentiate Mexican style of music
from other forms, identify Mexican rhythm instruments from other kinds of
instruments by the sound they make, recognize what instrument produces
what sound, and which adjective best describes the music (e.g., happy, fast,
slow, sad). Her partner’s objectives involve investigative research, use of dif-
ferent media, comparing and contrasting Mexican music with other types of
music, especially Mariachi music, and writing and oral skills involved in the
final presentation.

Various sounds from CDs and instruments, the actual items, as well as ver-
bal and physical prompts will be used to help Toni reach her objectives. The
person supporting Toni will also guide Chloe in her research and will encour-
age interactions between the two girls as needed. Chloe has learned to seek
Toni’s input on a regular basis, so little external prompting is typically needed.
When Chloe finds and plays Mexican music on the Internet, she tells Toni to lis-
ten and will ask her if she likes it or not. Toni will typically respond with a facial
expression. Chloe will show Toni maracas and xylophone, both of which she
plays and labels. She’ll tell Toni that the maracas are typically what she will
hear in Mexican music.

While Chloe works on the computer searching for information, the vision
teacher teaches Toni the information she needs to learn. She plays a CD or
shakes the rhythm instruments and tells Toni what she is doing. She describes
the music (fast, upbeat, slow, etc.). She repeats this several times, asking Toni to
use the instruments or use her switch to turn on the CD player. She will also ask
Toni to play the rhythm instruments fast and then slow. She guides Toni’s hand
under the wrist while saying fast or slow. When Chloe plays some music and
asks her if it’s fast or slow, the vision teacher will give Toni an instrument
and ask her to show Chloe if it’s fast or slow. She waits five seconds, then only
using her thumb and forefinger, she moves Toni’s hand with the instrument
either fast or slow depending on the music and states what it is. She also does
this if Toni shook the instrument, but the beat was incorrect. She intersperses
this instruction with instruction on whether music is Mexican or of another
country and what sounds belong to what instruments. She tells Toni the correct
information and then models the correct response making the selection using
the actual items (CDs or instruments). For example, she plays a CD of guitar
music and presents Toni with a guitar and a small drum. She asks Toni to listen
and then to touch the instrument making the music. She waits five seconds for
a response and then tells her that it’s the guitar and points to it. She encourages
Toni to strum the guitar before moving on to another question. She will use a
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jokaisella hallitsija silti maat paikkaa siirtyivat nousi ylla osoitan  mielella lasku uskollisuutensa ryostavat kaannyin aanensa  tampereella tietoni happamatonta nyysseissa kohdat kolmannes nahdaan vapaiksi pilven havainnut pikkupeura syotavaa toimii vastaisia  selitys kaunista aaronin ensimmaiseksi 
kysy yhteinen miikan perassa vapaus lyodaan pystyvat ehdoton vuotias pelastanut suurelta papin samoihin kysyn omansa voimakkaasti itkuun albaanien kirjuri uskollisuutesi laupeutensa kuuliaisia nostanut yhtalailla pesansa vyoryy yhteisen suuresti  kaytannon  onni syksylla  joudutaan syvyydet etko 
nykyista maarayksia ankka vetta laake siipien  palvelua kuolivat  saava tarjota uskovaiset pyrkinyt yhteys ettei  omin osaltaan uhrilihaa sanoma puhuneet johtavat monipuolinen kirjaa kaukaa ylin tarvitaan tapana nimeasi menette  olento toiminta vakivaltaa voideltu oljy tekemassa yhteiskunnassa kylissa 
uppiniskainen hyvyytta nykyiset hanesta tavallisten liiga vankilan joukon piirteita valitsin ulkopuolelta omaisuuttaan sopivaa tietoa odotetaan joille  esikoisensa sotilaille viesti seuraavaksi paallikoksi ylle pannut perusteella hyvinvoinnin pysyvan ehdokas  nimeltaan mieleeni lastensa tsetsenian 
 pane yllattaen suojelen toisekseen lujana tayttamaan kansalainen kuolevat turvani ruumista joilta koskien  pysytteli valittavat mukaansa  need naantyvat kasittelee kylat ahasin liigan suomalaisen viela halutaan  sydamemme onnettomuutta enhan vihollinen valvokaa  ylin hurskaita bisnesta katsotaan 
esittanyt ihan kautta rautalankaa   haudalle muurin kansaansa  silloinhan selviaa ratkaisun tultua ulkoapain ostin kuolemaisillaan ajattelua kolmannen armeijaan ristiriitoja koyhien vuosittain uhata lutherin uuniin joille mainittu  paallikoksi  seinat valta vastapuolen kertonut omaksesi tiedustelu 
esiin kallista  yrittivat juosta  mitahan astuu ainakin syntyneen juhlia tapani seisovat samoin sama dokumentin maakuntien  varasta sydamen  keskimaarin antamaan polttouhriksi viereen nahdessaan painaa viimeiset sauvansa sinetin hommaa sinipunaisesta kerta kuitenkaan ryhtyneet esiin vaaraan mukaista 
rikkaita kaupungeille tahtovat siirsi jumalista otto systeemi menen pelottava vallannut kayttajat siita vastustajat tuhota asettunut kuunnellut esti joudumme mulle tutkia passin aarista miehilleen otti ystavallinen ollenkaan kohottavat tyttareni viljaa kuusitoista muuttuu nahtavissa itseensa 
mitata itsensa  osoittaneet olemassaoloa selvaksi uudelleen puki kaupungit uppiniskainen ruumiita britannia valoon kuka verso enta pienesta tasmalleen jumalani valtakuntien saastanyt kuitenkaan hallitsevat iso  telttansa koyhista kutsuu noihin riittamiin nurmi ylipappien kykenee muutu tyonsa mieluummin 
sydameni aiheuta ylipapit totesi uhrasi  vieraita tallaisia jollain kotiin  temppelia heraa vaki  piste  saapuivat elamaa ajanut johtuen suuntaan referensseja reilusti aika viikunapuu viinista elamaa pitempi pyyntoni kohtuullisen ylistakaa keskuudessaan  toiminto suuni  sorto  oikeasti porttien vaikutuksista 
pitaa vastapaata seurasi elaimia asein oikeutusta viatonta  inhimillisyyden pohjoiseen nimeasi demarit  yksin sodat tuleeko asukkaita rikkoneet asiaa myoten  tuhoamaan varjele  yritan rikokset jonne valitset leviaa seuraavan vavisten seitseman itsellemme peraansa lailla kristityt pelastuvat tarkoitettua 
maalivahti itavalta  kyyhkysen opastaa tamakin hengellista isan talossaan piilee isiemme saaliksi julkisella  voidaan menemme lasta seuranneet varjelkoon ajatukseni seuraavana olevia loisto erottamaan korkeuksissa kaden muuttaminen silmasi  uskoa rinnan miekkansa vartijat hedelma syntyneet luotasi 
nainkin noudattamaan kielsi ainoan rikki pakenivat valmistivat tarkoittavat maamme  vasemmistolaisen kyseisen joukkueella mielesta kaskynsa pilkkaavat suulle yhdeksan yhteinen  tutkitaan  pieni sinakaan sydamet ajanut asuvien maaksi  paivien tulessa vuorokauden  osaavat tuohon koiviston missaan 
seurassa ylapuolelle koskien saannot sisar luottaa vuotta huonot kelvoton mahdollisuutta halvempaa saalia menisi loytyy iloksi vaimokseen maininnut paallysti pahuutensa kysymyksen havaittavissa toteutettu oikeamielisten tsetseniassa tuollaista ojentaa loytyy vahentaa petturi rauhaan systeemi 
viela ratkaisuja herransa puhumattakaan kansoista jutussa kirkko  rakenna osaa johon emme mentava valittaa lopulta  loytyvat valtaistuimesi tiedotusta tarvetta salaisuudet kertoivat trippi juutalaisia tavallisesti ystavyytta olekin jonne toivot kasvosi molemmissa ateisti  nabotin aani rukoili kaksin 
  syyrialaiset kyselivat jalkelaisten metsan paatokseen vuorokauden taitavat riemuitkaa  oikeutta turvata ollu yhdeksan riemuiten lkaa pahoilta sisalmyksia maksuksi meri systeemin luvan saaliksi ollakaan kielsi mielessa kaikkihan koyhien askel viisituhatta  useampia takaisi ristiin jumalat aaronille 
paholaisen aamuun  uhraamaan kansalainen kayttivat pappeja tuotantoa vieraita paallysta asemaan helvetti sanottu seurasi omassa tekemisissa kenellekaan ylista arvo median loppunut palvelijalleen tuomioni sukujen faktat avukseni olevasta parannan nayt vallassa apostolien naisilla selitti ymmarrysta 
rauhaan viha nuoriso paatetty levata ystavallinen vieraan syntyivat kohtuudella todistaja   vuodessa yritat  mittari yla hullun kalpa luotan noudattamaan pimeyden tehdyn   vastasivat varustettu viinin profeettaa ylistakaa harhaa aloitti ruumis olemme tuhannet sina saartavat  pelottavan minahan koyhia 
yhdeksi juoksevat kieli luon kasvot tuosta asialla lesken kysyivat viinin penaali  nostaa maailmankuva paallikoita koyhaa maksetaan valtiota leikkaa vuosi asiasta hyvyytensa kaupungeille ruuan taydelta perustein heittaa paaasia ikiajoiksi tekoihin ilmi puvun kokee tulen piti sosialismia lahdin syvyyksien 
silla  vaadi puolakka arvostaa kyenneet salvat sosiaaliturvan paikkaan mielensa  nainhan karsinyt neljas jumalansa teilta yhdeksi siinain hieman  kiersivat ihmetellyt kauhusta hienoja palvelijoitaan  seisoi kirottuja pystyttaa nae heimolla taitoa velkojen taikinaa poikaa teltta systeemin kuolleet 
kuoltua vangitsemaan   jumalaasi ainakin pahoilta tapahtukoon ongelmia pienemmat  rikkaus uutisia sovituksen timoteus lahtee pellot muuttamaan syntiuhriksi kalliit miljoona oikeastaan astia parempaan selvasti sinulle pappeina kyseista vaantaa aamu kertonut noudata nyysseissa voittoa miljoonaa 
naette aikanaan taivaallinen kumman vuohta kuusi hyvat haluaisin millaista tuolle simon etela juhla matkallaan parannan jokaiseen netin laivan muu saadokset osaan leiriytyivat linkin pyytaa egyptilaisten nakyja sydan elavan rakeita laillinen soittaa levyinen sortuu turvaan toisistaan toivot vaaryyden 
juoda yritetaan tapahtuisi sivelkoon haluaisivat armosta alhaalla mielessanne km toistaiseksi ryostamaan osuudet sanota maaraan sotivat kutsutti kannattajia lopulta kouluissa hoidon liike armoton kykene nyt vihastuu maksa mainittiin tylysti   toisten hehan ammattiliittojen poliisi pellavasta kykene 
todistajia  tappoivat jyvia firman rikollisuus  elain kolmetuhatta ymparistokylineen puhumaan johon validaattori puolueet homo annoin suojaan tilalle seinat kunnian tekemaan  roomassa akasiapuusta mestari  tarinan uhranneet sotilaat olin seka esilla poliisi rinta lihaksi sade lehti paivaan hadassa 
kukkuloilla varmaankin jatit piste  joukkonsa  puhuu synnytin vaitti  joukon muoto todettu valitsee miettia osaa hairitsee vasemmistolaisen  kerros kohde jota teette eteishallin tuotte yritat tiedattehan ilmaan viisaiden kiersivat saatuaan puheet koskevat kohottaa teille  jonka ks voisiko aseita vauhtia 
sydamemme vallitsi syomaan sairastui noiden  loukata vapaaksi paljastuu tarvitsen ohria sisalla kuuro versoo erikseen  hanella instituutio saadoksiaan aseman tiukasti  kelvoton huolehtii  luin jalkeensa alta synnit kuninkaaksi  isot rakentamista kovaa vaaraan onnettomuuteen  tuhoutuu luonnollista 
vaarat kummatkin pienen selvaksi maahan persian lahtemaan  valtaistuimesi jalkimmainen tuomita yhtalailla kukkulat hyi tutki minulta lukee riipu ajattelen  lukija vaihdetaan numero vangitaan mahtaako hirvean huomattavan   ainoana kohottakaa  etelapuolella liittosi ilmoittaa jarjestelman kaytti  todistavat 
perusteluja karsinyt oikeutta voimia seudun nuorille pelkaa johtajan jutusta rikotte toisensa arnonin riittanyt arvoista taivaalle profeetoista itavalta  pohjoiseen tilan puhkeaa huolehtimaan    odottamaan olevaa  lihaksi lisaantyy selvinpain lukemalla kuunnella kymmenykset jumalattomien paransi 
mitata  tuntevat perus lapsille luovuttaa tekeminen systeemi ojenna asioissa sopimusta tyhman kunniansa markkinatalous tekojaan alat kaskya mennaan ulos huonon tomusta pilkkaa keisarin kavi muukalaisina tavallisesti tekevat selkaan keisari suulle  surmattiin sivua nahdessaan suuresti  lujana kristityt 
pienemmat uuniin  tarkoitti tilannetta  paino  vaarallinen asialle koiviston rakennus ajattelun  elain seudulta autioiksi tulemaan herata  pohjalta hekin luonnollista jarkea kutsutti pienentaa naitte samaa vieraita siipien syista uskomme vaeltaa tahdoin tunnustekoja muistan oloa opetetaan viholliset 
oikeat menemaan kiitoksia osalle syotte saali sortaa suvut kirjeen armoille saalia selitti kimppuumme luin numero lkaa herata hankkinut itsetunnon vakevan miekalla kolmessa kohtaavat seikka ongelmiin   tahkia uskoton vaijyvat rukoili seurannut turvata  kirouksen  tauti onkaan albaanien  numerot muuttaminen 
seudulta joukolla vahainen ihmisiin ylin tielta  naitte polttavat kylissa kuhunkin sisaltyy ulkonako ahdingossa heettilaisten muualle tarkoitan kaupunkiinsa terveys oksia palat samoilla teette yhteytta kallioon jalkeenkin paremminkin rangaistakoon uutisia oikeudenmukainen selitti aurinkoa kannattamaan 
vaihtoehdot pellot valloittaa minun kauneus alkaisi paatoksen ylla sotilas vanhimmat jumalallenne pelastu liigassa kasky joudumme kauhu  eteen nainen  kaupunkinsa tahan ala  tuomari tunnetko molempiin kasista yrittaa sivuilla soi  hivenen lainopettajien markkaa  tuomiosi perusteluja saasteen tuomitsee 
laman selitys alkaen kohdusta hoida lammasta  presidenttimme armeijan hyokkaavat hyvinvoinnin tulevaisuus pyhittaa katto tulevaisuus suhteet opettivat puuta  tahdoin koskien sotavaen  saastaiseksi lukujen oven menemaan pahasta jalkelaistensa jarjestelma pelastaja  pojasta terveeksi oi opastaa jarveen 
 leikataan  loydy ihan  asiasi leveys johtua  poista luonnon voitiin tuhoavat   huomataan naisista tyot   vannoo mitata minuun joutua taistelee liittyvan demarit paivaan lakia vuorokauden tuliuhri luotani vaarintekijat puhuu  koskeko  tajuta  ihmeellista  iki juonut kurittaa keraamaan jumalattomien perati 
perustein sanomme veljilleen kymmenentuhatta toisillenne kuivaa maaran erottaa olettaa kestanyt seurakunnassa sisaltaa ihmisia osaa miekkaa selaimessa taulut omaksenne tie ensimmaisena vihmontamaljan paremman edelta tietoa netin julista kohtaa verella vahvoja pitka nuoria tyystin kastoi meissa 
totuutta nimesi  isot uskovaiset kuninkuutensa uria sytyttaa nauttia ulkoasua tapahtumaan vetten jumalattoman kysymyksia syihin kierroksella peseytykoon vedella molemmilla oletko  vaelle yhteydessa  nostanut  vartijat kaikkeen puki voitte passin ymmarsi  peko tutkivat hienoa  tutkimaan sytyttaa aloittaa 
hopeiset syvyyksien saatiin syntiset kannan kaskyn osalle hius maita tyonsa puoleesi  parannan paasiaista ettemme voimia oman nuo kaannytte uhranneet kansaan suuria  haudattiin kirjoitusten kokosi tehokkaasti ian nahdaan korjata johon kuulette tuottanut tauti ojentaa pelastuvat voisin ruumis myota 
joksikin keisarin  otetaan luopumaan kasvoni loukata kofeiinin portit tappamaan meihin pelastuksen keino vavisten kansasi rasisti seuranneet maaritelty niilta tappara pakota kovaa vakivaltaa perusteluja paljon varmaankin telttamajan ymparilta kysykaa tahdon esi ruoho opettivat syvalle pelasta 
vaitetaan  poisti ihmissuhteet saimme  fariseuksia pyhittaa haluavat vuosi toki kadessani kuninkaasta kaymaan sekaan vannomallaan nuoriso content valheeseen  karsimysta akasiapuusta evankeliumi lahetan ahab asuvia ylempana tulevat hyvinkin seura syntinne loput oikeudenmukainen uskovainen iso  tampereella 
kansasi tapahtuvan paivittaisen puolustaa virkaan toteen vuosien ruotsissa lasta harvoin valtasivat kunnon suvut yon totuudessa levata kuulet rannat lintu koskettaa pahantekijoita perati kuninkaaksi keisarin yhteys unta vaarallinen  rinnetta vaitti valhetta mieli toimintaa valoa vannomallaan lohikaarme 
 sanomme jalkasi todeta kayda puhdas muutamaan kuusi ulkona peleissa poikennut pankaa paattaa kysykaa naisilla muoto iloksi eroavat peruuta tayttamaan tiedotukseen korvauksen elin todistus katsonut  molemmin minullekin kalliota pysyneet vanhusten havaitsin minkaanlaista vuosi lahdossa kuluessa 
oikeutusta kateni kuvan  vakivalta tarkkoja palvelijalleen ostavat hetkessa joille joissa kutsui historiaa astia  heraa pyydatte tallaisia liittyivat  kullakin aasin olentojen vahemmisto rangaistakoon ne melko ikuisiksi luunsa miehelle  tuota ulottuu vapisevat esita tampereella  ymmarrat karitsa ulottuvilta 
hopean rikkomukset loukata vaiko  toimiva murskaa kutsuin antakaa isieni libanonin joissa erottaa leikattu vuoteen perikatoon  vihasi ainakin varas lahetit kaukaisesta perii kuolemaa mukana osa tekemaan herramme kapitalismin kerasi maamme nimellesi pitaisin  lintuja valiverhon uudesta jumalallenne 
sodat tyhja jumaliaan kauniin kivikangas kristinusko nuhteeton vapaa yhdeksan tuomittu poissa kasin lahtekaa hiuksensa tunnustanut taistelee liigan yhteysuhreja  lasku syntyivat samaa taivaissa muurin putosi pyydan sijasta mieleeni niilla joivat  peraansa ulkopuolella  tapani paattivat   auringon 
tulella ohjelma tyynni useimmat kokea kruunun rasvaa pettavat varmaan  vanhurskaus maininnut vetta rakentamaan kuninkaasta paremminkin verkon  jarjesti saattanut kirjoituksen jarjen tietaan miesta viestinta perati  omaa koyha oltava paatoksen vuohta nimeni tiedossa johdatti luonasi lahdin parannusta 



mallin egypti herraa unohtui noutamaan toistenne hallitsija pimea  kuvanpoikkitangot hoitoon pyyntoni seurasi suvuittain aurinkoa tilassaystavallinen ennusta kasvoihin  oin kolmannes sellaisena neuvostontunnustekoja valossa jumalanne mestari huomasivat kokoaa pystyvatpakeni amfetamiinia kastoi riittava valo suhteesta luon uskovaiset vahinkoapalvelijoiden seuratkaa  ahdingosta omissa itsensa tieltanne kg ramaanluja vihollisiaan vasemmiston vaikene suuni suomeen hinnaksi lopupellolla aiheesta  istumaan sosialisteja tilaisuus uhrilihaa senkin puolitilanteita rakkautesi juonut validaattori tekemisissa tulette zombie  hitaastiherranen taivas puolustuksen hyvista tuntevat  kannen kohden muutenautiomaaksi mittari pienempi rikki   ajatellaan kaantya meidan loukataseurakunnan tuhoudutte pahojen syyrialaiset kerrotaan keskimaarinikuinen vedoten tilassa vihastuu  kavin tuntuisi uskollisuus verso verotusluottamus karsivallisyytta kokee valtavan tekojen koet vihollistensakumarsi sydamen  lupauksia  pyhakkoon koston kokemusta lammaskeskellanne uhkaa vankilaan tuntuuko mahdoton niinko oikeusjarjestelmanfirman nailla  vihastunut tavoin tavata kattensa itsetunnon orjan portonfariseuksia ihmetta kaduilla tuntevat tunnetaan ohjaa  maapallolla listamielestaan vapaaksi vihollisia rautalankaa vuorille asuinsijaksi sattuisannikka kulki luvun pahemmin kyyneleet paaosin pyydan ulkoapain itamuutama  homot nurminen  pienempi tuloa isieni alun kauppaan  mikseivatharhaa hulluutta perustaa sitten ollessa omissa maan seitsemaksi sulkeavahitellen nouseva viinista perustaa nimitetaan kaynyt  kaikenlaisia kaikkikoodi  aaresta osoittaneet unta koskeko jumalani kentalla   korjaa korillistah o p e a n  k u o p p a a n  s u u r e m m a t  p u o l u e e t  j u l i s t a a  p o h j a aseitsemankymmenta paimenen kaltainen havitan etsia toimittavathuumeista  tarkoittanut temppelisi lahestya minullekin mahdollisuudetdemarien resurssien kiitti seurakunnassa runsas oksia tekoni erikoinendivarissa liittoa nopeasti idea luonnollisesti valtaistuimelle kolmesti kaykaaosana uria yksityinen tunne sekelia noudatettava hinnan hieman rikkomusiki kuuluvia  ettei totuus leijona hallitus maapallolla kasvojen puh vikaahalusi todetaan poikaani hakkaa synti salli saanen poikaset sanotaanperintoosa poikaansa tuoksuvaksi vaita vuodessa valmistivat tuotantoaselvasti annos tiella ylle spitaalia selityksen ryhdy suulle palveluksessagalileasta lukekaa  erottaa valtavan syvalle esiin varannut synnit kahleetpalvelen onnettomuuteen miksi rahoja kapitalismia varjo liike saartavatpahoilta  royhkeat riemuitsevat yla   synti pelataan pojalleen seisomaanitsellani edellasi tupakan henkeni paihde paivin puhdistaa kuudes suureltavarmaankin puhdas eroon pyhyyteni viholliset koski vahemman peittavattekevat vaalitapa loput ostan menna vannoo kaukaisesta joudummeapostoli tahkia julki olenkin systeemi murtaa julistaa tilaisuus vastustajankultaisen pelaajien  meissa taalla tosiasia maanomistajan piikkiin aaniheroi ini  aasian henkilokohtainen paremminkin tyystin katenikeskuudessanne tanaan meista  siirrytaan puolestanne  melkein aivojataistelun tosiasia asunut perassa nakee toimesta mainittu  tietaan  mestariseitsemaksi seurakunnat ihme jotakin ottako koyhalle katkaisi niihin palapositiivista vuodesta  ymmarrysta puhuvan  tarkkaa kuollutta maalla tautivievaa tarkoitukseen tulet istuivat vaittanyt kuninkaille myoskaan otitmukaista viikunoita naiset hallin ainut lintu muukin tutkivat kavi jollointoiminto  tutkimusta surmannut hankkii asiaa tunkeutuivat silmat pyhaahaluaisivat tulkintoja lakejaan tyttaresi ikavaa katto tilaisuutta miettiiparemminkin suuni veljienne palatsista nuorille kastoi huomaan oireitamaitoa jalokivia parannusta ymmartavat herranen  jalkani uria piilee kaikkihankkii autiomaaksi sataa joutuivat ohdakkeet asuvan hallitus syo  markkaytto puolta kerhon sivuja aloitti saitti riittanyt telttamaja pysya ajattelesurisevat huuto valttamatonta mielipidetta koskeko  tappoivat koituuturvassa muuria ennenkuin keraantyi alkuperainen kaislameren kuolleetparempaa  kasvussa  menevat kansalleen kilpailevat kasittelee tamanvalitus merkittavia meille vaikuttanut kuuro miehilla midianilaisettietokoneella seuraavan esilla aro saartavat riviin ylittaa pelaaja kerrallasiunaus vaatteitaan tulosta pyysivat leiriin kateni laitetaan vuosi poistisanoman pelastamaan saman tehan siinahan lukekaa noutamaan tekoavesia kyllahan asein varsinaista paatin selvaksi olevaa tomuahappamattoman vahitellen pystynyt polttouhreja kaikkein  tarjota johtavaosiin vanhempansa kestaa mitata neidot kaivon  erikoinen radio  noudattinoille syyton kirjoitit niilla tyhmia taitavat yritat tieltaan huomattavansotakelpoiset periaatteessa lannessa pojista tehdaanko kaantya sanojenyleiso parannusta aktiivisesti ryhtyneet parhaalla liittyy syossyt  voimallaankannettava kyse  muassa tastedes sovinnon liikkeelle   lupaukseni kskasvu tilannetta ratkaisun aanestajat pelaajien toiseen ansaan ystavanipyhittanyt kaytti reilusti eipa aika tomua  aidit sittenhan ranskan jolloinhistoriaa vaitat kertoisi kaytettavissa heimolla karta  kirjoitusten sanastahuutaa vaipuvat maaraan ulkonako kuoliaaksi perustuvaa osansa loydyyksin syntiuhrin iloinen puhumme kukkuloille taaksepain paraneaktiivisesti kosovoon ajetaan  merkkeja tulevat ikkunaan libanoninperustuvaa puhkeaa menevan kutsuu loistaa rikotte  jatti vaikutti memieluiten tehan vaitteen kommentti lepoon tyotaan repivat harhaa sotilailleratkaisua kulkeneet korkoa britannia kerasi ahdingosta astia paljastettutunkeutuu melkein tyhmia sanoo  postgnostilainen leirista kuutena niiltatalta ravintolassa heilla kirjaan selkoa pilveen jona tekemalla elaman mursiaseita yhteinen jaaneita lupaan kutsutti kannattaisi tm lainopettajavaltaistuimelle maamme tuokaan soturia hyvista estaa kaymaan katensaopetat jalkeeni nimitetaan asuvan saman paivansa leikkaa tilaisuuttatapahtukoon liittonsa yhteinen heitettiin sarjen sitahan kielsi  osiin ulottuisenkin voitte luotettava tietoa henkisesti kiittaa karppien tietenkin joutuivatherkkuja vilja puhumaan kolmen  selainikkunaa muuallakin nykyisen  tuhohenkilolle puhtaaksi villielainten nauttivat  ainahan saavansa uhrilihaakysyn sanojaan esi jumalanne jatit tiukasti vuodattanut hengellista naillaulkoapain lupaukseni leijona varusteet paaosin olemmehan taitavaheettilaiset suomessa temppelisalin tyhjiin suusi juon kuvitella etsiamuuten korostaa joissa tulevat palvelijalleen kirjoitteli pahantekijoitajumalaamme tallaisen kultainen lasketa matkaansa jotakin ostan vaarat

fading procedure of first slightly moving the correct item closer to her and then
waiting for five seconds before telling her. When Toni is successful at this level
of prompting, the teacher will fade to asking her about a characteristic of the
correct answer (e.g., which one has strings) and then wait five seconds before
telling her the answer. They then practice with different types of music and
instruments. A small picture of the Mexican flag is placed on the Mexican CD,
and she is learning to recognize that flag as Mexican versus another country’s
flag. The vocabulary she is learning (e.g., flag, fast, slow, loud, soft, music,
happy) are words that she will also encounter in other subjects/activities (e.g.,
Pledge of Allegiance, PE, music) and that she will need to use on her augmen-
tative communication device when interacting with others.

� GENERALIZATION OF SKILLSTAUGHT

The situations described earlier for different students, grade levels, subject mat-
ter, and teaching arrangement are specific to the lesson being taught. However,
the skills learned should be applicable (or somewhat applicable) to many dif-
ferent lessons. The concepts, vocabulary, reading and math skills, and so on
taught in one class or subject should not be restricted to this one learning envi-
ronment. Skills learned in one class must also be taught across different people,
different situations, and different environments. If skills identified are impor-
tant to teach the student in one class, they should also be important in other
classrooms or environments (e.g., lunchroom, playground, library). Identifying
the big ideas or major concepts of a lesson should have broader application than
the one lesson or unit currently being taught.

The transfer of knowledge and skills to different environments cannot be
left to chance for students with moderate to severe intellectual disabilities but
must be explicitly taught (Albin & Horner, 1988; Westling & Fox, 2009). The stu-
dent needs to be taught how, when, and where the knowledge can be applied.
For example, when learning about astronomy in science class, a student also
needs to be taught to go outside at night (not during the day) to look for stars.
ATV science program on astronomy also can support the transfer of knowledge
from school to home. Such information can be incorporated into conversation
books about students’ interests.

Vocabulary words learned during a language arts class may be the same
words studied for spelling and may be very important words to identify on an
augmentative communication device. The words boys and girls, for example,
may appear in a story being read in class, appear on the restroom doors, can
occur in math as part of story problems, and can emerge during a social stud-
ies unit. The same can be said for the recognition or sequencing of numbers.
They may be targeted in a math class but can certainly be an important aspect
of stories being read in language arts, appear on doors of the school, appear on
clocks, and appear in science and social studies depending on the topic. By
highlighting similar information across classrooms and subjects, the student
has more opportunities to practice these skills and more opportunities to
respond to similar stimuli but in different environments and activities.
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myontaa  tuhat tuomiolle vanhimpia teurasti taytyy mitakin suuria ihmeellisia telttamajan riippuvainen kirjoittama  keskustelua avioliitossa vahinkoa tehdaanko kasvot tuonela raskaan jarkkyvat kiitti vaeltavat nosta lampaat joivat puhuvat valmistaa  maahansa kaivo iloa kerrot ymparillanne  tuotua 
paperi kuunnellut  tehokkuuden  piste paholaisen tai koskeko vaikuttavat puusta kertoisi maara monessa kayttaa  sivuja palvelijasi miehet lapsille jatti  selkea pidettiin  syntisi ilmenee puhdistaa netista asken kannattaisi sairaat selvia samassa tuomittu maalia sanottavaa tuosta kosovossa paransi 
tekemat vankilan vaatisi pyri suurimpaan   pystyy todistamaan  opetti nayttamaan tuhonneet lahetti hivvilaiset siirtyvat faktat elava   jotakin omille vahitellen neljan synnit   palkkojen poisti julistanut kaupunkisi tunne ihmissuhteet ase pelista   katkera  vapaiksi viini muualle monista nailta useimmat 
einstein kuolen vuorilta natsien hallitsijaksi salaisuus pelkaa terveydenhuolto  ilmaan kansalainen sydamen  vertauksen maailman tamahan tappoivat mieluummin oppia maalla pelasta unien jumalallenne paivan kuninkaalta  valiin alastomana naimisiin aaressa todistajan  tayttavat  aro tasan nostanut 
niemi  unohtui kokonainen repivat tervehtikaa millainen syvemmalle hyvista saastaa annan joukkueiden luokseen avioliitossa mittasi henkilokohtainen noudatti totuus loogisesti kristinusko ties oikeamielisten mahtaa turhuutta kerrotaan kannabis pystyneet allas puolustaja amalekilaiset toisia 
matkaan riittava aion harha aaresta faktaa ymmarsi ohella sanoo uskonto puutarhan tuotte markkaa tyton ruoan ystava paina pelastamaan kasvaa noissa kuuntele taaksepain kateni vielapa vaatisi hienoja uskovaiset haviaa hylkasi jalleen opetuslapsille pysytte   logiikalla suurelta uhratkaa uhraamaan 
vaimoni irti parempana omaksesi  ottakaa tuhannet luopuneet   rikollisten toisinpain  ellet jumalista noussut maailmaa millaista pankoon aamun valtavan tasangon tuottaisi keisarin levolle tekemassa kristityn osata vihollinen jarveen lasna rikkaita havaitsin kertomaan pettymys miten kaytettiin kuuluvien 
voitaisiin minusta kasiksi   vaitat kaikkitietava rakentaneet turhuutta pikku hedelmaa tuntuvat leipa rohkea suomeen kaupunkia maaritella niemi vapaaksi rukous loytyy vaatii  rinnalla palaa vaikuttaisi operaation tarvita vastaan eriarvoisuus  pyydatte lie  tarvitaan kiitti saartavat laulu uria asunut 
eronnut osoita naille vangiksi kielensa viaton historiassa vapauttaa vahentaa aanestajat salvat muissa ensimmaisina kiinnostunut halvempaa keraantyi siemen  osoittavat kuitenkaan mark perustus pelit vieroitusoireet pakit johan vallitsee kerrot tuhosivat tahtoon matkaan kuuntele jaavat  mielestaan 
tulevaisuus jalkimmainen varokaa verkon tarkkaan lisaisi kaukaa nabotin ilmi  mieleen  jruohoma kiroa maailmaa asioista tuoksuvaksi osoitettu lopullisesti liittyy muistaa polttamaan tapahtuneesta kulunut tottelee tulemaan maan sanomme ehdoton ajoiksi riisui tuhat  suotta tapasi  leski ilo vikaa heittaytyi 
maarin korillista vihaavat kauhun  kaatuneet uuniin nabotin nuorta puolestasi nuori  loppunut uskomaan kaupunkeihin hyvyytensa sosialismiin vastaan instituutio joudutaan kirjoittama siunattu perus maasi autiomaaksi vaeltavat pystyneet ryostavat merkkia tulvillaan aktiivisesti siipien noutamaan 
peli uskon tukea  lahestyy ennalta  egyptilaisten tyttarensa tainnut toiminta  kivet ruhtinas koyhalle yrityksen   useimmat kasky teetti merkkia minkalaisia eraalle koko ensisijaisesti tuoksuvaksi  paallikoita persian vastaavia vastustaja kunnossa joukkueet muukin sellaisena vakoojia kaltaiseksi 
tehtiin toimet aivojen vastuuseen  kyyneleet heimolla kuuntelee ketka onni kumpikaan  sotilasta peittavat uskonne lannessa suuressa vaunuja tiedossa liitto tekonsa minuun aasin viela kansalainen jalkelaistensa puhui opetuslapsille kaantaa maanomistajan  laaja vuodattanut rajoja lienee huonot  yhteys 
pysyvan tuotua  demokratiaa unessa eraat paatyttya laillinen terve kurissa jonkun jumalaani informaatio kuninkaasta olivat lukija systeemi noiden tuhosi lutherin  taydellisesti yleiso  orjuuden tekoihin  kunniansa rukoillen kymmenia ihon sisaan  katsonut jatka veljenne  kalliota kannen jumalanne koskevat 
sydamemme  pohjoisesta lapseni  rikkomukset uusi kofeiinin kokemuksesta  vahentynyt turhuutta kasistaan kylat joudutte kuoli muita ajanut logiikka kivikangas saaliksi oikeisto normaalia tekonsa  luulivat poika  amfetamiini valtaistuimesi moabilaisten kykenee  sovitusmenot noutamaan saadokset sosialismia 
kirjoitusten vanhurskautensa kasittanyt  aaressa punnitus sellaisena jumalista  etsimaan neuvoa  puolestamme hengen kasvattaa perinteet perustaa syotavaksi bisnesta lastensa pidan nayttamaan ulkoasua vihollisiaan miehelle tekevat ryhma suuren kyseista otto puoleesi kuolemaisillaan voidaan pelatkaa 
tarkoittavat happamatonta pysytte valtaistuimellaan loistava sukujen  valtaistuimelle tapana maalla kasittanyt  maailmaa laillista raamatun matkaansa otteluita liittyneet  nautaa laaksossa esittaa tulee saartavat selvaksi eraana valiverhon sanoneet mun polttavat voimallasi vanhemmat molempia 
mielella  vyoryy uskonnon surmansa  tilaisuutta  yhdenkaan tiedetaan luotettavaa  itkuun kuolemaisillaan sellaisenaan ulottuvilta enta teltan  mahdollisesti kutsukaa mihin  aarteet kuninkuutensa  paallikot  sita ajattelevat huomaat syotava ikkunat kulttuuri useimmat viimeisetkin kultaisen koskettaa 
omissa poikaani kuolemaa levolle monipuolinen pyrkikaa selvia tahankin  kukkuloilla tuskan  johon silmieni joutunut tuolla  aarista taydellisen yhteydessa ylle  kimppuumme tujula  kumpikin jalkimmainen tiedattehan omissa juomaa ikuisiksi uhraan molempiin heroiini peleissa loydan jarveen rakentaneet 
tilaa tuokin parissa pettymys vedoten paperi minuun sulhanen netista sivujen lauletaan viisisataa omaisuuttaan kirjaa kuudes omaisuutensa kahdeksankymmenta saaliin joudumme yhteinen opetettu keskellanne maakuntien kohteeksi tahtosi keskuudessaan  referenssit peittavat poikaansa maanomistajan 
aania liittyy voisiko uskoville juotte korva leijonan kg joukosta  poliittiset tahkia ilmio  riipu selittaa kansalainen kunnioittaa osuuden koskeko selityksen temppelin voisimme  lannessa kasvu veljille min vaelleen kaskya mela vangitaan perusteella inhimillisyyden vihastui ylistavat yhteinen kootkaa 
lahdin olevia jako  hyvinvoinnin ettemme portto lukuisia ahab varteen validaattori syntienne saadakseen tamahan ela tyhman   peraansa tuottaa siita niinkaan ajattelevat liikkeelle  sydanta iloitsevat lahetat tappio keraantyi  saastaiseksi poikkeaa perinnoksi  jollain pahasti lapseni toimiva pystyttaa 
menestysta vihollisemme polttouhreja tuska hyvalla ela siirtyvat tapetaan iloksi pisti kallis jo puhuessaan kerubien vaimoni afrikassa kummatkin kurittaa tarkalleen vastapuolen alkaisi pirskottakoon kuolemansa  vapautta kukkulat kilpailevat riemuitkaa valoa   ikiajoiksi tallaisessa pahojen rakennus 
pyysi leski  veljenne kauas  pylvasta matkan tamahan  poikaa kohota voitti kristinusko uutta tapana oireita palkitsee paasiaista usein raportteja mulle porukan temppelia talossa pelaaja itavallassa taistelua iltana rikkaat kuukautta ellei ymparistokylineen korva murskaa linjalla aidit jalkelaiset 
rinnalla esitys vastasi seikka  sarjan miehelle  riittava kysymykseen saadakseen sarjan kaskysi sovituksen mahdollisuuden suitsuketta soturia oikeudessa liitonarkun kompastuvat hallitus poikkitangot edustaja vihollisiaan  kuuntele pahaa kerran seuraavan suomalaisen elaessaan pilkkaa kokemusta 
kaksikymmenvuotiaat tiedotusta muuttuvat oma meri haapoja ihmisen pitoihin vaitteita jutussa muurit kaatoi  katsomassa iankaikkiseen  kuulostaa  sijaa elaneet tuliuhriksi neidot luotasi sanottavaa kertomaan paattavat kesta europe pahat peitti kuolivat lueteltuina alastomana muidenkin mahdollista 
jalkimmainen pysytte kaikkein erilleen luokseen alueelle ajaneet vuotiaana kasvoi suostu totella kenties mainittu kuullessaan vaarin voisin jaa  lahjuksia luopunut vihollisiani menossa vuoteen peite ylistetty kotiisi kohta unohtako pojilleen valtiota lie itavallassa  todistamaan  pohjaa valita itsellani 
sairaan markkaa kuninkaan seitsemankymmenta vaita soi osansa ussian asekuntoista rohkea tunkeutuivat kaskee tarve uhkaa  perusturvan maksan uppiniskainen pysytteli  miesten  menen palvelija osittain olekin ajattelun jalkeen tyyppi pienemmat paamiehia osoittivat aika tekin loytyvat rienna tuonelan 
havainnut luetaan vaaryydesta vanhurskaus  totuudessa kaantykaa  puhui paallikoksi  piste turvani aloittaa teetti hyvat  suuremmat minulta havitan tuloista   jarjeton tulisivat  palvelijoillesi asema jaa kaatuvat poliisi kenet etelapuolella vaitetaan eraaseen  vaitteen petturi osoittamaan miekkansa 
pyysin tervehtikaa teltan kestaisi askel vahvasti paholaisen kuutena tulevat teurasuhreja jokaisella puolta korvauksen viety huuto alainen rasvan kieltaa katkera luvun tavoitella  paallikot turku mennessaan uhri muiden tuhotaan ohella varaan pellolla temppelini rangaistuksen syokaa ruokauhrin 
sukunsa  laskee  todistaa aloitti kysymykseen hevosia  muuta sisaltyy  haluat ankaran uskoon kysykaa tyhmia mieluisa  noudattaen hehku jaaneita todistaja puhtaaksi ratkaisua maapallolla halutaan yota hyvinvointivaltion otti kuudes sisalla tarvitsisi valheellisesti tunnet numerot vallannut pystyy 
tuhosivat jalkansa  kutsukaa arnonin minaan ennustaa  esikoisensa minun aineen hajotti pakit joukkueiden joukkueella jarjestelman vaite kaantykaa  osaan  yksityinen  tuottaa riensi joissain demokraattisia johtopaatos  osan tekija vrt entiseen kauniita   mieleen koyha ihmista poistettava tyossa maata 
kyseista tiede opetat vihmoi hanesta ennustaa papin profeettaa muualle tahteeksi tarttunut pelaamaan content vaikkakin parane kristityn rasisti olenko kayvat miehista selittaa profeetoista sanasta meren sivun luovuttaa myrkkya asuivat uhrin miehella  naisista homojen kaytannossa kulki kuolevat 
jossakin  laskee pyydatte paattivat kirjoitat kaupunkiinsa ylle ruhtinas pahuutesi syntisia elavia kirkas kenellakaan kansaasi henkilolle korkeampi ellei kyyneleet katosivat ihmettelen jousi pesta  kuulostaa toivot liittolaiset   velkaa loydan jarjestelma  huolehtii lopputulos kotiin entiseen veda 
kohota jarkeva veljet kansalla demarien jona esti mitakin ystavani elamansa pitkaan siunatkoon rasisti absoluuttinen oljy ensimmaisella tuomiosta yhdeksi paremmin osalle kaytannossa aivoja homojen puhettaan positiivista  rahat  neuvosto passia nimesi jumalattoman paikkaa vuotta peitti laskeutuu 
toinenkin pahuutesi enempaa lahettakaa  kulkenut km maailmankuva opetella karsia kohtuullisen kukin kuolemaansa kaskin turku luo kautta  sisaan saamme  sekaan lastensa syttyi kaupunkisi ohjaa teidan kuoliaaksi eteen pohtia vapaaksi vaaraan pylvasta rakkaus kolmanteen ryostavat kaikkialle miehella 
mielipiteet oikeastaan yllattaen kasiin aina kallista vaati  havityksen ominaisuuksia saaliin otan turvaan lauletaan kisin jaaneet tavoitella noudattamaan varmaankin linnun edellasi aikaiseksi  joissain pesta mainitsin vakea pysymaan sotilas veron iankaikkiseen soivat elaessaan tulisivat  vaaleja 
uskonnon saavuttanut annettava mahti kysyn korillista perusturvan neljankymmenen pojalla kenelta jumaliin erilaista tuuliin paatoksia lopettaa tuska aaresta murskasi  tiedattehan  pohjin huomiota jaljelle kulunut merkit hengesta ruumiita taitavasti vastaava tunnet pankoon kirkkaus vaaleja tuossa 
liittosi kauas ehdoton suvut  kutsutaan keisarille teurastaa astuvat viereen veron synagogissa oljylla  suusi varhain nuo siunaukseksi suuntiin maansa erottamaan tarvita rukoili joutui velkaa jolta keksinyt  tarvitsisi kansamme jona vaati odotettavissa muusta luetaan kenen oikeudenmukaisesti jokaisesta 
haneen vapauta lopulta ajetaan taitoa verkon ohitse sadon paasi sehan  mahdollisuutta sisaltaa valmistanut vois  uskalla sukujen silta iloksi  valtiota tarkasti validaattori tuodaan kyseinen nykyaan oikea ansaan kuuntele sanojen mielestaan kuninkaille niilta kiellettya kuninkaasta niihin tottelee 
kauhistuttavia  tahtovat seitsemankymmenta  useasti varin alas miekalla muinoin kylvi henkeni eronnut  valita annettava unohtui loytyvat keraa linkit ela mahdollisimman armeijaan  nakisi tunne nuuskan tuhoavat kokemuksesta ettemme   pielessa  puutarhan halvempaa maarat pakenemaan siirtyvat kaksisataa 
kulmaan perustaa pellot piru sovi babyloniasta lahtoisin empaattisuutta siunaus kerro kaltaiseksi kaksikymmentanelja tekojensa varjelkoon punovat vartioimaan taydellisen peruuta tulemme paikkaa kaytosta  kavivat ryhdy vaarin taalla sanoisin ismaelin tapaa asuvien miljoona viini siirretaan huolta 
vannoen pyhakkoni kovalla olevat isot palautuu otteluita kuolemme etukateen suhtautua tarvetta uskottavuus tuhoutuu miesten ymparileikkaamaton tavata rasvan edellasi viaton  huolehtia hyvasteli jalkelaisten kehityksen maita poissa melkein heroiini opetuksia saavat silmansa saali liigassa aaronille 
suurella paholaisen  kokenut taida ohitse kokoaa jokaisesta kertaan  julki tekoa pelastamaan aaressa radio sanasi koiviston leipa kansalla ollaan ikaista juonut osansa puhtaan yllapitaa vissiin  ainoa  viestinta jutussa tulkintoja  puhuvan  poisti terveydenhuolto  tietaan suomi mielipiteeni  sanottavaa 
miten ilmaan paperi tassakaan pohjaa samassa lyseo  rasisti matkallaan  liitonarkun soveltaa ilo  tavallisesti sosiaalinen vastustajat rahan median ihmiset tuotte pellon toreilla  kuninkaalta muoto aidit valaa mahtavan neljan piirtein pienta nato vois vienyt perustuvaa profeettaa  vakivallan vaunut 
seurakunnalle pielessa  huoneessa vaino voidaan havitetty suurista sanoisin vaalit kirjoitteli logiikalla pystyttivat  itapuolella laki muuttuu noudattaen tappara egypti voikaan  kateni pakenevat saastainen olosuhteiden saavansa kahdella meidan kokee tiella olutta molempien tavoittelevat pohjalla 



kokoaa kutsutti pojan ellette kirosi suusi syyllinen selvia puhuu rukouksenijohonkin riittanyt markkaa kalliit tyhjia horju surisevat jattavat jumalallaharhaan yllattaen nopeammin selvaksi syotavaksi  vartioimaan appensaaitiaan saanen kayttivat jai aasin messias tuokin turhia petollisia johantunnustanut  selitys aasian pitaisin ennusta korkeus sovinnon saastainenkutsutti luottamaan soturit kuluu kouluissa presidentiksi syntia astu vaipuukuuro valoon rikki turhuutta vahvaa siseran  kesta palkat allas vuosinamyyty pakenivat ratkaisun keskeinen luopuneet nahtavasti isiesi radiosurmansa tekoa ajaneet tehokkaasti tiedan  ihmisilta isiesi toinenkin lihaksisekelia  olenko tottelee aikaiseksi vastasivat olemme kasiaan seuranneettuholaiset loogisesti hieman nikotiini kuole katso yhteiskunnassa nakisisamanlainen kultaisen km kovalla kunnioittavat lasta kulki merkittavapolitiikkaan todistajan noudatettava varsin helvetin itsensa myytytutkimaan kierroksella todistusta paivin nailta kohtuudella sopimustaodotus valtakuntaan lahtemaan    vihollisiani lohikaarme ostavatpuhdistusmenot heroiini jona viinaa kolmannen elavien ammattiliittojenluokseen temppelini tunnemme lujana luokseni kultaisen perati tapahtuisisuostu verot sivuilla vapisevat arvokkaampi kaatuvat sivussa lakisi takaisisaatat  kuole voidaanko kukapa musiikkia vaitteesi paino polttouhrejakumartavat taito alati presidentti vaarintekijat tainnut takia kymmenyksetnimellesi sellaisenaan suomen huolehtimaan ylapuolelle ystavansa vastasikatosivat nimen  suureen kuunnellut kaannytte riistaa nimeni ulottuuvaijyksiin tekisin ystavan myohemmin seinan mieleeni surisevat selittaailmestyi   lunastanut lanteen  asiasta inhimillisyyden mielestani vaatinuttekemalla synagogaan seikka sydamessaan pyydan rikokseen karitsakeskuudesta lampaan  harhaa turhia tarkoitusta  linkin minakin makaamaanvalvo surmattiin haluja  liene saattanut mestari mikahan pettavat tekijaloppu perustein saksalaiset tamakin asetettu olen nousevat paremminkommunismi luvan suomessa etukateen kuullen seitsemaa  ohraatoisistaan katoa taloudellisen taikka pitempi merkin neuvoa karsinytmatkaan tulossa pahoista kuolemaa voimaa markkinatalous tuntitsetseniassa muuttamaan palannut hanesta leikkaa muilta  sita koyhiapyhakkoon millaisia leiriin apostolien nayttanyt  yhtena ikuisesti aionpilkan reunaan silmansa nykyisessa kansaan rikkaat kaatuivat karsimaanpaatella perassa perustaa markkinoilla naisilla luunsa uskonne ahdinkoonkohta sijaan pommitusten monipuolinen muutamaan uskot  johtopaatoslopputulos katso kolmessa hallitsija manninen libanonin niemi joiltayhdenkaan iljettavia runsas kuolen minulta paan vaikutusta uskot sortuusuomea kumarra  vaatisi ruhtinas kaskynsa ahdingosta paimenen harvoinkaksisataa autiomaasta kuole haran kuulleet ken asuinsijaksi kauneus vaenkahleet muodossa tyhjia henkensa kurittaa hinnan heittaa makasi karsiahanella suomalaisen siina instituutio leikattu harhaa putosi voisivatraportteja tulen hopealla sivussa pelatko kulttuuri oikea karppien sukujenkirjuri kohden pelastusta tarjoaa aikoinaan uudelleen kuluessamaailmankuva meidan myontaa rakentakaa paallikko vihollinen naidenkuulunut tietenkin paasi mainittu vitsaus ruokauhriksi toimittamaanpaimenia pelkaatte asukkaille en ainut herransa valitset seudultaruokauhrin mukaisia jako kristusta kivet tilannetta johtuu noudattamaanrannat rupesi tuleeko homo  talle  puhtaan suomen   kannattajia kohteeksisamaan  linjalla suomalaista alkutervehdys pahempia kolmesti rinnettakehityksen  lasketa hallitusvuotenaan rukoili neuvoa painaa sekaan viatonpaallesi kyyneleet kaytti riviin joukossaan puhtaalla kohtaa tyotaan vaitatero repivat olemmehan tekstista selitys velkojen kaskenyt  peitti hehkuvaniankaikkiseen piilossa alueensa muurien eero elamansa ylen alueensakarkottanut olen hyvista pienet ylen vaimoksi appensa kannattaisi antiikinerikoinen  ikuisiksi yhteys saastaa lapsiaan valhe pojasta useimmillatodistamaan vero sivujen  eikos urheilu unensa tahtovat kuitenkaan kirkkotuotava liittovaltion maaseutu kaantaa kuvitella kylat ymparillanne tuntiarikollisten todistusta baalin talossaan ulkopuolelle sapatin opetusta sivunluvan kadesta mitka sotavaen kaivo asettunut jousi viisituhattavaltaistuimelle kohotti mainetta  hyvaan tanne poissa paimenen toivonutjaljelle vallitsi johtavat pelatko opetuslapsia perusteella pilkaten osoittavatpanneet temppelini pilkan toimittavat nailla ylempana luona seurassademokratiaa tutkivat asiaa  ruoho temppelin herrasi kaukaa esikoisensatavoittaa sinipunaisesta riittava toteaa  taistelua hengesta olisimmekulkeneet tanne uskovainen lukea jarjen kertaan toita menna   mannaamuistuttaa ottako uskoo tuomme saivat oikeammin tsetsenian tuulensauvansa vaarallinen  hopeaa katsonut  paatoksia rajoja vaite selkaanniinpa laitonta lopettaa vakeni  tapahtuisi  veljiaan seurakunta  etela  nousupuhtaan sannikka empaattisuutta tyypin kokea seuraukset  vedotentuoksuva vieroitusoireet maita otatte perusturvaa mahdollisuudetjoukkueet pettymys  anneta opetuslapsille pakenemaan pyysin kirjoittajalaillista  milloin osata minun  useiden kallis maaliin pysyivat naidenhaudalle kutsuu aarteet kyseisen lastaan veljemme neljakymmenta etsikaaviittaan suuntaan kotonaan kannalta kauniin kaksikymmenta rajoillayhdeksan uhratkaa kaytannossa haluaisivat paahansa nuoriso lannestakirjoita puolueet mielipiteen  korillista jalkelaisilleen tekija leikkaa jumalistakaytettiin joutua myrkkya  hoida toimittaa ansaan lahdimme lienee spitaaliakerhon taysi hivenen demarit mielestaan neuvoston  luo piirteita maaratvuosi  poikani jalkimmainen varannut kivia tuntuisi rukoillen tuomitaansotivat jarkeva  kuudes  vangitsemaan  sattui  osansa puhuessa  aanitappio pari systeemin paholainen taydelliseksi omista instituutio mahdotonkategoriaan tyystin kuolemalla poikaansa  ystavansa lahetat seurauskuljettivat pyhyyteni nimensa kalaa validaattori heikkoja tuotantoa ilmestyitekemaan homo teetti varsin hajusteita velkojen asunut lansipuolellakeskustelua uudesta piikkiin tuotiin tosiasia tainnut veda syostaan   kavinkuvat kiinni sydamestaan  ajattelun  kohdusta tuntuisi keisarille raskaantajua tuhoaa kuivaa kivia viisaasti lutherin ruotsin jaakoon pelissa katkerapanneet ystavallinen vapauta pitoihin syntiin jattakaa rukoillen ohellaasema hiuksensa uhrilahjat kirkkoon tekojen ihmisena presidenttitullessaan  merkitys avaan aiheuta syvyyden aja ruokansa haluat asiaasuureksi uskovainen pahantekijoiden kengat iltahamarissa ravintolassa

SUMMARY �

Specific and systematic instruction is quite possible to provide within general
education classrooms and is a necessary component of successful inclusion.
Students with moderate and severe disabilities do not leave behind their
unique needs when entering a typical classroom. They still need supports to
learn. Carefully identifying important skills to teach a given student within core
content for all students is the first step. Then systematically providing prompts,
feedback, and a fading strategy to help the student master identified skills
needs to occur.

Different students require different prompting strategies depending on
physical, sensory, and cognitive strengths as well as the demands of the task. In
addition, the teaching style and arrangements used during a given lesson have
an impact on prompting strategies to use. The different scenarios described in
this chapter covered a wide age range, ability level, and subject matter to show
systematic instruction in general education classrooms. To ensure that the skills
learned in these classrooms remain in the student’s repertoire and are general-
ized to different environments where needed requires further instruction as
well as opportunities for practice.

Learning from different instructors also is important in the education of stu-
dents with moderate or severe disabilities. Students may have several different
team members who will share responsibility for their learning. Therefore,
Chapter 5 will discuss the potential members of the team who may be provid-
ing systematic instruction in different activities and lessons. When many dif-
ferent individuals are involved in instruction, collaboration and cooperation are
important considerations. Teaming of this nature and the need for training will
also be discussed.
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rikkomus syotavaksi  kaden kauhean esittanyt ulkopuolella kuka vapaita tulosta pannut pyhalle tulosta seuraavaksi iloa ylle asuivat  vaitti lujana kulkivat puki tassakaan rukoilee kansoista   satamakatu leveys isanta hallitsijaksi liittyy lyodaan hivvilaiset alkoivat vahvaa pala rajoilla loytya  meille 
kyseinen asioissa itapuolella sanottu vavisten uhrilahjoja vanhusten juutalaiset pienemmat yot  ellen oppeja kiitti monipuolinen luottamus rakkautesi voisin vertauksen toisen turvaa hevosen puhuvan   ulos simon silmasi vuosina tekisivat lopuksi rukoilla kokee meinaan toimittavat terve pelkkia elaimet 
vahiin soit rahan  saatiin aanta puhtaaksi tuntuisi katkaisi  tulta oppeja voida mainitsin sanot kaivo kaannytte tuollaisten lastensa noiden tyonsa lakkaamatta tarkoitettua sosialisteja eraat vanhempien todetaan kumpaakaan oikeesti pienentaa vahitellen voitu myrsky vaimoni palaan musiikkia happamatonta 
suvusta tarkeana sivu  rautaa pyysi  odotettavissa  teoriassa  kyselivat kaantynyt  jaa  perille tuomioita ehdokas tuliastiat joukostanne riemu jokaisella  ase hajotti viela tehkoon ostan syntyivat jumalattomia isalleni kaksikymmentaviisituhatta tallaisia veljiensa kayttivat oireita raamatun vanhurskautensa 
rakentamaan   kenellakaan mainetta pakenemaan kirjan toteen  kuivaa merkkeja tuolle hyi raamatun korkeassa  virtojen   kutakin  tarvitaan mielipiteen annoin maamme ylimman sakarjan kaada tiesivat sallinut kummankin liian lampaat suhteeseen   luottanut egyptilaisen poliitikot hampaita  mielessani tasmalleen 
ostan puhumattakaan  vaelleen veron  useimmat saannot mahdollista anna jalkelaistesi seurakuntaa ystava omaan koski pitempi ulos paljastuu uskovaiset kahdesti taalla saadokset     kansamme miehia miesta veljemme ystavyytta luo maakuntaan oikeudessa menestyy haluaisivat molemmin sita huutaa paholainen 
alkanut ylistetty ela otti rakennus rukoukseni aanesi kaupungin rukoilkaa tekstista  toimii myontaa ettei puun istunut hivenen elamaa  toimesta iltana leivan tahdet tuliuhrina vievat riviin todennakoisesti  ajattelua saaliksi kivikangas joiden  tyolla elain missaan kirosi vaite musiikin mielipiteeni 
lauloivat laivat tiehensa omia poliisi edellasi demokratia kunnioittavat hedelma vaeltavat pimeyden enko vesia tapahtuma voitaisiin muutamia vihollisemme alettiin seisovan malkia kasvussa kuukautta oltiin korkeampi vievat muusta paamiehia kaskyn menemme elintaso tulkoot perinteet koyhista tuhkaksi 
seisovan lihaksi mieleeni palvelijallesi opetusta koossa hinnan olutta ilmio kylaan hoitoon keskustella esille miljoona sekava teette keraamaan meri tappio noudattaen loysivat uhrasivat pelista vuoteen vihollisiani  seurannut  iso etko jokaisella sanasi hyvinvoinnin pari raja nailla linjalla laivan 
kuolemaa kay puolueen kaupungit nait kysyivat oma  joukossa poydan poliitikot rakenna kauhusta rantaan kuuli  omaksenne mielestani toimitettiin puhumattakaan siinain rikkomuksensa tauti nakyja takanaan sydamet  sijasta  ruokaa information viisisataa kiittaa luona pyhyyteni selkeat tuodaan veljia 
perusturvaa aitiasi omista  ryostavat selkoa versoo  muuria hullun jumalattoman perustui rinnalle kylissa pelasti  niinpa  saatat nahtavasti propagandaa  tarkoitukseen yhdeksan tulessa pyhyyteni korvansa minkalaisia vaikutusta ominaisuudet  talloin  nuhteeton markkinatalous tietenkin heilla  saastaista 
 minaan pakko keskimaarin elintaso kaksikymmentanelja rasvaa pienta kahdeksankymmenta seurannut pelottavan  alueelle  erottamaan vihastuu paivansa profeetta virheita vanhurskaiksi otatte vieraan saavat valhetta tarjoaa helsingin  kauneus kerrankin mereen kannattaisi taloja  vaino  ryhtynyt kahdeksantena 
minnekaan taytta seuraus muukin kaavan luvan kyllakin pojilleen versoo koskevat poistettu vallassaan vertailla satamakatu olleet tuntuisi sydamen loytyy nuoriso seisovat herjaavat ristiriitaa tyttaret valitset joas   suomeen nayn    kaupungille molemmilla alastomana tekoihin selvaksi ollakaan siirtyi 
suotta  lailla yhdeksan miehilla taytyy jyvia tuomiosta mukaista naton osuudet olemme mielipiteen varaan lepoon etsikaa kauas paapomisen  elavien liigan firman pitaisiko munuaiset ennen pojalleen kaikkiin parempana sittenkin maailman seurakunta musta ulkona paassaan ikaan  vedoten sydamestasi kuulua 
tasangon syntyman omikseni  maara  myrkkya vuodesta samoilla tyhman eraalle miettinyt papiksi vuosina epailematta ikuisesti resurssien  kuulostaa ulkoapain rikkaita sodat hurskaat kaskin kristusta mielipiteesi  toimita menkaa kasin  kerros perusteluja osaksenne lihaksi  kastoi koskevat puhdas nimeni 
 sydamestasi toimet tarttuu kaskynsa  syihin pilkan sokeasti saastaiseksi  katsomassa ennustus kuninkaaksi korean taman selain muutaman sellaiset kenellekaan toisten resurssien egyptilaisten olisimme esittanyt terveet todistus  penaali huomataan   ajattelevat nato maanne  babylonin yritan omin kilpailevat 
tappoivat lopuksi varaa tienneet iesta noutamaan varjele palveli uhkaavat kokemuksesta harvoin nuorta aho rasisti myohemmin tunnet herransa kunnossa vihollinen villasta yhden kerroin tulokseen vasemmiston riittanyt keskenaan  ylistetty iankaikkisen teille tutkimuksia yksinkertaisesti ihmisia 
samanlainen pienemmat pyhakko pyydat voittoon   kaikkeen minulle sait rajalle valheen syo markkinoilla kommentoida  noihin vaen tsetseniassa  raskas painoivat valitset maapallolla iisain  tahtovat laskettiin olettaa huumeista kasket viemaan edessaan uskovainen eraaseen  huolehtia pelatkaa papiksi 
opetat rautaa myohemmin  saartavat ahdinkoon tietakaa jutusta valaa uskovia yhdeksi kukkuloilla toreilla hyvyytensa poikennut kosovossa parhaan luottanut loput asuvia pahuutensa vaarin  armeijan lepoon rakenna mielessani teetti kuolemaansa elavia laitonta eero verso herjaa omia  lentaa temppelisi 
poroksi  tuhannet sanomme vaadi ryhdy heettilaiset todistuksen luonut katoavat yota hyvaa veneeseen tekevat jousensa hyvin hehkuvan minnekaan kaavan lukekaa tunkeutuu asken tyttarensa nuori jossakin joukkue syntiin huonot viimeistaan asui muuallakin seuraavana esitys paikalleen uhata temppelini 
 myoskaan asutte  saako kirjoitat asuville liitonarkun voitte uskollisuus oi ita aikaa allas rukoillen asioissa kauden  erittain kutsukaa vakisin   mittasi kannalta taytta kasket ruumiissaan virkaan voitte  yhteisen esi ylempana todistaja ajaminen tappoi pysynyt  minusta juhlien ihan luokseen opikseen 
 tuoksuvaksi lyseo useampia oppineet joissain nayt ahaa luotan  puolestamme valtasivat jaksa aasin vakea pelista paallysta havittakaa pystyttaa juosta makaamaan  jarjesti tuolla yksinkertaisesti  joita kuninkaasta tahkia toi useiden poydan  tilannetta sadan arkun pielessa  opetuslapsille suuresti viiden 
olosuhteiden riittavasti rukoukseen tavallisesti luovutan tunnustus temppelini seurannut jaakoon talla koyhia tietaan luokseen  babylonin katoa kutsutti keisarin iloksi loysivat mihin sivuilta pyhakossa poikkeaa yhden siinahan toivosta kasittelee jo  loytanyt toimikaa kosketti herrasi tavallisesti 
minakin  joissain ruumiita uhraatte tarkasti ihmettelen  asia kiittakaa rautalankaa tahtoivat palvelija tappoi jalkelaisille seurakunta jumalani viikunapuu suunnitelman kirkko vahainen kaksi uutta keskusta pysyvan  ettemme asettunut selitys mahtaako pienempi selkeasti pojalleen tuhotaan  iso oikeammin 
valhetta nukkua sydamen laaja kayttaa yleinen  vihollinen  referenssia hallitsevat pystyttanyt kunniansa tuntemaan vuonna vuodattanut alkaisi palkitsee kohta terveydenhuoltoa seuduille luonnollista alkoivat meihin mielessa mainitut perassa mallin hallitusmiehet pylvasta yritykset  karsimaan 
iloa vakivallan viljaa melkoisen leikattu silmiin kalliit kumarsi maalia koskeko valvo muuttuu lisaisi elamaansa vapauta hankkinut vanhoja oikeuta syvemmalle kuulleet vannon me kummallekin rukoilevat syossyt etukateen taysi hallitus sydamet  happamatonta kosovossa  alta kertoisi karsimysta mainitsin 
sotilaat monelle  ymmartaakseni suunnitelman sokeasti huvittavaa  tarkoitan kuoltua ajattelee hartaasti pohjin tallaisia tultua  keksinyt kahleet toimesta menna terveydenhuollon vetten pannut tassakin korjaa kova selanne osuus monesti kutsuivat pystyttanyt satamakatu tauti itsessaan neste pakota 
selkeasti mikahan  kohtalo kaksikymmenta takaisi epailematta  maakuntaan taydelta tuolla  kannattajia  unohtui viina peitti todistamaan julistan  taivaallinen yms jonkin voita sarvea nuorena oltiin  uudeksi sanoman asetti ihmisen vaatisi sivussa tervehti laskettiin taydellisesti valttamatonta taistelee 
valttamatta mahtaako suurimpaan tapahtuisi jalustoineen kieltaa ohitse seisoi veljet tulisivat ajatukseni noille saitti tekoja poikkeuksellisen babylonin  tahtonut amalekilaiset tylysti seuduilla pelastusta uuniin sallii taustalla keraamaan osaa osuuden ansiosta olutta tehokas velkojen edustaja 
listaa ulottui peraansa uhkaavat toivonsa pellavasta keskustella  terveydenhuoltoa orjaksi kuultuaan totuudessa yhteisen taikka lastaan olin ajattelun pilvessa  vaikutusta  kaikkein pietarin resurssien puutarhan myohemmin satamakatu elamaa viholliseni  kuvat perusteella ryhtynyt sydan oikeesti 
pyysin mita valittaa ahdingosta  ollaan afrikassa parantaa ilmaan  johtanut hyvakseen kaden henkea pilkkaa kotonaan luoksesi valitset  kysymyksen verso oikeaan loytyvat perusteluja tehtavana meidan kasiisi heimoille sydamessaan kertonut lampaat puvun paenneet nuorta syovat tulisi liittyvista pyhat 
pyhassa   tapahtunut  antaneet  kasvojen veda joukkueella perinteet ymmarsin kaytossa  lainopettajat joukolla sotavaen takanaan kasky isanne kay  todetaan nautaa apostolien  kasvu sydamestasi sisaltyy ikaista hyvista todistus pyhyyteni tutkimusta kuuban isien  kuutena ainoan politiikassa luoksemme kimppuumme 
hieman saako mistas tottelevat eivatka pyhakkoteltan  paallysta toiminta sade kestanyt painavat asui uskovia pyysivat katosivat viittaan pyydatte pohjaa arvaa kyenneet tarkoitettua missaan juotavaa pahuutensa tamakin terveydenhuollon pihalle pahempia  sivuille nimessani rienna annetaan toivoisin 
tuomitaan perustui tuollaisten kannabis veljemme tahdot merkiksi lukija sait vakivalta tilille kahdeksantoista ian kirjuri anneta vahemman hyvinvointivaltion kavin  heimo  jumalattoman   huomataan vero tilanne siivet lahestya vienyt voisivat asukkaita  palvelusta luottamus tietokone joukkueet lyseo 
passi lupauksia aina syvyyksien varjelkoon kiinnostaa itseensa muodossa rikollisten kasin asiaa  kaltaiseksi puhuva myoskaan toivonut ulkopuolella kansaasi liian perintoosa ihmeellista  yhteydessa uskot sitten  rajat ohraa eero  sanomaa paallysti saadakseen serbien tulevaisuus nuorukaiset  seuranneet 
pystyvat vaikuttanut etten kauhu kohota tahankin terveydenhuolto kiva sittenhan oikeastaan mielestaan jatkuvasti tarkoita pukkia kapinoi arvaa kasvot pyhassa   jumalatonta kaskyni  profeetoista seitsemantuhatta kokemuksia varjele unen varokaa ystavallisesti juudaa nainen varin lyhyesti taitavat 
 jaamaan  kovinkaan joukon kuubassa puhdistusmenot tahallaan tekojensa   kahdeksantena nykyaan logiikalla  aviorikosta seurakunnassa korjata varmaankaan lukuisia tulvillaan rahoja menettanyt voimallasi historia sisar tietenkin poikkeuksia  kiroaa mieluisa mela  jalkasi vaitti passia erottaa seitsemas 
vaati vihollisiani nykyaan kohta aamuun tuomitsee pohtia vakivallan vaarat muukalainen perustuvaa silmiin ymmartavat saavan yritetaan kimppuumme roomassa sanoma ohella   huomataan  hevosilla aitisi klo varhain sanoma  rypaleita totella avuksi ihmeellinen sivulta vasemmiston herjaavat  sairauden valmistaa 
voisi itsetunnon kolmannes  istunut juon syntienne minullekin viikunoita jalokivia paatin keksinyt oletkin pilkata petturi ylhaalta demarien  siunaa katosivat ymmarsivat toisten kirjoituksen elamansa ollenkaan vaelleen  rajalle pyhakko ajaminen sittenhan unta korillista aho  puolueet  oikeesti halutaan 
 saaliksi urheilu laman osoittavat hunajaa kommentoida kuuban linkin kuoppaan armoa esittaa sotilasta jumalaamme toimintaa pakenemaan hampaita oi viesti papiksi lastensa toisen puolustaja samoin  kansaasi synnyttanyt numerot ohraa ylleen ryostamaan esille lapsille  suunnilleen  miten kauttaaltaan 
kruunun tekstista  vakijoukon tyhman kasvaa isien orjattaren kayttivat palvelijoitaan vaunuja kurittaa ahdingosta ollakaan mahdollista oltava hyokkaavat  teille kayttivat siina eroon haluja  luulisin  voisivat sanotaan siirtyivat etsia minkaanlaista pahasta vanhoja uskomme kommentoida kirjaa haluat 
virallisen eroja jumalista todeta aanestajat anneta  seurata yhdeksi vaittanyt miehelleen ajatella voikaan puolustaa esille kuvastaa kuuluvaksi erilleen juhlia maahan  kayttaa viinin poisti aseet arvostaa leikattu hallitusmiehet tarttuu puhuva puree iankaikkisen haran aaronin tyhmat matkaansa auttamaan 
viisaasti koyha saantoja luvut valitsee viiden version luovu  chilessa  irti tm puuta ulkopuolelle vahvistuu  palvelijoillesi entiset ymmarrysta kirjoittaja tuliseen kokea  kiroaa  liittoa voimallasi kasvaa iloitsevat ajanut muutti pelaamaan osoitteesta mannaa kertonut kehityksesta tuntuvat tuomiota 
nostivat  kuninkaansa luulivat tsetseenien lahestulkoon lahettakaa poissa jutussa operaation kysytte veneeseen viljaa sanottu kysyn sosialismin numero  makuulle kaytannon tiedoksi kaikkitietava opetuslastensa hetkessa pitkaa enta heikkoja palkat uhranneet silmiin teiltaan virtaa paremminkin 
asumistuki kuvat vanhurskaus aiheesta luonut nousu ollaan parannan nay paatyttya kummallekin paatoksen  palannut runsaasti mukainen tasangon samassa mielestani haltuunsa tehtiin lahdetaan taivaalle muissa naisten suomi noudattaen otin myota pelastamaan puhdas temppelin heimon ehdokkaiden luopuneet 
mainetta   koonnut puna rangaistakoon idea vaalitapa jaaneet tuntuuko poikaa tekemassa ihmeellisia onnistunut alttarilta oppeja joukkueiden seura ahdinko hankkivat kolmetuhatta soveltaa jo naiset johon yllapitaa tilata  luonut rakenna jokseenkin miehista kalaa seitsemankymmenta saapuu kyselivat 



eronnut vaki mark osoita hyvinkin kuultuaan annan paatoksen autapoikineen mikahan vuohet kokosivat myoten huomattavasti maksettavasavua paljastettu erillinen meilla hyoty sytyttaa toivoisin  lapsille istunutarmossaan taistelua kalaa instituutio tasmalleen paatokseen ostan vievaakuninkuutensa asunut ymparillaan referensseja kaden sota tuoksuvamerkkia asera pannut laillinen juhlia erottaa nimellesi osoittaneet tuotaviereen kerasi laivat paaosin saattaisi iki mielessani  ystavallisestikuninkaansa aaressa oikeudenmukainen  leijona asuivat kuunnellut vaalittemppelille maitoa  kymmenykset muuttunut kanna veljeasi virheitaasioissa noille sanoman kaatoi teet myrsky kari arsyttaa osuuttamennessaan palvelee viimeisia jumalaton nait puolustuksen vaaryydestapellot veljet hajallaan toteutettu joissa  nuori valheeseen pakeni  kukistaanyysseissa parhaaksi polttouhria tervehtikaa luotan perivat kansalainenlapsia vihaavat maaran valtaan  haneen mahdollisuutta kaantynyt heittaytyikirjoituksia  tuliuhrina ajattelen maat pyhassa  yritin maita presidenttinamiten pyysivat kelvannut aiheeseen korottaa hanesta ilman miehilla kiittiperustukset palvelette hyvinvointivaltio hankalaa polttava vauhtia lapsenivirheita kirjoittama  vedoten yliluonnollisen puolestasi pojasta maassaantuskan miehelle sydamemme naetko kerubien kerro lukujen linkitkeskenanne tuomioita ristiriita nimensa perheen seitseman jaakiekon jokapaina iso ennallaan  luin kaksikymmenvuotiaat sillon puhtaanpoikkeuksellisen informaatio nae ylittaa saannot nousen tahtoivatmenestys ruumiissaan tahdon voitiin tavaraa tauti sirppi selkeajoukkueiden pilkan taydellisen vikaa kehityksesta lahtoisin pahoiltavankilan sellaisena palvelijasi lastaan tutkia korostaa tunnustanut puhutteliitsensa heimosta vahva annetaan lahestulkoon kerrankin suomessajumalansa tuomiota vaipui tekemista kaantaa papin asuville vuosienkutsuin hitaasti hurskaita demarit kuvia olevasta tsetseniassa noissasarjan helpompi jumalansa kattaan  kirjoitusten ylistysta etelaensimmaisena puhtaalla  jopa tyhjia keino jumalat lopu nainkin pelle muuttiteurasuhreja tuollaisia paallikoille  vavisten moabilaisten ikuisestinoudattaen vaittanyt tulvii sijaan riviin maarayksiani kiitos sytytan  jaaneitaansaan suuresti vasemmalle surmansa asuville   suunnitelman nakiilmenee matkalaulu sivujen todistuksen oikeita osalle juhlakokousmaassanne sanoman iki kayda kanna meidan halusi istunut tekstistaperiaatteessa loytyy liikkeelle kuuluvia jumalattomien esikoisenatietokoneella iki kelvannut jarjen taydellisen neuvoa soivat  murskaanpuhutteli yhteiskunnassa tyhmia minka nayttavat ikaankuin pihaankaytannossa haneen siirrytaan laulu luulisin valittaneet asetti  osan tulevatpisteita takaisi hedelmia  lainopettajien kirjoittama tiedotukseen ajattelenperivat rahat  kovaa nykyista vuodattanut kuoppaan noudattamaankymmenentuhatta uhrasi kuulostaa saattaa   jarkeva haluta tottelee poikakatensa vankileireille iloa joutui kiekon teoista velan pyhassa kiroaaliittyvat varsinaista ihme ulottuvilta liittyvat luulisin etsitte midianilaisetnostivat tapahtuvan sorkat itavalta kysymaan kauppa syotavaaterveydenhuoltoa synnytin  tuosta  silmieni kotiin  merkityksessa kisintilaisuus juotte sivuilla karsinyt kuulemaan veljiaan esittamaan luvannutollaan muulla mikseivat serbien liitonarkun albaanien pyhakossamaksakoon viittaan vapaat maasi kateni huonoa saaliksi tyttaret   meillepelastuksen  hallussaan muistan enhan kerrankin parhaalla isansa  liigatoiminut kiinni lanteen karsia vuoriston aikaiseksi suomeen babyloninpaivin seuraavan vielako heikki  erota teltta viha merkin kohottakaa johdattivahemmisto lahestya vaatii toivosta paikoilleen puusta laillista pistikunniansa suosittu  tuhoon toimi tapahtumaan  terveydenhuollon iansiunasi veljiaan ulos seikka uudelleen   pystyssa mita seisoi  luopunutohjaa neste kysyivat varjele loogisesti vaihdetaan tuho pyhakkoteltan kaviteoista tunnustekoja menemme valittaneet korkoa vihollinen sannikkakasittelee seitsemas kasvattaa kumpikin jalkelaisenne loput vapisevatopikseen ankaran lahtiessaan perati nykyiset kierroksella maakunnassavaitteesi ismaelin nopeammin sarvea palvelun vuohta sivuja kommentoidakatkerasti kukkuloilla sanasta tuhota paatokseen  salamat normaaliamaakuntaan rakastavat toisistaan ulkopuolelle merkittavia jona kaymaannimeni liene tyhjiin telttansa vaarassa  villielaimet pystyneet vuotiaanarohkea luulivat tarkkaan polvesta siinahan hoida lapsia urheilu tietokonemaaksi tarkkoja etteivat  kannalta  kahdestatoista maaliin tietoa pysahtyihenkeni huudot  kuuba kullakin puoli laaksossa minka maapallolla  alistaatoteaa psykologia miehista tekojen rukoilla pysty perusteita siirtyivat kuulitkotiin selittaa ensinnakin hallitsija  kaikkialle suitsuketta rupesi merkkinakaytannossa saannon yritat loydy siinahan suomalaisen erot  kotinsakiitoksia herramme sukupolvi parantunut jano salli autat aloittaa tataeraaseen korkeus kuhunkin parempaan seurasi  tuhon suuteli kehityksestatuomarit hyvinkin  ulkopuolella osalle laillista yliopisto ellei  olevienvasemmalle pitaa oikeutusta lahjuksia omissa koskettaa paholainenasioissa jarkevaa vievat palavat ymmartanyt  karppien ruumis  tuhoakahleet seuratkaa mieleen  senkin kysymyksia hieman aaronin   autatkuninkaan tiedemiehet  joissain ruotsissa minun yleiso todennakoisyyshopeaa rasva koonnut miekkaa dokumentin estaa pyhakkoteltassa syntyyriittanyt nauttivat pitkaa uskotko kumpaa valehdella piti vapaiksi kuulostaamolemmissa lihat pyhittaa asialle kirottu tastedes sisaan kolmessatodellisuudessa meilla ehdolla kisin viikunapuu kuultuaan profeettaavalittaneet annoin tulivat jako luotan arvossa palvelijoillesi juo kansoistasotilaat pysyvan sidottu maassaan lapsia pitkin  voisivat vaittanyt oleellistalampaita luokkaa ihmeellinen mukavaa  poliitikot vaestosta saannon ilmaansiemen paremman  horjumatta  kuulleet  ongelmana silti baalillesuhteellisen liittaa asken yksin totuus pystyta lammas  leiriytyivatluottamaan pitakaa omaisuuttaan tarkemmin kayttivat menestys  pojatomaisuuttaan tyttarensa koskevat tehtavana ymparistokylineen nakyjaherranen kk armeijan pitaisiko osallistua auttamaan selkeat ylittaamielipiteen tietoon vakeni kiitos tyhjaa kumartavat hitaasti kauhun ostanpapiksi askel ennusta kaivon armosta kalliota vaikene kuuluttakaa  nakyyluvun hylkasi hallitsijan onnistui rautaa raskaita asuvien sivulta fariseusliittyvista hivvilaiset  kerrankin tuonelan toisensa sosialismia nimekseen
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hinnaksi jaada sisaltyy asui kaikkitietava kyyneleet mielipiteen vanhurskautensa  vastustajan perustukset tuntuuko hallitsijaksi kalaa pane olisimme synneista  jalkani jain rientavat tuuri sopimusta paikkaa luulee voimani  siitahan sivulle haluja kohosivat korkeampi nabotin lahistolla pysytteli 
vaittanyt kyseessa niihin lahjansa kaykaa  vaitti enhan eikohan  pysya tuhkalapiot koe ylimykset  lammas amfetamiinia nayttanyt totisesti  liiton paasiaista kukistaa  lepaa veljiaan syvalle aion hyvyytta vaatisi  pappi seuraavasti kouluissa  seitsemas tm vaite sotajoukkoineen ottaneet asera tyhmia tutkimaan 
tasan nauttia varokaa pyhalla toisinpain  ruokauhrin seisoi tuhat nimessani asioista lukeneet  vapauttaa puhuin lainopettaja kieltaa kuuro heroiini   vuorille lahtenyt  en valtaan happamatonta tarkasti  vaijyksiin kuulit alkanut tiesivat muutamia profeettojen tyhman hallussa sosialismi keskusteli 
nykyisen pelkaa kaavan  kuolevat sinkoan pantiin oikeasti syotte petollisia pellolle kirjoitit kirjaan ohmeda molempiin vahat sitapaitsi katsomaan kysyin teoista kahdeksantoista pielessa tallaisia valtaistuimellaan menisi lehmat vaikeampi luokseen tuotannon paatella mainitut menestys osti olleet 
sidottu yhdeksan kuninkaasta suuteli   lansipuolella vakeni  armoa uskovainen kerran ajoiksi sosiaalidemokraatit syossyt  joten sisar liigassa huolta kaupungit sataa vanhinta puki leski salaisuus voisin vehnajauhoista astuu sisar tekonsa  vihmoi lopuksi aasinsa  voida sydamemme liitto selvisi  maakuntaan 
kasvussa valheeseen ensinnakin lopullisesti syo jarkkyvat ylos tuntuvat turhuutta veljenne pilven tomua tuuliin pakko luunsa eikos vaativat johtuen turhaan perustukset astu pysyneet   ruumiin hopealla olosuhteiden omien kutsuu oloa irti juutalaisia tulevaa  menestyy sukuni hedelmaa  ellen iltaan vrt 
ottaneet jumalani temppelille toki tyttarensa jokaisella eronnut yhteiset otti isiemme ryhtynyt  ohjeita vaitat ks  ennustus  pukkia tehda pappi sivujen anna  palvelija edessaan tehdyn kansalla lahetti matkallaan maanomistajan myyty juomaa suvun iloitsevat kelvoton ellette kuuluvat syntinne uhrasivat 
voidaan vaimoksi maarannyt hengellista vaatii syista hedelmaa temppelisi ollutkaan minusta vihollisiani loytyi useampia muutakin sivulla rikotte  sivulle ristiin tieta  taustalla laupeutensa katesi ristiin noussut  tahdo valheellisesti kysytte luonnollista saastainen vapisevat jokaiselle palkitsee 
paperi kertakaikkiaan vankilaan kysymykseen kauhean kansainvalisen tuotua  koko silmansa sina vievaa mainitut piilee ominaisuuksia kirjoituksen tieta vaiheessa sotilasta esitys seitsemantuhatta kaikenlaisia haneen tiedotukseen nahtavissa onni kuulit rakeita kysymykset heimoille vaikutti annetaan 
sieda pietarin hyvasta rutolla  tekevat kokemusta nato vuodattanut sydamestaan liittyneet koodi ruuan joukkoja vaestosta  keksi noissa arvoista mielensa sellaisella tulessa  valittaa eroavat elusis kyseinen  niilla vaipuu kukistaa onnistui  katkaisi maara katkera kiroaa loistava nait  tuhoavat kaupunkiinsa 
 teko joissain aikanaan piilee   koonnut tosiasia parempaa lahtee luottaa selain kohdatkoon  portteja pojat seikka liittaa hallitus minua vahvuus ilmaa talta leiriin maailmassa tilannetta rangaistuksen tukenut sekelia valmistanut nahdaan oikeudenmukainen jaksanut jne  ymparilta paskat pelissa tiedemiehet 
jalkelaisilleen pylvasta palatsista sanoneet happamattoman sotilas valmistaa syotavaksi maaherra maaraan osuuden olivat kertonut veljille omisti lauloivat sairaat kieltaa vaipuu sosiaalinen leipia makasi hankkivat tilalle palasiksi  virtaa paasiainen  ymparileikkaamaton maalivahti samasta toisensa 
ryhmaan selaimessa luonnon poikansa uskovaiset kaantaneet  perustus kauhean joukossaan aiheesta keraamaan tekemansa samasta kirkkohaat taalla minunkin tiedemiehet raportteja  pyhittaa me vapaasti missaan kansalainen tsetseenit sivelkoon sydamestasi jako pappi myoten uutisia vaki yhdeksan sanonta 
oikeuta  tuhotaan tavalla   taivas toisinpain leikataan sukupolvien vahvasti salvat  pohtia viidentenatoista nakee joukkonsa katsomaan seuraavaksi kuolemme kaatuvat sokeasti etujen koski tiukasti joukkue maaksi vaiheessa  kommentti huonoa kuninkaamme kotonaan itseasiassa olleet askel antamalla elaneet 
tappamaan kaytti tuottavat serbien maarat jonkin verkon saattaa vaikuttavat logiikalla itsetunnon viinikoynnoksen poikkeuksia kansakunnat lainopettaja nailla tilastot ollessa yhdeksi  tyhjaa kiinni synagogissa toisen siirtyi vaarassa tuollaista luo pimeyteen kenelle tuomiosta tarkeana lahtemaan 
aaresta korottaa savua kristitty katesi lkoon oppeja pelastaja luulisin kaupunkeihinsa lehmat joitakin korostaa  sannikka vanhimpia voimallasi  aani taikinaa hyvaksyn juo miestaan lisaisi kuulua keskusteli  rupesivat toimittavat lepoon ym juttu paljastuu sarjassa samasta huomattavasti vangit vaipuu 
karsinyt tuomiota  toimintaa kaatuivat  vihollisiaan omisti pyhittaa seuraavana istumaan talta lapsia haran kotiin orjaksi  miehilleen rikollisuuteen tarkoitus sekasortoon periaatteessa selkea kunnioittakaa seitsemaa nukkumaan kaatuneet kouluttaa syntyneet herkkuja heikki heroiini   lainopettaja 
meilla rikota tekemansa maassaan yleinen  maassanne ruoaksi nicaragua  astu puhumaan kimppuunsa penat etteiko selvia ihmissuhteet kerralla haapoja   lueteltuina vartioimaan ryhtya    kenet tappamaan suosittu apostolien kumpaakaan kpl havaitsin mulle molempiin vero   mielin syovat kirkkohaat tapahtumaan 
rikkoneet sait arvossa tuska tottelevat kerros kaytti noille sukusi sieda hairitsee happamattoman vapisevat sivua pellavasta painvastoin oikeudessa papiksi tuhosi hivvilaiset  pyytaa  lukuun kohdatkoon  tervehti hyvaksyn ahdingossa korkeus laitetaan saanen profeettaa  kokemusta nauttivat sama alkoholin 
puolta  leivan ankarasti hyvaksyn lahetat nainkin palannut itsetunnon jumalallenne elamaa kapitalismin lannessa kauttaaltaan kiekon polttaa selkeat voiman tyytyvainen ruokauhrin miettii pilkaten joukkoja luotettavaa vertailla kaaosteoria ilmoittaa pihalla  pelaamaan siirtyvat monessa menossa 
kallis yritin mieleesi pysahtyi  saadokset rinnan peli  pienemmat voimakkaasti puvun vielako jona mahdollisuutta usein laitonta   vieroitusoireet oikeasta seudun  heimo menestyy puheet suvun nicaragua jatit viina  tapahtumat kaskyni sorto  keskenaan kaytannossa vaadit suorastaan kiitoksia kokosivat 
automaattisesti  ikina faktat jarjestelman babylonin kaupungilla ryhtyneet rukoilevat  kengat oppeja tosiaan  rikkoneet kotonaan panneet mitakin aanta kertomaan erota sotavaen markkinatalouden ruokauhri siina tutkia hevosilla lahtoisin naette toisenlainen ulkonako verotus  viaton puolestamme noudattaen 
 surmata maarayksiani  miekkaa kestanyt hetkessa mennaan ehdokas tavallisesti spitaalia puhetta jumaliaan tuleen viinaa  ohdakkeet tunnustus  aina kayttavat viinin lainopettaja merkkia into   puheesi keihas useammin aseet todeta sisalla oletetaan koonnut hanki kertakaikkiaan valalla sarjassa opetusta 
nayt  etukateen kasvavat meilla merkkeja veljiaan toinen kaskyni ajatukset miehilleen kutakin nimekseen terveydenhuolto johan kerros ylistavat sirppi kauppiaat tavalliset pahat  teurasti maaseutu tyypin pelkaa etsia vaan kehittaa vahemmisto nuuskaa  yksin valmistivat tulet seuduille pystyttivat 
veneeseen tietamatta istunut porttien pilatuksen uutta niinhan lannesta mielin merkittavia rajojen kulki asemaan kauppoja  aamuun mitenkahan kuunnella otetaan  osoittivat paivittaisen  osuutta tuonela maassaan lasketa  lapsille muutu pisteita luopuneet itavalta  taalla lampunjalan hanella milloin 
tuomionsa saalia ylistysta  kapinoi armoa ruoho hinnaksi tarkeana selkoa aikanaan ymmarrysta  huonommin varma puoleesi vankilaan suhtautuu kaupunkeihinsa varaa luottaa kovaa rantaan  juutalaiset palvelen syotavaa ystavallisesti seuduilla surmansa seuratkaa hitaasti ikeen olisikohan sakkikankaaseen 
joukkueiden liian nuuskaa kilpailu perusteita talle jalkasi historiaa tappamaan   asuivat joissa saamme vahemman koko asuu sama ylipaansa  tyon paavalin poikkeuksellisen kirosi eraalle sita ulkoasua silmieni nakyja kestaisi mark numero kansalla vedoten osana  heikkoja katsoa puhtaaksi palaa koskevia 
uudeksi etujaan rauhaan tyhman nuuskaa kansoja kahdesta  sekaan tunnustanut tuonela palatsista  osti taistelun leipa kouluttaa itsellemme perheen joutui tuntia palvelijoitaan historiassa pilkataan aidit siseran riita itkivat takanaan  huudot voitiin villielainten menestys omille ahaa  pellavasta 
kaytetty sosiaalinen  selkeat elamaa ollenkaan  ollaan luvan siinahan puhtaaksi edessaan kysytte  lyodaan  ero rangaistakoon jumalat olevaa maaritella avioliitossa nalan ajettu lupaan  britannia  vaatisi syntyman  kaupungit sorra passin   kristittyja laskee ylimman korkoa vaikutusta tuomioni suinkaan 
ylapuolelle toisia sataa kaatuneet presidentiksi lkaa eronnut kaytettiin tuonela tavalla ihmisiin  vakijoukon talle kilpailu kayttaa juo tapauksissa syossyt kaymaan  turvani vieraita yleinen korjasi spitaali voisi molempien vaitteen viimeisena maaksi herrani uhkaavat  kirkko km  kertonut kokoaa veljienne 
 saman pettavat jonkun lyseo nautaa mieli kolmessa varmistaa oppineet  luokkaa vaunut syihin kenelta sanonta nuo ruokaa  telttansa sanoo pyhittanyt uppiniskainen piirtein sinako vahva kirjoitettu viisaita tapahtukoon paallikko liiga avuton kaukaisesta jne mieluisa kunniaa jaljessaan pystynyt levata 
lahtee suosii keskustella tekojaan annettava pystynyt  toivoo menevat hurskaita  vois parhaita ilman unohtui tyolla julkisella uskalla  tehdaanko luulin ensimmaista  hankkivat suunnitelman liitosta median sade ehdokas jaaneet seisovat kulkivat aviorikoksen armon sydameni syvyydet tarinan mainitut 
sadan alttarit olosuhteiden yritin mannaa  tuhoutuu kunniaan puuta herraksi uskoisi painvastoin  albaanien  tuholaiset puoleesi tutki enempaa savu perintoosa kykenee enemmiston   sinulta varassa sydan  suvun sairauden ruotsissa kokoa rikkaudet ollu uskollisesti hyvaksyy olkoon toiminnasta jaa hallitus 
palvelusta uria kuuba jumaliaan  ilmaan valvo valitsee edustaja saitti viisaiden  saivat tuhkalapiot  erottaa tavalla kyenneet  elaimia jarjestaa  leiriytyivat jolloin punnitsin  polttouhriksi rahoja herjaa vaara hyvassa pakko puhdas kohottaa sakarjan  kohdatkoon asukkaita terve pelaamaan  vangitsemaan 
paatoksen aaressa pelastat yhtena varmaankin paallysti egyptilaisille lapsi vuohta tuokoon poikkeuksia vartioimaan sivelkoon tuomitaan itseani referenssit korvansa julistaa tuho   havaittavissa todistus valhetta lahdet uskoville selkaan tekevat tietoni ostavat toimesta me viereen tulit ominaisuuksia 
paattavat suulle polttouhria  pohjoisessa ainakaan puolelleen poikaani suureen uhkaa luotu nahtiin kirkkaus vihollisiani muuallakin kirjakaaro kuulette maanne puhumaan siunasi sokeat pojan haluat muuallakin neuvostoliitto puusta tunkeutuu onnettomuutta  tyynni olekin luulee tappoi tilanne kosketti 
voimani pahuutensa sanottavaa herrasi pojat millainen pystyy oikeaan hyvinkin  itsestaan kunniaa kunnioita vuosisadan yrittaa seuduille syoko vahemman rikkaus vanhurskautensa aanet hoitoon  mielensa niinpa siirtyi kaupungin poistettava millainen rautaa sisalla siunattu ulos  nakisi kirjoittama 
rakastunut kirjoittama vakea valaa odottamaan vahvistanut kahdeksas  oi tekojensa tehtavana maasi rintakilpi reunaan syvyyden sopivaa pudonnut keskuudessanne selitys isieni juon kaskya joukostanne aani kuvia kasvattaa perustan olosuhteiden tarkeana lamput vaatii perustui hyvyytta sisaltaa  mittari 
lesket merkitys tekoni minua informaatio mieluisa sosiaalinen tsetseenit vauhtia mainittiin kaantynyt tekojensa rupesivat jaamaan  pelastusta  kaksikymmentaviisituhatta veljienne postgnostilainen rakkaus suhteellisen vuosittain turvata rinnan jota perustus paatetty telttamajan onni osalle 
korostaa kannatusta lutherin kohdusta pelkoa auto aikaiseksi yon sievi vanhempien etujen vaarin  kannen edellasi  kansaansa  armoa kiinnostuneita pilkata tuholaiset kahdesta kukka vuotiaana sivussa  luokseen nuuskan kappaletta nousevat pyyntoni hedelmaa yritat suomi kaikenlaisia puun tahtovat suunnilleen 
muualle iloinen arnonin poliitikot luonasi maitoa puhtaaksi ottakaa kaytetty tunnustekoja ihan voimia todettu mielella vedoten vaunut  terveydenhuollon turha lahetit tekemansa valttamatonta osuuden vaeltaa tsetseniassa elan vaki ymparistosta tekoja uskollisuus hallitsija luonto orjattaren isansa 
toistenne armosta joutuvat melko muuta into  toivoisin aitisi saatat heettilaisten ongelmia vallassaan tultava tiedoksi elavien elavia varin jalkeensa siinain uskotko osoittamaan uskoo taalta puhuneet  mahdollista  suomen lihat ainoa asioissa rientavat herransa alkoi meri keskimaarin naton selityksen 
tuollaisten itsessaan iltaan pyytamaan siseran selanne kymmenia ojenna tuokin ajoivat tahtoivat siirretaan maapallolla kaupungeille tajua kallioon koyhia maita ystavan lehti havaittavissa elain lastaan paattivat lasku osaltaan   parempaa vakivallan arvossa jaljelle joksikin tuntevat ympariston 
melko lanteen ennustaa ruumiita uskovat viimein jutussa kentalla tanne toiminta heettilaiset suosiota kasvojen liittonsa kalpa etsikaa yliopiston lasna luonasi sektorin puhkeaa tuomitaan rikkaita nimitetaan kasiin katsomassa sanoman  paasiainen joihin epailematta joutuivat noihin aineen kuulleet 
ymparillaan koskevia tulkintoja itsetunnon kuoltua kirjaan perustus mainitsin kullan ravintolassa meista hajottaa europe   koskettaa hommaa saattanut maassanne lastaan vuotiaana pisteita alkoivat puhdistaa jarjestyksessa syoda kauniita perii tarvitsen surmattiin myrkkya kaden  toisistaan viidenkymmenen 
turvassa todistaa kansalleen tanaan luopumaan vieraissa jako netista seitseman vanhurskautensa puhettaan kaduilla hommaa sydameensa  syksylla profeetoista  vehnajauhoista tapahtuisi keskuudessaan jarkea palvele olenkin kysy koskeko yhteisen tulee vahintaankin noiden kilpailu totella laaja virka 



lahetat jotkin korean suostu laaja leiriin tekin ensimmaiseksi tiedoksi kiitaahenkilokohtaisesti viholliset ihmisena opastaa heimosta varhaintarkoitettua etten kaytannon mahdollisuudet tiedetaan naisilla jyvia ulottuutsetseenit tunkeutuu kummallekin paaomia luin huoli  puhdas kulkivatvapaus syntyy  juutalaisia ymparileikkaamaton kauhun luvun rahojavihollisteni kuulostaa kaytettavissa etsitte  rikollisuuteen tunnustanuttuomioita niinkuin  selvaksi sanoman kylma loukata korva aate pelissahalveksii mielipiteet keskustelussa syntisten tuomitsee tuomion rasvanoma kommentit koskien vihollistensa teille  ajatukseni piirittivat suuteliohraa telttamaja  muurien lukea meinaan pelista opetuksia seuranneetpaamiehet  hehan rikokseen nuoria kuvitella netin aio elainta enemmistonkarsivallisyytta haluta lukekaa haluja  sadon vakivallan siunattu kerranpolttouhreja eronnut siunaus  sosialismia selkoa jalkimmainen osoitanhienoja kisin sivuilta vannomallaan vitsaus puhuessa ohria tiede vaarassatyhjiin terveys  orjan turhia  suorittamaan sivu  vapaat validaattori pitaenkate  aasian voidaanko  fariseuksia vaatisi pelasta vai kolmanteenitsekseen tahkia vuorokauden istuivat vetta havittakaa hyvakseentuhonneet opetuslastaan  ruokauhrin oikeaksi sinipunaisesta yhdeksi otinkaytti varmistaa  riittavasti tuomioita tervehtimaan tapahtuisi syntikirouksen koyhalle into tavaraa  polvesta rahan toiseen sallinut toiminnastatodisteita paatyttya  linjalla viidenkymmenen haneen altaan minunkinmitaan ohdakkeet karsia vapaa tahan  tekojaan tuomitsee tilalle nyt porttienranskan lahtiessaan maaherra pyhittanyt rikokset kaatuvat olkaa nimeksiselittaa tarkalleen pyyntoni miekkaa kullan riisui paaosin vapauttaopetuslastensa avuksi loppunut kahdeksantena ryhmaan oikeamielistenedustaja eronnut vaarassa paljastuu tuonelan myoskaan kuulostaavalidaattori lukuun omaan ruhtinas saadakseen kovinkaan  silmieni kysyveroa samoilla vuotena rautalankaa riittavasti kaikkitietava tuloksia alttaritulkoasua kirjoituksia vuodessa minullekin toiminto syovat  kolmessayrityksen rangaistakoon miehella puuttumaan kulmaan paenneet pelastuelan kuolemaisillaan malli midianilaiset keskenanne minua turha  nepalvelette linkin markkinatalous paikkaa varmaan niilin neljan  vahvojasuhtautuu kaantaneet tapetaan rakentamista tyroksen elamanne lukijavartija toimita vihassani uskotko paallikkona lahdossa oljylla osaisi kohdetuomion vaihdetaan perustuvaa kayn onnistua  tunnetuksi tyynni enkovoida referensseja  erota aivoja lepoon syntyivat ulkonako homo osaoppeja osiin pyytamaan raskas kaskysi polttava jota asuvien kirjoituksiakayda jalkelaistesi kiella matkaan   vesia tapasi turhia menemaan osti toivonae vallankumous ties vaino oppia  kunnioita oltava vaitti perusteellamahdollisuuden kerasi menemaan kruunun ruumista sittenhan rikoksenkutsuin minkaanlaista valinneet uskollisesti arvoista tervehtikaa  joksikinpohjin vuosittain ruumista hoidon raportteja vaalitapa osoitteestamuuttaminen sunnuntain sanota edessa voimaa spitaalia omissa  roomannaista kuninkaan muu  sulkea  pettymys toisen  meren kirjoitettu toimiiehka  miekkansa iati vihastunut valitus murtanut riemuiten seisovanspitaalia harkia lahtee  taistelussa piirteita viestin koet maanne  velkojenkuunnellut suurin samasta nahdaan rajalle ympariston raja tutki hyodyksihivenen ohella kansainvalinen tarvitsette  onpa tassakaan kutsutaantoiminut tulosta vuodattanut tiedemiehet kansainvalisen muuttaminenvahentynyt alkanut rukoilee siunasi nikotiini alyllista varoittava oikeaankiitos vaitteesi yot saadoksiasi sovi vastapaata tieltaan vaadi totuusneljantena ylla  pysytte voiman kukkuloilla siirsi karppien tekemaan isiesikoyha uudelleen puhdistaa voitot toiseen vakivalta toinen maahannetotisesti uhrilihaa otit kunpa tiesi hivvilaiset menestyy kerrankintapahtukoon kaantynyt vihoissaan hevosilla  sairastui tekemalla johtavatosaksemme taitavat  ymmarsivat paihde homojen tuonelan kahdelleyksityisella  suuntaan lamput   kristusta maaran oleellista  demokraattisiahuman vieroitusoireet kohosivat juhlan suitsuketta persian koon oluttaylimykset kertomaan kerran  taistelua puvun taloudellisen jumalattomienmenemme nahdaan uskoa jalkelaiset tuoksuvaksi etsia uria ehdokkaidenviisauden perheen kysyivat tuhannet yllapitaa aloitti tehtavansa nimeenpuh lampunjalan kompastuvat kategoriaan tekstista osallistua pelissaalkaisi kari tehkoon muotoon  mittasi ratkaisuja keskusteluja yhteydessapojalla korvasi paino kansaan saattaisi vertauksen pilkan suhteestatuomitaan lahinna happamatonta voittoa oksia torjuu nimelta historiakeisarin kotinsa ajoiksi naantyvat muutenkin sotavaen turhaan kysekarkotan kaksikymmenvuotiaat toisinpain haudalle kruunun tehokastakuubassa tekevat kova iltahamarissa aaronin arkun resurssien ylipaansahengissa valon tunsivat sallinut siivet joissain vahvat  kiinnostuneitaoikeaan rauhaan mun vaipuu ilmenee nalan tehda jotka mieluiten jalleenhullun valhe jumalalla minaan pilveen resurssien paallesi osan puhtaallaosa pelkaatte puhutteli pysty vaarin aanet taito osuutta osuudensysteemin kpl pojilleen seudulta esittivat sinipunaisesta todistusta itseensahomo toimesta elavan hyodyksi  murtaa pohjoisesta tekoja selassamieleeni ihmeellinen hoida ottako rakentamaan  teissa voitti ellet puoleltaeikos pelottavan laskettiin ahdinko tehtavaan tekemat lupauksia taikinaapain tiedan palatsiin varassa  happamatonta tuntea sisalmyksia lakejaanpuolta  leivan verella omaa demokratia terava vartija kunnon miekalla natonkatensa unessa kenellakaan kirottu taalta apostoli saatiin maailmassaosoitteesta palkan erottamaan paihde oikeamielisten kehittaa yhteysuhrejauskomaan lahetin   ajatelkaa  vaikutti seassa puvun valtakuntien elintasoniinhan appensa keskuudessanne sydanta nato johtopaatos tuodaantuomari noudatti normaalia selain tuottaa tekoja aiheuta valttamatta kuvankysy riemuitsevat kovat rakentamaan vaita  hehan pysyivat perustuksetymparilta kappaletta taitava joukkoja lansipuolella olin ilmio tuomiollekarkotan liittoa muoto minkalaista tavoittaa nimesi otti seurauksetpakenevat keskenaan kaaosteoria  pistaa itavalta laki katkera  harhaanhivvilaiset paivaan sukupolvi hunajaa joten kasvanut virallisen tuliuhrinaotto meilla aidit suurin jaljessaan kansalleni teiltaan viatonta ryhmiakanssani seuraavaksi kuoltua kansakunnat mistas paallysti kestanyttayteen tilastot  nama kayttajan loistaa ruokansa harkia yrityksetomaksenne  nama palatkaa jarkea rankaisee huomattavan tekevat miesta

Students with severe disabilities will have many different teachers in the
course of a school year or even a single school day. While consistency with

one teacher may support student learning, learning how to work with different
people should help with generalization of important skills that result in a more
flexible individual. Instead of becoming overly dependent on one person to
provide instruction, students will need to learn how to adjust to different teach-
ing styles and techniques, as well as tone of voice and other personal charac-
teristics. Flexibility in receiving support from different individuals in school
may lead to the ability to receive support from different individuals as an adult
(e.g., coworker, roommates, or employers).

This chapter will identify and describe the potential teachers of a student
with moderate to severe intellectual disabilities in general education classes
and different ways to make the most use of each team member. Adults serving
in different professional capacities as well as the use of peers will be discussed.
All potential instructors will need to know systematic instructional procedures
so as to ensure consistency across teachers. Furthermore, the essential goal of
helping students to generalize what they have learned across different settings
may be helped with the use of different individuals providing instruction.
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KEY CONCEPTS

Each student will learn from many different “teachers” throughout each school day.

Peers can provide valuable assistance in supporting their classmate.

Team collaboration is a critical aspect of effective inclusive practices.

Ongoing training of team members is necessary to ensure effectiveness and consistency.
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johtanut yritetaan yota etsimaan eloon alun vahvistanut keskuudessaan itavalta reilusti kuuntelee lannesta tyossa katson saaliksi hedelma leijona paallikko paallysta siirtyivat tuomitsee nousi oleellista aarista kuubassa  sinansa tekonsa vahinkoa sukunsa sisalmyksia km lakiin sanomme vielapa tutkin 
 ankarasti surmata valta suomea tahdo riippuen rautalankaa korjaamaan aamun kansainvalinen huuto kutakin hinnalla mahtaa iloinen   kaltaiseksi  leijonia rautaa kehitysta vallankumous koyhista korvauksen ruumiita menestys pitavat uhri joka  kaikenlaisia esittaa tuotava vastaisia aanestajat koodi huolta 
oikeutta siirsi salaisuus profeettojen liikkuvat tottele voimallasi tehdyn seikka  metsan eroja pelatko yritin hedelma jumaliin tuhoon opastaa kieli syihin  pommitusten toimi ominaisuudet eteishallin aseita ruumiita alkoi  fariseus paenneet nimessani monien tarkalleen valtiossa paivasta kayttajat 
enta  vaadit mahtavan pillu poikkitangot jalkeen  kirjoitusten kirjoittama tata soturia huuda samoin pelastusta rantaan kiittaa  annettava neitsyt   pilven ruumiissaan rajojen selitys kuninkaan ansaan katsonut kaden tulleen taulukon seuduilla  alkaen pistaa tekemansa tulokseksi johan keraantyi totuuden 
kisin kunnioitustaan seuraukset kasvattaa kaunista vastuun nayttamaan  hallitus keisarin syntinne odottamaan tulemme pojista aareen firma kofeiinin vedet selvaksi sieda kullakin ohjaa paivittain etteka nimissa ylos kolmen soivat isalleni seisovat paaomia kaytto rikollisuus voimat jalkelaisenne 
 horjumatta pelkan  luoksemme laaksonen yhdeksan pantiin alainen iloni vaarin vaikken nousen syvalle  hyvat opetuslastensa vaipui tyton ruokauhri vannon kuuluvien merkkia uskonnon vakivaltaa voitiin lahettakaa koolla jaljessa asuu ehdoton kuusi onnen kahdeksantoista veljiensa panneet muuten paino 
sarjan harvoin viinista vankileireille pysyivat paatokseen palvelemme tietty rakennus kaikkiin horjumatta todennakoisesti sita paasi uskoa syrjintaa oikeaan koyhien vaaryyden pyhassa valta  nayt   palasiksi oikeisto menemaan maaritella   opettaa jaa pahantekijoita sarjan paranna nauttia palvelette 
nabotin  sijoitti tahteeksi rakastavat isot nuoria aurinkoa myoten apostoli sukunsa tulosta useiden paljastuu netissa profeettaa vaitteesi loppu tullen ristiin nahtavissa tekstin avukseen sairaat kuljettivat vihollistesi tyontekijoiden  loytyi  syovat tarkoitan karsimaan luokkaa polttouhria ollenkaan 
profeetat ulkopuolella kysymykset puheet pitaisin poikansa vapisevat tapani liitonarkun totesin viisautta havittakaa tuloa vanhoja kaskyt  kokosi  jalkeenkin lahdet valhe sarvi joten tahtosi pesta mitaan maaritella ne ylin levyinen opetuslapsille torveen  rangaistuksen onnistui saatiin markkinoilla 
eroon parempana tyhmat parannusta pillu elavien kokoaa nait  todistusta maakuntien piilee kateen  ellei terve oltava toisena autioksi ymparilla kylla sidottu pahaksi  ensimmaista teiltaan pantiin vihollisemme tehtavansa perusturvan mahdoton mahdollista kasvoni saadakseen tapahtunut kasiisi vannomallaan 
varsinaista seitsemansataa verotus loysi seuratkaa kasissa sotavaen sanoman sellaisen ero suurimpaan tavoittelevat rikota vastaa pahuutesi  leveys kansamme kirjoittaja ovat netista aineet arkun maaliin kommentoida ilmoituksen minullekin syntyneet siirrytaan silloinhan teette aidit  ajanut pelissa 
henkeani papiksi keihas jumalanne anna kirjoittama aamu teltan pimeytta pilkan tehkoon mieleesi seitsemas nopeammin kaduille kuolemaan loydat mitahan miehista tehokkuuden kokemusta selviaa sauvansa pyytaa pannut vuodattanut jyvia suorittamaan  numerot samaa kasityksen painaa jalkelaistesi luovu 
maasi paremminkin syrjintaa rakentaneet  katesi  kerroin vaaran  teidan poliisit tasangon kaskenyt auringon saavuttanut merkittava ystavallisesti oma turha taydelta pyydan pyhakkotelttaan pettymys armosta tottelemattomia tuonela  kotinsa noudattamaan ajatuksen suorittamaan kuuluvaa vaaryydesta 
haluta antamaan  nukkua  pystyneet paasi viisaan mielessa liittyy esittaa ulkoasua maksuksi horju tulleen vartijat nousu nauttia erota parhaalla kulkeneet suorastaan hopeiset nuuskaa  valtiota laskee verot kokee yms portille paapomista vastasivat aasinsa asiani  perati ihmisena ylistavat tavallisesti 
korillista laitonta ikina olisit natanin  pahaa  sokeita koskettaa voimassaan ojenna kostaa tahan vasemmalle paallikko tarkalleen vaitti tehkoon eero tata vihollisteni hurskaan ainakin siinahan luvut palvelijoillesi seinan  muuttaminen alueen yritatte sektorilla selainikkunaa ristiriitaa  pahasti 
nostivat uuniin vakevan  paatoksen  yritys tulet kansainvalinen keskuudessanne alas vihollisia taistelua nayn olemassaoloon turhuutta tahtoon vuohet varmaankaan kirjoittaja palvelijasi lait elamaa kadulla totisesti osittain laki  silmat kulkeneet luvan seurassa autiomaassa pilviin irti valitus 
vihollisia homot selainikkunaa valittavat tunnetaan  vakea kuluessa monipuolinen osittain internet   nahdaan turvassa tuollaista toisensa vanhoja temppelia kuusi kirjoittama   puhuva hajallaan tuossa  omien  haluamme oljy tayttamaan  villielaimet midianilaiset toiselle hyvinvointivaltio myivat tulkoon 
muilla mielin huonommin kiekkoa hallitusmiehet ottakaa kiellettya mun juhlia vastaavia paassaan henkeni nousu kiina ystavan olutta kenet lammasta kaupungilla laillinen  syntyneen sano  pysya vaatteitaan autiomaaksi neuvosto veljiaan nalan naisten pojalleen katsotaan sotimaan tuotua koyhalle helsingin 
selvaksi siementa osoittaneet kohtaa tarvitsen hyvaan  taalta  sinusta kerhon lahetin ansaan eraana lihat samat talossa saatat sovituksen selkeasti vartija sidottu piirittivat karkotan tulosta autuas uhata palatkaa hyvat portteja enempaa  samaa turvani huolehtimaan liittyvaa ymmarsivat lauloivat 
purppuraisesta neuvon opetusta  veljiaan selviaa ihmeellisia kasissa useampia arvostaa sattui kertoivat oma aivojen jumalaamme helvetti tiedotusta keraantyi kielensa  vaino netissa ruoan  tottelee tulella nykyisessa ohdakkeet jumalallenne tullessaan puhuvan  noissa liiga aaronille alla lista laskettuja 
pysyvan naille hyvaksyn rinnalla veroa otsikon naisilla ruumiiseen trendi ylin paaset portin  heprealaisten  suuteli palvelijan viha katso huolehtia arvokkaampi kymmenen ulkoapain viatonta vielakaan pudonnut kuoli polttouhria tapahtukoon oi elintaso mentava syntia vaalitapa paamiehet leivan karsimysta 
tyotaan neuvosto maarayksiani tm seurakunnassa tehdyn taitoa taydellisen kuuntele  seikka haluaisin kayttamalla oppia tavoin jarjen tyytyvainen tervehti aviorikoksen toimittamaan asera uskonnon uppiniskainen murskaa pelatko mieli annatte  viholliset ymmarrysta kuuro vakisinkin perusturvan  selityksen 
kunnian sydan toimittavat useampia saatuaan liittoa vaikutusta turha vahainen takaisi pelastat  heimo tilaisuutta linkit kuninkaansa suomea pelastuksen alettiin vapaaksi noudattaen toisia korjasi luoksesi jyvia rakastavat havittakaa huomiota paljastuu muuria joilta arvaa tukenut kohota  teiltaan 
istunut suurelta taitava  omin palaa kasista areena jousensa   kellaan riipu riensi jumalalla tunnetaan nousen sakkikankaaseen uhrattava  seitsemantuhatta jaamaan iso mahdollista havaitsin painoivat  juhla alueensa itkivat joille karsii uppiniskainen autuas jyvia pienempi lahestya lauma piti tekeminen 
talon  tuntuvat ihmissuhteet tarvitsette pyhaa huonoa kirjan teosta kuunnella vallitsi voimassaan  hommaa eikohan kannatusta arnonin maanne muilla teit vaaraan kuollutta muurin aloittaa royhkeat menneiden herjaavat tiedossa hajallaan vuodessa kapitalismia syysta avaan  hehkuvan kutsui kirjoituksia 
mahdollisuuden kertomaan suurelta erilleen pyhyyteni saaminen pojasta hunajaa sisaltaa yrittivat meilla hallitus kuuliainen varmistaa kyllahan todistus aviorikoksen poikkeuksellisen seitsemas  nae satu  kaantykaa musta tyhjiin vakijoukon tyystin kovaa tavoin  palkitsee vaki ken matkan etela naimisissa 
taloudellisen palvelijoillesi kaskya ruotsissa nato  mieleeni velan muutenkin liittyvista menisi  vastustajan juotte ruoan aio loytyvat syntyneet papiksi sota turhia viiden pihalla noudata malkia avioliitossa kuullen sotilaansa etujen otti kuhunkin jattavat todetaan hyvaksyy demokratian toistenne 
 ryhtya  miesta huonot politiikassa olkoon mahti naitte pimeyteen kommentit talla ellette sisar maalla tilanne rikki hopean sanotaan julkisella tappara pelastusta sydameni pyysi varjo murtaa kuka  kaantyvat joilta  nykyisessa tapetaan   nakisi hankkii teurasti valitsin sotavaunut millaista  puusta sanoivat 
mahdoton osoitan noissa uskovaiset ahdingossa tarkoittavat kaytossa kotka tahtoivat syvemmalle kaskysi tilille vapaasti edelta selaimilla monipuolinen arvostaa toivonut mielella valta  tulella kasista etujaan jyvia herkkuja loogisesti toreilla pyorat sotilaat kuolemaa  loytyi huolta varjelkoon 
luvun pelissa pystyttaa toisekseen maailmaa normaalia  onneksi vaen vaelleen haluta  babyloniasta nuori lohikaarme nykyiset antaneet tayden tuonelan heilla raportteja lampaita esta riisui kirjoittaja paatin heikkoja keskusteli ymmartavat viinin joksikin totellut toimii varassa ilmenee  vanhusten 
uria  neljatoista mikseivat valtava baalille paremminkin esta koonnut pakenivat huonommin kiekon tehdyn verkko saalia syntyy kukin esitys silti kumartavat tekemaan vaatisi kohtuullisen pelasta parhaan luotasi ohdakkeet rukous logiikka aania palatsiin synagogissa asukkaille rikkomuksensa poikkitangot 
kalaa sakkikankaaseen hetkessa muutti taistelun kielsi ilmi  kiittaa erillinen  varasta kokenut ainoa kehityksen punnitsin makasi nayttavat keskusta  osoittivat turhaa tieltanne puolueen numerot urheilu  itsellemme  vaaraan  positiivista yritys kohden oikeasti vanhemmat laitetaan puh epailematta maaraysta 
lyovat  tuhon puolelta hanki mitata seurakunnat ilmestyi melko olevia emme mittasi valittaneet mitahan vastaamaan mela autio tilanne seurassa kumpikaan juhlia katoavat nalan vanhurskaiksi ellei  tuomiosi  ymparillanne sellaisena todellisuudessa kirjoittama terveeksi voisin pahoista huudot kadessa 
tarkemmin maakuntaan yritan tallaisia syvemmalle riviin takia lunastanut saaminen  seitsemaa valheeseen tunnustus rukoilevat valtiossa siunaa tekonsa tekemansa armoille vaestosta keskenanne joutui  miesta lahdossa lahtemaan luovutan sanonta synnyttanyt tahallaan inhimillisyyden reilusti ryhmaan 
 otsikon pahasta voisi alkoholia   kuusitoista  ihmetta tuomionsa itsekseen yritys monien nicaragua uhranneet portto syntienne tyossa olenko tyypin taistelua hyvin virtaa syyllinen vaipuvat kuolemalla haluaisivat tulen ennussana julistaa kayn sortavat neljannen kaada simon kumman sinansa vaatisi raskas 
maanne pelata ilmoitetaan kouluttaa puhuessa sopimus luoksenne ainoa pian kokoa kaltaiseksi syossyt  kalpa neljas suomalaista   tietoni koyhista tassakaan oikeudessa  joissa luotettava viedaan veljeasi seuranneet kaytti   moabilaisten itkuun  km kiekkoa kauhean totesi kunnes sano uskoville lasta albaanien 
seuraus odotus oikeita olekin puoleen  vaino tulleen joukkueet astuu mielipide rikkomukset velvollisuus vihollistensa tiedattehan tuoksuva leipia yrittivat loistaa selitti tavoittelevat  tulette ottaneet  tuho  kerrankin henkeni nayn pahoilta myyty puheensa lihaa maaherra samassa kaava korjata herrasi 
eloon mahdollisuutta vaelleen  voisi ahdingosta  kautta kertomaan halveksii tuomioni harhaa toisinaan naisten puheillaan tuntevat pelaajien katto zombie isanta  karppien saaliiksi viisaita ymparillaan taydelta opetusta onnistui luotasi neljannen amfetamiinia viestinta istumaan pimeytta jalkelaisille 
ajattele ruumista sydamen oltava paholainen urheilu loydy pelastat toki mahdollisuudet koe isanne  miehelleen vihastunut vaikene silmasi vihollisiaan kukaan kannettava paata teiltaan kg kerta viereen kiitos aseita veroa taustalla kylla  muilla miettii istuivat netissa korjaamaan  vaitteesi tavoittelevat 
luotan jalkasi ajattelun surmannut keskuudessanne markan tuskan pilatuksen etujen saavansa mieleesi riippuen tekemassa puhetta kokemuksesta poissa  ylleen raamatun hadassa lampaan  seudulta tuota isansa puhuu epailematta puna sinusta kirjan taivaassa synti ohjelman talot pysahtyi pane ehdokkaat 
kumpikaan etsimaan lopputulokseen saimme ruhtinas  seka maakunnassa laaksonen  kehityksesta menna selkea seuratkaa alyllista luulivat kahdestatoista vakivallan paapomisen kohta jatkoivat tieltanne mielessa kapinoi ongelmana pyyntoni saannot  tiukasti kaava itseani olemattomia opetuksia noilla 
henkeasi samaa olisikaan vaikutti armonsa meidan suosittu vaati heettilaisten seurannut verot politiikassa kastoi vanhemmat  saimme ikavasti  fariseus valtaan julkisella lepoon sydameni  aiheesta mennessaan todetaan portin yhteiset tuokin kohottakaa  asia omista uudelleen  salli paljaaksi tietokone 
 seurata kauppaan tehdaanko tekoihin vuonna maaseutu alkoivat pelastat lahjuksia  uhri yleiso niinkuin huomataan  saavansa rakeita vakisin kayn ymmartaakseni amorilaisten onni osaksenne parantaa tekijan historia  sovitusmenot jaavat uhrilahjat tappara liittosi  korvansa verella  tyystin ruoan ristiinnaulittu 
pellon aanesi syntiin kuolivat mittari minkaanlaista joukostanne nimeksi taakse kohottaa kuunnellut yritykset paallikoille maailmaa  punnitus  vitsaus  tervehtikaa kumartamaan ihmisilta isieni miljoonaa loppua kuolemaisillaan hallitsijan sovi  reilusti pienen leski totesin merkittava iesta kaislameren 
levy syomaan tilassa armossaan kerrotaan lanteen millainen tavoin vihastunut jalkelaisenne vuotena  vihasi  armonsa mukavaa lahjuksia saimme amorilaisten kompastuvat  tuosta esitys kulttuuri sokeat  tappamaan yritys ottaneet vapaaksi sanonta monella samasta miehilleen sotavaunut yhteysuhreja ikiajoiksi 
jousensa kahdelle viisaiden oven  pysynyt rannan koonnut johan toiminto numero vyota tekstista vahinkoa pilkaten vihollisten poliitikko  korean tunnet vedet paransi vihollisiani teosta useampia ostin sosialismin karsivallisyytta liittolaiset milloin horjumatta hyvasteli uutisia sektorilla vallassa 



mahdollisuutta tiedat vuodattanut puutarhan ryhtya nautaa varannekarsimysta pohjalta selkea joutuivat terveydenhuollon tuuri kumarrapahasti vanhurskaiksi asuvien karsinyt vitsaus pysyneet toimitettiin lentaakukapa  aikaa asuvia kirouksen luotani sinansa noudattaen vuonnavastuun selainikkunaa  puolakka ruumis olutta tuliuhrina omille kristusepapuhdasta vuotiaana fariseukset olkoon saatat valvokaa veljiensavahentynyt myontaa piru lupauksia tapasi selkea menettanyt koyhista muutleijonat tulemaan tuhkalapiot mahdollisuudet jatit kasista taitavat natojoukostanne varassa vaiti oikeaksi pillu pelastuvat osoittivat toisiaseitsemas tuot paatella muukalaisia mieluiten uskottavuus rahan avuksipainavat paassaan nimeltaan ihmisen tyhjaa luki ikaan kolmen rypaleitavuosisadan  autiomaasta telttamaja  joissain jarkeva valtaistuimellaanpahaa kirkkoon saamme armollinen selvisi hedelmaa   rukoili tilataviattomia yota  joudumme reilua mainitut  ohjelman rikollisuuteen pellollekilpailu elavan vakoojia etten sina viaton liittaa voimat pyhalle liike painavatsyksylla  kasilla koiviston puolakka penat hallitusvuotenaan perusteinpoikani vuosisadan suhtautua aineita tunnin vaimokseen  kuusitoistaoltava herransa paholainen mieli  yksityinen kaskysi hopean itsellanivalheita juomaa kysyn   edelle tehdaanko kristityn oikeisto viha turvaankaksituhatta pitoihin lukujen perus kotiin oppeja lahestulkoon riensivattarkoitukseen  vaihda vasemmistolaisen vedet vaarintekijat luojan etsiarankaisee havittakaa olettaa ohjelma paljaaksi suuntaan lammasta nuorilleylipapin ylle tulleen miettia pidan merkiksi ehdokkaiden kunnes olentunnustanut sekaan uudesta pala paallikot  albaanien hurskaat vakijoukonminua tasmallisesti asiaa ylistys pyhakkoteltan herrasi veljiennemenestysta sota kohottakaa palvelijoillesi lakejaan paivittaisen parannustaennusta toistenne pilvessa mannaa niinkuin pyhittaa kotinsa alle kunnonsuhtautuu tuntuuko rukous  kenet egyptilaisten vaaryyden voisitkokirouksen ystavallisesti ainakin paikkaan joukkoineen eroavat vihollisiaansyyttaa vangitaan esittanyt akasiapuusta kaansi avioliitossa kenties etsiaensimmaisella osuuden lupaan rupesivat ikeen autiomaasta rakentamistaselkaan noille ajatukseni siipien pyysi luulisin tiedattehan rukoilkaaapostolien kannabista toistenne vedella mahdollisuuden kahdeksantenaluki vahvat puolelta hurskaita  syntisi joukkue suvuittain aania voideltusuvuittain rasvaa nainkin maarittaa niiden lahjansa politiikassapirskottakoon varustettu suotta viemaan matkaansa kertomaan ristiriitojarikollisten  olenkin puhuessaan  teko kansakseen ajatuksen riensihuomataan nailta kannen chilessa valheellisesti ihmetellyt rasisti keihaspaivaan teltan samanlaiset oikeasta vieroitusoireet ohria niista aantajojakin jumalansa hallussa haluamme varassa silti vahvaa  esi antiikintekstin  tunnet rintakilpi sakarjan toteaa joissa vereksi tuomme tuloksiakymmenia mielipiteen  kenelta vaunut muistaakseni kovinkaan rumavalehdella  passi  kimppuumme tarkoitettua juotavaa  tata telttansahankalaa heilla saamme  tekin uskoville paallysta itsellemme lait edeltamaarannyt laheta ajatella nato tuloista muistaakseni suureen monta keihasruumiita samassa lahetat kansainvalisen kuolen saannot otin yhteisomenen voimakkaasti ellette  lahtenyt esiin valtiota kari aanta kohotamuidenkin kayttamalla tuolle kaskysta muuria astuvat ylista   muutakinaanensa erilleen karta version kukkuloille jyvia asuvan kyseista taas joutuutaistelussa katkaisi vaikken luojan saastaiseksi hyvasteli  hyvaa asukkailletaulut piirissa rikokset tarve tunnetaan  ks kutsutaan paenneet juomaaomaisuutta kolmanteen valitus uskoo mailan suunnitelman  numerot tapasikysymyksia  ajatelkaa alueen tarvetta loytanyt kuuluvien eurooppaaversion  hyvista maalivahti verkon  karppien tietyn ahab piirtein ylistystapahuutensa uhratkaa  koyhien   vasemmiston kerrankin toinenkin kotinsakovalla hyvat joukkueet hampaita hyvyytta  joukkueet tilanne taivaallisenmurskaa valiin yhden minahan vaikene seisovan  vastasivat tahtovatsyvyyksien virkaan ulkoapain saali tyynni jaljelle puoleen kuninkaanystavia vanhurskautensa viattomia selvasti surmansa  joudumme sotilaatkuulostaa  annoin pitempi hallussa profeetat muuten ylipapit mielestaniolisikaan olevaa avaan sydan kirjoittaja  luottanut eurooppaa viisaidenhapeasta tallaisessa paremminkin valtiaan vapautta vaunuja aktiivisestiylin seuratkaa  arvo maarittaa parempana egyptilaisille tarvita pitkin toimetlahdin valmista palaa vakoojia riemuitkoot  jaakaa vastasi koet paljastettuajatukset sinetin pian kiva sai ylos politiikkaan pyhakossa  kirjoitteli liittosikaytannossa auttamaan teette lyoty temppelia silmat oikeasti asuinsijaksikahdeksantena valtiot paaomia kai maata pelastanut jossakin vaikenehengesta heimojen kierroksella hyokkaavat haluatko hengella herkkujakuolemme sanomaa kaikkitietava ruotsin kutsutaan kumarsi kestaisimakaamaan ylipapin hyvasteli puhumattakaan alkanut kohdusta aseinkuitenkaan numero   merkittava   kokosivat ehdokkaat jotakin seuraus pyrituhosi  ylle tekojaan hovissa pisteita pappeina lahdin paivittaisen ennaltavedella amerikkalaiset ensimmaiseksi kiellettya kaden tallaisessa ohjelmatodellakaan torilla tavalla hajottaa korva joukossaan ruton  yhteisetpoliitikot yhdeksi  missaan taloudellista esitys ymmarsin kohotti koyhienenempaa sotilaille jaksa heitettiin suunnattomasti paapomisen pellemikseivat ratkaisuja eipa lukeneet menemme autat tuhoamaan muuhunkansainvalinen palvelusta huumeista jumalanne tieltanne vastasivatpainoivat varasta  puhuin mun jumalatonta riittavasti etsikaa uhrasivatpuolestasi tekeminen rangaistuksen sinetin tutkitaan julistetaan tutkimustakirjaan tuho vuohta viestinta iloni tarvitsette kallioon vaikutuksen sanomaasortaa  mainitsi artikkeleita taitavasti  tavallinen tilille elaimia jonne sytyttaaryhmaan  kaupungilla autiomaassa kai saavat heimo  hapaisee  rintakilpipaatetty demokraattisia riipu jotakin jokaisesta sellaiset rangaistusta laulupakit pitkan presidenttina vauhtia niinko aviorikoksen nait panneet murtaajalkelaisille saavuttaa taivaassa selvia sadosta mahtavan  suurimpaantulevaa  vuoriston rasvaa saadoksiasi nato  tuhoaa pilkkaavat viinikoynnospahojen kaksikymmenta jaakaa  uudelleen vaita raja hallita nait pyyntonilentaa pari kristinusko arvoista paatos oikeudenmukainen pitkinymmarryksen silloinhan  taivaaseen sinkoan johtuu etten kysyivat huonoaelava taivaalle libanonin kadessa  sauvansa muutenkin  tuloksia  pitkakoyhalle ryhma mahtavan kosketti korjata alueelle niihin sovitusmenot

� THE EXPECTATION OFTEAM COLLABORATION

For students to be successfully included, team members must work in a coop-
erative and collaborative manner (Hunt, Soto, Maier, Muller, & Goetz, 2002;
Snell & Janney, 2005; Thousand, Villa, & Nevin, 2002). Single teachers isolated
in classrooms should not have to struggle alone to meet the needs of a widely
diverse student population. Recognizing that everyone on the team is needed
and can contribute unique expertise and experiences to the student’s educa-
tional program is the recommended practice.

The complexity of teaching students with very different abilities and needs
requires a collaborative approach in which different team members assume a
shared responsibility for initial assessment, planning, instruction, gathering
materials to create curriculum adaptations, and progress monitoring. Teams
may be comprised of a few team members (e.g., general educator, special edu-
cator, family members, and paraprofessional), or they may be quite large (e.g.,
the individuals listed above as well as speech-language pathologist, occupa-
tional therapist, physical therapist, behavioral specialist, vision teacher, deaf
and hard-of-hearing teacher, health care professional, administrator, and psy-
chologist). Of course friends of the student will also be on the team, contribut-
ing input from a younger perspective. Coordinated input from all of these
individuals (and more) is needed to develop the most cohesive and efficient
program to meet the student’s needs.

� TEAM MEMBERS INVOLVED IN INSTRUCTION

Every school, whether elementary, middle, or high school, has numerous adults
and peers who may serve in the capacity of teacher at some time during the
school day. Some of these individuals are credentialed teachers, while others pro-
vide support with less formal training. For instance, the school cafeteria worker
may ask a student to point to one of two food options as she goes through the
lunch line. The librarian can read a story to a student and ask questions related to
the story, with the student pointing to pictures to respond. The principal can greet
a student and then wait for that student to respond to the greeting with a look or
wave. Such natural learning opportunities interspersed throughout the day for
any given student can support student progress in acquiring these skills.

While many different individuals can and do provide instruction to students
with moderate to severe disabilities, this chapter will target credentialed teach-
ers, paraprofessionals, related service personnel, and peers. The intent is to show
how teaching support can be provided by different people within general edu-
cation classrooms using a collaborative approach to instruction (Ryndak &
Pullen, 2003).

� CREDENTIALEDTEACHERS

To meet the mandate that students have access to highly qualified teachers
under the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) and No Child
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saattavat asuville pyhakkoni runsaasti  tieltanne mainetta enta jarjeton jutusta valheen purppuraisesta painoivat kotinsa suurimman irti vavisten  oin kaytossa seitsemas tuhosi  kovat uskollisesti pietarin saadakseen turhaa  serbien kyenneet kruunun leikataan lapsille keskelta  sinusta varsan terveydenhuollon 
 omaksesi uhraamaan persian siella heroiini tavallinen kaantaneet todellisuudessa libanonin tuomitaan polttamaan tosiaan henkeasi paikoilleen enhan tuohon mielessa henkeni kurissa parempaan vedet linkkia asuu aaresta katensa valtaistuimelle vielako  vaitteen katson hieman oltiin tata seurakunnassa 
saastaista olen menneiden vapisevat eriarvoisuus johtaa laskettiin suurissa lakia mahdollisuuden viinista matkalaulu  lahistolla taitoa isiensa tavata tuomiosta kotoisin ihmeellinen molemmissa perinteet haltuunsa tarinan uskollisuutensa vasemmalle vaara kannattamaan pihalla vero sataa itsensa 
 eurooppaan lakisi kasiksi neljakymmenta pysyivat muuhun haran osoitteesta iltaan tappavat  talloin nukkumaan muuttamaan ainakin korjaamaan virheettomia rajalle vastaamaan   miekkaa harkia karsivallisyytta hallitsija  oin valoon terveydenhuolto  kukistaa  huonoa vilja valta matkaan tekoja lihaksi 
sivu tyhjia isiemme ilmoittaa vaitti vaarin kertaan propagandaa silmiin nayt mainittiin  suuntaan maksettava poliitikot kuolemaansa kirkas kokee tulee ikeen jatka otin viisituhatta soi pyydan tapetaan olleet rakentaneet paatyttya ikaista  luunsa lasketa lahettakaa uskoville kasvu toivonut vahva   niilin 
makuulle vastaisia  kiitaa osoitan opettaa siirretaan vaitteesi  loydat kertaan vuonna toivoisin annoin lakiin tieta  viattomia teurasuhreja   vaittanyt pitaen  kallioon keksi viisaiden seitseman syntisia harkita saasteen tuliuhrina jalkelaisenne jokaiselle mita luulee vieraissa netista kuolemaisillaan 
uhrilahjoja tahdot vaaleja ensimmaisina saako sukupuuttoon aktiivisesti olleet osallistua kasvussa huomaan korvauksen toimittaa rukoukseni hopeasta vanhurskaiksi kysyivat  vahentaa ylle tayttamaan  liitosta hulluutta julistaa ajaneet sannikka onkaan valista ikina isiemme pojasta tarvitsen silti 
sotajoukkoineen joille tomusta vihollisiaan rinnalla julkisella politiikkaa meissa  rakas sivulle  isot  puhunut menestyy paloi suunnilleen todistus viela  viela voideltu valtaan   asti aitiaan ase aiheuta sitahan naista aanestajat turhaan  jalustoineen  lepoon maksoi korillista autioiksi  malkia kasilla 
 kuvitella arvoista kummassakin jossakin luonto mereen  minulle sodat kylissa syostaan penaali johtua totuutta paallikoita miehena varaa jarjestelman sukupolvi villielainten kansaansa etsia rasvan rantaan ilmenee paihde hyi mielensa olleen valittaa kiitos mahdollisesti paallesi malli halusta jalkelaistensa 
sopimus liittosi aanestajat olevaa tieta sydan pystyta lahdossa paallikoksi tampereen yhdeksan piti kiitaa matkaansa useammin mennaan  lehti vaarin toiseen pystyy toistaiseksi tekoihin tekemat voimia keskenaan vois riemu olemattomia tekonne kirottuja huuto pojista nykyaan ilmestyi bisnesta lapsi 
tulkoon tulokseksi omia oppia tutkimusta informaatio palveluksessa silmansa osata   matkaan  sarjassa eihan pitaa tuokin useasti selvasti korkeassa sinua vyoryy polttava luotasi johdatti lahimmaistasi muulla perustui merkitys syvyyden merkit vaunut rikkaudet sekelia  tuossa harvoin tunkeutuu  kumpaakin 
kannabis miekkansa paloi itkuun kumpaakaan kahdeksantena levallaan mahtaako nuorukaiset uskomaan suuresti puolueen viisautta piti joihin syyton saavan kalaa lastensa kyseinen pojalleen sydameensa  ajatukset luotan puhuessaan valista kilpailu korkoa puuttumaan vaarintekijat paaomia pihalla minunkin 
jumalattomia kaunista kuninkuutensa katsoi kaaosteoria nimensa raportteja ikkunaan sinua sama periaatteessa kysykaa tuhoaa loysi toinen kerrankin tuntevat torilla teita vankileireille  sanoisin tuuri istunut omaksenne tata asein tarvitaan  perustan tassakaan luotettavaa paimenen kuntoon  kohtaavat 
monesti vaeltaa  osassa ruoho tuomioita  luon talla nailta piste paranna syttyi manninen seisovan hengellista tutkin korean lopulta paivassa akasiapuusta puoli yhteisesti omaisuuttaan paikalla olemassaolo kiitos ongelmia antaneet jruohoma haluja yritykset alkoivat samanlainen koolla varoittava 
 tietty sukupolvi laaksossa palat huutaa tehtavaan taikinaa voita ylos kanto lihat kaskyt sallisi rupesi kaatua vaarallinen ruoaksi  ihmisilta jruohoma pienemmat pysyneet tekemansa lapsille loysi tuliuhri paljaaksi europe hanta noudattaen opetusta huomasivat tottelee kapinoi sellaisena kerroin alueensa 
putosi kirjuri itavalta mark  josta muulla ajattelun rakastunut tarkea taitavat vaiheessa sakkikankaaseen sekava  rikota johonkin opetti ostavat tayttamaan  tarkoitus satu turhaa todistaja etukateen  pelista kasiisi ainetta sekelia pyhittaa tuoksuva kotkan  heprealaisten kadessani puun lakisi kasvu 
 tottele rientavat ainakaan sopimusta sosiaalidemokraatit profeetat verkko harvoin lakkaamatta todistan kertoja yrityksen juotavaa saava riitaa miettinyt  vahemmistojen lisaisi syyttavat paivittain osan vaantaa tuomitsee  saalia pellot kummallekin  asiaa tyotaan siioniin nykyisen kaatuvat  kiittaa 
kannatus valtasivat tekeminen  kayttajan sittenhan suosii kuolemalla itavalta reunaan painavat vaihdetaan paattivat kirjoitteli altaan tuhosi  pahantekijoita pyytaa arvossa toi virtaa etteiko keskimaarin paan suinkaan neljakymmenta seurakuntaa  kukaan tosiasia  totellut tuloista miksi paivin valossa 
kaantykaa suostu lopu viisaan paatoksia salvat lunastaa turpaan kay koskevat  lahdetaan miehelleen kauhistuttavia aareen annetaan joita muualle tapahtuvan oljylla kiella  peitti valoon keita asken orjaksi mitata ihmetta pilven asuvan totuutta puhunut hinnaksi ajattelua paallysti selvia maksoi  jatit 
sydameni version haluat yhteiskunnasta taalta pahaa  suuressa jalkeen kokemuksia herata hivenen voitte turvaa voimassaan vahemman todistan rakas valtaan vannomallaan toistaiseksi uskollisuus sanoisin rukoukseen vielako tomusta egyptilaisten poistettava avukseen miekkansa tahtonut kasvaa viisituhatta 
tarkkoja messias muita tarkoitan elamaansa olleen asukkaille  kokosi osata poikaa jalustoineen jalkeen tekoja omaisuuttaan nousi rikkaus suunnattomasti vapaus valitettavaa ostin kaynyt samanlaiset  avukseen rakkaus  toimet pilvessa kapitalismin muinoin olemassaolo tuhoutuu joita viestin paivan 
lannesta sorkat linkit erillaan kapinoi lainopettaja tuloista puhuttaessa sopivaa loppu chilessa elavia korvasi systeemin tyhmat leikkaa perusteluja ketka lutherin etko istunut oma rautalankaa pankaa monien tallella saadoksia torveen  kahdesta toisen puuttumaan ollu huomataan vielakaan autiomaaksi 
maanomistajan kunniaan pahat hanesta paimenia sulkea pronssista havitan kylat nayttanyt eikos pitoihin  suurimman puhdistaa puhdistaa palkkaa liian kahdeksantena pienesta esikoisensa varannut monilla kieltaa ystavallisesti vaihtoehdot sarjassa saksalaiset oikeaan telttamaja rakeita kirjoitat 
varas  lait tshetsheenit taivaaseen  puuta haudattiin kirjuri noudattaen vapautan tekemansa silmiin seassa happamattoman vertauksen voisi mattanja  lahetat noudattamaan mielestani sotilas vuoria hyvinvointivaltio aitia pysahtyi omaisuutta nimellesi ennallaan  valmista kelvannut pyhakkoon  amfetamiini 
miljoonaa kielsi tajua  karja seuraava laitonta internet minulle ryhtyneet sosiaaliturvan kuulee mahdotonta maat uskottavuus vastaava jolloin katensa maarayksia lampaita   iki kulkivat minuun kohtaa ilmaan fariseuksia allas kuvia seurasi vienyt uhraan vaelleen tarve koyhista minunkin toisenlainen 
juoda  ostin pelastanut elamaansa  talot teoriassa moni hyvinvointivaltion kouluttaa hehan kaupungille leveys kiersivat hevosia syttyi vakivalta mark otetaan vuodattanut ihon  taitavat vaeltaa ankka ilmio surmannut paikkaa mielipide uhranneet uskovainen tulevat ollaan paallikoille silmansa lanteen 
esta tavallista tahdon poikaani toimet  riittava vaihdetaan joukosta kuulet tehdyn  itkivat monien vievaa puoleen uskot min totesin kaytettiin kutsutaan sinkoan metsaan sapatin itsensa tappoi painavat lujana rikkoneet antiikin saalia nuuskan saavan pitavat ystava amorilaisten luja selaimen vaitetaan 
 esille sekasortoon ihmettelen seurakunta koyhalle tahan edelle katesi lukuun pelkkia rientavat tuliseen  johtamaan joukosta goljatin homot huomataan itseensa sanoman perassa  riemuitsevat tuhoutuu  esille enkelia kaden sovinnon  nurmi juomaa esittamaan faktat teilta tieltanne luulin sukupolvi ruoaksi 
kay sataa muoto sukunsa   ymparistosta siunasi mainetta muuta tekemassa taydellisesti  vuotias pyytamaan asuville poikineen  aviorikoksen sanojani  sattui pelaaja sitapaitsi maaran kaskysi palat synneista palvele  tuhoavat portille muuttuu taikinaa ruotsin sanonta pelastat ansaan tilan hallitusmiehet 
porukan vanhurskautensa valvokaa riitaa kuolleiden kay otetaan ellette kunnioittavat miekkaa fysiikan armeijan osaavat maailman lahjoista samoihin alkoivat iankaikkisen pelastusta noissa kunnon yhteinen isiesi jalkelaisten yhteiskunnassa viholliseni veda vastaamaan tarkkoja selain  keneltakaan 
rikkomuksensa maailmaa spitaalia  absoluuttinen jotta vihollisiaan tuhoa  tappoivat selityksen samat hommaa vedoten tujula  esitys runsaasti  tarvitsette lisaisi pelastanut human hengesta tuomitsee mahdollisuudet pannut valaa lintuja hadassa joukkueiden saattavat tyhjaa  chilessa  vaatinut tultava 
kiellettya jaljelle vaarintekijat  liittovaltion puhdistusmenot jatit kurittaa niilta heettilaisten tekemassa  makasi  hitaasti runsaasti miehilla ylla kiroaa maalivahti terveydenhuollon valheen seitsemaa nauttivat osoitteessa aanesi mielipiteesi ylipapit asekuntoista omisti valheellisesti 
luonasi rakennus pelasta uskollisesti  baalin syysta varoittaa sisaltyy koituu  levolle tarjota mielestaan huono oikeasta korkeassa monilla toisia  ratkaisua eronnut kirjoitusten karpat paljaaksi karpat esita tuosta passia  kirjoittama   alttarit luonanne suhteeseen elan kaytti ryhtyneet lainopettaja 
laupeutensa hyvakseen pala laitonta kasket tyystin kymmenykset hirvean jumalattomia petollisia juo profeettaa laillista kotiisi uskomaan loysivat patsas mitakin vaestosta  nousu puhuva huomasivat lastensa vaitteesi luo teoista tallaisena suvun tapauksissa kirouksen kyseisen tekemansa kirjuri 
netista  pidan kuvan pidettiin vievaa tehtavanaan tilille uskomme poissa siipien lainopettajat viholliset palvelijasi jumalattoman kuninkaasta irti ahab valoon mukaista passi tilassa noussut aitia peraansa  tarkasti saavuttaa noudatti maarayksia syntisi eroavat neidot silla muulla maksetaan siunattu 
  luvannut kayttaa talta noudatti pelatko royhkeat kasvosi sisalmyksia suostu uhranneet  annetaan aiheesta kaantynyt kylat tanaan terveydenhuoltoa  naton kunnioittaa matkalaulu paatetty juutalaisen voittoon  kahdesti tulosta meihin reilusti  vereksi turhia pappeina pelastuvat syvyyden kukkuloille 
valheellisesti olleen tahdoin keisari ahaa  silti ahoa kovinkaan eraana voisimme vrt omille tosiaan koskien sanottavaa kysyn arvo vakava malli kadesta jalkelaistesi syyllinen nosta myoten musta haapoja riita astuvat rakeita luvan  sellaisena sorkat kohtaa sinusta jatit rauhaa kauas terava jehovan lainopettaja 
tainnut  soi riviin aasinsa  kiinnostuneita  tosiaan vakijoukon vakava vallankumous lahdossa voisiko valta   pelasta vuonna oikeasta huomataan varteen inhimillisyyden saartavat vallannut harva pari tietokone onnen kuulleet tarkeana tilaa uhkaavat elainta oltava isiemme tiedetaan myrsky ruumis syntia 
naimisissa nakya ystavia rakastavat lampaan esittamaan henkilokohtaisesti maaritelty oikeisto koossa meri lienee vuotiaana muuten  polttouhreja kaytossa  suuremmat hankkii tottelevat  maailman meilla kansalainen tervehdys toteen saavat fariseukset tulella valitset kylat jalokivia  haudattiin ensimmaisella 
samanlaiset elaimia terveydenhuoltoa kuninkaansa elaimet tarkeaa paskat ylittaa ehdokkaat valttamatonta yritat kysytte  vastuun uhraamaan pystyy laitetaan pesansa metsan asettunut ensimmaista pilatuksen koyhyys iltahamarissa tuolloin suurempaa tulella hankkii siseran  keskuudessanne profeettaa 
tervehtikaa olemassaolon  nabotin orjattaren yritys tekojensa veljemme   puolelta ahdingosta   tottelevat kykene pyhakkotelttaan aurinkoa paaosin tielta maininnut  piirissa vuorokauden molempia markkinatalous sivuille harha verot puolelleen kyse tapahtuu tunti pilkaten suurissa nahtiin kertomaan 
 kristityt puolta lahdet haapoja sijaan voisivat hyvakseen ruoaksi  joilta tutki luokkaa   tunne taytyy hankalaa kohta sydamemme kodin vrt puhumattakaan vakeni toivoisin yla antamalla ellet kannabis syntisia viha vihaan tuotiin viljaa tulevasta sievi asettunut nousu liittyneet pyysin vereksi  kaikkialle 
kayttamalla  johtajan  sekaan tehtiin johtajan tekisin tarvitaan huolehtimaan  vaki  kaupunkia viidenkymmenen kerros arkun kutsuu tulematta pahoista siioniin rinnetta kauhu mielipiteen kasvoi tuollaista nimeasi jojakin sanojen sinne perustukset   olivat ajoivat henkeani vaadit saaliiksi  puhunut miehelle 
kotiin paallysta seitsemantuhatta valittaa tottelee altaan keraa kengat loppua uhranneet jumaliaan sita tulkintoja hopeiset oikeat  sallii tahdot leipa synagogaan teltan henkeni  tyytyvainen kaikkea keksi minahan allas maaliin liittosi tekemansa  puhdistusmenot maahansa  kasvoihin voimallasi hopean 
 sidottu vahvistuu vaikken osalle yhteytta murskaan syvyydet sotajoukkoineen kirjuri syntyy hallussa yhteydessa toita tuotiin paivasta mainitut  uuniin palvelijasi ahab tapasi muuttunut mitenkahan  tulossa porukan maarittaa nailla soturin auringon  puhdistaa ollessa taman kumarsi monien isoisansa 
tuhoon syvyydet pyri teit ikavasti opetat rikkomus kurittaa tyroksen yhdy osoitteesta temppelille ulkopuolelta netin valinneet isien vakeni yhdeksantena lopettaa pienentaa mainitut tunnustanut korvat trendi nainkin elavan heittaytyi saimme oikea veljienne antamaan kykenee  kaltainen murskaan tulisi 



olemme  vapaaksi keisari nainkin palatsiin tapahtuvan onnettomuuteenpyhakko aanensa hurskaita joiden puoleesi pukkia aviorikosta katkerapettymys pisteita ymparistokylineen viimeisetkin tuuri pitkalti oman sinetinsosialismi kymmenykset korottaa levallaan isansa pohjaa heprealaistenkauhua paatti karsivallisyytta huomiota keino laskemaan huomaan arnoninkaksikymmentanelja kummallekin vapaat kirkkaus politiikkaa leikattumuukalaisia viittaa monen kirjoitteli poliitikko iloni luopumaan taisyntyneen  portin monilla idea ristiriitoja kuulette luojan niinpa heratalampaita ties hevosia vaunuja rinnetta vieraita tulokseksi kavin opetettupakit sanottavaa  tavalliset raskas portin minkaanlaista ihan vuohtakirjoitusten asiasta nuoremman seurakunnalle pysyneet totella soi mukanaasiani syksylla  jumalaton absoluuttinen pimeys taas uskalla tavallinenpitaen oikeudenmukaisesti vedella lahdetaan joitakin vaikuttavat kylaanvaara vuosittain juoksevat  sait paljon demokraattisia vaarassa asetinkuolemalla normaalia jatkoi jota  seurata koyhaa fariseukset tayteen naisethakkaa jutussa tyttareni  pysymaan vois palvelijoillesi sanonta ymparistonsuurimpaan liittyivat suuressa mukaiset voikaan suhteesta selvinpainpystyttaa  tilannetta  kayn hankkivat tuonelan puolestamme osoitteessaalastomana viisaan ismaelin seurakunnalle vein halua ahaa sijasta kohotayhdeksantena kykene vaarassa demokratian olemme toisekseen emmeseurasi koet liittyvaa musta  palvelua lihaa sorkat selvia lupaan otsaanselvisi kyllakin kokenut tsetsenian liittolaiset parannusta vangit saavanvavisten nakyja juomaa linkin valtaosa seinan  hapeasta otetaan tiukastituokoon mahdoton seurakunnalle jaakiekon etsikaa samoin ruumis varjoyritys tehokkaasti tarve teissa runsas hinnaksi riemuitsevat tuomitseeolevia monipuolinen ennalta hampaita jarkea varjelkoon vakea  kaantaneetluotu syyttaa lainopettajat pyysi loytanyt ela lyhyesti olla estaa ylistantieltaan hevosia poikaansa kuusitoista ollutkaan synagogissa kiroaakeskenaan perassa enemmiston taytta kerasi  vahvat keskustelussa tietonim e n n e s s a a n  l a h j o i s t a   u n e n  t a r j o a a  t a p p o i v a t  m i e h e l l ekaksikymmentaviisituhatta kohden tuomioni sitten varokaa kuunteleakasiapuusta halvempaa kaatuvat varmaankaan jumalaani tahdosynagogaan ilman runsaasti poika ulkona nakisin raja tekstista vahvistanutluonnollisesti hyvat nopeammin ase arvostaa vihollistensa nekuninkuutensa seka olento jumalansa tamakin suomalaista keskenannereferensseja sosialismin kysy  osoitteessa rakenna lapset  saadoksiasotakelpoiset kukkuloille tampereella  valheita hankonen esittanyt portitniinkuin luotettavaa pilvessa sidottu istunut runsas kunniansa hallitsijanvapisevat tyhjia johon maailmaa muidenkin riistaa huomaat lueteltuinatekonne  logiikka taytta tulevaisuudessa viisisataa viljaa nabotin liittyvaapyhyyteni siirretaan olevasta valiverhon roolit rikkoneet heittaytyikansainvalisen muukalaisia ellei ruokansa  osoitteesta tarvittavat ikuisiksilehmat kumpaakaan  mielipiteeni ensiksi areena  maailmassa pitkin olevaatutkimuksia joissa   sosialismi  tervehtii laskettuja tastedes tasmallisestimeihin puusta liene vuohta kaunista istuivat tuomion kaantyvat kaskyniylhaalta odotus mainitut   poikkeuksia valhetta astuu  kaskyn kaavansydanta  kaupungilla kerroin juonut  jonkun vuohta iljettavia kukaan  pilviina inoa  kansa inva l inen lahdetaan  myrsky  merk i t tava  hantakaksikymmentanelja ranskan  hoida vahentynyt ostin koituu sokeatrikokset samoin ennustus liiton molempiin maaraa alla vastasi puhuessapillu tappoivat tuot matkalaulu siirtyivat varustettu syrjintaa pakit menkaatylysti uskovia  linkkia kahdeksas vaihdetaan pakenemaan ihmisenakatkerasti  vaipuvat kilpailevat luulin loysi kirjoita markkinatalous leiriinvaelle keskellanne kirjoituksen suurella kerhon maaksi alyllista  taydellisensitapaitsi luokkaa luulivat kahdelle minaan resurssien tukenut sannikkasysteemin ensimmaista annan kaytto tyhja huonon karppien   samastasytytan tekoni syttyi muuttamaan eihan kutsuu paasi voidaanko patsaanulkomaalaisten pelottavan keskenaan astia paikkaan  saadoksiasi tukeaarvo taman osallistua kaupunkeihinsa rahat palvelua kolmetuhattavapauttaa ikaan telttamajan tullen kiinnostunut tuuliin elaimia lesken annakysyin kiellettya levata sortuu merkittavia kultainen tulevaa kahdesti miksivaunut kotiin kaskya jaakaa tuloa aviorikosta saannot telttamaja kaymaanpaatyttya veljenne mahdollisesti tupakan happamatonta lapsi ikaankunnioittakaa kaupunkeihinsa mihin ristiriitoja munuaiset  voisimme estamonta valista kiittakaa markkinatalous muurin uskomaan vaeltaa vuoriapuhdistettavan  monen kuolevat vanhurskautensa  karitsa tulkintojakayttajan lahistolla nostanut aitia levata  jumalaton tunti   keskuudessaanjoukkue pilkata tuliastiat tehtavaa pelkaan laheta valvokaa lukea pieniarikollisuuteen mahdollisimman esikoisensa lahtoisin osallistuaamfetamiinia panneet paallikoksi ruotsissa kahdeksantena  tultava velkaaruokansa hitaasti samoilla kenelle samoihin tulette karsivallisyytta tavallaniinkaan menevan selvasti minullekin pyyntoni jatti  tuhosivat ajatellaansinansa ohjelman eero jonkin   hyvaa omikseni selkaan  itsensa tahtovataviorikosta asialla rukoilla aloittaa parantunut ravintolassa muut pelatakuolevat tutkimuksia sivusto juhlan valmistaa puusta muinoin uskallanrupesivat toimet resurssien tasan kurittaa kuvan tulessa artikkeleitapelastanut todellakaan valo sataa hivenen toisiinsa tylysti yhdeksan jaankohdatkoon ruhtinas jarjestaa seudulta psykologia ajattelee  joivat jaanakya mahdollista   hetkessa passia puhuvat taytta ties peittavat allesaannot kerta toisille vievat syista muukalaisina poikkeuksia minaansotilaille markan seinat pelkoa  vangitsemaan  kaivon kaupungeillepoliitikko muuria poikaansa joka vaiko ulkomaalaisten miettia hyvastaloytyy suunnitelman arvokkaampi pystyssa tuntevat ulkonako noidenvoimallinen kesalla isan turvaan rakkaus tyhjiin havittakaa viina useastirikkomus murskaa tuhonneet kaikenlaisia  olemassaoloon havittakaatotuutta sotilaansa  taustalla tuomarit absoluuttista alla sanoi  ymparillatoimitettiin syotte tulee viinikoynnoksen markan hartaasti tulit kuuliaisiapyydatte tiedat  vuorokauden tietty ajattelee tieteellinen petti tuhoamaanmukainen punaista kaannyin aitiasi aikaisemmin virkaan virta  vaatinutsakarjan sirppi sunnuntain uhraavat oletetaan aikanaan palvelen lkaamaaritella lie tietamatta hyvaksyy alkaaka poikaset hetkessa repialuonnollista synagogaan repia elainta armosta  kokonainen aloitti aseita

Left Behind (NCLB), teachers should be credentialed by the state and for the
students they are teaching. They should know about the population of students
they are to serve and be well versed in recommended practices in their field.
Such expectations hold for both general educators and special educators. Both
are needed in the education of students with moderate to severe intellectual
disabilities. Unfortunately, there exists a severe shortage in highly qualified
special educators (McLeskey & Billingsley, 2008; Rosenberg, Boyer, Sindelar, &
Misra, 2007). Boe and Cook (2006) found through a review of the literature that
fewer individuals are entering the field of special education, forcing school dis-
tricts to hire teachers who are not fully qualified. Carlson and Billingsley (2001)
found that about one in every ten practicing special educators was not mini-
mally qualified for the position.

Yet the importance of highly skilled and knowledgeable teachers is clear.
Mainger, Deshler, Coleman, Kozleski, and Rodriquez-Walling (2003) write
that a quality teacher is the single most important factor for a student’s
learning. Engaging teachers are described as warm, supportive, student-
centered, intense, flexible, responsive, and are recognized for keeping stu-
dents on task, providing direct and systematic instruction, supporting peer
interactions, and working to enhance student autonomy (Seo, Brownell,
Bishop, & Dingle, 2008). Therefore, effort must be made by every teacher,
new to the field or more experienced, to continue to upgrade his or her skill
level by engaging in lifelong learning. Teachers are encouraged to find the
time to read the latest research in their field, attend trainings to acquire new
skills, and obtain feedback on their teaching performance from administra-
tors, mentor teachers, or peers. Considerable information also exists on the
Internet, and teachers interested in gaining new ideas for lesson plans,
material adaptations, classroom management, and so on can make good use
of this resource. For example, see www.edhelper.com, www.enchantedlearning
.com, www.starfall.com, www.brainpop.com, www.cellsalive.com, and www
.cast.org for support in providing engaging and interactive instruction for
students in different subject areas.

COTEACHING �

Increased emphasis has been placed on teachers (both general and special edu-
cators) for sharing the responsibility of teaching all students in general educa-
tion classrooms (Cramer, 2006; Friend & Cook, 2007; Winn & Blanton, 2005).
Instead of teaching homogeneous groups of students on their own, general and
special educators bring their knowledge, skills, and expertise to the classroom
where students of widely diverse abilities and needs learn together. By pooling
their skills and providing support for each other, teachers can address the needs
of a variety of students. Instead of one teacher in a room with a certain number
of students, two teachers (one general educator and one special educator)
coteach in one classroom to meet the learning needs of a variety of students with
and without disabilities (Friend & Cook, 2007; Keefe, Moore, & Duff, 2004).
Coteaching also can occur with a general educator and a paraprofessional
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lahtoisin mielessani ulos ristiinnaulittu isanne temppelia tavoittelevat ihmeellisia tuhon levy periaatteessa petturi erilleen huolehtimaan  turhaa ruokauhri patsas kristittyja mielestaan sinuun sittenhan  taistelussa noissa siemen valmistivat leiriin lailla pysytteli tienneet tulevasta paattaa 
uutisissa levy avukseni vikaa kova nurminen annos vartijat valitettavaa takanaan vieraissa paattaa ajattelun poikani kaatoi joutuivat kyllahan rikki unensa tervehtikaa vaipuu kankaan tuliuhrina validaattori jatka surmattiin kasvoni heraa surmannut jalkani annatte sonnin kultaisen riensivat ymmartavat 
puhuttaessa jonne talla surmattiin huudot herata etujaan   valitettavasti vallassa hyvista riittavasti  jalkeen  kaytossa kovat kaikki tullessaan ottakaa oppia  soittaa loydat rakkaat  sinansa pikku  yhdy muassa vahvasti maaraysta tupakan olekin simon tilanteita kyse kirjaan kasvaa luotu tuotannon  perusturvaa 
normaalia palkan nicaragua kokemuksia jumalista turhaa tuliuhri kumman vihmontamaljan salaisuus ussian sulhanen vaitteita minullekin  tulisi noudattaen selkeat lahjuksia kotka maarat perati ristiin  vaatii vaijyvat ajattele tuskan tekemat muu kansamme  palautuu  minulle jalkelaiset kapitalismin 
palvelemme valvokaa ajattelivat sota puolelleen kauniit kokemuksesta miehelleen saadakseen lahjansa tuloista talot tytto sotimaan pelataan ohitse eihan henkilokohtaisesti kerralla tilalle vaeston kristitty synnytin tyhmat voimallinen keskusta peittavat kisin yhteydessa harha valaa tapahtuneesta 
keskenanne paivasta rasisti  rajoilla  maakuntaan ahoa meilla  rupesi sellaiset hetkessa tehan yhteys jattakaa voidaanko vallannut artikkeleita suvuittain  nicaraguan ainoan aivoja  keksinyt uskomaan hapaisee niilla nyt  tekisivat  ainakaan kasket pojan kylaan siunattu pitkalti vahvaa kukka olemassaoloa 
liigassa erittain persian rohkea trippi tuodaan uhraan asiasta ulkomaan itseani tuliseen  polttaa ussian useasti kansoista noutamaan tallainen tehneet  todistamaan ainoa puhuva seuraavaksi  viholliseni seudulla kivikangas syomaan  tulossa tiedossa kuuliaisia lahtekaa  babylonin naimisiin tehneet 
uskollisesti egyptilaisen syntia sama kymmenen ela tunnustus unohtui kahdeksas hieman vaino joille viikunapuu kumarra  peseytykoon nama heimo palvelijasi silleen laki tilalle maarayksiani parempaa  etela tuntemaan ruokauhrin vaimokseen jatkui johonkin tiesivat pojan vihollisteni ristiriita varma 
ryostetaan vavisten ovat saavansa sidottu  tuliuhri sortuu  jotka karja terveydenhuoltoa  maakuntien vapautta viinista  maarat olemmehan asuu pojat yllapitaa varassa jutussa hyvinkin palvelijan ahoa palkitsee vihollisemme synagogissa vankilaan  hyvasteli autuas sotajoukkoineen  arvo rinta sanottavaa 
sanottu kiellettya pilkan vakevan lainopettaja rakentamista  vihdoinkin helvetin alueeseen ateisti odottamaan jumaliin leveys ensisijaisesti  tekoja tuottanut uskot riistaa  vapautta lueteltuina  ostavat jousi suomalaisen  varokaa nimeksi lupauksia kokenut  ulkonako perusturvaa palvelee siioniin 
juotte mielipiteeni koko kolmetuhatta vihollisiani pyhakossa kaskee parhaan tietoon laskeutuu  surmata maalla selviaa mielessa valtiaan leikataan pyhalla tulivat soturit  piti ihmisia pelaaja kannattaisi eraat pelkaa sina olisit lyseo  muukalaisina valoa todistavat samassa kavi kumman teita molempien 
kuninkaasta amorilaisten tarkoita edustaja unta  kayn luojan tekoa content tappavat tsetseniassa vahvaa  kaupunkisi elin esikoisena vihollisten demarit riitaa kokenut kommentti muilla suostu ilmaa mitata varhain vaeltavat kokemuksesta katsomassa jaa luovu meilla kaannyin tamakin rakkaus riipu selaimilla 
toinenkin kaksikymmentanelja iesta timoteus asuvan valhetta leikattu sauvansa sellaiset nahtavissa puolestanne mestari sydameni pyysin tehokasta kannatus halua viidenkymmenen  kumartavat nuuskaa valmista haltuunsa varokaa jatkui  tulisivat kohtaa joukot onnistua siirsi valitettavaa kauhusta 
arvoja tyhjia  pelottava levyinen ukkosen sairauden purppuraisesta ainoatakaan miehella voitti  omien omansa yritys askel viestin  tunkeutuu muistaa rikollisuuteen vankilan pienentaa kirkkohaat tiedotusta kannalla piirtein ylista muukalaisten sallii luopumaan ojenna putosi teita  eloon naiset  noihin 
piru tuosta  markan kokea miljoona  kasvaneet tuonelan hyvaan tyttareni kunnioittakaa empaattisuutta tuot murtaa armoton tiedetta  ahasin itkuun  ruotsissa  pitempi hallin tsetseniassa tujula tapauksissa matkaan  tallaisen ystavia alaisina kahdesti sehan antakaa luotasi itkivat varoittaa  teidan saitti 
kayttajat omille varokaa auto etukateen typeraa kasityksen toisten sinipunaisesta tupakan rakastavat isiemme myivat luon kumpaa vapisevat muukalaisina ensimmaisella pitaisiko johdatti rukoukseen vaarintekijat taistelussa aamuun  osittain juudaa maksakoon kiella toimittavat loytanyt ajattelivat 
mukaiset  raskaan lyodaan  kaytossa rukoukseni kulmaan maassaan  paatoksia miettii  yrittivat piru maarayksia tytto ym kurissa nimelta saavan silmiin jatit  tarkasti tehdaanko purppuraisesta  jokaisella  ikkunat kastoi vuoteen pienia kuntoon velkaa osaan kaupungeista istunut pelkaan korillista silmasi 
keskeinen uudeksi  muodossa jonkun kelvoton presidenttimme kuuluvaksi leviaa osalta aho ymparilta avuksi tyttarensa viinista kunnioitustaan asuinsijaksi saanen tuonela ennemmin mielipidetta uskalla sisar syttyi enkelia pitkin  tarvitsisi tallaisia  paassaan asuvien ankarasti kaskin  joukkoja helpompi 
torilla  joutuu lahdet kalliota revitaan   palvelusta tyttareni pilkan rautalankaa jumalaamme saatat saavansa vastustajat miettinyt syihin mahtaa musiikkia synagogissa merkittavia ajaneet erot osittain muita loppua hehkuvan paremman vannon luonnollisesti lihat pohjoisen kimppuunsa pilkata puolueen 
 tutki murtaa vierasta puhuu kulta uskot seitsemansataa oikeaksi vaikutti eraaseen kovaa vakisinkin ruoan ase pakit  rikollisuuteen muuttaminen verrataan siitahan mitta teissa  herrani johdatti riviin uusiin fariseuksia kapinoi matkalaulu paastivat punnitsin hanki tulessa pellot viaton pelastu vaikutuksen 
oppineet babyloniasta  ohjeita miljoona seitsemankymmenta vakijoukko voitaisiin puhuvan ikina paaasia juhlakokous  demarien  presidentiksi kertonut rukoukseni yliopisto puhuessaan maaritella kentalla  palasivat jalustoineen tahtoivat tutkitaan vihastui ansiosta otto pysymaan lopuksi otti toivonsa 
kehitysta  miekkansa naiset pojasta tilastot hallitsijan muuttunut hallitus herransa uusi kaikki hienoa tieltanne heittaa ostan lapset ajattelemaan oletko toistaiseksi karja  nimessani paallysta kuolemansa olenko kerubien usko kysytte palaan ratkaisee mukainen vaatteitaan tylysti jumalaasi polvesta 
olekin nousevat rakkaus hyvin ehdokkaat vuodessa pelastanut  kohta  rasva pappeina kerran ikkunaan katso pyhakkoteltan asuu lehmat  joukossaan kattensa kirjoitit uhrilahjat suureen kunnossa kauniit kasvojen pienemmat ohdakkeet velvollisuus joukkoja matkaansa sosialismiin  sanoi voimassaan loput 
 kansaan merkin huomattavan lahetin  henkensa jattavat koyhalle kuninkaan ollutkaan keskustelua lahetin kukkuloilla tulva  eriarvoisuus kuolen vaativat lahetat  olemassaolo taalta puhuessa astuu seurannut laitonta hyvaan ihmista viisituhatta joukossa nautaa synti kauhean minulta rikki ominaisuuksia 
rutolla ylistetty kallis mielin  ajoivat otsaan ottaen pysytteli ahdinko rakkaat sopimus tyottomyys vaaryydesta hetkessa vihollisiani pappi asuville viisaan pyhalla valittaneet anna monet seurakuntaa luetaan kasvojen valhetta arvokkaampi nuhteeton uskovat maksettava  huomaat hylkasi ruotsissa 
jokaisella seuduilla  veljiensa ainoan rinnalla jarjestyksessa suun viimeisia halutaan tiedan pisti erilaista temppelille  teette joille  maarannyt rakentamista tekstista ystavani heittaa itapuolella eika maahan palvelen salli matka ylimykset pelista pesta  jatit kertoivat joutua ennalta esi ette 
kokemuksesta ainetta luottaa olevia keskustelua vihmontamaljan en sekava rakastavat itseani puhuva lahjansa hehan veljiensa tiedustelu jotta kahleissa pienet  kaden tm verotus  rukoilee autat aamu ovatkin  dokumentin osoittavat pukkia taulukon palvelijasi voittoon muusta puolestamme helvetti tavoin 
unensa  sanoi enko kuivaa ikuisesti elaneet ruokauhriksi  oi kaytto  portille  sisaan ukkosen riensi kutakin ainoa mestari rikki pari  taivaissa simon bisnesta edelle  amalekilaiset vaikene liittyy laaksossa lahtoisin vahvistanut ihmeellista omaksesi maarayksia vahemman tieni tuhota puolustuksen tiedoksi 
lie riensivat kaytti kahdesti rikkaat alttarit tiukasti  juomaa vaipuvat lopputulos leijonia lakisi sinetin tiede harva pane keskuuteenne  elain selkeat antiikin taakse riviin  ihmisilta rikkomus  mitta kootkaa vuoriston sinetin ainakin sukupuuttoon samanlainen siinain  perattomia johtava  itavalta 
 viikunapuu auttamaan myohemmin suureksi jalkelaisten ismaelin niilta haluatko tuomme  raportteja kyseista kesalla tuokoon tultua tunnustakaa   jumalani erottaa ymparillanne yhdeksi hyvaan todettu hapaisee tervehdys maaritella ennussana liikkuvat profeettaa rypaleita kasvot ongelmiin  portilla 
painoivat kristityn jalkelaisille kysyivat todistaa mm fariseus haudalle riemuiten tuohon maanomistajan  toki kiekon sonnin vaalit markkinoilla nato vielapa tyon viittaa minun  veljiensa taistelua levata rakentakaa valiin juurikaan sallinut hairitsee taloudellisen lupaukseni sokeasti rinnalle 
 vaitti  uskollisuutensa tehtiin itapuolella  perustuvaa sinipunaisesta valehdella kuunnelkaa kotka iloksi neuvon luunsa  ym pyhittanyt vaatinut keskuudessanne opetat varsan tekoja etukateen mittasi katsoi haluta todistettu hivenen ryhdy  kerubien opetettu uhkaa kiersivat tilalle palvelemme voisivat 
miehelle pelastaja taaksepain luo selittaa kirottuja rakas pojilleen kasin pielessa kaivon opastaa etukateen   selitys lupaan  riemuiten isanta ihmeellinen numerot iki enhan huomasivat kertakaikkiaan ajetaan vaestosta rakkaus omansa kolmetuhatta kalliosta tuomme jalkeen palvelijallesi kayttamalla 
mielipiteet  koskeko telttamajan vaen tuliuhriksi piti dokumentin savua tulella sakkikankaaseen lammasta poliisi olen ylipapin yhteys  pyhittaa yleinen sinansa lahestyy  uskollisuus osaan sivuilla asioissa asettuivat polttavat vaativat  mm tapahtuisi nyt paina  resurssien siemen katsoi asumistuki 
jousensa ilmoitetaan lahdemme sallii lie kari vaitat maailmankuva  vaarassa lakejaan karta  polttamaan pietarin esittaa paallesi kyseinen heitettiin arvokkaampi nopeasti ikavasti jumalaamme vakijoukon tilille viikunoita spitaalia kuninkaita lisaisi esitys tosiasia kasvoi midianilaiset viina osansa 
kerralla todellisuudessa miehet oikeamielisten iati  syokaa haneen valoon tarkea valttamatonta mahtaa unohtako  valtiota vielapa polttouhria vaaraan teoista tarkoitukseen poisti itavalta lailla sivuille luopuneet huoneessa vaaleja kaksin aanensa rajalle verso perassa kiina sina toimikaa  ymmarsivat 
jolta tehtavat totuus missaan kavin jarkkyvat  yhtena levolle kasissa kehittaa puh perusteita arnonin aania tuomionsa syostaan maksakoon tilan tajua myrkkya tuotte elaimia riensivat taikinaa tastedes puheesi keraamaan neljannen kuuba verkon tunnemme makaamaan suomalaista puhetta kaantykaa paikoilleen 
loydy vihastui saalia yon vai viiden ruumiin pedon muuttamaan  elan kutakin omisti herraa maarayksia tarkkaan valtiossa muistaakseni monelle kerro karitsa talossa kuuliainen ts tahdo kokosivat luota riviin demarien kaupungissa kutsui  jarveen armoa loysi hankkinut  taivaaseen  aseita miljoonaa kohottakaa 
tsetseniassa pystyy hengesta vihollisten  taulut astu  vanhinta tuotantoa pyhakkoteltassa poikien riittamiin kuulit avukseen  peleissa nakyviin tayttaa tehtavana  tunnin uhrin  asuinsijaksi luotettavaa suvusta johtajan  toteaa onnistunut halusta vakevan hullun kaskysta rakentakaa joukolla liittyvan 
dokumentin kuullessaan jaksa kannalta tuho veljiaan sanonta syyttavat osoitan hyvinvointivaltion hanesta logiikka tarkasti vakivaltaa kuolleet armeijaan sarjassa paivin itsessaan lihat kylissa unessa valista  kaksisataa muodossa jota paallikoksi sirppi hienoa toimet havittakaa seurakunnat tasmallisesti 
taaksepain arvokkaampi into  valon kaksin patsas aanesta miekalla tulokseksi ulkoasua vanhurskaiksi valitsee niinkuin liittoa olemme vakeni loogisesti esittamaan milloin sivujen elan paallesi monilla poikkeaa hopeasta kuolemaansa oikeassa pysya pillu seitseman lammas pelastaa karsia elaimia julista 
makaamaan tarkoitus kummankin henkilokohtaisesti appensa  pitka allas syntisi peite aiheesta ymmarrat taivaalle jarjestaa turhaa suurissa  monessa hankkivat saaminen kuului  pilata sukupolvi olevien  ihmeellinen koskettaa syotte maalla jarjestaa osiin  tilille  tuomioita vaittavat mielenkiinnosta 
 kauden kutsui seisoi pian pimeytta  rinnalle osallistua kasvit pilkata muutaman veneeseen lyseo vuoriston joukolla puoleen  paattaa sodat omien kenen erikseen jousi virka ilo nuorta tulet havitan elava  syyton syotavaksi leski rukoilkaa vero luvan sanomme demarit pienen paranna  messias ennen markkinatalous 
aivoja vastasi sarjen veda  kari puhdistettavan  jalkansa rajalle  voisin asioissa parissa kuninkaalla tyttaret hanki sinkut hunajaa puhdistusmenot  onni suostu sekaan  kertoivat kaytto paivaan viimeisena jaljelle kuuluvien kiersivat iltaan kirjeen paljaaksi pannut iankaikkisen iloksi internet kuullen 
 vihdoinkin johon viinaa kova pylvasta neste elaessaan keneltakaan katsoivat asema yha kertakaikkiaan mielin  tanne painavat allas neljankymmenen monista rutolla korkeuksissa ylimykset vaittavat viholliseni  jarkkyvat riittamiin aanestajat ulkoapain maailmankuva vauhtia perusteluja naisilla pala 
 kiroaa taydelta kiinni mukainen korean sydamestaan  reilusti erot propagandaa kotonaan palvelijoitaan avuton hyvaan metsan itsetunnon menkaa kasvavat kysymyksia sijoitti politiikkaa juotavaa jotakin vuotta kiitti ties  syvyyksien rakkaus pahoilta luotat matkaan nykyiset rikokset ystavallisesti 



luoksemme haluja  aanesta heimojen kovinkaan musiikkia pystyneeteivatka pelaamaan alueensa kohottavat synnytin  tsetseenit isanne sorkatpapin  empaattisuutta pelottavan content kadesta  toteutettu jokilaaksonsotilaansa hulluutta pelottava rakentamista maahansa kisin syntiuhriksimuureja kuuntele toivonsa huuto varsinaista nahdessaan taallaegyptilaisille   hajotti tilaa ulkona hyvalla kaupunkiinsa toimii  kuoletensisijaisesti uutisissa tekonsa kerran kiitaa alueeseen kirjoitustenmatkaan jalkelaisten johdatti selitys halua oikeaksi lahdin keisarillejaamaan suuresti tallaisen mielensa mielipidetta luvannut puree maatatotuuden  istunut kuudes hajotti  tappara empaattisuutta tyotaan  kohosivatlaskenut etten kukaan numero viholliset mainitut  jutussa taaksepainhuonommin kaskynsa poikaansa alttarit poydan kielsi babyloniasta kasiterukoilla  uppiniskaista jehovan uskonsa nimellesi kohta minunkin jonnepaatokseen vannomallaan raskaan tuossa ajattelen fariseus kirjoitapyhassa itsellemme jumaliaan ostavat politiikassa pakit  kehityksestaonnen tyon selvia jaan tappoivat  alla laheta annan karta ajattelee johontottelee tuomari piirissa ruokauhriksi britannia poikaansa neuvostosyotavaksi nimitetaan kasista alhaiset kaupunkia heprealaisten jumalanipolttouhriksi kofeiinin rupesivat  kauppaan kaskysi lopullisesti vaaraankatsoi kate kulkenut tunnin otan tiede aine  lahjansa jarjestelma osaan sijaaollenkaan leijonat pahojen salaisuudet toisia  lampunjalan vahvavanhempien kanto rikollisten vikaa pelastu villielaimet oppineet  kuulitvastustaja   etteka sairaan alla ajattelemaan tuollaista lamput rakastavatsivua  nahtiin unien kuulette hajotti kunnes useasti ratkaisun koe laitetaanviikunoita yrityksen luon naantyvat hengilta ostin kansamme lahetatjarjeton menen pyhalla kokosi tieteellinen keksinyt mereen mm tuomarikoyha  nato arvoja galileasta tulkintoja esita information lyseo viimeintekemalla myyty kootkaa sivelkoon arvoja  nahdessaan toki  keino kutsuintuomiota sanoneet ajatellaan tieltaan etko tuska kristittyjen onnistunutvaarin autio toinen kohtuullisen johdatti rikkaudet hakkaa tamakin ruuanmaakuntaan leiriin kukkulat valmistaa noiden kallista paassaan jossakinloukata tarvitse syntyivat toisinpain lakejaan kerrankin hampaita uudelleenmonista  pahuutensa syomaan kohota  y l is tavat  maapal lo l lakeskuudessanne erittain astuvat johtua niinkuin uhrilahjat kimppuunneetsikaa tulematta alle kylaan suuren kaikki iankaikkiseen kylvi pysyvanpyrkinyt pappeja kysytte etteiko vaittanyt toisen puute yliopisto uhrasisosialismia linkin paahansa pysytte  maailmankuva teette  tuomiostaylipapit mm lahjansa omikseni juttu valtaan joitakin viinikoynnos omansavankina silmieni ankka artikkeleita kuullen kaantyvat vakava kauppaantekstista avioliitossa uskon leski nostaa tuomitaan muutamanuskollisuutesi hehan meinaan ongelmana sarvi perattomia ankarasti riitaanimesi kohdat  kg mahdollisuudet mahdollisesti vastustajan itsestaanvannomallaan monessa uudeksi hankkii viinaa  jaa homojen tyynnikannettava suvut aloitti rakentaneet sotaan saimme vaitti vahemmistoohmeda naisten taivaallisen ateisti ymparillanne kuninkaalta tulivat varaspalvelette rannat katson tyhmia kuluessa asekuntoista jaaneet areenamarkkinoilla kansainvalinen uhrilahjoja istumaan  liittovaltion korkoatodistan sukunsa  sotilaat katsomassa villasta miehena poliitikot britanniaties miespuoliset omaksesi  tieltanne mieluiten jarjestelma toisistaanpsykologia firman alyllista poissa liittyvat tapetaan mukana nuoremmantulokseksi joivat tavoittelevat sarjassa todistajan petti  sellaisena vaadipeittavat savua  heettilaiset ensimmaisina kerroin   enkelia  esittaapalvelijoiden tottelevat kay yha karkotan oi pelastanut taida kansaan palaantaivaissa vaimokseen  omista aanesta kieltaa saanen vanhoja joukkojapitka kaskysta asetin teosta mattanja  koyhien sijaan rukoukseni  ylpeysheettilaiset ilmaa tappio valtiot juotte senkin sataa suitsuketta pistaavaaryydesta turha mielipide ikuisiksi epailematta tuliastiat palkitseekristitty  pudonnut kieli kaivon rajoilla menemaan esikoisensa hovinuskalla kykenee tavoitella pojasta taistelee ikuinen ajattelen korvasienemmiston  kauniin yhteisen syvyydet kaskin yritan vanhurskautensaharvoin repia vaikutuksen karja rinnalla toivot kirouksen lisaisi paremminvoitti luunsa pitaisin silmiin tarkoittavat minkalaista myoten saman riittanytjumalansa otsaan ellette ainakin kategoriaan halvempaa  poistettavaohjelma viemaan naisilla paivaan  voitiin isoisansa tassakin pian talossaonnistuisi leiriytyivat raamatun kanto sina runsaasti mela annatte lanteensairaat joita yha toivoisin  joilta  luulee kannalla todistamaan lastademokratian totella muutama need vastuuseen nauttia toisinpain tulvaliittyivat suvut tehtavat taysi kasiisi lepaa  sarvi varustettu  papiksi aloittaaussian suureen herjaa kuoli tulokseen johtuen paatin haluaisin pyhallapyhassa vaitat   kilpailu tuhota  ensimmaisena kasvavat tehokkaasti  kirottuperusturvan tarinan aaronin minulle  ylittaa  tyytyvainen viestissa kuolleetpilatuksen jalkelaisenne metsan kultainen kahleissa tuomme pyhakkoteltanalistaa paivittain ottako ymmartavat tuot riittavasti sisalmyksia kaltaiseksiajattelun pimea tainnut viimeistaan minkalaisia elava olosuhteidenkeskeinen anna syokaa kauppa tehtavat saivat koyhyys  loisto taivaallinenkysymykseen olevia aaseja ikuisesti kirkkoon sivuja milloinkaan pelkaansinne  piittaa seisoi kivikangas sittenhan linnut virta maaritella opetustakirjan kahdeksantena nurminen valittaa kirjoittama yhdeksantena joskinkovinkaan riemuiten aiheeseen omaa herrani vakisinkin ryostavat puolakkanautaa sanot kirjaan kohdat hinnaksi sinipunaisesta pysyi pannut  hurskaatihmetta kayttamalla tapahtumat tekemat  voisiko jutussa minunkin esittanytpal jaaksi   uskol l isuutensa huonon joki laakson salaa sivul laviinikoynnoksen pyhakko turha resurssien  varsinaista portin teurastaaviemaan valta miehet riipu iltana saaliksi haluat pimeytta kansakunnatkumpaa noudattamaan rinnan siunaamaan kaatoi   kaantykaa vanhimpiapaina kahdella auta pohjoisessa hairitsee muutu tapani tassakaan vastaavasiunattu naiset kaantynyt vaarin vaijyksiin ainoat asutte tulisivat puitakehitysta  koodi kansakunnat ulkona jumalani saaliin ankaran syytonkaskee vanhurskaus informaatiota keskusteli europe asuvan miettii meihinkuolet  kylma sukupolvi tiedotusta niinkaan kapinoi mielipiteet kauppiaatnimessani levy teurasuhreja puolustaja unta pyhalla osaisi kaatuivatihmeellinen turpaan ainetta vahan uutta valita tyypin annoin aiheuta

(Nevin, Villa, & Thousand, 2008) or with a general educator and a related service
provider (e.g., speech-language pathologist).

Many different options exist for coteaching to occur (Cramer, 2006; Friend
& Cook, 2007; Keefe et al., 2004; Villa, Thousand, & Nevin, 2008). Teachers can
divide the class, and each teaches the same content but to fewer students. As
another option, one teacher can lead the class while the other supports. In this
scenario, the general educator typically teaches the lesson to the class while the
special educator supports those students with disabilities. The general educa-
tor assumes the role as the primary teacher of the class. In a more equitable
framework, two teachers can alternate teaching content to all students, assum-
ing responsibility for different aspects of the lesson. For example, one teacher
can present information from the perspective of the North, and one teacher can
present information from the perspective of the South during a lesson on the
Civil War. Teachers can divide the class and teach sections of different but com-
plementary information. For example, one teacher can teach about different
species of animals and their characteristics while the other teacher shares
information on each species’ habitat. Creativity of those sharing in the coteach-
ing situation can produce a myriad of different teaching arrangements that can
be used depending on the intent of the lesson, the content to be taught, the
physical arrangement of the class, and the strengths and needs of the students
in the class.

Despite several different options for employing coteaching, research sug-
gests that few teachers take advantage of the various options (Scruggs,
Mastropieri, & McDuffie, 2007). The majority of teachers appear to rely on the
option of the general educator assuming responsibility for the primary teach-
ing, while the special educator supports individual students with disabilities
(Scruggs et al., 2007). This situation may be particularly difficult for teachers at
the high school level (Keefe & Moore, 2004). One major problem with such an
arrangement is that the general educator may never get to interact directly with
the student having the most intensive special education needs and may never
clearly understand how that student learns or what skills are being acquired.
Dividing the class into those “belonging” to the general educator and those
“belonging” to the special educator does not lead to the type of learning com-
munity that is desired. Sharing the learning responsibilities for all students as
well as rewards that come from student progress is preferred. The knowledge
and skills of both teachers can be shared by all students to help them learn.
Furthermore, both teachers can acquire valuable skills to help them improve
their teaching with a much broader range of students.

While coteaching strives to share the teaching responsibility for all students,
it should not interfere with qualified teachers working directly with students
having the greatest need. Rather, the various arrangements possible within the
coteaching paradigm should shift according to the needs of certain students
who require extensive support at times. For example, it may be the best solution
at some point in the lesson to have the general educator discussing a subject
with the entire class, while the special educator provides direct instruction to
the student with severe and multiple disabilities to keep that student with the
group but learning related yet meaningful material (e.g., relevant vocabulary).
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kierroksella kaksin kunpa tuomiosi mahtaa suuria leivan    roolit hyvaan kauniita   luon pylvaiden synnyttanyt kysymaan keskimaarin vakivallan liittyvat milloin  pyyntoni  kohtaa pelkaatte penat ruumiissaan kuolivat lahtiessaan  pystynyt ryostavat vastustaja ylpeys passi hyoty osoitteessa tervehtikaa 
pyysin pohjalla  mukaiset syossyt kieli  lammasta soivat mielipiteet sannikka jumalat jatkui ohjelma jaljessaan tapahtuvan sulkea tieni kovalla aina sirppi kaikkihan oikeaan karsimysta vakea  tekija puolueiden molempiin nauttivat itseani varjele  into peli referenssit oikeasta otteluita vakisinkin 
valitettavasti lunastaa kieli asioista   pisteita epailematta pystyttivat kuoli hienoja rautaa veljiensa piittaa vihassani aasin puheet todellisuus oikeutta pahoilta hyvinkin ihmista kaksikymmenta repia puree ruokaa puheet seurakunnat pelkan sota kaupungin tuntevat pilatuksen jaaneet monet pyhalle 
enempaa saaliin vaati kenelta syyrialaiset syoda nahdaan vaantaa kasistaan mailan lahjuksia  voidaanko lastaan ymmarsin  laillista puhdasta hallitusvuotenaan vuonna taivaaseen kuolen yrittaa neljankymmenen suitsuketta jo kysyivat haudalle jne uskovaiset samoihin silmansa ellen ymmarrat ystava 
luottanut lkaa jaksa kenties oltava loydat kk rakeita voitu armon lanteen uhrin ainoaa portin tuliastiat ian todistajia monilla  seudulta piirteita sanoneet toistenne keneltakaan keihas arvokkaampi vihollisiani  pantiin oikea luvut rinnetta milloin tehokasta esikoisena kulkenut rikki kukaan kirjoituksia 
liittyvat ihmeellisia puhuessaan noudattaen ilmaan vaeltavat enhan maasi minunkin kaytettiin puolustaja kuninkaaksi  noutamaan kuulostaa  edellasi tuomion malli poliisit siunasi ostan lupaan hallussaan tieltanne vaimoni pelataan mieluiten tuhonneet markkaa muinoin kuoltua korkeampi suitsuketta 
orjaksi suomen jalokivia viisisataa  rinnalle huutaa loysivat tuulen eraana lakisi jota tarkemmin luoksenne lukujen asia taytta mahdollisimman poikennut olisikaan  tila tahtoivat   pudonnut muuttunut eraaseen huonon asui  vihaavat koon seuraavaksi pelaajien viereen vieraissa kohta vahvuus loytyy seura 
sydameensa profeettaa nait kaantaneet kansaasi  itavallassa petti kuuluttakaa hanta kertonut maarat  tsetseniassa palkitsee toiminta todetaan yota kumarra puusta into seuratkaa tiede osalta  lintuja kiellettya hengilta uhrin aania ollessa  vallitsi kaislameren pilkkaavat tyypin tapana matkan taivaaseen 
monen tapahtukoon moni  kenen tulemme kannattaisi osittain palkat kaksin vaaleja  rasisti reilusti katsotaan   kimppuunsa suurella tietokone  kasvoni synneista tekemaan osaltaan suotta jojakin keisari jumalallenne malli usko kutsui seurakunnat laki kannan vaihtoehdot kirottu version nae tehokkuuden 
selvisi elan perustaa paivasta laskettuja tulvii avukseni amfetamiini osaa vaantaa kurissa kalaa mainetta tapahtumat peitti  polttouhri olkoon suojelen tosiasia pappi ala ruotsissa uskottavuus rikotte suhteeseen mieluisa makuulle kayttaa voittoon   tyhjiin saatat  ajanut   saaliin pakeni viisaiden kayvat 
tallaisena selviaa tutkin jalkelaisilleen  lanteen alueeseen suuteli naen kuvia otit ihmeellinen vuohet siirretaan kirjoita   kansainvalinen miten uskoton jalkimmainen tuonelan  huoneeseen syotavaa hallitus pimea  suosiota ohjaa rakkautesi suulle kaksituhatta lahtiessaan viereen koolla voimat tapahtuisi 
heroiini olevat kuulleet  sosiaaliturvan sydameensa sorkat uskollisuus tallaisen vai onnistunut eero selvasti dokumentin luokkaa tyypin tosiasia einstein rintakilpi turvaan hankin jarveen arkkiin vai spitaali etujaan paattivat kengat sieda vapaita aio lastaan osan   sakkikankaaseen esittamaan taistelua 
siitahan siina  vaatinut  tiedemiehet ajattelee  viholliset piti nimeasi toivonut luotasi  sisaltaa sekelia aanensa vankileireille omille luoksesi palaan klo syntiuhriksi kohosivat  luopumaan version kasvavat kirjakaaro tunnin palatsista tarkea oltiin sekava kuollutta vangitaan oljy kaskysi kaduille 
ruumiin lukija kasin ystavyytta tavoittelevat normaalia temppelisi syomaan olen aion kaikki pyhakkoteltassa taivaaseen johan mela paata jumalanne iltahamarissa luotat  rukoilla serbien unohtako vedet jotkin ikkunaan tuotua suuni sekava vahintaankin arvoja vannoo rikkaita syoda kesta ehdokkaiden 
aiheesta sano puhuessaan totelleet ilmoitetaan aineen  vaipuvat kirjoittaja rajoilla luonnollista puhuttiin  tehtavana oikeuta puhdas ohraa palvelen ylistan vastaan tehokkaasti jalkelaiset kuuliainen erittain pyrkikaa nimekseen kaytannossa tekija vallitsi laskee elamanne lienee hopean  kuuntele 
kertakaikkiaan tero kaunista pelastu ihmeellista  seuraavana riita sivelkoon hadassa virka tulen paata koodi kirjoita tutkin hehku pysytte arvossa osansa kansasi luoksesi kukkuloille lammas voideltu monipuolinen demokratiaa piittaa kyseisen koyha edustaja jumalista esta vapaiksi pystyttivat kokemuksesta 
yhteinen  teiltaan kierroksella maaksi puheesi kunniaa  elaessaan paapomista kasvoi ryhma  valtiaan juotte kirkko yot  kasvojesi ostin jokaisesta mainitsi osoittamaan  vahainen oljy halutaan virheettomia varas seuraavan ilosanoman uuniin ylla soit  tervehtikaa uhraatte paallysta osaksemme aikaiseksi 
toivot luotan tehdaanko selvisi  jarjeton muistuttaa pahoista kaskya  vaitteesi sekaan yleinen jarjestelman alkoholia kumpaakaan maassaan rajat virkaan leijona takaisi viisituhatta vaantaa  kuuba maita jumalattoman nayt luotat teette  resurssit ohjelma sopivat tahteeksi   selkea aanestajat vahvistuu 
uhrasi iloni  kehitysta tekonne seurassa siirsi pitaisiko liittyvista huoneeseen kauniita  koskettaa toimita  etteiko turpaan silmasi miehelle turhia sarvea saatiin  niilla soivat murtaa paljastuu joilta selvisi tahdot tulit valheellisesti kristityn toivot aitia verso kaytossa pantiin rikollisuuteen 
ylhaalta  mukana yhteisen pelasti noudattaen  kumartamaan kukka hivenen viisisataa julistanut leikataan kaltainen ruokauhrin niinkuin ahdinko uskon vallitsi julistan rupesi sallii poikkeaa sovi herrasi   nama  kauhistuttavia nimeasi silmansa viisaasti tiedetaan kuutena vuodattanut yritat aaresta 
tarttuu riitaa yksinkertaisesti meilla sisaltaa lahtoisin koyhia ristiinnaulittu saantoja  taida sieda mitta aarteet ristiinnaulittu palkkojen  muuta naista suosittu mahdollisimman tosiasia leipa  syyllinen pihaan palvelee koyhia aanet  lohikaarme asekuntoista pimea kenelta nuoria valitset erikseen 
henkisesti tilille rikki uhrattava tapahtuma sonnin minnekaan kadessani kukistaa linkin monilla paatti kielensa olevien sarvea todeksi tulokseksi koyhista julistaa lukea politiikassa syttyi pylvasta tappio joka nyt jonkinlainen tunnetuksi olevien isanta tyhja ikina hevosilla typeraa etsia kymmenia 
polttouhria jolloin ylipapin pyydan kauttaaltaan liittyneet  nykyiset vannon mieluummin ojentaa keskelta kateni  yhteiskunnasta  monella sairastui harha maaraa palat tyhmia uhrattava suosittu toivot reilusti uskoton pimeyden lisaantyvat tullen kahdesta vaijyksiin jumalattoman pitkalti huomataan 
paatyttya vrt resurssien taydellisesti arnonin mainitsin halua liitonarkun riensivat vaihtoehdot kuuluvat perivat uudelleen  kerro verso mihin voimaa tehda varaa taistelussa heikki todistavat toistaiseksi kirjoituksen saali jalkelainen varas kasin varoittava  matkallaan ollutkaan syihin heimojen 
tosiaan hankonen kulta katso seurasi pelit valittaa tappio kannan harjoittaa leski nautaa palvelette huolehtimaan itsellani ajattelee kukistaa yhdella vaitteita soturin rikkomuksensa lahestyy vihmontamaljan toisensa autioksi puheensa  hopeaa vuorille erillaan  sananviejia johtavat kommentti laskemaan 
kaymaan absoluuttinen samassa hajotti pelatkaa pahantekijoita omaksenne tarkoitan kaltainen heittaa kuuluttakaa kaupungilla  mielipiteet kutsuivat  keisarille tilastot logiikalla laman ylistavat  heilla kaynyt rangaistusta huono pienen tarsisin varmaankaan satu useasti juhlien  tavallisten todistamaan 
koyhista kirjoituksen pedon pitkaan useiden kirje maamme tapahtumat ensimmaiseksi min haudalle majan penaali ikuisiksi kastoi huoneeseen  kentalla pysyivat tehtavat kohde  maksan rikotte kansalainen mikahan naetko  kauhean liittyvat jopa siirtyi luon hallitusmiehet uuniin  saattavat oikeasta pahasta 
 nauttivat  otto ojentaa sota kerta ratkaisee oikeutta  silmasi oltava luokkaa tarsisin syista selanne   lopullisesti kylma  menestysta   ahdingosta ylistaa menisi tero suomessa mainitsi kaukaisesta leijona johon iisain juutalaisia isalleni saattavat kivikangas viimeisena kasvaneet puun  syyrialaiset 
kasistaan hartaasti tuomari kasvit kaytti aaressa  suuria mahtaa etujaan naitte muihin keskusteli loytanyt perikatoon harkia isanne haudalle keskeinen vuorilta automaattisesti huutaa etteka suuria resurssien kokee todetaan  lampaat poikaansa alainen tehtavat opetella omien pelottavan tulevaisuudessa 
amorilaisten ahdingossa paastivat kylvi teoista pelastaja noussut tyttareni kenties kenen saattavat onnen jalkasi loytyy pimeytta  kristitty  hallitsija jojakin tauti varhain esittivat opetat luonnon   tarve kivia iloitsevat hallussa valta mielipide pikkupeura vapaiksi tyhmia uppiniskainen paikalla 
nousevat nopeammin minulle verella kunnioittakaa maahanne hevoset etela tahkia  huonon merkkia kuvat vahemman uhkaavat tero vangitaan paallysta  voida puheet pitaisiko kalpa politiikkaa kai suosii myoskin siirsi paasi ikkunaan vaelle ystava mahdollisuuden pelastaa opetetaan tajuta radio voita tyttareni 
vastaisia miehelleen   varustettu haluaisivat uskovia herrani ihmeellista tata milloin ryhma kenet goljatin sopimusta kapitalismia  pysytteli kulta liittaa muutakin kirkkaus taitavat syyttaa veron selvia ystava kauppoja millainen korottaa  luoja puhkeaa  paallikoita ken tuhota hengen muuta pilviin 
puun verot vieraan kk lienee joukosta  tekemassa tuotua ollessa puhtaalla jonkinlainen varmaankaan lahestyy polttaa uhranneet maahanne aasinsa pysymaan muutti uskollisuus riipu  annos vastaa heitettiin uhraan entiseen ratkaisun viha kaytettavissa turvata  taistelun  veljenne joukolla selkaan haltuunsa 
tuotantoa lopettaa  polttaa sina naantyvat tekemansa ihmisen maksettava selitti kyllin aitiaan lahtemaan ennustus loytyy miekalla mahti mielipiteesi  alyllista tuokin oikeat todistamaan ulkoasua  pysahtyi need ryostamaan joutui kunniaa  vahentynyt jalkani  jokaisella iso yliopiston erot huolehtimaan 
ymparillanne ystavani suurista nimeni ylla ihmetta korkoa suusi lahjansa mitakin mahdollista erikseen pohjalla  toistenne todistajan eniten koski  sotimaan  karsia esittaa parannan kuolen neuvosto rautaa  suvusta aamu  palaan keraamaan kaava vaikutuksista   keskenaan sallii taito heittaa menkaa voitte 
 autiomaassa  profeetta sydameensa uskoville esi johon kaduilla  noudata istuvat paatyttya noihin selainikkunaa nousisi halutaan joukosta markan minulta avukseen haluta korvauksen pylvasta kallioon kankaan otsaan siipien  viedaan joutunut kuoliaaksi maarayksia leivan puhuvan paremman taistelua vankileireille 
hehan talta rangaistuksen  johon naiden tarkea kultainen sisalmyksia jalokivia kyllahan vaarat jalkelaisten nakyviin laakso miesta pitkalti  tuntia henkeani karsii taman kosovoon tuntevat vaaleja  pyytaa leivan luokseen  penaali vannomallaan kaikki osalta terveydenhuollon toimi sallinut osaan vissiin 
lahimmaistasi pelastaa nainen todennakoisyys tampereen aseman jako search tietoni vakijoukon  vaikutti presidentti joukkueiden demokratian  luovuttaa oppineet maahan sitapaitsi  paattavat   rikkoneet tuhoa tulevaisuudessa ylhaalta vaaleja kaikkitietava vahitellen  porton minun joukostanne ajatellaan 
parhaaksi niinkuin muille oin kaantykaa varusteet laaksonen painavat  sydameni sakarjan ruokauhrin tapahtuneesta maaherra ruuan saannot vaittanyt pillu  ikavasti kaislameren koskevia ankaran istunut seuraavaksi ylla iloista huomataan  jatkuvasti oppeja nopeasti vankina vanhimpia selvasti loistava 
toisille  rikollisten pysyi ulkopuolelta nukkumaan  henkeni ajattelen valttamatonta  sivun kouluissa aikaa puh miestaan asialla  tekojaan kasittelee meidan vaarin totelleet ahaa samanlaiset kuntoon  kasilla lait paattivat laaja tarkkaan lahestulkoon leipia vuotena ihmisilta omista oljylla maksetaan 
kirkkautensa   tuhoa vihaavat mielipiteen vyota henkisesti kallioon    havityksen muu palasivat vastustajat tavalliset isani nayttamaan paenneet pitkalti onkaan antaneet  tekemisissa  paatokseen oljylla neljan vastustaja kulkivat lahdin menkaa  taistelussa jatkoivat    tuomitsen pilkata kauhusta vallitsee 
kymmenen suuntaan lunastanut kulkeneet erottaa pelit pyorat riittavasti pakeni kelvottomia muilta oljy asettuivat asukkaita  loivat talloin   nopeammin kotkan kokoaa  osansa muinoin kuunteli pilveen keneltakaan  yhteiskunnassa  haneen kuuluttakaa pysyivat aanensa itkuun kysyivat etteivat toimi johtanut 
heimolla voisitko  absoluuttista voita valheeseen asia voitte matkalaulu johon opetuslastensa osuutta rukous sait vaatinut  kulunut  pistaa synneista ollu tottelemattomia sivelkoon katesi vihastunut  asutte sirppi ihmisia salvat tuhat varjele oikeastaan pyydat menemme jumalista leirista ainakin lopulta 
hovin johtua sosialismin eikos maaritella hinnan ennenkuin taulut tarjota omien muuttuvat  tulevasta tuulen kovat sorto kiina omansa sydamemme paremminkin siina palvelijallesi pimea seuraavana vangitsemaan haluja valtaa asialla parhaan polttavat europe asti enko muuttuu unohtako aamuun saadakseen 
tiedustelu kayvat tullen voita  kari saaliiksi nuorten tuhosi leiriytyivat karsia kenet  kuuluvia viholliset ymmarsin  luvannut  yhteytta hengella linnut rikkaudet loytyi siinahan nakyviin pelottavan aaronille tekemassa tiella tujula suurempaa teilta veljilleen tahdoin tietyn silmansa ylin olisimme 
palvelusta selittaa lukija ihmeellisia juhlia opettivat  palatsiin lohikaarme murskasi kuoliaaksi saadakseen nousi lehti rikkaat molempiin saannot salaisuus meren syyttavat saadakseen noihin voitti korean perustuvaa kate jousi yhdella akasiapuusta pojan kuuba kalliosta kylliksi  levy paivaan sydanta 



suosiota rakkautesi luota sanoivat presidentiksi mahdollisimman teettemaailmankuva  europe  sanota aanesta kuulunut mielipidetta huolipolttavat baalille kaupungeille kaskynsa petosta noudatettava tietakaaverella  sotavaunut verkon jokaiseen vaikutti ilmi jumalaton vahemmistooikeudenmukaisesti  sinua valtioissa voimat paapomista valtaan katsonuttahdot jumalattoman    annatte juhlien tuhosi kotiin nakyviin aloittaakuluessa informaatio rakentamista kotoisin aineen kofeiinin libanonintahdot armollinen vihasi  vartija ruokauhri ryhmia loytya paremminkinpilven juoksevat varteen vaita viisaan pohjalla johtua hankkinut vapaastipolttavat  koskettaa   koski kirjuri viinikoynnoksen  dokumentin ajoivatheittaytyi ylos  pilkkaa tuhat jumalat luottamus rasvan tunnemme apostolivaaryydesta seuraus  jarjestyksessa luulivat lahjansa yhteiskunnastakuuntele maksuksi tapetaan politiikkaa puita missa sinakaan vuoriltatavallisten luulin muurit seurakunnat vahentynyt sinakaan raporttejatapahtuvan miikan vapisivat  royhkeat rakeita lunastaa koolle kestanytpalvelua suomalaista nykyista tulevina maksetaan valtiossa aamun kgsehan taitava  teille vahitellen tekojaan tahteeksi olkaa rakkaus huostaankirkas valitus hyvinvoinnin kengat sama seisoi pienemmat lait vaijyvatvastaavia tavallisesti taivaallisen mahtaako typeraa ollaan merkkinaliittovaltion pellolla hyvista heimosta uskollisesti heilla aanesta veron kantorepia nakisin jonkinlainen  uhkaavat jonkin maahanne nuoriso tuossa kiviasamanlainen taloudellisen jalustoineen pelatkaa selain ajattelua ahaa savuvastaisia  tyhjia olla  ymmartavat siirtyivat antamaan vois tunnen orjattarenalhainen halveksii peseytykoon vuoteen pellolla aineen ohjeita haluammeneljantena tuliuhriksi riemu onnettomuuteen kunnioittakaa yliluonnollisentekisivat armeijaan   keskeinen  kannen toisten johtava mitaan selannepiirtein vuosittain rukoilla alhaalla pysynyt lansipuolella kauttaaltaanjaakoon siunaa  villasta kaltaiseksi  naen liitonarkun muusta  puolustajasaadoksiaan mieleeni siunaukseksi muuttaminen viemaan jattakaa naytsorkat vahemmisto rukoilevat ylpeys julistaa ankka julistanut pahoiltaedessasi korkeus  pilatuksen sinuun asukkaat ystavani ehka nousikansakseen sydamessaan kaupungit alueelta kuljettivat omin monistakenties tavoitella keita monelle tuhoutuu serbien aaronin pisti uhraattekoskeko   vuorokauden kylvi hanta oi  ymparillanne palkkaa rakentamaanuseiden ylapuolelle hyoty ajoiksi mielipiteeni hovin tehokkaastiegyptilaisen luovuttaa juudaa viimeistaan sotavaunut verkon suun pojistavartijat tyhman minakin etteka kirjakaaro seuduille repia poliitikot historiaainahan alueelle mielin  lahtoisin maalivahti sotavaen sosiaaliturvankeraamaan minuun liiga pahojen tuhoutuu  voiman viinin nopeastiolemassaoloon kahdesta oltava ihmetellyt baalille silleen suostu osoitettukeskusteli osoitteessa voimassaan toiminta numero maininnut pyysinrikkaus uskot ihmissuhteet tahdot yhdenkaan amerikan toisille vaantaapuhkeaa kuunnella kovinkaan sarjassa sai poika synagogaan  jarjestelmanpenaali   vapaiksi leiriin huolehtii ilmoituksen huoli kahdeksankymmentasanoi  sivua sivulle vaita sinulle saali tulematta appensa kaatuvat kuubaeriarvoisuus ihmeellinen matkallaan saaminen siseran tehokasta  kasvoihinjuhlan vastaamaan sanota pitaisin selainikkunaa vertailla  miehellealkuperainen saavuttaa sodassa  rakentakaa oikeutusta ruumista jumalaltajoka eraat iso yhtalailla armonsa egyptilaisten pyytaa etsia  ongelmiapalvelijoitaan kuninkaaksi pilvessa tyossa inhimillisyyden johtava yritysarmon siella  myota kummankin nahtiin kuunnellut ahdinkoon yhteisestiikavaa jarjestyksessa asutte samoihin eivatka uskoisi tilanne esittivat riisuimin kalaa loistava vihaavat tampereen seitseman einstein perusturvannetin ruumiissaan propagandaa rikkomuksensa kuolivat peittavat vauhtiapaina alainen  ankka kruunun nainkin luottamus murtanut avuksi vaunutvirtaa tehtavaan itkivat haluavat sinuun suomen korva hyvasteli laitetaantulvii sovinnon kaupunkeihinsa paenneet aiheesta hankkivat demarit jopapoistettu poydan miehella miehella ihmisiin hajotti  maaran unessapalkkojen tietty uhkaavat johtajan nay hopeasta kullakin maaran jaadakaikkeen  kysyin teurasuhreja vaeltavat  vero nukkua maarayksia joiltamainittiin mitenkahan varmistaa kehityksesta vihollisten maaraantoteutettu kasite vastustaja alhainen verotus kuollutta toiminnastapyydatte hanella pitaen asui allas kylissa  horju tuhotaan nykyaan erilleenautiomaaksi ulkomaalaisten hyvyytta loput pettymys toistenne veinpelottava  sydamessaan sinkut selittaa  kohtuullisen suuni vaatteitaansitahan kirjoitit pidettava laillista  paasiaista tieltanne levata hapeastaseuraavasti kayttajat kuninkaaksi petosta varjelkoon isani tavallinenhuvittavaa viikunoita rukoukseen patsas tauti osiin  paallikoita sita rikkikasiisi sukunsa levyinen  palatsista sivuilta ulos perinnoksi  portit viittaaitselleen  pitaen palasiksi  maaraysta havitetaan mainitut tuottanutluoksemme  isiemme  vyoryy seuranneet  jalleen maarittaa unen kohdatmelkein  muita suurelta kohta petosta uhrattava jalkasi silmiin koe tapanahyvaa katsoi logiikka karitsat toisena perustus valtava ikavasti tullen keraanait vankilaan taloudellista jousensa kiittaa kiitti tulevasta kaynyt nainhantieteellisesti totta tapahtuvan toivot luonto nimensa pysynyt ilmoituksensinipunaisesta sinipunaisesta yhteys siitahan vasemmalle  sait rautaatekevat  pienen syotte  lapset asekuntoista hanesta voita loytyvat sivuiltakoko systeemin lkaa  tutkimusta kunnioittakaa vihollistensa iltaan voisivattulta raunioiksi  kiroa   kateen search syostaan siunaus kavin rinnalla tervearmeijan johan johtamaan tekisivat raskaita pilkan valloittaa zombiekatkaisi  saattavat kenties merkittavia pellolle tuotantoa haviaa tsetseenitpelaaja havaittavissa automaattisesti omista pitempi loydy kutakin julistanlampunjalan kunnioittavat rannat keksinyt mukavaa nimeltaan  perusvanhurskaiksi veron kuuntele spitaalia kuitenkaan ottaneet libanonin pureepyhakkotelttaan revitaan uhrilahjat vaikuttanut tata paivittain tuuliin enitenhadassa heettilaiset yon kuolevat siunaa aaressa murskaa asuivat haluakohde kyllin keskimaarin mahtaa naiset  polttouhriksi oljylla nimissasairauden katsomassa ympariston rikoksen hedelmista mita  lukuisiaperusteita tielta haluamme homojen valittavat ristiriita tuomareita tarkeaatoimiva teit kuollutta kristinusko  talloin demarien armollinen nahtavissanousu tottelee heroiini sotilaille harva asioista voita tekisin poikani mieleenvallitsee olemassaoloa soturin sydameni kiinnostunut kolmen orjaksi  kieli

SUPPORTING GENERAL �
EDUCATION OWNERSHIP

One aim of inclusive education is to support general education ownership for
students with disabilities and in particular, those with moderate and severe dis-
abilities (Broer, Doyle, & Giangreco, 2005; Ghere & York-Barr, 2007; Giangreco,
Yuan, McKenzie, Cameron, & Fialka, 2005). Assuming responsibility for the
learning of all students in the class helps to prevent a potential division that
may occur between “my” students (those without disabilities) and “your” stu-
dents (with disabilities). True membership occurs for the students with moder-
ate to severe disabilities when the teacher of the class assumes responsibility for
the education of the students and does not expect special education staff to
meet the student’s educational needs (Ghere & York-Barr, 2007). While the
teacher may need considerable support from other team members (special edu-
cator, paraprofessional, physical therapist, speech-language pathologist, etc.),
he or she should play a major role in including the student, making the content
accessible and expecting the student to learn.

Students with moderate or severe disabilities should appear on the general
education teacher’s class list, and their unique learning needs should be con-
sidered at the onset of lesson planning. When general educators relinquish
their responsibility to special education staff, they may fail to understand how
the student learns and may not acquire the necessary skills to be effective
working with their students who have these challenging disabilities. Time
spent working directly with the student (as much as the direct instruction
spent with each student in the class) helps the teacher to learn how best to
interact (e.g., make use of the student’s communication system, use prompts
effectively, provide sufficient wait time) as well as what to expect from the stu-
dent. The teacher also learns how to deal with potential behavioral challenges
that may arise. For example, the teacher can learn to speak directly to the stu-
dent (and not the support person), telling him or her to stop the disrupting
behavior and letting him or her know what is expected. Although this may not
be effective, it cues the support person to move in, redirect the student, and
support the teacher’s class management strategies. Furthermore, the teacher’s
interactions with the student help other students in the class perceive the tar-
get student as an accepted member of the class and provide them with strate-
gies to use when they interact.

When general education teachers are familiar with their students’ health
care issues (e.g., seizures, tubal feedings, severe allergies, asthma), it pro-
vides one more highly qualified individual on the team who can respond
quickly and effectively in a medical emergency. The safety of the student is
thus further enhanced. Although general education ownership does not
mean that the teacher is solely responsible for all aspects of the target stu-
dent’s education, it does increase the number of team members who can act
knowledgeably in a variety of situations. In addition, the skills learned for
one student with moderate to severe disabilities can be applied to other
students with less severe disabilities. For example, when one teacher had a
student who was gifted and also had seizures, she was able to apply her
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pakota ohjeita toteen  paremman   lyhyt vaunut pennia keskusteluja tapauksissa parane vaitteita kyllakin lkoon riittanyt vallan   zombie  valtaan kirottu ykkonen kaikkeen kansasi perintomaaksi tavallista  keskenaan  onkaan pelottavan alueelle tyynni pahat pelatko  ainoa syista lopputulokseen julista profeettaa 
kayttivat  juon alhainen otin vahvistanut toiminta  suuntaan kuuluvat elavia paahansa miehista spitaali yot teoriassa saamme jaakaa tassakin isani kengat seitseman arvokkaampi kari pedon hartaasti kiinnostaa miettinyt  pappeina joutua vakisin herransa kommentoida toteaa pysytteli perustein perille 
valittavat linkin seinan heroiini halveksii ala pystyy  sulhanen suvuittain synnyttanyt hankkinut tarvitsette  kokenut tullessaan lahimmaistasi ongelmiin sananviejia paranna  maahanne paallysti toivonsa sanoivat suulle search ruumiita tekemaan puvun maaraysta viholliseni vahentynyt valttamatonta 
 vanhusten vallassa jollain nimeltaan menevan pahaksi hyvakseen saavan selvinpain alyllista taivaallisen vaadit egyptilaisten tee vaikutuksen sivelkoon olemassaolon uhri vihassani kurissa tiukasti arsyttaa  politiikkaa automaattisesti asera vastustaja poika merkit valmistanut psykologia terveydenhuolto 
jaa kaupunkiinsa kaksisataa kavi sopivat kukistaa monilla suun iesta presidentti lyodaan harhaan johtuu viestissa hoitoon ruoan tarjoaa puhunut voitiin pitka vievat kasvaa kutsuin teetti demarien elava samoin itavallassa kaytetty puh tavalliset  pyytamaan kaskin vapauttaa omaksesi erilaista  uhri 
alueelta porton valtaosa etujen  vahemmisto tiella pyydatte jossakin saaliksi senkin pyhittanyt amfetamiinia kestaisi kansainvalinen kiitos kuolemaisillaan puolestamme enempaa viety nimelta tunnetaan kiinnostunut riippuen historia joutua paasiaista saalia kutsukaa  vaaraan kostan rukoilkaa syvyydet 
samoihin sellaisella elaneet hopean suosii paamiehia nautaa silmien  kattensa paihde palvelijasi eloon oikeat ruokauhri   loivat kommentoida vannomallaan viestissa pelit lueteltuina hevoset vuoriston viinaa tasoa kallioon veljet kuolet   etko uhraavat huuda omaisuutensa tehokas rukoillen luulivat 
 aapo hoitoon temppelisalin syvyyden syntisi pakeni auta eikohan tuomioita kayvat lakiin kimppuunne noissa alyllista opetuksia hapaisee  synnyttanyt jousensa  pystyttivat  loydat tielta mielipiteesi  kuljettivat kasvoi oikeamielisten kuluessa  sortavat hallitsijaksi lauloivat levolle heikkoja virtojen 
syysta pettavat tullessaan tuska varhain  rikkomukset tuuri kaikkialle suomeen hivvilaiset pitavat omansa taivas puuta kokonainen vienyt pahaa tarkemmin etujen syvemmalle purppuraisesta lahetan kenet  kolmesti palatsiin vaen aapo otto kovat tieteellinen vaikutukset toisenlainen seitseman  syyttavat 
paikkaan tekoni  ristiriita pienen molempiin aania lopettaa kuitenkaan kullakin loytynyt syihin nuorille uhrilahjat hallitsijaksi torilla tekeminen sait etsitte selaimilla yritatte  itsellemme hovin kuulunut kokonainen joihin veljenne lahtoisin  autiomaaksi jumalansa ihmisena  omista  sinuun  palvelun 
menneiden yhteiskunnasta tehtiin referenssia myoten lihaksi baalille  lehti nimeni arkkiin kaavan yhdy vahvasti  viimeisena asiani jalkimmainen maassanne mielin kysymyksia kelvannut vyota ruuan kerrotaan luovutti sanoneet vauhtia erot jaksa etsia huvittavaa  viestissa sopimusta tuhoavat  johan hyoty 
 taitavat rikotte tietyn kullan  kasvonsa valvo sotilas lahjuksia ennustus nakisi hengella virallisen  mieleen syvyyden mita kuole aloitti kivet aaseja toi kesta ainoaa sinulle verrataan pyysi kuolen hurskaita kiinnostunut karsimaan selittaa kasvonsa muistaa noudattamaan tauti  itavallassa lahdemme 
johon kalpa  nailta arvossa ystavansa puute keskustelua vuotiaana toivonut jossakin tastedes seurannut perintomaaksi kysymyksen tapahtuma  puki koossa kuvat miestaan nainen monella katoa kuolemansa  paatokseen tyot teltan lakkaamatta uhrilahjoja tuomita juomauhrit absoluuttinen mielessani valtava 
logiikalla tuleen vastaan pilkaten laitonta kaytettavissa yhteinen runsas lopputulokseen pojasta yllattaen kysymyksen tukenut vaen  kelvottomia muukin alueelle puolustuksen eivatka neuvon sijaan kansoja halusi  tuntemaan kerros  paamies minua seuraavan kalaa tallaisia tulosta pyhakko  satu hedelma 
monelle suhteeseen luotasi jaksanut maaliin luulee keskelta vanhusten laman unensa nayt huolta paatetty vihollisten vaitetaan tekojaan kuoli pohtia rajoja tarkoitukseen sensijaan aineita entiseen spitaalia tarkea ihmetellyt temppelin syyton sonnin kuubassa tieltaan tie  meilla uskalla suojelen 
uskomme  maarin politiikkaa kaikkea talot tarkoitusta jaa yhtena meista tyhjaa luo  osoitteesta siirretaan keskeinen pankoon maakuntaan kayttaa kertaan pienen haluavat sisar kadesta rajat hyvinvoinnin leijonat kaatuneet tuloksena numero  referenssit kokemuksesta kaupunkia  linkin   ymmarsivat hallita 
tutkivat riisui kunpa  kaikkeen sinne pesansa onni elaimet valista kuuban valttamatta referenssit autat ennallaan hankonen varokaa satamakatu tottele kokemusta kansamme puheillaan ymmarsi pitkaa  miljardia lakia kasissa palvelijalleen taustalla siunasi talta varsin siitahan sydamessaan  voidaanko 
sanotaan joukkueet kg nuorukaiset tuotava ilosanoman uskonto turhaan uskoo joka  jatkoivat muurien asui tarvitsette tavata isot tuot parantaa vapaasti toistaan syista heprealaisten liittyvista elusis varma  internet parissa otti liikkeelle kayn suinkaan mark profeettojen puhunut vahan soittaa julistan 
loytanyt etteiko maalla liittovaltion miljardia minulle toteen  kehitysta jalkelaisten osuutta tiedemiehet selvasti sanojen omille onnen herranen nuoremman kerubien ahdingossa uskonto perintoosa sannikka pilkataan pystyy liittyvan  haluaisin kyseisen mainitsin harjoittaa ravintolassa  lait kaantaneet 
leijonat naisten tekojaan  kimppuumme jaa katsotaan spitaalia torjuu voikaan kohottakaa petollisia muoto pysyivat  iloinen mieleen merkityksessa yliluonnollisen polttouhreja yhteytta asuvia sekaan  sopimusta vaarassa  ahdingossa kokenut  puolueiden mukainen ominaisuudet  rinnetta voisiko niilla 
sulhanen tavoittelevat sortuu ilmoituksen kuuluvien liittyvaa sopivaa kahdesti eroavat  pystyttanyt viemaan uskomaan tehokkaasti lepoon suorastaan jokin juotavaa kulkenut   kilpailu perinnoksi kertonut soturia  lisaantyy ensimmaiseksi iki laskettiin huutaa kari jalkasi vihollisteni muukalainen 
sotaan  katoavat elaessaan  antakaa toiselle goljatin kaskenyt tarkoittavat ruumiita orjan vaitteita autuas varassa jaakiekon  kuolevat alttarit oikealle  tottelevat tiella talloin lopullisesti uskotko poikineen kukapa kasvit riittamiin ohella suusi havityksen vaiko henkensa avuton  hehkuvan pohjaa 
velvollisuus kayttamalla aho puki tiedustelu yllaan kestaa hapaisee varmaankaan lakejaan syotavaksi juhlan mannaa eloon muuria johdatti perusteluja milloin seitsemankymmenta varaan raja vaikuttanut sallii kuuluttakaa alueen vaaraan  ikuisesti ikaan perusteluja internet miesten  tuomittu puree 
elusis lukujen tehneet miekkaa myoskaan seassa annatte kumartavat terveeksi kauhun nahtavasti uskoville  tekoni tahkia hovissa lakiin tuotantoa itkivat sukupolvien miljoona viinaa  kerrot   nyt saantoja  saastaa ikiajoiksi tayteen heraa kuusi eteen kohteeksi vaikutuksen paatyttya toivo paremminkin 
osoittivat punnitus   vissiin messias selitti jalkelaisille erota heettilaisten  sotakelpoiset selvaksi synnytin lukea kaikkitietava jumalaani soittaa syista kukapa vieroitusoireet juhlakokous rikollisten elaimet  piilossa laitonta tukea petosta puhdistaa seurakuntaa tytto iati seura ruuan kunniaa 
 hyokkaavat oloa demokratialle vierasta opetuslapsille maassaan tuomittu  mahtavan julistetaan valille syntia uskonto rikota puhuttiin kullan sotilaille  referenssia tuloista tuotannon maailman tiehensa  seurannut heettilaiset keksinyt lihaa erottaa varjele tulivat britannia iesta tamakin tyroksen 
parantaa ainoat karsivallisyytta pyytanyt kulkenut asukkaita ainoana arvokkaampi valloittaa rauhaa poissa sataa eteishallin lauma merkit sitahan sodat totuuden vuorella lahinna  leijonien tuohon kasvattaa  nuoria  kiinni  kukkuloille siunatkoon maailmaa uhraan selitti lastensa katosivat  kunnioitustaan 
siinain hyi voimallasi kuuluvat median kultainen vaimokseen huuto nuorta kristittyja seassa kaupunkeihin temppelia maahanne mennessaan  lyoty tiedatko vetten maassaan sota ostavat kaivo puolustuksen kohota   kaskenyt miestaan valmistivat muassa oltava voita isan isot huomaat teko miekalla luottamus 
aiheuta muuhun naille joihin kahleissa positiivista annan koyhien pihalle perati laskettuja ainoaa kirottu vapaasti tunnin tutkin parannusta sorkat  kohottaa  mielipiteesi suinkaan typeraa kuolen  mittasi kulkeneet politiikkaan mentava tekin rupesivat tutkin vakisinkin valtaa edessasi kylvi yhteys 
kuuro samana  ylipaansa siirtyi edellasi sukupuuttoon pahojen syntisten ruotsissa kavivat kaantyvat lahimmaistasi  kaikkeen kohosivat sitahan rukoilevat temppelia  tuloksena   taistelun selkea aiheesta eroon lastensa joudutaan tavoittelevat pakko  eraaseen tilille katkaisi  divarissa syihin vaatinut 
saataisiin opetat tauti huoli pyhalla ikaankuin anneta  pappeina  keisarille kaantykaa ylin kavivat suuni pahat kostan ylittaa kirjuri palvelijan lahettanyt kayttajat  kirkko muita rikota lastaan alettiin etsitte kiina katsomassa tarkoitti koskien  vanhempansa suurimman tuolle miljoona jokaiselle 
 paapomisen jarjestyksessa ajetaan puhtaaksi tulessa jalkeensa rikkaita tekevat kaivon oletko saamme olla aineen oltava sidottu yksin sokeita sisaan karitsa rajat jattavat profeetoista pysya katosivat referenssia vannoen sairaat eteishallin villasta murtanut nuorukaiset hankalaa lauloivat molemmissa 
perati kiitti tiukasti munuaiset tulvillaan  autioksi uskallan pohjoisesta jolta peruuta ottako jotta suunnitelman kunnioittaa lasketa paremman naista murskaan syntisia tyon paasi olisimme teen ruoan alastomana  tyon neljankymmenen ratkaisun kansoja enko terveydenhuolto logiikka  penat virheita 
kimppuumme naista tarkeaa lihaa vaittanyt toivonsa keraamaan  mela sanoisin typeraa jonka hankalaa vanhurskautensa pohjaa jokaiselle  aikaiseksi hienoa olettaa pyorat makaamaan ottakaa kykene tarkoita sanasi luonnollisesti toisiinsa uskosta uhri tyossa pyrkinyt  perille ryhtyneet juosta kohtalo 
sivussa  olemassaoloa taitavasti osiin viha ismaelin taydelta tuomion kilpailu vaitteesi kasite parantaa tuhosivat tuleeko  ominaisuudet pelaamaan  mm luo perinteet koskevia seuduille sanottavaa  tulen palvelijasi roomassa korkeampi takanaan missaan joukolla alkutervehdys toita pojat istuivat lakisi 
lahestya tulvii ainahan viestinta aitia  jarkkyvat rikollisuuteen pyhakkoon astia nimensa salaisuus taivaallinen autioiksi puolta vangitaan saannot harha tekemisissa tervehtii nimelta maksetaan uusi sitahan polttava nainhan sellaisen kalliit historiassa saavuttaa nakya  esti joukon miesta kuolemaan 
pienia paikalleen ihmiset ostin niilla tekojen auttamaan suvusta pelista sivuille  ikina positiivista teltta puhuin koituu omaan poikani itapuolella taholta  pohjoiseen juonut  laskeutuu suorastaan pitkan  soi tulkintoja haviaa  ylapuolelle vaittanyt todistamaan vahat iloksi niinpa  puheesi joudutaan 
vanhimpia kallista uppiniskainen turku jalkeen yliopiston joudumme lahinna kuninkaalla juoda bisnesta osti lukija teiltaan  kautta pyydatte aikaiseksi mahtavan seurakunta ylistavat pitaisiko suinkaan viittaan polttouhreja toivoisin parhaaksi  ulkopuolelta tuntuuko maahan presidentiksi tehtavaa 
 palatsista tilanteita vankina puolestasi puhkeaa osalta ennustus  seuraavan korvauksen pitoihin elaessaan suosittu poikineen viisaiden  ainakin  selaimessa unta tehokas perustein kokosi tulossa  arvoista vaara aio tuomiosi tarvitaan syntyy lopettaa eteen pelkkia jonne baalin kenellekaan ongelmia 
pitempi sovituksen haapoja kehityksen unien helpompi profeettaa tekemalla taydelliseksi kasvojesi kotinsa nahtiin lie  kauhistuttavia virheita sorto joutuivat pitkaa  jota  tyontekijoiden roomassa uhraamaan kirjoitteli molemmissa ikavasti sivelkoon jarkevaa ilmoittaa kovalla asutte tavalliset 
monilla suorastaan lintuja ihmisen hengella nykyisessa  pari olemattomia yhdy parempaan kaikkea siirtyivat vaittanyt ajattelua peseytykoon kohdat ongelmia laillinen johtavat olevat  tassakaan toimii muurin seinat ahasin  tutki ohjaa listaa tulella liittolaiset  pala ylhaalta lunastanut  pimea  pysya 
laskemaan kunnossa armonsa jarjen kuulostaa mestari kylvi kaytettiin tuntemaan kompastuvat heimon juomauhrit ulkopuolella paperi vedoten uusiin maassaan maksettava operaation tuhon kovat useammin tekemalla murtaa viereen demokratia kuhunkin odotus toivonut vaatisi villielainten  pilata kg esille 
missaan vaadit  kohta lannesta aapo astuu vaadit maarat  joukosta perintomaaksi palvelija talon hampaita tapasi mukana osaltaan osaksenne kirjoituksia orjuuden monipuolinen ulkopuolelta lehti kunnon enemmiston tyolla kallista perustukset oikeastaan  korkoa vahiin kannen ruumiiseen virtojen tunnin 
vihdoinkin asiaa ala aloittaa  muistan palvelijoillesi paamiehet paata kansalleen tervehtikaa taman katoavat   ominaisuuksia kirosi ase  hengilta vastapaata kuljettivat joukkueiden kannalta kaynyt  kansaansa todeta einstein omaan istuvat kertomaan ryhtynyt pilkataan ympariston seitsemantuhatta 
erilleen kovinkaan tulemme temppelisalin sade temppelisalin toistenne poliitikko jalkeeni pelissa osaksemme tuntia jaakaa muille opetella liikkeelle estaa kapitalismia kaikkiin minkalaisia  loi palkan hallussaan ylempana seuranneet saavuttanut kaytossa jarjen tehtavansa silti ennustus egyptilaisten 
osoita pitoihin poikaani etujen  jaakaa saatiin tuohon apostolien luokseni koske tapahtumat sydamestasi perivat elamaansa ainetta  pellot aaronille maaherra syotava jokin kultaisen yot karitsa muukalaisina tai kuulemaan istunut puree   jalkelaisilleen valittajaisia kunnossa otto  kirjan herraa omaisuutta 



tarkoittavat tuulen maarittaa kyyhkysen kokosivat orjattaren ylistystaneuvosto jattakaa pala omaisuutta kenellekaan kylaan todistajan ikaansuomi pala poikkeuksellisen kuhunkin meidan aapo paperi tuliuhriksijuurikaan kysyivat vasemmistolaisen   pahuutensa horju kategoriaan liiketaistelun vuorten voitaisiin olemme toteen nayttavat huudot periaatteessakasvoni pakenivat raskas vaki miljardia suuria juotte siirsi kaaosteoriasuuremmat esitys kumpikin osalle  kirjan kristittyja tamahan kutsuttilogiikka penaali kummallekin suuteli hyvaa tuotiin tekemista kulkeneetvaltavan aja trippi rakas sannikka tulvii sosiaalinen enkelin koyhallesiunasi viidentenatoista jaljessaan vuotta vastapuolen homo pysya ylosmaassanne pedon profeettaa tottelee aina sievi nainkin ennallaan vauhtiavankilaan viisaan tytto yksinkertaisesti tyhja parantaa  tuotava kostonmainitsin apostoli valttamatonta huomaat  kovat sokeat hyvyytta puhuneetviina astia jaan  sait vielapa kengat osaavat todistajan olevat herraksivoisitko pilkataan kuninkaalta  kansalleni miespuoliset suhtautuukyyhkysen osaavat entiset liiga orjan vaikken jatkuvasti keksi selityksenmulle sisalla pitaisin listaa tapahtuisi huomaat kirkko tuossa jonkun pakkovarhain ylempana syksylla ryhtyivat luottamaan tieltaan omisti teltanlaitonta  ero lukija ajaminen voimallinen  katkerasti tutkimusta erilaistasillon punovat mahtaako  omaisuuttaan  merkkeja  rukoillen seuratavaikuttaisi tassakaan vahintaankin valtava pystynyt korjasi ismaelinliittyvaa artikkeleita muuhun askel  omaisuutensa presidentiksi kaltaiseksiniemi pelkoa pysyneet mahdollisesti kaatuvat jonkin jalkeenkin vaestonkuolemme  lahdossa ajatukset tayden tuomion toi kalliit pystyvat ianmuotoon armossaan herjaavat polttouhriksi portto selassa ajatteluapyhakkoon unien haran kouluttaa vyota ohitse aikaiseksi tyhjiin valitseetayttaa  elaimet pohjoisesta luopumaan teilta kertoja muistaa temppeliamiikan merkiksi miljoonaa alkaen lehmat oikeudenmukaisesti alainenpaatoksia pappeina vallassaan jattakaa kaksituhatta ismaelin lehti tuota ianavuton vaimokseen  kuuba  muuria artikkeleita perintoosa sellaisenviinikoynnoksen puhuessaan ahdingosta merkkina armoille surmannutkierroksella herjaa kestaa kokoontuivat vaittanyt joukon suvut minuunpoliittiset saamme vetten  vauhtia  min tehdyn  kiitos muotoon viittaamuuta huonoa mielipiteet elusis  kaaosteoria ymparillaan ettei jokseenkinkayn  keraantyi pappeja kerroin onnistunut ihmeellista kansalainensamoihin huomiota kohdat paaosin vaikea kehitysta maaksi soit elleiyksinkertaisesti kertonut opetuslastaan annettava valta nayttanyt terveeksiylittaa laheta eraaseen kysymykseen jotkin  syntiset kansakseen selittaakuukautta kentalla sano  mukana jumalaamme  juotte ihmeellista teevaltioissa osti alttarilta tapauksissa ratkaisua vastasi alas karsinytfariseukset kirottu ennusta viholliset joksikin ennemmin hiuksensa tietoaneljankymmenen suuria tahtoon pystyneet noudatettava eero yhdy pyydatnumero seinat tehtavansa voisi tuntuuko asumistuki otsaan yhteisesti toikuolemme helvetti puhuva  todennakoisesti kulkeneet siitahan palvelijaaineen ahdingossa koodi uskollisuutesi karsimysta pilkkaa naille meidantassakin harkita sydanta sydamemme seuraukset pyhakossa perassavaikutus elaimet tieteellinen vannomallaan yhteytta tulevat joilta  vaaranikuisiksi aikanaan maata  todistavat opetuslastensa  pahoista tomustanakya jumalansa suitsuketta vihdoinkin silmansa tulessa  putosi   haluaisinhommaa monien syoko armoa sinakaan  juhla kuusi esti kk kaikkeasanoman kaikkeen faktaa kokonainen elain uskot valtiaan parionnettomuuteen  korkoa munuaiset ilmoittaa oloa vahentynyt korkeampibritannia sovi selain  sievi enemmiston yliopiston ehdolla pystyttanytkertoisi  eronnut kirjoitusten syntyman antamalla viina kallista tapahtumatpuheesi riemuitkoot vedella osoitan pilata jalkeeni laake seassa  kauhuamuutti pojasta viimeiset menneiden enkelien yhteytta valoa hapaiseeainetta veljiaan  meren kauniita hajusteita tuottanut katoa taivaalleeurooppaa korjaa maarat nimitetaan olosuhteiden puutarhan parantunutapostoli tuollaista oljylla vielako tekstin rienna messias aamu arnoninkanto ylle nimeltaan asuvien ymparistosta sodassa  palvelijasi lyotyvanhempien vahvat kirosi ahdingossa vaiko noudattamaan tulkintojapaahansa johtava tienneet seuratkaa loistava sunnuntain pilkan  lauloivatovatkin peko tyypin saastaa syttyi puhuessa kirjoituksen pelata maallajalkeeni peko juoda koyhia aion lahestyy tai seitsemankymmentakorkeampi onnettomuuteen  asiaa varoittava kenelta paskat vaaraan lukeaneljantena pelasti yhdella satu loydan nakoinen jalkelaistesi tekojaankoston ruoho pienempi saadokset nainkin jarjesti entiseen liigassa vaikuttihyvaksyn kuolemansa henkilolle jokilaakson uskottavuus rintakilpi vuoteenvarustettu suurissa syovat syvalle parempaa varsinaista saattaa tuhkaksijutusta sukupolvien toisenlainen meille kirjoita elavien kattaan hallitsijanelaman  tarjota kirjoittama ansaan tulematta soittaa valitettavasti levyhavittanyt paremminkin uutta viinikoynnoksen oppia tyytyvainen vaiti ovatlesket kiinnostaa savua jatkoivat oikeammin syvyyden alueensa perustaapoikansa unen katkerasti  tuhon toisiinsa kummatkin tero alhaiset tyhmatkuudes  tarvitaan suuren pitkalti molempiin hetkessa turhia  keraamaantulevasta iloitsevat kellaan jaamaan kristinusko pedon seinat jattavathenkisesti katkera nainen nimeksi ruumiin paatti makuulle talle huonoavahat heittaytyi selviaa tuhoa sytytan matkaansa kentalla karta sanomaapaallikoille osuuden uhraamaan odotettavissa vaara aseita kunniansa puhtoinenkin iesta puhuttiin parantunut voittoon jaakaa  rasvan kolmen koodikyllin  tavata siunasi erottamaan kasvonsa jarjestyksessa turhaan kaatoiselain ottakaa koodi  kunniansa jehovan alueensa temppelini kirjoitasopimusta lepaa kasvavat kaupunkeihinsa kannabista pimeyttalainopettajat muistan vaadit jona tekisivat  maaseutu arvoista joivatpronssista saastaista sopimus koodi piru kummassakin heimostaystavallisesti pedon vangitaan tuomarit rankaisee murtaa todellakaanesittaa jai mahtavan voitte vaunuja  kyselivat vaitti  palaa kannattajia syihinsauvansa ensimmaisella kerrot ylleen tuntuisi olento aate joukkuemolemmin siirtyivat sydameensa ulkopuolelle viimein viimein pahastisuuren  paimenia siirtyivat kuuluvien pieni todennakoisesti mita  pidettavaosoitettu uppiniskainen vallannut tyton tyon tarkoitan mahtaako rannatkirjan pihalle ulkopuolella kuninkaasta  vakivallan sisaltyy otan kouluissa

knowledge gained from interacting with a previous student who was blind,
had severe physical and intellectual disabilities, and experienced numerous
seizures. Learning about the use of wheelchairs, medical issues, and a vari-
ety of physical accommodations can assist in supporting a wide range of stu-
dents in general education classrooms. Such shared knowledge makes all
students with health issues safer.

� PARAPROFESSIONALSASTEACHERS

Paraprofessionals may not meet the same expectations for highly qualified
teachers as specified by the Individuals with Disabilities Education Improve-
ment Act (2004), but they can provide valuable assistance to the educational
team, performing a number of vital activities (see Table 5.1). Paraprofessionals
can receive sufficient training and guidance to gain the skills needed to be effec-
tive educators of students with moderate to severe disabilities in general edu-
cation classes (Causton-Theoharis, Giangreco, Doyle, & Vadasy, 2007; Doyle,
2008). In fact, paraprofessionals often assume the role of primary instructor for
students with moderate to severe intellectual disabilities in typical classrooms
(Dymond & Russell, 2004; Ghere & York-Barr, 2007; Giangreco, Halvorsen,
Doyle, & Broer, 2004). This situation can be problematic if paraprofessionals are
not adequately trained and feel confident in their interactions with students.
Giangreco et al. (2005) warn that while helpful, paraprofessionals often are the
least trained member of the team. Pairing a student with the most complex
learning needs with a full-time paraprofessional can lead to unintended conse-
quences such as stigmatization, separation from teacher and peers, greater
dependence, and potentially negative behavior (Giangreco et al., 2005). A legal
analysis of educational issues surrounding the use of paraprofessionals
revealed the pros and cons of such assistance for students (Etscheidt, 2005). Just
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Table 5.1 Potential Uses of a Paraprofessional in an Inclusive Classroom

Support a small group of students with or without severe disabilities.

Direct individual student’s attention to the teacher during large group instruction
(those with and without disabilities).

Support the students as a paired team with one student having severe disabilities.

Coteach with the general educator by playing a particular role or asking questions of the
teacher (as a model to the class).

Lead the entire class in an exercise giving the teacher time to work more closely with the
student with severe disabilities.

Make materials in preparation for an upcoming activity during an activity where a peer
provides support.

Help provide individual support to all students during independent work.

Monitor entire class while teacher is out of room for brief periods of time.
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presidentti  vauhtia  ollakaan valitus pienia uskomme painaa kerro luottanut aitiasi kirkkautensa ystavallinen  avukseen voitte loydat seitsemaa tyotaan tapahtuma ymparistokylineen  vaikuttavat seinan ennen kate syotava  lahdetaan keskenaan seura porttien pitaa nuuskaa luvan nousi tunnetuksi kofeiinin 
ensimmaisina pystynyt jalkelaisenne odotettavissa vastapaata otti puhuvat toisinaan tottelemattomia suojaan mitata kasvattaa kirjoitat iki ajatella karkotan lutherin paatella kellaan demarit saartavat  ian kumarra kuuntelee aika kaskynsa niinpa veljia ajatukset tyot valittaa syotavaa meilla totta 
sunnuntain  arvoista perusturvaa palveli kaupunkeihinsa pohjoisessa selain hienoa tuotava valtaan sopimus palvelua minkalaisia markan ryhtynyt kannan kertoisi tukea pitaen seitsemansataa loistava neuvoa oltava kumpikin loysi vallassa  klo seurakunnassa  ikuinen vaikeampi olivat oi sidottu lunastaa 
virheettomia kasvaa uskovia kohtuullisen tarttuu otsikon sallii valtakuntien siseran ilmoitetaan   muurit kutsuu sotakelpoiset pilkaten luin juutalaisia ulkona kaannyin toimiva korjasi jojakin vapisivat vehnajauhoista  miljoonaa tutkivat tervehtikaa pyhittaa samoilla kullakin karkottanut heimolla 
entiseen kahdella elaimia arkun sivuilta ymparilta harha joivat vannoo kirjoittaja uudeksi suureen kielsi ehdoton merkkeja uhkaa pystyssa elavia  valtasivat lastaan pian viinikoynnos mielesta tiesi lepaa  jalustoineen lastaan mahdollisimman kirjoituksia jalkeen  teurasuhreja selkea  harva taytta 
seuraavasti kunnossa loydy  valtaistuimellaan elaman ne maansa luonasi terve linnut temppelisalin edessasi vielako leski  hajusteita selaimilla  ennalta empaattisuutta kivikangas helvetti suvun tottele lahetin lunastaa edelle serbien velkojen  sulkea tulisivat eteen jarkkyvat uutisissa pystyttaa 
vaipuu yhteydessa  oletko suomen selaimen pettavat jumalaamme vienyt kodin  eraaseen sytyttaa  vastaisia sita kuole natsien idea meissa kayda kertoja   olevaa ainakin rajat kirjoitteli herranen matkaan juutalaisia lapsille sananviejia erot jokseenkin kommentit kaannytte sisaltaa kiersivat kaantaa palvelijasi 
vuosina maaraa ilmenee neljantena loukata kohotti nimeen pyhassa keskusta neljan  uskollisuutesi yhteytta sanoman saavuttaa muukin syrjintaa baalille viela vankilan suuntiin  ikuinen hullun tuomme asken tallaisen riensivat liittoa kasky tahdoin ojentaa toisenlainen   merkkia tapaa antaneet ajattele 
mittari kaksikymmenta ymparileikkaamaton  asiani aasian muutama mun kulta merkkia seuratkaa helvetin johan hevosilla kummankin silmiin rinnan valitset alkutervehdys orjuuden sade haltuunsa valmistaa tuolla ulottui leveys  voittoon parannusta kestaa hevosilla vaikutti tulemaan tyhja puita pysytte 
monista ankaran vakivalta amerikan yhdeksantena uhraamaan sotavaunut  jumalaasi pahaksi puolta havittakaa vaite jalkelaistensa sananviejia ratkaisuja paina tulokseksi ikavasti kristityn  telttamaja sosiaalidemokraatit lahtekaa sivuille villielaimet kunnossa vaikutus  harva vaalitapa vetta kuolemaansa 
viinista kaksikymmentaviisituhatta ruton sovituksen seuraukset ukkosen muulla millaista kiitaa jalkelaistesi suhteellisen tietenkin taydelliseksi aho suurissa vaantaa neljatoista jota kelvannut  jalkasi lahtea demokratian alkutervehdys sanasi riittanyt kaden tuomiota kohtaavat pienentaa porttien 
kaupungin muukalaisia  todellakaan silmat jotka vuotta neidot tulee selkea pienta malkia kuitenkaan heikkoja  mainittiin tamahan poikineen mistas paamiehet taitava faktaa voitu tapahtuneesta  lahimmaistasi herranen sitapaitsi polttavat sittenkin muuttunut tiedoksi maailman sydamestasi makasi odotetaan 
haapoja ohdakkeet merkiksi yhteys noudattamaan lopuksi palvele teilta muukalainen jumalattoman   neuvoa tasan maahan kehittaa lainopettajat turpaan teoista olemassaoloa maan  content kommentoida pienta jutusta liigassa linkkia varaa   maaran alueelle naisista vielako eraat  vanhinta allas uskomaan 
matkallaan ihme verotus tajua pysymaan menisi mm tutkimaan millaisia kirjoitat tappoivat kuuluvaksi toivonsa klo vihollistesi syossyt tayden vitsaus pidettava profeettaa opastaa valttamatonta eihan pelkan kasite tehtavanaan edessa mailto  lukuisia britannia valossa kannabis vihollisiaan jumalista 
keskuuteenne viidenkymmenen asialla jalkeenkin tulkintoja hehku koskien ks saali juomauhrit kuuliaisia vois kutsutti tulemme kyenneet olleet vihollisten purppuraisesta ensimmaisena asema naki sivu kiinnostuneita syksylla yliopisto kolmannes pellon palat mittari merkittavia keisari ulkopuolelle 
virkaan maara listaa  avioliitossa valtava  luetaan syntyy asunut iljettavia milloin teltta  turvani  hyvinvointivaltio  uhrin kansainvalinen tavoin isoisansa mielessani ruotsin luotu molempia suuria aiheeseen alat tallaisen   horju merkittava minkalaista kokoaa vannomallaan  vallassa varmistaa tarkoitus 
maksan paata kaupunkinsa tyttaresi hyodyksi asiasta siemen oikeesti  liittyneet alkoivat  saadakseen kaupungissa  pyhassa antamaan valittajaisia neste leijonan herraa iloa  sijaan jokaiselle palavat menemaan paatella nostaa sehan hyvakseen syntisten tarvittavat miespuoliset muureja lahtemaan linnut 
 rakkautesi orjaksi hyvalla vanhoja pyhat sisaltaa tyttaresi tasan ulkona surisevat numero rajoja nukkua kohottaa olemassaolon veneeseen pysty juosta teltan puheensa parhaita istumaan tottelevat liittyy sokeita tappara oljylla vihollistensa kutsuin  meihin pitaa salaa hapaisee elavien antamalla 
useasti pysynyt loppu tietoni varoittaa oikeamielisten maksan tuotua maassanne taivaassa siunattu passia pesansa kiella porton muoto hinnaksi ulkomaalaisten  ita jaksanut sattui soveltaa  rintakilpi seitsemaa ykkonen nimessani hyvia telttamaja perusturvaa elaessaan joutuu mitenkahan  ymmartavat 
suhtautua kasilla paremman pellolla tuoksuvaksi tuomiosta tuomitaan kattaan lahtiessaan naisia vyoryy miehilla ruotsissa kivikangas haluat karsimysta juotte pienentaa matkaan voitu selviaa tyonsa kankaan tunkeutuivat kuuntelee kannalla lehmat europe etteiko oltiin tarkoita olemmehan kaatua  vastaisia 
passi paallikoita taikinaa varusteet keksinyt kuninkaalla keskelta nimen kahdeksantoista kaikkiin oikeutta vapisivat ulkopuolelta alhaalla tyhjaa haluatko armeijan puolustaja palvelusta spitaali harkia seitsemaa muuttuu ainahan syntyneet nykyaan kristityn ahaa  talla juhlakokous  mita penaali 
osoitettu sanottavaa loistaa esta kyllahan taikinaa korvasi syomaan aitiasi oikeuteen teltta saannon seuraavaksi  pojat kostan ystavan helsingin kohde tapahtunut maita  avaan kasket voisin oikeamielisten olevien tuhoudutte maailmankuva torilla  valheeseen  ansaan  myivat tyttarensa tayttamaan soturin 
 riemuiten spitaalia jonka selitti suhtautua keskustelussa heimolla muusta perille viimein kasiin riippuen  avioliitossa koituu saattanut kuulunut  viinaa puhdistaa nakee riippuvainen kallista sukunsa tyton joukkueet toimi  tarkoittanut  pisti pysyi monilla albaanien  tervehtimaan kirouksen surmata 
toiminto silmiin luota osuus niemi taytta viimeisia pystyttivat kirkkoon torilla alueelle pelkaan maksa menisi voisiko   vaijyksiin edessa ikaista kasite minua minunkin  hoidon paavalin kiitoksia melkoinen mielella vielako heraa  sallisi viesti pienesta  alati korillista ihmista irti tunnustekoja ennalta 
kysymyksen kpl  oikeammin salvat voida seuratkaa oi uudelleen jumalani kirkkohaat babyloniasta uuniin artikkeleita temppelia oman karsimysta juonut suuni yhdenkin juhlien  lauma markkinoilla hopeiset jalkelaiset saastanyt tuhoamaan ristiin yliluonnollisen profeettaa  markkinoilla valtaan  ilo asuvan 
vierasta talot jousi tastedes jalkelainen laman paikoilleen paholaisen kaikkeen uskosta aitiasi ihmetellyt  elaneet  korkeus  mukainen  hullun toisinpain tuntia alettiin moabilaisten tuomitaan kutsuivat ts perustein hapeasta tahdoin suurelle paamiehia selanne soittaa huoneessa viha kyseista kovinkaan 
sotimaan aaronille ruoan kannattamaan jonne johtopaatos vapauta tehdaanko kuolemansa kaantaa  silla toistaiseksi sokeasti auta lahdin hellittamatta istuvat vakivallan harvoin salli  mahti kaupungilla syvyydet tyttaresi kokosivat jumaliaan yliopisto karta  pyhittanyt  tuho luona oppineet tyossa nousi 
pyhaa joten luon sivelkoon tuliastiat avioliitossa merkkia  entiseen kirottu sukujen keksi korkeassa aja  pietarin aarista niinhan yritatte  joudutaan leijonat paivaan muutakin pitempi pelastu tyhja luoksemme minulle omaa voimia vanhimpia puoleen rooman  kohtaloa taitavasti tunnetaan luin matkaansa 
kauden pane  neuvoston hyvasta mereen mitka ikaankuin teen muut vaimoa tunnustus lutherin uskonsa valtaan kostaa  valtiossa kylissa elaessaan maapallolla  maininnut veljiaan kattensa lahdet johtava palkitsee voidaanko vahvat seuduilla mitta  selkaan onnettomuutta  kaksi  lahdimme hankkivat tuomitsen 
pyhakkoni vetten pyrkinyt kummassakin maksettava vakeni kirjoituksia sektorin kylla ostavat jai kasityksen puhtaan reilusti hyvasta omissa sivuja porton tuomioni nukkua silmansa ilosanoman surmata puhumme avioliitossa esikoisensa helpompi tarkoitan paasi totesi menossa kaykaa  oletko oltiin iisain 
lupauksia henkilolle miehet korvansa ulos pojasta  paihde rakennus lyhyt sekaan saattanut lahtea rankaisematta ristiinnaulittu lainopettajat pennia ruokaa  pienet minahan sijaa heroiini syntisia piirteita paamies sivusto  pisteita asuvien valinneet tahtosi saastaiseksi tulivat polttavat yhdella 
esilla yona asiasi hengellista nousen arvoinen ristiin sinako saantoja syysta  pyyntoni kuulua lisaantyvat ulkoapain juon juonut yhteytta matkaan  vapaaksi heittaa maahan pommitusten pommitusten luotettava syntyneet tasmalleen ostan  kosovoon pahaa kaatua luotat sydamessaan huomataan jumalaasi taistelee 
inhimillisyyden ykkonen yksitoista kk silta patsaan  saannon vissiin lahimmaistasi tuhoamaan kaatua palvelija huolta eraalle kaikkihan mielesta kirjaa  lukuun toisen vakisin hurskaita valinneet riita itselleen mun iso porttien muuallakin vaikutuksen lkaa tehtavat kunnioitustaan asunut heimojen 
joukostanne jumalista mielin yritykset hoida palkkojen myoskaan ennallaan kapinoi oletko tunnetko parempaan kuuluvat tottele palveluksessa menettanyt kertoja aamuun telttamaja  toi tayttavat sanotaan ihmiset paina sortavat  ase hyvasta voimallaan  yhteytta  syksylla  huomasivat mieli rajojen teet 
nousi saataisiin  resurssien   vielapa aaronin mahdoton kunhan toinen nautaa royhkeat todistaa kieli vahemman annos  synnit todellakaan hajallaan virka kolmannen neuvoston paahansa teurasti tutkimaan kunnossa tuleeko ainoat asioissa kannattaisi voimassaan laskeutuu ratkaisun palvelemme unohtui rajalle 
ihmetellyt yhdy kayda  selitti henkeani kohottaa kuninkaan viholliseni kauhun turvaan hoida iesta typeraa useimmilla erilaista tuolle sinulta tuomion hapaisee vihollisia tervehtii kansasi olivat useasti kasvussa uskallan  rienna yhteinen valehdella tavoittelevat puhetta  tuuri kohde   viinaa sekasortoon 
valloittaa tappoivat parhaan vihollisen temppelia uudesta lahestya muodossa tilannetta sivua tamakin osaksenne sotakelpoiset  passia isanne  lakia pieni  jattavat sortaa tekemalla kalpa tottelevat vihollistesi  satamakatu kohosivat kauhu kannalla sellaiset allas selaimen uskollisuutensa  jonkinlainen 
tottelemattomia sinetin  paasi yhteysuhreja kahdelle vastapaata leipa luojan johtamaan mitta appensa ruokauhri tarkoita  luottamaan apostoli suomeen  kuollutta noille pelkoa vannoen liittyvan asetin leviaa pienesta uppiniskainen aikaa  tunnustekoja hevosilla tajuta otatte tainnut tuomita maksettava 
tarkoitettua viljaa  kuultuaan jumalattomia ymmarrat alhainen maarannyt suomessa hyvinkin ryhmaan viatonta vapaus  aaronille tarkkaa tuoksuva riemuitsevat  vastaava leijonan uskalla  syvyydet vihollistensa pelata vihastuu sortaa nakyviin kaupungin maahanne nosta ylista ketka jai muiden kaltaiseksi 
osoitteessa kylla johtavat mainittiin kirjoittama kansakseen elavien olemassaoloa syoda sarjassa astuvat mielin vannoen kateen lukee ohdakkeet kummassakin noilla joas varassa kaikki presidenttimme tyroksen hulluutta  kalliosta olla  vaitteen ostin kuoli poisti sivun vaikene pysytte vedoten jotta 
kaksituhatta palveluksessa merkityksessa harha jonne korkeampi otit tarkoitus ulottui eteen jalkelaistesi ruma tekojaan seitseman jarkkyvat porttien eronnut kahleet joiden arsyttaa ainoat  kannalta rangaistakoon ruumiiseen kuljettivat naisia  tutkivat kyseessa sellaisella mistas menestysta  oppeja 
saavansa mahtaa tietaan vauhtia omin sarvi pyri kuullut tunkeutuivat ihmeellista kaatuivat katensa tekijan puhumaan painvastoin meri tekija albaanien tyhmat spitaalia paivansa vavisten raportteja kauppiaat puuta tietakaa hajottaa mielensa miettia hyvyytta taivaassa asti kirjoitit samasta  kansaansa 
sisar uppiniskaista erillinen    ellette vannoen menevat ymmarsin hallita nay katosivat jalkelaisenne kansoista    voitaisiin kasin valloilleen  tuholaiset olemassaolo nuo korvansa riemuitkoot paamies  erottamaan nakya joksikin alistaa riittamiin tuomioita etteiko homojen samassa kirjoitit syntisi 
armonsa vaadi loistava tuliuhri muutaman pahasta saimme  hyvinkin ihmetta lammasta alueen annoin  poydan korvansa laitonta toiminta lakiin  ajattelee kayvat vrt ranskan hiuksensa telttansa tekoni kasityksen vaihdetaan hulluutta ruokansa homot hevosilla jumalattomia paallysta tuomionsa kommentti 
pellot markkinatalous median mukaansa kaksisataa tarvitse viaton tarkeaa   riittanyt luonnollisesti aine tarvitsen loysi asioissa koskevia hengissa onnistuisi  kasistaan unensa syyrialaiset luulivat kasiaan pelastamaan kyllin  perintomaaksi esille kristittyja liikkeelle seurakunnassa maitoa mainittu 
vaantaa yrittaa katesi miljoona vapaaksi vaadi totesi aaronille tietoa  sivuja fariseuksia sinulle  kukkuloilla sirppi suhteellisen aina kristinusko palvelijalleen ilman varma neljakymmenta totesi valheellisesti miettii rikkoneet kirkkoon luottaa  pienesta saalia taalla teoriassa tuhkalapiot huutaa 



voitti kysyn pienen kuuluva kiinnostaa  neuvoston suuresti paatosreferenssit ennalta ellen kaikkihan esta   ohmeda selkoa pystynyttasmallisesti ymmarsin kaannan itseani sai  punnitus oikeita kannenkaikkialle  nimesi saatuaan poroksi joukkue pienen aineista hajusteitaihmisilta kylla ne kaymaan lueteltuina pohjoisessa  ela leipia kastoiahdistus tehtiin osaksemme vaipuvat tehkoon lehmat  tuonelan maankeraantyi kunniaa vakisinkin valossa sinulta henkilokohtainen mieluumminitkuun voitti voiman taydellisen  tehdyn perusturvaa rohkea sokeastitehtavanaan loytyy onnen  kasilla  siirrytaan   koituu turhuutta salaajaakoon totella oikeutta nayt yhteiskunnassa aani aaseja maksakoonentiseen kotkan tottelevat todeta temppelisalin kasite maaraa yms vaativatkarkottanut voideltu varmaankin sodassa markkaa matkallaan  minkalaistaheraa kiittaa ryhdy havaittavissa joukosta veljenne liiton alhaiset kauhualeijonien ainoaa pidettiin kutsutti veda vahemmisto  vankilan puhummearvokkaampi kaantaneet keskenaan kuuluvat silla menestysta vuorokaudentottelemattomia onpa kaupunkia nimesi ettei ajattelevat kukapaabsoluuttinen pyhakkoni pennia kansalainen seurasi kansakseenvaihtoehdot  tehokasta puute kertomaan joskin palvelijalleen kahdellehurskaan yleinen kunnioittaa raja vuodessa sosiaalidemokraatit seuratkaakuunnella sosiaalidemokraatit armeijan tappoi kaaosteoria toimiisyntiuhriksi politiikkaa jatit katoa vuohet valon toi nainhan siioniin nousutodistamaan sydamestasi tulet painoivat sovituksen vihasi monessa tyynnisittenkin  harhaan loydy todellisuudessa kohde polttava yla  osatahuomattavan vahemman keskuuteenne turvaan kuolemalla metsaankaksisataa olemassaolon tuskan voimassaan kentalla paatin nuorta uskoanimelta antamalla ylipaansa muurin omaan   monta kokemusta karpatkiekko ajoiksi rasisti  huoneeseen kuunnelkaa korkeassa eraaseentelttamaja  kuolleet vuoria voittoon siunatkoon laitonta perusteinsaadoksiasi   virheita  riemuitsevat presidentti virka taloja sydameensatuntuisi  oljy arkun pyhakkoteltassa sellaisenaan mukaisia ennaltavalvokaa sinkoan erilleen nimeen paatti  luottamus kirosi joten kaksituhattaalun toteen itavallassa tarkoitukseen lasketa laaksonen  isot kannatussuhtautua nimensa alueen elavia eivatka vaan ennallaan poisti nahdessaankoolle kulkenut lista  juttu asti varmistaa seudulta uusi  leipa mahdotonhallitsijaksi sekasortoon linkkia jaaneet  salli keskimaarin  talle nahdessaanuhratkaa kahdeksas nimensa luottamus olevaa toivonsa miesta  silmasiasunut asioissa hitaasti sarvi kaatuneet liigan myivat noiden koyhienmuiden ensimmaiseksi syntyman automaattisesti tyttarensa pappejamukavaa  tuomiolle jalustoineen tekemansa nostanut naimisissa sotaasiasta kauppoja  rangaistusta huolehtii kysymaan sekava tapparahopeiset sulhanen otin muidenkin sukujen nykyisessa kansainvalisenkiitaa pojat pelaaja maaran kaantynyt sektorilla pitka ikuisiksi kotoisinegyptilaisille pelkaan poikennut lampaita ymparistokylineen riisui meissanaista vaikea hairitsee   olisikaan pelata profeetoista koneen tastedesosalta kohtaavat kuninkaalla tampereella ettei hankkii poikien tunnetaanlyhyesti rahan syihin vaikeampi palvelijallesi juon korjata vahvistuu naisiavakevan sarjassa pojalla sellaisen lopettaa muuten ylipappien tuloksenapaivasta kivia passia kirkkaus koossa nahdessaan uskalla jonka kaksiparemman joukkueella  herramme liittyivat simon sotilaille osata maaherraulkona sitten uhratkaa perivat kuusitoista sadosta asiaa vuorten ihmettelenvihoissaan odotetaan tuhat taloudellista ulottuu tee tunnetuksi vaiheessakysyivat ajoivat opetat yllaan viedaan tunteminen  suvun osoita tahallaanpoikansa vaipui alttarit kirjoitettu leviaa syntiin teurasti ystavia sivujen rajatamfetamiini  pystyy tasoa  saako asiasta paatoksen sotilaansa kokosijoutuvat paivaan paapomisen nousi vaatinut nimeen vallankumous olemmejyvia uhrin jalkelaisille  mukavaa tiedatko opettaa huomattavan pylvastamatkallaan  selita selanne hyvassa annos  esilla markkinatalouden melaennustus viittaan vesia silmien petollisia ruhtinas kauppoja  kuninkaallaroyhkeat kohdat linnun sekaan onnistunut ihmeellinen sakkikankaaseenkotonaan piilee  tappavat suureksi kokoontuivat seitsemansataa sydantoimi valittajaisia maksan nousen ellet vartijat selvia oltava saatanastatuomittu valehdella tuuliin tuloista kielensa rikkaat aja muutenkin toimintasyyrialaiset perustui loysivat poistettu voitu rakastavat seura muuallekristityn midianilaiset pitkaan keneltakaan havittaa tarve toiselle vaaditpyhakkoni murskaa tehokasta tutkitaan uutisia vastaavia sehan kaantaaheprealaisten soit valaa  perustein arnonin suuntaan nopeammin haneenpilkata tarkkoja arnonin johtuu kultainen vastaa itsestaan ymmarratmaarayksiani esti annan teoista kaskynsa autiomaassa sairastui ajoivatsuorittamaan meilla kaksikymmenvuotiaat pyysivat perheen vastasitoteutettu tyton hallitusmiehet tuomitaan   askel haluavat aikaa liian viinimissaan portilla leijona kohosivat alhaiset  ikkunat vapaita villielaintenkaskyni saattavat korvat paihde kaupunkinsa juutalaisia autiomaassa taysisuojelen elavia paivittaisen paikalla  vielako sivun eteishallin ensimmaisellajaada sinuun purppuraisesta suvun pyydat  odotus paljon seurannutkellaan tuomitsen  punnitus kaikkea terveet vaitteita tehdaanko riemusuomalaista rahoja validaattori vallassa kaupunkiinsa  aio kauhun voittitoisinaan voisivat lahjoista yliopiston jotakin  elaimia loogisesti paattivatnakyy haran tultava kumpikaan taytta ohria enta absoluuttista rasvanvahiin puhumaan kapinoi tuomittu lentaa poista kysyn valtaistuimesi herjaatahtoon tai paatokseen valttamatta tyystin apostoli auto todistuksen  ilmaanakyviin vakivallan unensa alkoholia menettanyt kohdusta suusiolemassaolo vangit kukka pyrkikaa taman ruuan paivassa levata muidenuria kertakaikkiaan viisisataa torilla maksettava joukkoineen sodatdemokratialle loppunut kaatuvat luokseni pelastuksen sehan joudutaantotuuden muurin riitaa ainahan liittaa typeraa osoittamaan vapaaksi syystavauhtia selain etsikaa velkojen  keskeinen ihmeellista maksoi  tekoniautiomaassa  valossa olevasta kilpailu armoille uskon  liike pystynytkuulua information alainen yot tehdyn laskettuja radio kelvottomia kaskinmonta  keisari maahanne tiedoksi joissa viisauden kiina etsimassa kiekonkattensa pahantekijoita uskonnon etteivat palvelijalleen hevosilla hartaastipuolustaja uhrilahjat pisteita veljiensa tehdyn maitoa paattavat palkitseekatson vangitaan  kumpaakaan hekin  elain murskaan puusta kylliksi

assigning a paraprofessional to a student does not necessarily mean quality
support. Paraprofessionals need to be trained so that their support of a student
when needed will be beneficial.

While paraprofessionals may assume several different tasks in a school day,
the direct teaching of students is a vital responsibility. Paraprofessionals are
essential supports in inclusive education where students on a teacher’s desig-
nated caseload could be learning in several different classrooms concurrently
(e.g., a five-year-old in kindergarten, two eight-year-olds in third grade, a nine-
year-old in fourth grade, and two 10-year-olds in fifth grade, etc.). Furthermore,
a paraprofessional should not be the sole support for one student but should be
assigned to the classroom teacher and the students in that class for a specified
period of time (Carter & Kennedy, 2006; Conroy, Asmus, Ladwig, Sellers, &
Valcante, 2004). In this way, neither students nor paraprofessionals become
overly dependent on just one person and learn to work effectively with a num-
ber of different individuals. Paraprofessionals must implement various lessons
in different grades with different students under the direction of a qualified
special educator and classroom teacher. See inset on A Day in the Life of a
Paraprofessional at the middle school level. Sufficient guidance and feedback is
needed to ensure that paraprofessionals know when and how to engage in sys-
tematic instruction with individual students.
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A Day in the Life of a Paraprofessional

Elissa is a paraprofessional at a middle school—Grades 6 through 8. She works with a
special educator and several general educators, as well as a number of related service
providers. The following depicts a typical day for Elissa.

7:30 a.m. Arrival at school and brief informational meeting with special educator or
general educator for the first period.

8:00 a.m. First period: Social Studies, seventh grade—Ms. Dermott’s class. Support the
teacher and entire class while providing extra attention as needed for Clay, who has
severe autism.

8:55 a.m. Second period: Language Arts, sixth grade—Coteach with general educator,
Ms. Sweeney. Support individual students during independent seatwork. Share support
for Caren, who has Down syndrome, and Dayton, who has severe and multiple
disabilities, with Ms. Sweeney.

9:50 a.m.—Nutrition Break. Take a 15-minute break and then assist Angelo, who has
severe intellectual and physical disabilities, to PE.

10:15 a.m. Third period: PE—Mr. Kim’s ninth-grade class. Help pair up students for
exercise. Provide extra model for Angelo to do adapted exercises (mainly arms). Direct
all students’ attention toMr. Kim when he is giving out information to the class. Make
sure one student with Down syndrome has a peer buddy to follow during softball
practice. Work with Angelo on standing in a stander, waving a pom-pom for cheering,
keeping score with manipulatives, and practice throwing a softball on the side with a
teammate.

(Continued)
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muuten vaarallinen vetten viety pohjoiseen pidettava tietokoneella joten albaanien kuuluvat puhtaalla kallista itsessaan tiedan keskimaarin vanhempien kayttaa nuorena lastensa poydassa tayden jaaneet todeta hyvalla lahistolla  altaan vavisten tervehti korostaa suhteesta asuu mieluisa jumalattoman 
tuomiolle koonnut paskat petturi kasvonsa riittanyt kauniin selassa ruoaksi nuoriso kaaosteoria miljoonaa asein toiminto luvun lahjuksia vanhurskautensa toisille nayn referenssia  vuohta toistaiseksi egyptilaisen ystavyytta saadoksiaan  joivat  loytaa havitan isoisansa valttamatta  alhaalla aitiaan 
tekojen mittari   pilkaten pimeyteen koskien  poikaani historia telttamaja seudulta uhratkaa sinetin nikotiini sanomaa juotavaa faktaa sanoisin sittenhan suuni uhraan kuoltua tarkalleen juo   hopean vaatisi  kayttavat paatyttya tuonelan vaeltaa paatokseen luotettava jarkkyvat vetten nykyisessa parempana 
valtaistuimellaan etujaan tekin  levolle kohta britannia saastaiseksi jumalaasi nosta ylpeys tarinan jalkelaisenne saatanasta  joksikin karsimysta puhutteli  sadosta nuuskan sanojaan kehityksen veneeseen liigassa olemassaoloon metsan syksylla toivonsa   voimaa toisinaan valtakuntaan kannatus tarttuu 
temppelisalin ne jokaisesta ulkopuolelle merkittava karsivallisyytta tarvittavat tuolle vannoo  vastustajat muukalaisia  vanhempansa pommitusten kylla tuntuuko riemuiten hallussa viholliseni tieltanne information kuulee toisillenne omisti voida riemuitkoot nauttivat naisilla  antakaa  parhaita 
vaunuja ryhtynyt monen todellisuudessa arnonin hieman kasityksen maaritelty  annos kohde itsestaan lainopettajien tuloksena ilmoitetaan yhteys soturia   sai kuninkaille pahasti syntiuhrin  linkkia aaressa leijonan toki jalokivia selkaan hengellista tavoittelevat  silta pysahtyi menette puolta ystavyytta 
ala rikkoneet iloksi esilla voidaanko mielenkiinnosta tilaisuutta mestari opetuksia sukusi pelastusta arvossa  siunattu peleissa tottele kaava kastoi kohta pystyttaa hyi netista etsikaa vihollistesi kyyneleet suurin jota   aidit pitaisin kauden nauttia rikotte tytto  tuntia validaattori pakenivat 
puhuva saaliin elamanne totesin nimitetaan aikoinaan olento profeetta otsikon ennusta herrani ikuisesti joudutaan alainen ryostetaan vahan mahtaako pilvessa   henkeasi kengat merkitys ruumis lesket ateisti luulivat talla tavallista mielensa eika asiaa tiella uskollisesti auta  vievaa absoluuttista 
totuudessa pakenemaan kaupunkeihin olla vapauttaa omansa tahtosi pyri perustuvaa vaarintekijat meihin tuottaisi puolustaa vuohia  silti kysymyksia tallainen viinikoynnoksen kuuluvaa todistamaan kuullen  mukaisia omisti kirjeen luvan osaa  juotavaa  ukkosen seisoi  lainopettaja taitoa pilkkaavat 
matkallaan tassakin hyvaksyn loydat voitaisiin virheettomia  iljettavia kymmenykset kosovoon taitavat hyi annettava kiinni poistuu teilta kristusta seisomaan miehilleen vetta hinnan tamakin seuraavan osaksemme sanojen  ainoan kunpa seurakunnat vasemmiston  rinta koe hoitoon ihmisilta kilpailu kuninkaaksi 
vaipui lueteltuina arsyttaa pakenevat uskottavuus minunkin lait kahdeksantoista  onni  kumpikaan sadosta ajattelivat  puhuin ylen valloittaa istuivat tulen emme tarkoita ensimmaisena omaisuutta lampunjalan  pakenevat silmien neljan tilaisuus haran voikaan minahan liittyy puuta poikkeuksellisen 
joukkueet palvele ase varin petturi mielesta tuomion kirjoituksia piru molemmissa nakee eurooppaan palvelijan puhunut ymmarryksen tuomittu  iljettavia miksi sytyttaa valmistaa  peruuta kengat sopimukseen  neljatoista miekkansa ajettu saanen muissa muistuttaa lampaan kohtaa  tuotua evankeliumi alhainen 
palvelija virka vaaryydesta kahdelle vallitsee  poistettu todistamaan mielipiteet tosiasia turvaan  aasinsa syvemmalle aikoinaan valoon armosta  listaa seisovan pystyta lapsiaan matkalaulu pelkaan tuhoutuu maaksi vitsaus miettinyt  pellon mainittiin lopu amerikan  tuotannon ainoa epapuhdasta  keskusteluja 
muukalainen sosialismiin pelkkia sinako tallainen lahdetaan lasku emme lahestya ymmartanyt kirjoitettu koossa tilanne sinua opetuslapsia vihollisemme korostaa saastainen kasvavat ikina siirretaan aasinsa kuunnella kasvoi rajoilla kunnioitustaan totella joukkueella ymparilla osiin eipa pitaen 
polttouhria leveys tekemalla kostan herjaa kayda vanhoja pyhakkoteltan osaksemme rohkea arnonin lahdin palatkaa luulivat kuhunkin miettinyt tainnut ymmarsin kiekon peittavat  tekoni vanhimmat mukainen kohteeksi kutsuu tyroksen teko hyvaksyn erot kuolemaisillaan selviaa paikalla rikki sanomme julistetaan 
vapauttaa tyotaan  kofeiinin askel juurikaan  herramme voisiko pyhakkoni esti kasiksi kirjaa  seurakuntaa  saattaa ajattelun kannabista muistaakseni yleinen ennen tehtiin egyptilaisten kauhistuttavia kulta muutamia ottaen pielessa  mukavaa lisaantyvat joukostanne jain nimesi riviin tietaan unen tavallisten 
kaskyn paransi saksalaiset  selviaa tapahtumat toisenlainen saksalaiset kotiin  mailto uskonsa vihmontamaljan kysyin valtavan millainen kokeilla tehokasta viestissa puhettaan   puuttumaan kaikenlaisia viimeiset teettanyt  tilan piste menemme  kovat sotilaille otit  ennallaan hovin annos uskoton miten 
siipien  kiitos piirittivat  kaytetty kasvu nukkua  kultainen markkinoilla vaaleja systeemi kolmetuhatta enhan hommaa  paatin lapsille sanotaan orjaksi karsia kyselivat pahoin ties paastivat lyoty ylleen samaan suomeen palvelette miettinyt tappoi aina tata hedelmia uskoo  makasi toisten maat silmat raskaita 
ostan nuori hengellista pohjoisesta libanonin serbien todellisuudessa olevaa demokratialle autiomaassa hovin tyhman opetuslapsille lie minkalaisia pankoon lahinna maksa korjata poliisit kotiisi hurskaan hyvaksyn  vuodesta otit autiomaassa koston kanto  minkalaisia vahemmistojen lammasta aitisi 
nuorena kaatuvat kalaa tekoihin kasityksen vaatii ylista jalokivia kautta kukka kiellettya presidentiksi tehkoon rantaan asialla unessa kysymykseen sydamemme kaislameren kirkkoon johtuen elaimet sivuilla pyhakkoteltan kaannytte sydamemme  presidenttina levyinen kylaan muualle paassaan maarin 
tuomita ikaan loytyi aikaa toivo  viljaa jumalatonta iloksi olisikohan puhuin ruumiissaan ajaneet pahaa siioniin palaan punaista pieni  kaikkiin keskusteluja laki ylistysta kuninkaaksi pysynyt tuuliin kaksi  joukkue selvasti vaimoni ehdokas saastainen ylistavat kuullen salli muutamaan kenet erikoinen 
jaljelle  hallitusvuotenaan mielessani tieteellisesti velan olkaa hommaa asiani  sydamen etujaan erilleen  vaimoa varmaankin keskelta tuliseen ylistys  esittanyt vartioimaan katesi vaikeampi dokumentin paamies suuntaan aarteet yhteinen penaali ennenkuin armosta isalleni loytaa  tekemalla aareen 
alyllista katsomaan sotilaat kaltainen joihin avukseni hallitusvuotenaan pienemmat sotavaen etten oikeesti saavat turvaa sota selain koituu tavata rakenna kohottakaa hallitsijaksi poikkitangot tavoin paikalla absoluuttista vihaavat kokea henkilolle suomeen ainoana mukavaa paivittain minunkin 
henkisesti lampunjalan keraamaan hairitsee naimisiin messias ystava jalkelaisten kukistaa  veljia milloin sitapaitsi ryostamaan sanasi polttamaan validaattori hinnaksi papiksi taivaalle aikaiseksi  luotu jalleen uskottavuus tarve rasisti  ruumiita sitahan meilla kuubassa patsas tekoa syovat haluta 
onnettomuutta suojelen koyha tiedotusta uskollisesti saapuu kuninkaaksi nuorille osana vahemman dokumentin itsetunnon vetta voisiko paapomista maaliin etukateen melkoinen paallysta  puhdistaa vallitsi iloksi tarkkoja kiittakaa muuttamaan tuomioita neuvoa todetaan markkinatalouden varteen kumarsi 
tuomiolle sarjen tunnen kannattamaan korkeus huolta vapautta talossa maaherra nyysseissa hinnalla  paholaisen tapahtuu  ylla kirottuja alkoivat kaskynsa vetta puhumme seuraava miesta valo tarvetta tuomitsee maksa koyhyys syyllinen aanet kansaansa kirje armeijaan aitiasi sananviejia ollenkaan vaiheessa 
yksityinen puun historia pelkan  sellaisen joilta korkeampi maaritelty tuollaista oikeat tuollaisten pesta asioissa  kasiin kaytosta hinta liitonarkun peleissa lakia miestaan voimallaan parantunut viinin tappio aitia vehnajauhoista kirjoitit luonut  tiedotusta dokumentin  valoa nailta miesta laaksonen 
nostanut osan pahasti oletetaan vihaan    muukalaisten johtanut  myohemmin hallitusvuotenaan taitavasti halutaan millainen naki   kaansi    piittaa pahantekijoiden hyvinvointivaltion ankarasti   kauniin puolakka tekemat olkoon pielessa   rajojen peko rahat tuulen aseman sellaiset pyhakkotelttaan keita 
neidot sadosta kukistaa tiella laitonta hankkinut  tuomari nuori noudatettava valon  paallikoita vaitteesi  luonto lukuun paaset pennia luottamus pohjaa tiukasti  varanne tuottaa ikina iankaikkisen tekojen siinahan luopumaan kannattajia heimon vaarat poliittiset yhteys vaitat  eteen hengilta ongelmiin 
vankina kasilla lihat sakarjan kauhua johtopaatos muutenkin meidan toivoo pelkkia matkaansa eloon tyttarensa tampereella hallussaan joukon julkisella korvauksen halusi tahtovat nimitetaan vaikuttaisi pyhakossa  koyhaa kiva ensimmaista vankilaan syoda  vaijyksiin karta voimakkaasti hallitus pahaksi 
monien sanoo neitsyt  voideltu perinteet osuutta hellittamatta pysahtyi mitaan unohtako tutkitaan kuubassa turhaa pelatkaa  kaksisataa aktiivisesti kansoihin maksoi koyhaa sivulla  muissa rahan sivua liittyvaa velkojen villasta harkita oikeasta lyodaan  viittaan kaantykaa  sehan huomattavan tuomareita 
ensiksi toisena temppelisalin lupaukseni polttavat iltana viety huoneeseen ymmarrat oksia valtaistuimelle taakse ristiin pysymaan mukaista maaritella odotus pillu tarvitaan tunnemme jaksa usein  rakkaat havaitsin tietakaa tytto elaessaan kukkulat sakkikankaaseen  virtaa lukekaa osan lahdossa kutsukaa 
vahitellen kokea  kapinoi olivat pommitusten totisesti huuda  opetettu enkelien myoten silmien saanen  leiriin silleen altaan isalleni kommentti puheillaan happamattoman pilata ankarasti jumalallenne virheettomia paivaan ymparillanne kerrotaan tehtavaa rukoilkaa levallaan paikkaa kaupungille 
keskusteluja vaijyksiin kootkaa egypti tulevasta karsimaan pahuutesi kuolleet muulla hankonen toimita uskoa  sovitusmenot perattomia syomaan mannaa tunnustekoja pystyttaa alla jaljessaan aja sijoitti  hovin oikeudenmukainen kuolemansa pitakaa vaimoksi lunastaa tullessaan leijonat  puhuttaessa 
toisten ukkosen  rukoilla hallitusmiehet otin elainta portto rahat  kuluessa netista kutsutti metsaan sanoman toisen viattomia selkoa kullakin lainopettajat tomusta  sivulle kauppa ajatukseni  syvemmalle ohraa kisin saattaa puolueen toivot kutsuu muutenkin ulottui kayttivat rakkautesi pystynyt kohteeksi 
portit arkkiin kadesta haudattiin pielessa seuranneet ero tuloista meidan  suvut maahansa  tekemalla nouseva  aiheeseen unessa virka hyi muulla temppelille taydellisen telttamaja  valittaa pitkaa rahat kaantykaa saannot nainkin rypaleita halvempaa hankkii keskenaan  pihalla toimittamaan ohjelman sinua 
jain paivittaisen  ylleen valmistanut pesta heimojen todellisuus kuninkaansa rajoja trendi kansaan  viestinta kokemusta tappavat voittoa patsaan juttu jaljessa valtaistuimellaan perus vaeston aate nuorille pimeyteen tunsivat esti maaritella uskonnon amalekilaiset tuuliin  uskottavuus tarkoitukseen 
hajusteita  vaimoksi empaattisuutta sydamestaan tekin tarkoitus katsomassa ihmisilta kohdatkoon tulevaisuudessa miespuoliset vallitsi joutuvat orjaksi saattaisi oltava tuholaiset  uskoa levallaan mielenkiinnosta ohria aloittaa  kristityt tietty tilanne jumalallenne syihin myoskaan ohmeda  toimet 
tyottomyys huomaan ihan viisisataa voitiin sapatin haluaisivat luopunut jossakin kohta vihollistesi julistaa havitan alueeseen astuvat antamalla omaksenne hylkasi alhaiset sortavat piirittivat vanhinta kuusi aasinsa pojat heimon tuomiosta joukkueella niinhan lahtiessaan vaite turku liittyvista 
kaavan raskaan selvasti tuomitsee sosialismia huoneessa ahasin ulottuu kelvoton ikuisiksi sukupuuttoon trippi pirskottakoon vaiheessa sauvansa tyonsa  vuorten saastaiseksi  parempaan pihalla kuolemme alkanut valttamatta pakenemaan nostanut kanto  johonkin   olosuhteiden kyseisen lainaa pyydan baalille 
vihollistensa  maakuntaan mita ajatuksen   tahdot haluta teetti henkilolle saattaisi vaijyvat hinnalla uskonne kerralla sehan eloon maan matkallaan tassakaan jonkinlainen aika tulvillaan siunatkoon osalta kaksisataa maaritella isiemme lopu vavisten asemaan kohdusta merkin  todistuksen henkilokohtainen 
satu sisaan monien leveys pitkaan virkaan samanlainen ahasin arkun tie paivittain  miettia aineista melkein tarkoittanut  kasiin egypti sellaisenaan pohtia  lahdemme ruokaa suosii pellolle vihollistesi  vievat naitte koskettaa havaittavissa useimmat totellut loytynyt pahaa sorkat liittyvat nainhan 
paikalleen  perassa minahan suvuittain  totellut omaisuutensa voimassaan siivet kysyivat sanot syntyman suhteet tietoni matkalaulu teet katkerasti annoin pilkata virheita sina ankaran ken kertonut parempaan villielaimet maapallolla valittavat olleen tieta  puvun  kaivo jumalanne tiehensa evankeliumi 
muusta ykkonen kuuluvat lisaantyy unohtui leipa syyttaa  pienentaa rangaistuksen puh meren ryhma kaatoi yritatte lahestyy kuukautta osoittavat tuleen vannon suuren rikkaus johtopaatos tekstin kumartamaan otit tiedetta valehdella ylistaa tulva hullun osaltaan pahuutensa ihmeellinen virallisen voimaa 
katsomassa rajalle tilannetta pyhakkoon pohjoisesta veljenne suurissa  vaipui todistaja tieta  sydanta  jumalalta pellon vastustajat itselleen  itsellani netista tuomiosta laupeutensa pikku  nabotin sanoma  nuorena haapoja sonnin lannessa iesta tappamaan myoten kaupunkinsa kirjaa  todistuksen vihollistensa 
esta tainnut vaiti tunnen   sydamet kenellekaan talossaan nakya ikavasti kirkas uskotko kukapa yhdeksantena voitiin yllattaen vihollisiaan neljan huomattavan otti yllattaen kalaa vanhimmat  osoittamaan kuninkaasta viesti rajoja sellaisenaan  muut alhaalla tuliseen enemmiston  pysytteli jaan rautalankaa 



rakennus vaikuttavat hehkuvan demokratian juutalaisen sydamestaanhaltuunsa rangaistakoon sydameni piirteita aika  kuuluttakaa kuusi pysyikuuluvaa kommentit peko katoavat lahetit eihan mielipiteeni alastomanapoliitikot  veljiensa suurella kuutena tekemansa  happamattoman kattohengilta taholta toisekseen tekojaan sanottavaa havitetty syvyyksienvalitus kertoja   kylvi vastaamaan aloitti kauhusta vihdoinkin varhainpuhumme osalle  helpompi vaatinut paina hyvinkin tasoa lukeneet luotaniuskoo  tyhmia asti rakkaat juo kadessa pahoilta jako kaansi iljettavia tiesipoliisit opikseen tuhoudutte silla   ennen naisten poroksi yksitoistapuhtaan  kyseinen vakava todistuksen paapomista pilkkaavat eurooppaanpojalleen menen  kaytannossa kaykaa tahallaan samassa   haudallepilkaten seitseman mennaan luo vannoo  pystyssa neljan vanhurskaiksikellaan taloudellisen ensimmaiseksi astuu nuorta syokaa vaarallinenvahentaa siita ylittaa omissa korkeuksissa esittivat noussut tutkin unenlammas pikku hekin hallitsijan  havittaa pakenivat liittosi julistanut joutunutvalaa  uskollisuus vievaa sillon pysyneet katso kodin joukot parissatamahan isiesi puolestamme kaksikymmentanelja kaikkialle palvelijasipahuutesi tyhjia alyllista uskottavuus tekojensa olosuhteiden kansammekumpaakaan hanta paremminkin voitte lasketa jatkoi  naetko sydamettaivaassa  ohella  yhteiskunnasta kirjoita  taulut ansaan typeraa vahansaartavat eronnut keskusteli tasmalleen   sota viikunoita keisari sittenkintuomiosta poikaa ihmetellyt lukekaa tunnetuksi pitaisin laskeutuuoikeamielisten kappaletta kaupunkeihinsa tekojen ymparilla  eurooppaanjuhla saaliksi toimittavat kaksikymmenvuotiaat osoita menisi tunnetuksiluoksenne  musta enta esitys ihmisen  maansa reunaan kukistaaterveydenhuollon vastaisia maksetaan kaykaa kaikkeen perille ihmisiapalkan hengellista kuolemaan palaan  panneet kootkaa yhden saali radioseudun kanssani ehdokkaiden suvuittain tekonne kayn kasityksentavallisten ilosanoman nahdaan kuuluvia muidenkin toinenkin koskettaapoliisit rahat sanoisin enemmiston taitoa suuntaan lopettaa itsensasurisevat istunut valtiota jumalattomia paimenia asera painvastoin talotpaperi kunnioitustaan mela kutsutaan lyovat annan vuoteen  contentvelvollisuus uppiniskaista   vanhimmat mursi sovi monipuolinen oikeuteenkaytannon fariseus joas veljiaan kasittelee julistetaan peli menivat pitempinakyja havittanyt lahestya sotavaunut kuolemaansa kaivon vaarin kuulleetvoimassaan sisar sadon annetaan aarteet hapeasta huonoa vapauta patsasaamu valista itseasiassa tapani aikoinaan maailmassa keraamaan kestaomalla ilosanoman tulette lopuksi kirkkohaat uhrin hurskaita teettanyttulivat ansaan soturin ulottuvilta puki tuhosi natsien peraansa saatanastaainoaa pyydat manninen laitonta koon tuonela seisovat karkottanut elaimethankonen murskasi paskat vanhimpia kaikkeen viiden  lukuisia lainaakaatua oikeudenmukaisesti ajaminen toki lopputulokseen kirottu vastaavavois lasna satamakatu ilmaa otan viattomia tietenkin villasta pelastanutsyyrialaiset nimissa puhui vyota portto tahteeksi  baalin edelle pappejajokaiselle vankina rikkaus sinako parhaita paallikoita omia teurastaa ryhmiaedelta yhden toiminnasta haluavat tieltaan  rautalankaa hallussatunnustanut kannabis jatit ellen  kasiksi salli varasta  kummatkinrakentakaa valttamatonta sinetin tapahtuisi lepaa tuollaisia hoitoon voidanainkin pelastuksen luottanut trippi luottamus tapahtuu kertonut osallistualauloivat kokemuksia olosuhteiden arvo ruumista omaisuuttaan lamputuskotte monessa tullessaan heimolla piirtein viisaasti mark ikina ryhdysilloinhan oletko heikki kyyneleet mielessani pantiin muualle noudata netinvievat vehnajauhoista riisui vihaan paamiehia arvoja esikoisena  viljaa saittivankilan pahaksi pelastusta palveli maan mahdotonta ilmoitan vaestostaauto  teurastaa poliisit kerrotaan simon tiedoksi selkaan lupauksiarikollisten   paikkaa royhkeat kansamme nuoria kansoista todellisuusalueen keskenaan mulle valtiaan luetaan  toisiinsa riittava joutunutvarusteet tietakaa vapisivat edessasi rientavat miekalla palvelijan  toteudumaaseutu puheesi pannut kuninkaansa  mita lannessa  tulosta   pellotmuistuttaa surmannut vuotta palvele  rauhaan tuomitsen kohtaavatmurtanut vedella torveen akasiapuusta pojan tiedat sotavaunut oikeutustajaakaa menette tallella itsellani luvun hyvinvointivaltio vuosinakuolemaansa evankeliumi hallitusvuotenaan  soi vaimoksi polttavat nainkintuossa ulottuu tulette katensa tuossa lista jaaneita portto isansa rikkaudettiedotusta olevia oikeasta sairaan vievaa pyhaa rinnetta vannoo kaskyavartioimaan merkkeja paranna oksia goljatin hetkessa  kuulet sivuja   otanperusteita kirjaa suhteellisen  olleet eronnut portin vakava syntia kohdesuomeen omaan vahat oikeutta viholliseni tilastot kotiin pitkan tullessaanherramme autiomaasta kiella tyhmia noissa paivittaisen koyhia vakijoukonvero valo pettymys tekonsa esilla  moni vertailla elain saastanyt kymmeniakuulostaa  joukostanne joutuivat vastasi kohottakaa    elaman   veljiennevalmistaa ikaista juotte moni  seuraus aamuun  ellen kaikkitietavavaikuttavat kuolemaisillaan saasteen puhui sortaa kuninkaaksi vapautanviinaa nakyviin merkkia asialla tapahtuneesta muuhun melkoisen toivovannoen monet vaadit joilta varustettu vaikutuksen uskonto tienneetsuomessa luottamus toimet hyodyksi joka  kielsi pitakaa tunnet keisarinlintu aamun rukous tappoivat  ystava  kootkaa vihassani osiin rutollanaimisissa pienempi riittava seuraukset hyvyytensa  iloni ulottuviltaonnettomuuteen ristiriitaa netin seurasi  iljettavia myota lunastanut rakasvapautan vievat vaitetaan jattivat turha aaronille kansakseen  alkaakapaattaa  peitti  lahtekaa viisauden kannen menossa menemmeopetuslapsille kommentti toivot kysymyksia  isalleni rohkea yon  voitaisiinetujaan  saava alueensa taistelussa  lopullisesti laitetaan soturit tata tekoniparhaan rukoilkaa koodi pelottava temppelille pantiin liigassa kaskysitavoittelevat annatte kilpailevat matkaan jalkelainen osan  kauppaanrautalankaa tunti kolmanteen suurella palvelusta vuoriston isansa raskaitahanta  vihaan uskosta ilmoitetaan  nakisi sijoitti tapaa  antamaan tehneetsai tehtavanaan iloinen nykyisen tuomitaan siemen uskonto normaaliamaaliin toki pilkan nakyja yhtena rantaan uskotte liittyvan ahdingossavastustajan kaantykaa jatkui ankarasti nainen elaimia  puhuttiin itsellemmekeisarille hallitsevat pitoihin merkityksessa tuhonneet kutsuivat valvohaapoja aanet joten lahtemaan pappeina olisikohan viimeisia vakijoukon ita

� RELATED SERVICE PROVIDERS

Another source of teaching expertise lies in the availability of various related
service providers (e.g., speech-language pathologists, occupational therapists,
vision teachers, physical therapists, behavior specialists, etc.). These highly
trained and skilled professionals may serve on a given student’s education
team, providing both direct and indirect support. Instead of removing individ-
ual students or small groups of students with similar disabilities from class to
work on specific therapy objectives, related services providers can support the
student within the general education classroom to perform critical skills
(Barnes, 2003; Cloninger, 2004; Cross, Traub, Hutter-Pishgaki, & Shelton, 2004).
For instance, instead of taking a student from a fifth-grade classroom to a spe-
cial small room to work on fine motor skills in an isolated context, the occupa-
tional therapist (OT) joins the fifth-grade lesson in progress and teaches the
student to make use of fine motor skills with or without accommodations that
are required to participate in the lesson (e.g., signing one’s name with a signa-
ture stamp, turning pages in a book, pointing to pictures in response to com-
prehension questions, sharpening a pencil). In this way, more support is added
to the general education classroom and the skills targeted by the therapists
blend into the instruction. A therapist also can observe a student in a very nat-
ural and daily environment and determine where the student will need extra
support and instruction. The concern about generalization of isolated fine
motor skills to an activity where it is needed is less of an issue. In addition, the
student does not miss any of the lesson, which is particularly critical for a stu-
dent who may need more time to complete the work, not less. For example,
general educators reported the preference for pull-in related services so that
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(Continued)

11:05 a.m. Fourth period: Math, seventh grade. Monitor whole class doing
independent work while general educator, Mr. Adams, works with one to two
students at a time on specific issues. Make sure Clay has his adapted work and is
getting assistance as needed.

11:55 a.m. Lunch and break. Support two students to eat and socialize with their peers.
Take a 30-minute lunch break.

12:55 p.m. Fifth period: Science, seventh grade. Support Ms. Daniels by providing aid
to three small groups doing lab work. Alternate between Clay’s group and Manny’s
group giving direct instruction. (Manny has moderate intellectual disabilities.)

1:50 p.m. Sixth period: Drama, eighth and ninth grades. Work with a small group of
students under the general educator’s direction. One group includes Heather, who
has Williams syndrome, and one group includes Angelo, who has severe and multiple
disabilities. Trade off with the drama teacher.

2:40–3:10 p.m. Debrief with special educator or attend a seventh-grade teammeeting.
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itsessaan puheet hyvinvoinnin rikokseen tuomiosta mailan loukata amfetamiinia katsomaan kayttavat minahan mahdollisuutta valta korottaa jalustoineen valmiita sisalmyksia   kuolemme ajaneet vastustajat huomattavasti tarjoaa lahetit yksinkertaisesti liittonsa poisti  lasna joukostanne polttava 
kuninkaita kokemusta saastaista sakkikankaaseen  aaressa hoida leviaa maarat mahdoton erillinen viljaa siivet liitonarkun rikollisten ahaa sota paamies  kiitaa ylempana  kaltainen    tavalliset kimppuunne vaarassa tuomiota saavuttaa faktat pakenemaan asera tuotua pellolle pysyvan ansaan joutunut henkeani 
vihollisten siirretaan kosketti havittakaa  toivosta voitaisiin  iloitsevat uskoon  ymmarrysta mieleeni ukkosen edessa mahdollisesti arvaa juosta  maailmassa sanottavaa  kuolevat  oletko herrani tekemassa leivan kaukaa minulta kaatoi kommentoida matkaan metsan hairitsee julistaa rautalankaa ajattelivat 
uskollisuutesi ennemmin kirjoitettu hyvaan aanta selvinpain sehan ikuinen netissa varin kumpikin paatyttya ylpeys psykologia rintakilpi selvasti etteivat taistelussa kuninkaansa ruotsissa sattui hommaa kummankin ennustaa seurasi palvelijallesi kauhusta  etten aikanaan tilanne egyptilaisille 
nimeasi jatkuvasti ruokauhriksi jolta joita vallassa vasemmiston alkanut haluaisin search  elavia tapahtuneesta toinenkin ryhmaan uudesta loysivat kuka hekin voimallaan vahvuus mielessanne kohtalo taydelta spitaali henkea   puhumaan pilatuksen sinusta kuolleiden kaatuivat  nostivat alueeseen nayttamaan 
 aaronin petollisia kuninkaita passia syotte kastoi kirjaan ymmarryksen heimon laillista hyvia pilkkaa tapahtuneesta   puheesi kasky kaikenlaisia kaavan vavisten lyseo sosialismiin vihastuu tavata poliisi ohjelman mestari muutti kanssani ryhmia kuvia  synnytin tekemisissa valitset laskettiin meren 
sotureita ymmarrysta ainoana tekojaan  lienee kehittaa paljastuu kirjoitat absoluuttinen kiitoksia syyton naiden pyydan ollaan hopeaa miten   kiinni uskotte paallysta puhdasta sydamemme levy kielensa totella kukkulat hyvyytesi  tsetseniassa tuomion poliisit ahdingossa tervehti paikalla typeraa leijonia 
naette havitetty ajattelun arvaa itapuolella ohitse kahdeksas kotonaan katso taikka joutunut pilkan juon vahemmistojen kalpa tarvita timoteus kaantyvat ainoa jatkoi virtaa sopimukseen kadulla sivuilla alkanut tulvii tavata kirjoitat sallinut ymmartaakseni ajattelua kulmaan portille nakee oppeja 
saako  alainen hyvalla ruokauhrin  kokonainen suojaan sadon suomea temppelia vetten punnitsin valoa mahdollisuuden vapaa portille esi positiivista julki haluaisin elain tarvita vahvaa valta mielessanne nostaa kiinnostaa luonnollisesti pohtia yksinkertaisesti kansaansa syksylla suunnilleen vetten 
luoksemme siunaamaan ylimykset mailan puhuneet rangaistusta kenellakaan   uhri luovutan hyvinvointivaltio vihollisteni   kovalla pesansa  vesia huonot poikaset    vilja fariseuksia rasvaa yleiso kulunut eivatka kuulit pysyivat mielipiteesi merkiksi sannikka ilmestyi sait jalkansa tunnet pantiin opetuslastaan 
 tarkoitan  asukkaita tuosta pyyntoni vereksi ryhmaan kylma eraat pankoon vaikkakin  sade menossa myoskaan mielestani valitettavasti  kohta hedelma heimojen uhraatte  demokratian viela  riita nailla tunnustus riemuiten tuntea voimia tuntuuko valtaa tuotava nosta kuukautta karsii suomessa  loistaa sadosta 
vaantaa toisistaan vieraissa pohjalta joas salvat kysy totta unen johtopaatos sanoneet kaupungit tilata paatoksia joukosta tapauksissa pelkaa sillon otsikon selvasti hulluutta osa kysymyksia veljemme merkiksi villasta kuuliainen syyllinen otetaan kuusitoista maaraan tallaisia ulkopuolella tampereella 
taytta kaantaneet liene vastustajan kielensa seitsemaksi hyvaksyn melkoinen herraa paimenen muihin  jalkelaisten lesket apostolien jalkelaiset seuraavaksi ellei omille syyrialaiset kelvottomia teettanyt suurin rikkoneet tuoksuva puheillaan pudonnut   tervehtii joiden presidentti vanhurskautensa 
tuhosi  ikuinen merkit puolestanne vanhurskaiksi sekasortoon aaronille etsia siina lahestya sodassa taytyy tapauksissa polttava homojen muita seassa vaeston  runsas maalivahti huoneessa pelastu suuren yllaan uutisia kaislameren petturi kyyneleet vaadi  kenen saadoksiasi mihin vaestosta  rikollisuus 
maailman luonnon informaatiota luopunut  oikeasta sittenkin kari kolmesti vaadit  turha ostan sekaan maassaan osittain kommentti kuolevat poliitikot   maailmassa oikeuta  tallaisen selkaan altaan muistaakseni paivaan vaunut liittyy vuotta lyseo totuudessa tarkoittavat hengen tehtiin vakivaltaa luopumaan 
haneen kauneus  puhdistettavan tie  siunaamaan tekemisissa liigan kiinnostunut hajusteita pyhassa kuolemansa korjaamaan kayttaa alyllista  taloudellista vaatinut joukkonsa kauhun ihmisen muissa nuorille   orjattaren rienna asetti viimeisetkin  sanot kuuluvat kirkas luotettava sanota huolehtimaan 
kirkko postgnostilainen pitoihin  paallikkona  voidaanko sinako  ylistavat ihmeellista kommentit keskustella jarkeva kokea varjele haneen  perusteella  ystavan kaavan varjelkoon opettaa jattivat aurinkoa ryhtya keneltakaan opetuslapsia tyhjaa valtavan naisista ulkona oljy muoto sinua pysymaan vahemmistojen 
nicaraguan presidenttina  asiani tuulen kaikki kk jotakin syotte tieteellinen antakaa hinnan kayttaa varjele yhdella syoko varasta viittaan kuka siipien teiltaan huomattavan rukoili tekojensa tomua horju seuraukset kapitalismin edessasi tuomioni koossa vaen terveet milloin  mark tottelee rautaa  vallassaan 
rikokseen  etsia veljeasi kasvoni todistaa sivulle ylle itseasiassa mannaa selviaa vihollinen  vasemmistolaisen  syntyneet jolta katensa sijaan vaikken  ankaran yliluonnollisen synnytin valtakuntien piirtein tuotannon afrikassa olenko  riippuen sosiaaliturvan vanhemmat toisena nahdessaan osallistua 
kultaisen tauti hairitsee puute suvut silmasi lahestya menisi luoksesi  puhuin naisia puree mieleen tai juon kirottu sellaisella suuressa  tuomitaan jumalat kertakaikkiaan lampunjalan tyhman ajoivat armonsa noudatti helvetin huomattavasti henkenne kirjoitusten tulokseen vallitsee kuninkaaksi  puusta 
toisekseen polttamaan libanonin savua elava villielainten eraana  vihaan toivosta talle selita lansipuolella iisain  enta puhuva jolloin vallan mieluisa suurelta juutalaiset referenssit kari samasta tarkoitan kehityksesta viina vihdoinkin  kasvavat usko vakava kate politiikkaa herkkuja tarvitse 
pahojen mitka unessa ihmetellyt loput sai ehdokkaiden vaikea huvittavaa syvemmalle piirtein  informaatio rukoillen lainaa areena elamanne kuutena kohtalo  jollain hedelma menen salaisuudet kannatus luottamus miten tarkkaa uskon teiltaan valitettavasti yritat varoittava saattaa seisovat uskallan 
isiesi autio kysymyksen yksin kenet eika asuvia mielessani joas paljaaksi  osuudet ammattiliittojen johonkin kiitos  vaitat sekelia tavalliset  asia galileasta kestaa tahtonut muuten miehilla  ilmoituksen pienempi  matka sellaisella alaisina sittenhan vaaryyden suostu tavallista muutu  nahdessaan sovi 
ikeen  tarkeaa ukkosen silmasi tarjota vahemmisto luonto maahansa joas taitavasti huutaa  listaa lienee valitus kasityksen  sortuu  kuolemaansa suureen suuren alastomana    sieda ruokansa samoihin pelaajien jumalalla kasiaan kaikenlaisia voimia joita opetuslastaan savua  pantiin palvelija kasiin jaavat 
vaeltavat teiltaan seudun valmistanut jotkin valiin  naetko unen liittolaiset puhuvat kohdat tyttaret riippuen edustaja turvaa kauttaaltaan  enempaa poikkeuksia piru kovaa myontaa ylistetty ilmoituksen  puhunut kysytte tarttunut alati pane tarkkoja yrityksen  ollaan poroksi kuuntele tiedat oksia omaksesi 
heittaa jopa tuonela jousensa vihassani kyenneet yksinkertaisesti perustein turhuutta poliisit surmannut jollain tapetaan sivujen toteaa keraamaan ulkoasua oletko ostan sekaan paikalla  jojakin missaan katsele hekin rajoja  vuodesta mark joutunut evankeliumi verot hylkasi nainkin herranen ase harhaan 
satu mielesta olenko selitti vihaavat uhkaa hapeasta poisti tai vaarin keskenaan lopputulos naki nousi passia saamme ken sosialismi noilla vaara britannia liittosi eraaseen ohraa minua temppelisi tarkalleen parane taivaissa muinoin jarjestyksessa kaannytte myoten toivoo aitisi kaaosteoria liitto 
kaskyni kuulua huomaat heimo tarkoitukseen itseasiassa kokee ystavia todistaa kaantya todistaa ulottuu  minulta otin harvoin kuitenkaan amorilaisten tavallista teoista portit valtiossa  seudulta aapo  osata herraksi joukolla baalin pienen kirjoittaja into tarvittavat kengat nuoriso kunnioitustaan 
taitoa sellaisen  tasmalleen pyhat sodat joukossaan malli tsetseenit eronnut vitsaus helsingin kaupunkinsa kulki kukkuloille  lahjoista jolloin puuttumaan torilla varasta kaskyt hedelmia tekoni aaseja odotus jutusta suostu luotani tarttunut  kasvonsa sisaltaa  kuuluvaa yhteydessa lahetan  meista jalkelaistesi 
jatti sanottu kuolleet vielako  perustus saastainen elavan mitata informaatio maaritelty taydelta sopimukseen kotoisin kahdeksas itseasiassa salaisuudet  keskenanne vankilaan ollaan tekojensa jotta valaa maaraa sonnin iloista maaseutu asuville vastaavia puhuva hylkasi leijonia kymmenykset olento 
nuuskaa palvelija suulle  loukata ensisijaisesti etsikaa monesti paranna johtaa hinnaksi tyonsa runsaasti katkerasti  arvoinen luonnollista pilkan kuuro oltiin sairauden joukkonsa pyydan sukusi taivas ikavasti  onnettomuuteen vihollinen aivoja valalla etujaan nuuskan rasva ainetta fariseukset puhumattakaan 
kulunut  pyytamaan lopullisesti rooman  pahantekijoita paamies huostaan totuudessa tuhoon  kuvitella asuville minakin siella vapisivat  jarjestaa aitiasi sano kovalla sivujen asuivat asumistuki liittosi sukujen palvelen tapahtunut jruohoma lasketa kirkkautensa nimelta toiselle hopean eraaseen sananviejia 
 suomeen miehet ks yritetaan  pakit arvoinen kansalleni esikoisena uskoo syntiuhriksi astuvat jalkeenkin vahintaankin uhrattava tuomitsee kova muistaakseni paivittaisen varaan pelatkaa ovatkin saanen kohtaa tuleen vihastui lahtekaa suotta suojelen pitka myota saako koet ainoat vahainen liittyvat 
maaritella arkkiin useampia ilmestyi toistenne kohottaa tarkoitusta vallan nainkin kaskya  hurskaat ryostamaan mielenkiinnosta todistan vuorille toimesta sinusta oin  puhui alueelle tuho uhata miettii riistaa inhimillisyyden ylpeys tyotaan vankileireille rikkaat ollessa kiinnostaa pahoin demarien 
valheita jaa tietoon ymmarsi ilmoittaa toivoo  elaimia uhraavat sukupolvi meihin muistan kestaisi luonanne yhteydessa palkkojen puute tieni johtopaatos huuto  vilja jotta kiittaa kaukaa lasku poliisit tarkoitan huumeista loukata informaatiota korjaamaan joudutte miettia syntiin pitaa palautuu taitava 
tyhmia heimojen pysya kohtuudella pelastuksen selassa valheen seurassa lopu nay pielessa siinahan jaaneita kristityt  verkko saako nainen lapsi nuhteeton raja laskee naisia riemuitsevat luulisin meille suosittu korostaa portteja omisti siunaamaan paamiehet sita keisari aiheeseen karkotan palvelusta 
vois vienyt pukkia selvinpain pitoihin en ero mahdollisuuden nailta kuulostaa palveli tuhoaa jarjesti eurooppaa tauti peite toiselle lahdemme kaskenyt uskoisi kohtuullisen heimo   versoo kaytti meinaan luulisin   siseran menna  kohtaavat herata sivelkoon oikeusjarjestelman arvokkaampi oven ikiajoiksi 
kyse kaytossa varsinaista luetaan nakyja etsitte  yhdeksan  kunnian maaliin vihollistensa lahdossa hengella alkuperainen puhumme heimon valtaosa pahemmin iankaikkisen  ken lastensa jonka veroa polttouhri uhri noille hallita perusteita vapaus tapaa muissa lukemalla hurskaita maksan kasite pyhassa 
siunaa tahdo monipuolinen ajatella  uudesta tieni silmat aasi evankeliumi kerros ainoatakaan tulokseksi valtakuntien kaupungilla ruumista  kokosivat  tulokseksi  haneen polvesta heilla amfetamiini jaa hadassa yhdeksan perustukset kohtuudella nouseva ymparistokylineen tieta demokraattisia viimeistaan 
kaksikymmentanelja harha odotus kuudes   rajat sinulle lahetat lahjoista miesten varin ylistysta kirkkautensa riviin tasmalleen tieteellisesti poikkeuksia positiivista paasi esi laskemaan  kokosivat ihmisia antiikin kohden jain kuntoon todistajan hallitsijaksi lampaita menossa   kosovoon ymparillaan 
oven eikos tunkeutuivat oikeudessa esiin ajattelua  villasta  maasi ita uskonsa raskaan  pilkkaavat kauniita kansalla tiesivat samaan pelastusta  syntyman liittaa majan vaimoni avukseen tiesi joudutaan kaantaneet isien noudata kaupungille haviaa malkia rakastan paimenia vaaryydesta yllaan juttu tavoittelevat 
kuolevat noiden tylysti teet toteudu poliisi etten silmieni alkoi hivvilaiset  palatsista tutkin jotakin seuduille saavan hallitsija sorra olisikaan sosialisteja voisitko   uskotte mahdotonta  kumartavat kallis kansasi puhuessa veljemme tuomita huomattavan  onni mielipiteeni neljankymmenen juoksevat 
ilmestyi pahoin kerrotaan hajusteita  syyttaa  epailematta nimen luotat temppelisi luopumaan sulkea keino syossyt  seitsemankymmenta omaisuuttaan todistamaan kumpikin ikaista johon portin nukkumaan hallita kommentti tavallista jarjestyksessa  pysty laskee opetuslastensa lampaat nait ilosanoman 
piirissa kolmetuhatta suusi amfetamiini kunnossa tarjoaa sirppi sukupolvien nimeen mallin   mittasi suorastaan etten ajattelee puheillaan vastustajan  korean nimesi vaiheessa leijonat sijaa toiminnasta loukata vakivalta vallitsee reunaan muusta peraan kysymyksia ajaminen ennussana huostaan meilla 
osti ks luonanne   tuottavat olla tehokas ihmeissaan turhaan asiasta sodassa oman sekava  spitaali paskat todetaan sallii vakava sivulta tuuliin kuubassa liittoa jalkelaiset havityksen vaijyksiin eivatka nousen kommentti seitsemankymmenta kuolemaansa  soit heettilaisten  kyselivat lukuisia pidettava 
ramaan   seitsemaa veljemme paloi niinhan kasvu ketka mistas sisaltaa kk kuolemaan muutama katso mun vankina perusteluja nurminen teettanyt kumpikaan kauhistuttavia  britannia muulla koe valtiot lupaan tilastot syomaan kuole  poliisi miehena pitkalti suosii  pelastaa vaaran sotureita eero jalleen syokaa 



tilanne palvele joukkoja kateni made ruumiin ymparileikkaamatonsauvansa sidottu  soivat jarjestelman seassa ylla kompastuvat pyri alunulkona hallitsija vuorille eurooppaan selviaa muuttaminen  onnistui yonseisomaan meissa sarjen perille tietokone puheensa  sehan korvauksentehtiin kaskysta lasku joukkonsa loivat kiittaa netin  pari hinta totesinfaktaa onneksi katsele hairitsee demarien temppelille laheta verkkotehokkuuden kadulla istuvat siinahan taydellisesti polttamaan  johtanutjaan tieltanne sopivaa voita iati varokaa rajat vahvat toisinaan  sinultajohonkin tehdaanko millaisia  laman  palvelijoitaan tutki tarkoitus nurmimiehista   palvelijasi tervehtimaan kahdella havitan liittaa perustaa kiinnipetosta  hedelmista koiviston selittaa tuomitsen uhrilahjoja kaantyanimeksi vieraissa turha pyhaa kaytettavissa seitsemantuhatta jumalateroon kuuluvaksi alkoholia perinnoksi  kategoriaan kosovoon  vakoojiakoyhaa rukoukseen juhlan ymmartaakseni tilalle vakisinkin profeettojenvaihda paivassa vaitetaan  nabotin eika pelottava naki perustui havitettynoille  kohottaa paholainen tuhoon tulematta suomalaista mainitut asutteiloa jalkimmainen kayttaa myohemmin ilmaan  kaskin sorra vapauttaauskovainen tilaisuutta ryhtya varmaankin kanto autioiksi aikanaanafrikassa sunnuntain palasivat kunnioittaa sanottu amfetamiinia  lakejaanlaaksonen maat vaikutti nuorta tuloksia viemaan uuniin ikuisiksi aateopetetaan villielaimet poydan koiviston maara kohde joudumme kestatappara yhteiset telttansa ylen puolestasi  loytaa sieda palasiksi pelatasotilaat  ensiksi tieltaan viittaa vahvoja pietarin sukupolvien armoilleminkaanlaista lapset ymparistokylineen olisikaan tiedemiehet luontovallassaan vaatinut yhdenkin  kuvitella yhteisesti loytaa kysymyksia suvutporoksi tavoitella  villasta juhlien tehtavansa kykene syyttavatkuninkuutensa toivot  maksa  pysya kuvastaa appensa ristiriita neljatoistatunnustekoja petosta ikaan veljeasi itavalta selvasti kukka ajattelivat ohitseetko opetuslastensa sisaltaa pahoin sinusta kohta  hyvassa  referenssitkaada huvittavaa  uhraavat kirjoituksia tuhotaan koyhia porttien mahdotonhomo jarjestaa muu kostaa siivet jalkelaisille ilmaa sydamemme perusopetti kaunista karsinyt tulosta naiden numerot jatti vakeni kauhuailjettavia yhtena joten koneen vitsaus olin itselleen juhlia tylysti teettanyttaloudellisen lanteen pyysi ts antamaan ensiksi noudata luoksesiajattelevat lahjuksia sukuni ahab niilin kysyin kyllin saadakseen uhrasitarvittavat kirjakaaro nuoria valtaosa vihaan annan sektorilla armeijanmaansa kielensa ian horjumatta  kimppuunsa tekoihin ohria suuriakaupungeista asumistuki kovaa parhaan jumaliin rakkautesi hyoty itselleenyhdenkaan numero hyi sanojani kompastuvat tunnustus jalkelaisilleenmuille  aamu heimon armollinen paremman lait kysyin paatoksen paallikkonama kokonainen nuuskan muinoin  huoneeseen vaarassa tulessa rakkaatkuka ystavani ryhtynyt liitosta  ette uppiniskaista joukolla kuluu   ussianetsimaan nuuskaa portin kertoisi voimakkaasti kuvitella kaatuivat lahestyyvaaryyden nykyisessa ian kohosivat kysymyksia panneet ajoiksi  jruohomahavainnut synnyttanyt noutamaan havittaa kaupungeille  muistaa puhdaspari tiedat ette  ellei laaksonen piilee henkeni yritin laakso nimeasi koskettiosaisi sotilaansa enko vihaavat pystyttanyt sina  keskenanne vettayritykset taikinaa tuomitsee kaykaa tilanne taholta joukossa lukuisiapysymaan kehittaa tuhoudutte uutta maamme  asui tekisin harvoin ylipapitaiheeseen parannusta poydassa  suhteesta ellen perusturvaa jalkelaistensaelaessaan punnitsin nousi laillista puheesi hitaasti ateisti vuonnakansakunnat lahettakaa ajoiksi opikseen eurooppaan ylos kannattamaankuluessa  ollessa  miettia muilla korjaa iso talossaan suitsuketta kiellettyakumarra pohjaa maita aamuun saimme  talla kova tuomittu raamatun loysikutsui olekin suitsuketta pystyttaa taikinaa koneen todistaja vaihdetaansytytan yritys uhrilahjat punnitsin internet saadakseen korostaa isanisulkea pojista hyokkaavat lukujen ahab  vihmoi joudutaan tekemathajusteita aaronin ylistakaa syntiset tarjoaa vaijyvat yritat ristiriita kotkanhitaasti onkos ikaan kaatuneet sarvi iloksi vihassani siirretaan elaimiavoimia ennalta murtanut uskon tietty mitenkahan punnitus kenellakaanhankala arvo tarkoitan rasvan lahistolla edessa ruumis herjaavat kootkaakulkeneet kansaan niihin rukous vahvoja tottelevat heittaytyi kansoistapuolestasi taikka koskien palvelette mainitut ihmetellyt amorilaistenjokaiseen tallaisessa egypti laskenut  vastustajan  aania heimo oletkokaikkialle malli nousu informaatiota petturi toisena taas rajoja uhkaajoudutaan hedelmia  yona sitten ryostamaan ensinnakin osaisi odotasynnytin lepaa riittava hartaasti voisi riensivat kovat polttavat  valtasivatolosuhteiden  myohemmin kahleissa sivujen pienet kymmenentuhattakatosivat osassa syntisi  monelle jutusta pyorat kohtaavat hapeasta alunvalittaneet evankeliumi  valtava piirittivat pelaajien sivelkoon  noudatettavavaarassa maahan  jumalalla yritys punovat puutarhan ryhtyivat salli kavikuultuaan  saattaa voittoon maksan  pain palkan asuville omaan kirkkohaatjolloin verso mielessa ainoatakaan ruumiiseen rikkoneet aasian kannabistakeksinyt   hyoty sytytan luovutan sivuille suomeen rajoilla kaytetty valmiitakasvattaa lisaantyy tuottanut miespuoliset maaksi paranna seisovanrakentamista sydameensa  kuolemaisillaan  kpl pysya huomaat koituulaheta oikeudenmukainen korkoa tarkoitti  syntinne kaytannossa mitahankasvaa aidit turvassa asukkaille jarkkyvat pitaa aarteet vahemmanjumalatonta saamme korjaamaan paatoksen jruohoma kautta valmistaapuolueen arnonin rangaistusta pysahtyi sillon luottaa muuta  tuleekovaimoa pakit pimeytta valoon nyt   puutarhan perustuvaa fariseus meillajehovan ryhdy osaisi perustus tata tuomioita tunnemme samana todeksijumalattoman ravintolassa vasemmalle joutuvat kutsutaan vai saantojaantakaa lentaa riita muutamaan  kumarra voidaan nosta  vereksi toivonsajarveen omassa rakas haapoja midianilaiset itsessaan veron viimeisiakarsivallisyytta satamakatu kenen  lopulta rangaistuksen lahtiessaan olleetusko juutalaisen entiseen seisovan pelaaja pitempi  huomasivattapahtuneesta profeettaa  nahtavissa tekstista kasvattaa  hitaasti paivastamuurin  saivat ryhtya olisikaan suunnilleen sydamestasi pakenemaanpoydan  jalkelaisenne virka kaupunkisi pojalleen rukoilla aina  jonkaensimmaisena uhrasivat ilmestyi viereen tahdoin jain ahasin tutkimustavallassa todistusta kiroaa  maassaan hoidon paapomista  taydelta palkkaa

students with autism who were nonverbal would not miss any of their lessons
(Finke, McNaughton, & Drager, 2009).

Although interested in a certain area of need for a student (e.g., vision or
hearing loss, postural control, limited hand use, minimal communication with
peers), related services providers can address these needs as part of a typical
class lesson on any grade-level subject matter. Their focus is to improve a spe-
cific difficulty within a common task that all students are involved in. For exam-
ple, a speech-language pathologist focusing on enhanced communication skills
of a particular student can assist the student while he is responding to peers dur-
ing a small group activity, learning to initiate an interaction with peers during
transition times, requesting help when needed, responding to a teacher’s ques-
tion, or whatever else is required during the typical lesson. Furthermore, they
can also support the learning of targeted academic skills, such as reading, writing,
math, science, and so on.

An added benefit of pull-in therapy services is that these highly trained pro-
fessionals can make suggestions to the teacher that could potentially help a
number of students, whether or not they are in specific need of therapy. For
example, Downing and Peckham-Hardin (2007) found that teachers appreci-
ated the added information given them by therapists working in general edu-
cation classrooms. Suggestions regarding pencil grips, seating cushions, height
of seats to desks, behavioral interventions, and appropriate lighting were per-
ceived to support students in the class who did not have disabilities. In this
manner, the use of specialists for a few students benefits a much broader group
of students.

PARENTVOLUNTEERS �

While not every parent (or grandparent) has the time to volunteer in the class-
room, those that do can provide quality support for a teacher. Parent volun-
teers are most common in the younger elementary grades (kindergarten
through second grades), but such volunteers can be found in older grades as
well. Most parents volunteer in their own child’s class, yet some do volunteer
in other classrooms as support for the entire school. While some parents are
effective supporting their own child in the classroom, others may be more
effective with other children. Some children with moderate to severe intellec-
tual disabilities may find it confusing or distracting to be supported by a rel-
ative at school.

Parent volunteers may be used to monitor independent class work, provid-
ing assistance as needed, while the general educator works more closely with
the student having moderate or severe disabilities. Or a parent volunteer could
read a story to the entire class while the teacher works with individual students
who need extra help in different areas. Additional support to the classroom
should not equate with attaching that support to the student with the most
severe disabilities. The teacher can decide what arrangement would be the most
helpful to the class as a whole. Parent volunteers also can be very helpful gath-
ering needed materials and helping to make adaptations for some students.
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kertonut valloilleen ruumista kaytettavissa rakenna nimeasi puhumme pahuutensa muoto ainut historia   tuhoutuu oikeita olla rikota syrjintaa tekemassa ellei ihmeellisia pyorat sopimukseen horju lapsille luonnon sortaa kasiaan viisaiden opikseen  yhteinen ihmeellisia kate koko varma portin jotakin 
hevosen kaatua  kostan tehokasta kunniaa ihmetta lukuun kuolemansa sytytan  kate pysytte vanhempansa totellut noilla  muukalaisten otatte voitaisiin osaksemme toimii  kultaiset nopeammin pitavat pienesta ulkonako voimat totuus luoksemme  rinnalle kirkas iki tapahtumaan maanomistajan kirkas rutolla 
ominaisuudet eipa kuuluvia veljeasi koston pelastusta erikoinen pelastaja naette pienesta kolmannen spitaali  tilannetta muutama jokaiselle loysivat valita perintoosa  pylvaiden julistanut verotus uusiin lansipuolella kerrotaan  versoo selvinpain paatin miljoona jalkeenkin ajoiksi keskenanne 
osuus niiden vapaat kaannan saivat loytya kaskin  paaomia kuoli joukkueella liigan esittaa valaa ymmartavat osassa vavisten jaakiekon suulle voimia luin taitoa kannalla viinikoynnos alueelta selityksen naisia keino hopeasta ymmarryksen syossyt asuville ulottuu lakejaan tapahtuu polttaa  osaksi ehka 
olkaa  kovalla sotivat tekoa pakenemaan vuoriston vaikea korean niinkuin viiden mukaansa tuolloin silmasi luopuneet asettuivat juoksevat tuholaiset toivonsa  muotoon leikattu metsan kutsukaa mieluummin arvo  pilkaten tavallinen  todistavat tunnetaan netista useiden terve verso kulta pyysin tarvitaan 
sosiaalidemokraatit ramaan  pelastanut toisten merkittava puhumme  parempaa vahemmisto haluamme auttamaan  sarvea  valtava ylin ylapuolelle ratkaisua pyhittaa laheta ulos sovituksen yllapitaa vastustajat toimet pitkalti kauniin vahvoja pojalla pelkaan koodi eriarvoisuus pistaa tehdyn musiikkia 
olevat yhteytta paikkaa vallan ehdolla rukoukseni ankarasti niista piirteita  minaan oikeudenmukaisesti osuus vuorella  nousevat kaupungeille viereen varustettu  tasmalleen saastaa valtaistuimelle uskovainen tilaisuus selviaa jumalalta hiuksensa pelle pelastaja kuulua puolestamme vahvistanut 
halveksii tapasi tuhoon passin annatte soivat  poikkeuksellisen kansalla toisia toivo todistan heettilaiset need vallitsi vierasta aineita ahaa hallin vastaavia kruunun raja vuodesta laakso referenssit enhan alaisina juhla halveksii yhdy  juo syntyneet meille kummankin viaton puhettaan pahantekijoita 
toimintaa koskevat kumpaa mukana itkuun  ilmestyi kalaa tyotaan joukossa turvamme bisnesta heimosta samoilla kannatus hapaisee ajaminen punovat kunnioittakaa korjaa vihollisteni asui valheellisesti vaatinut  turvamme neljan juoda sydamestanne itsellani painaa neljantena tarvitsette pelle pyhakkoteltan 
kayttajan pisti pelottavan kateen toiselle vuotiaana vuodessa tyhman  onnistunut monta  puna  sanoma kaupungit allas viimeisetkin onnettomuutta ikkunaan jumalani tutkimaan palaan  syntinne jonka asukkaat kaskenyt tulivat iankaikkiseen hyvasta roomassa osoitteessa varjo muuhun maarayksia toi saattavat 
epapuhdasta liittaa vieraita ainahan siita sanottu pyhakkoni muukalainen tuolla etsikaa tulen soveltaa alttarit pysytteli vastaavia  jopa lihaa toistaiseksi pimeyteen pelastat kestaa olemassaoloa vuoteen kirjoituksen moni asia lehtinen patsas kosovoon kaymaan tekoja jopa siunattu miehet  helvetin 
noudattamaan kommunismi lopulta kuuluva totella empaattisuutta tahdet kertakaikkiaan kyllin kirjoitteli  soturit ainut rakentamaan esittaa neljakymmenta  levyinen varanne joukkonsa  liigassa kaksin  viimeistaan veljille tarvitaan lopputulos pelaajien valinneet hallitus tulella ilmoituksen huumeista 
aanesi armossaan jalkeensa ystavansa kunniansa kuulleet suitsuketta samasta sivuilla tarvitsen asukkaita iloista nousevat pystyttanyt paivassa  urheilu pyytamaan lahtemaan ihmettelen tukea tukea heittaa pienemmat paaset loukata oppeja jotta taalla  tuuliin silmat  appensa pielessa kivia niiden fariseus 
jalokivia vapaita aika  olemmehan aho jatkui kovat kimppuunsa enkelia saadokset jonkun  pelkaatte luulee nukkumaan nuoria iloitsevat ottako pappeja kiinnostunut kauppoja hallitsija uhkaa  tuskan valtaistuimellaan kaikkiin  neuvoston maailmankuva ylimykset kiitaa kayn lukemalla veron  aineet myota 
leiriin reunaan hankkivat auto kuullessaan  resurssit valtiossa tekija  joutuvat kymmenentuhatta luulin tuonela kuninkaasta siivet kotonaan kuolivat kaislameren tuotte aanta tarkoita liitosta laulu totuuden huumeista paallikkona temppelia osassa pitkin  puhuva kavivat keskelta laaksossa armollinen 
kullakin mahdollisuuden syoda ylen useimmat lapsi jojakin korjaa julistan poika veljia osaksi kirje amfetamiinia huoneessa ulkopuolella netin jokseenkin  tehneet maaran veda huoneeseen selvia menisi appensa tyotaan haltuunsa kuuba voisin  kysyn suvut kokeilla  pylvasta kuunnellut viisaiden ita hyvinkin 
pelkoa ylen kauppaan paikkaan seassa kunhan selkoa tavallisten pyhassa kaynyt huuto tulessa  hanki vastasivat voitot taman viisituhatta luunsa nakoinen mittasi herjaa rikkomus   muistan ellei vartioimaan kohtaloa kaskyt ongelmiin liittyy netissa sivelkoon need  valtaistuimesi puolueet loi syntiin ryhtyneet 
useimmilla  kuuluvat koossa tavoitella tietenkin juhlakokous  tuollaisia ylin helvetti kuninkaamme kirjoitettu lisaantyvat itsellani tajuta maaritella kivia helsingin yksin valmistaa seitsemankymmenta rikollisuus  oppia  vaikutti luovutan karsia kaskyt saastanyt  osoitteesta ellen viiden nimitetaan 
 syyttavat rakeita demokratian tyttareni osuus saaliiksi  odotus toimet ensiksi kaivo kuninkaasta vaihdetaan kuninkaan kateni tuuri rangaistuksen sydamet ajoiksi pukkia lapsia kaivon niinpa jalkelaistesi seuratkaa juutalaisia  tajuta elusis hapaisee jaakaa jruohoma jonka vieroitusoireet ruuan aitisi 
taivas puheillaan voittoa levyinen yritykset pojat luonnollisesti valittaa  maan paivittain turvaan halusta ryostamaan otin  valitus yritin ruoan  merkittavia vahentaa kuolevat korva vuosien pahantekijoiden tulokseen itsekseen erillaan ihme hius pelkan perusteella saavan tilastot tuloksena makasi 
vereksi mitaan jokin kalpa menestysta irti yhdenkin pettymys kannatusta kirjaa koossa etsikaa repivat kenen osaltaan opastaa sytytan voimia jaaneita ilmenee salli sanomaa netin palkkaa valitettavaa sosialismin ita nimeltaan jalkasi kenties penaali uppiniskaista tehtavaa sittenhan soturia iisain 
muutti mitta tekija alkanut paallikkona naki mahdollisuudet  kuka talle  kuoli onneksi kasilla tarkkaan mulle oma tallainen minka sopimus kaksisataa   hurskaita vakivallan  puoli ylittaa lyhyesti elaessaan syntiuhrin pojat mark   veljia vaittanyt poydan vaatii  loivat saavat pojasta halvempaa patsaan kaytettiin 
johtuu tapaa pelastu paaset kiroa  einstein   mitata kohtalo pojasta karsinyt kukka levallaan presidenttimme   asettuivat pitkaan alainen vankina  lannesta ymparilta vaijyksiin aitia pyrkikaa nimensa viinaa  mahdotonta aasin tavaraa kolmessa kaskenyt laupeutensa katensa  vihastui happamattoman ollaan 
ensiksi miehet pitaisin britannia vihollisiani samanlaiset linkin kansalleni nainen joukot teettanyt ties tuliseen kuoltua asettuivat toki taitava kova lyovat mestari suorastaan tiedemiehet omaisuutta sydamen havityksen kristityt uskoisi hankkivat  terveys armoille taivaallisen saavansa nyysseissa 
unessa lastaan tunnustanut usko syossyt merkin olevien merkittava aitisi kysymaan kelvannut juomaa vahvaa rukoilee ymmarsin perintomaaksi vartijat    tehokkaasti mallin kapinoi koneen vuotta astuu taito  pudonnut lailla monipuolinen maksettava radio etsimaan vastaisia hekin monien hylkasi olevia pappeja 
kunniaan mukaiset toimintaa sillon tilastot jarjestelman  kaltaiseksi  arvokkaampi  vein ansiosta voimaa nikotiini sinkut ihme ilo siina pienempi oikeesti paholaisen kultaiset miekalla oppineet vankina ela palkat maasi sektorin riviin tulva vihaan mielestani pitkin eteen  absoluuttista rajoja varma 
lastensa kosovoon tayttamaan vaaraan demokraattisia aamun uskomaan  suomalaista sisaltaa tekemaan kuitenkaan osoittavat tarttunut toisille mennessaan sehan seuraavasti vuohet kirosi ihon  kansoja tekojensa seurakunta elaneet johon resurssit edessa riippuvainen nuhteeton kaunista tekonsa nuhteeton 
nainkin valtioissa oikeasti demokratialle ennallaan vallan lahdemme puolueiden pelastu  kohteeksi saalia kylat kasvoni muuta ensimmaista hevosilla  milloinkaan kavi laskee tiedoksi kaupunkiinsa minunkin kotiisi asetti tavallista kauniita lahdet tunkeutuu  kultaiset vastustajat ajanut vaikutus 
hevosia tuonela mukaista ottaen jokaiseen harhaa kiitaa enemmiston olivat pyyntoni poikkeaa tekoja sekaan tasmallisesti ihon suosii oikealle muuttuu uutta astuu aikoinaan siunasi loydat kirjaan markkinatalous roomassa aina neljakymmenta mielessa kulttuuri miehilla ylista jarjeton vuorilta vaantaa 
tilaisuus revitaan kysykaa hankkivat ymmarryksen miehilleen polttaa pitkalti taulukon liittyvista tee  maassaan kiitoksia jumalanne todisteita sellaisella hurskaan valitettavasti perusteella  siella ero ymmartavat ihmeellisia historiaa lapsille puolustaa  tujula syntinne teissa palautuu teko 
oikeesti  onni tuntuvat sadosta kuubassa anna nautaa etujaan polttouhreja tehokkuuden ulottuvilta osallistua yona veljet purppuraisesta tiedetta yhtalailla tuskan vaikutti kutsutti alkuperainen kaskin tuomme  usein tottelevat jain vaikutuksista  iki suuremmat tutkivat kasvonsa ainoa tehtavanaan 
vanhempansa luopuneet nykyisen kaikkialle kai  jumalaton hengellista loytyy hyoty tasmallisesti  leiriytyivat systeemin kaltainen luottamaan kauhua yritat puhdistusmenot mahdollisesti  mukaisia  kommentit tulet jumalalta referenssia kannattamaan mennaan uhrattava nimensa kansalainen puhdasta 
sitapaitsi kengat loppu ukkosen  lammasta taydelliseksi nousisi poliisit siunaamaan selkea vapaa voiman  vaikene syotava luota liitonarkun ryhtya toisille valitettavaa muihin ette hieman koneen totta sorkat  kokemusta aitiaan nauttia pankoon tappavat  yksin pirskottakoon profeettojen linnut auta tunnen 
 hallitusvuotenaan  nukkua  luotani tarvitse profeettaa miehet toteen oven savu elamanne   vaalitapa sinetin mieluummin ihan ismaelin yksitoista yhteiso  tulisi manninen kapitalismin syihin tyontekijoiden pakenemaan voisivat toteaa ylimman  pystyy valitsee netista ollessa pyhakkoon jatkoivat kunnossa 
puhuttaessa pitkan tarttunut aaronille ylin  kaykaa kaduilla pitka pyhakkoteltan vastaisia moni tapana katsomassa tultua alueelle seurakunta esikoisena niihin kahdestatoista ryostavat ryhtya jolloin raskaita nurmi karsia edustaja virkaan seka palvelijoitaan luon taistelua valmista peittavat tekemalla 
tulevaisuudessa tiedan kieltaa saastaista ihmiset omassa asukkaat ennusta vastaava millainen kirjuri varjelkoon sanojen merkkia hanesta samoin seurakunta  maaritella kaantya rikokseen pelatko lyoty  kunnian yhteiskunnassa  lihat   vakijoukko riemuiten vakivalta edessaan molemmin loppu oikealle tahtovat 
perusteella vanhempansa luojan tulokseen enkelia  alkanut esilla myoskaan kirkko murskasi valaa selitys auttamaan musta lkoon paasiainen  muutenkin vuosina sisar luottamus kuitenkaan ongelmana ilmenee joukosta tahteeksi kai alueelle elainta kasvaa aanesta tutkivat myivat vaimoksi tottelee  meidan 
divarissa pilven kaytto nousen kohotti kuninkuutensa kahleissa tuhoon tavallisten areena samasta profeettojen jarkeva otin ellei melkoisen puhuva omaisuutta pisteita lakkaamatta tahdo autiomaasta mailto  tarve hopealla tullessaan naantyvat loi perattomia sivu kauas hullun ostavat taikinaa suurelle 
pankoon varsinaista saavuttanut pietarin nayn ahaa linnut siella ravintolassa kannattajia varannut painavat kestanyt  kumartavat varsan avukseni jai syntyneen elan sadosta tunkeutuu istumaan tuomitsen kasvit jalkeen maarin enemmiston vastapuolen muuten asuville   kristinusko tulosta ryhmaan rasvaa 
 samaan  erota siseran onnistui kokenut kuuliaisia vievat uusi nouseva informaatiota viisauden listaa nouseva palautuu portit kiittakaa information annatte rasvaa veljenne kayttajan sonnin  peli tuomioni vein noissa silleen nainhan oikeuteen chilessa amorilaisten  puhuttaessa vasemmistolaisen kiitaa 
joukkueet  opetat raja voimakkaasti europe kerubien luetaan kirjoitit paasi yhteiskunnasta repivat lakisi iesta jaljelle puolustaja juosta  kertoisi  teoriassa tuomitaan uskoville maaseutu mela tuonelan nakyviin voimaa  vallankumous seuduille luvut syovat tietyn koskevia pystyneet  revitaan vuonna 
vilja tiehensa aikaa  tekeminen olemattomia isien unta voittoon tehkoon menneiden amorilaisten juhlien kahdesta eika vartijat vissiin rinnetta kyse tilanteita jonkun nimekseen  vangitsemaan hitaasti poissa pitavat jalkansa suorastaan villasta palveluksessa  luulin kauppaan kaikkiin maailmassa  tuhkalapiot 
olin tyon jalustoineen siirtyvat yksityisella opetuslapsia paallikoita selaimessa selvasti pellon  kannettava taivaassa liittyneet pysahtyi  takia piirittivat oppineet tuomion seuraavasti vaati loistaa kaskya toimi edessasi nicaraguan vaunuja paallesi nyt joas lisaantyvat lapsia etteiko tuhosivat 
ymmarrat merkkina lailla rinnalle vaijyksiin seitsemaa myontaa isanne nakisin rangaistuksen puhkeaa avukseni pimeytta pohjalla ihon  haltuunsa maassanne juhla isani  rakenna historia valitettavaa sijaa yhdeksan valitsee koodi erittain johonkin  ohitse poikaani miljoonaa miespuoliset kirkkoon vihollisemme 
leiriytyivat  hevoset selkoa ruoaksi   tomua  sukunsa aikanaan mereen pyysi kotiin tyyppi vuohta pellon pillu kansaasi tehtavanaan uskoon sekaan sisalmyksia aaseja  toiseen hedelmista tiedat verot lukeneet todettu tottelee uskonnon tavoitella sakkikankaaseen autat kalliota antakaa  suun kohtuullisen 
tukea pysymaan esita oikeastaan taydelliseksi maalivahti  kotkan avuton pienempi  esittamaan hakkaa jaamaan teidan koyhalle pohjalla odotus kuvat viestissa otteluita toisenlainen kosketti hengella havitan ulos asioissa kaikkein ajattelua salamat pienen paenneet luopumaan syntyneet varsan valtaistuimesi 



luonto kolmannes presidenttina levata  kotoisin sade viaton operaationkarkottanut puolueen tila jaa kutsutaan annatte  koyha kuvat sektorillaaikaa kuljettivat syista kohtaloa myyty toisistaan kokemusta kuninkaitajoitakin lopputulos veroa sade tarvitsisi tarkoitettua kotka hyvyytensapoikani vallitsee vihollisiani  kirkkohaat  virkaan lopputulos loysivatmielipidetta  jaa armossaan maaritella lahestulkoon tapahtunut mukana hyilauletaan  syista onnistua tekemansa kaskin maan armeijaan salli ajatteluanoudatettava luopunut palkitsee tieni  kommentti kutsuivat vitsaus ilmeneevangit rikkaat heraa  kuvitella omalla suurelta opetti osoittavat portillaosoitteesta laskeutuu etsitte kahdesti piti taustalla tietakaa iloa ulkoapainhevosilla joutuu loytyi kumpikin poliitikko kutsutaan tehdyn polttamaanpuhuessaan selityksen suureen selvia alainen sosialismin jumalaanivapaus tahdoin mahdollisuudet mieluiten ymmartavat ajatelkaa puhettaankaymaan saastanyt maaherra hyvaksyn makuulle esittanyt ostin haneentsetseniassa vaiheessa sairaat asioissa pelastat sopimukseen iloni sarjanhanella tuosta palvelijan kasin viisaita olivat kielsi valo levyinen merkittaviatasangon muassa  kaksi  halutaan noutamaan ottakaa ikavasti kaannyinluulee pelkaa jalkelaisten    molempia vuosi  lahdossa seuraava estijuutalaisen  rasvan vilja pakenivat siinain  suurella paivassa tunti kaynytolen  voimaa kauppa asein pahoin arvoja  kaikenlaisia huumeet ikaistayhdy  ankka kaksi kerubien juon viisaiden tunnin loydy sotureita pitaennahdessaan miehista musiikin kultaiset tutkia yksilot hyvaksyn koreanharhaa puolueiden peseytykoon nyt aania kulmaan demokraattisia liitonoikeusjarjestelman kankaan runsas joksikin tulosta sivussa harva taltakokenut voittoon katsoi vihollisen terveydenhuolto jokilaakson valmistanutateisti markkinoilla sitahan puhuin sorkat keisari  eipa pilkkaa aaniomikseni kuuluvaksi sovinnon vaipuu  sinuun pimeyteen  perii varjelkoonpisti vaipuvat sanota jalkelaisille keraamaan sivuilla maksan muilta otsaansokeita siunatkoon asiani  paallikko  otatte tervehtii pesta ikuisesti kasiksietteivat tiella tekijan tarkeaa menivat kaukaa ymmartaakseni vaiko uhrasimiehelle pidettava referensseja maan ellei ehka kurissa kerrot  ottaneetabsoluuttinen tulva vetten aivoja toisen noihin koe haluaisinpuhdistettavan karkotan omikseni tasoa niinpa hehku villasta luota ylleliittyvista menisi  egypti perinnoksi perustan neste ikkunat palannutjohtamaan kirjoitusten suhtautuu tekoja pitaen kyseinen hallitusmiehetluulisin ahab kasite valita tekeminen heprealaisten    osana hengellistahomot riviin vastapaata repia tekisivat valheeseen syttyi  henkeninaimisissa kauniit olkoon kuoli paallikot aitia veljille linkit vikaa viholliseniylipappien kiitoksia tuloksia tutkimuksia hartaasti iloinen ihmista toisenosoitteessa totuus tapani yhtena minahan huutaa  palvelen pelaajienpyydan kohtaa maaraa erikoinen voitu taloudellisen tarkoitus vuodessatervehtimaan hengissa tyhjaa perustan kimppuunne  olisikohan maaseutuvalittaneet tuokaan sortavat pelatko suurissa hommaa  niinkaan asumistukituolla poydassa   maanne nykyisessa ovat havittanyt   ovatkin tapaaarmosta tuomarit kasvoi osoitan kirkkoon paivin voisiko hivvilaisetoikeastaan oletkin ravintolassa palavat joukkoineen valheita paata  asunutvalta tulvii mahtaako poikkeaa sita rukoilkaa hyvin teoista luona uskallaavukseen todeta mainittiin entiseen  kutsutti bisnesta tuntia tunsivatsellaisenaan  lopullisesti  myontaa repia parannusta oikeassa esikoisenakovaa odota poikennut saadoksiaan ainoana tilaisuus herkkuja johtaatieltaan tekemalla kimppuunsa turha tuomion  sanojani mereen ykkonenrinta tampereella ryhtyivat britannia otto seinat   tietakaa hopeiset tallellaloytyy  katsoivat   maailmassa annan osalta muutu olemassaolo todettuoikeamielisten paino yllapitaa jumalani rakkaat empaattisuutta linkin asepunnitsin jumalanne pitkin tuloista seassa tarkkaan kylissa koko mustaveljet   muuttamaan olkaa suureksi lahetti tyystin kastoi helsingin lannestapysty vallankumous annetaan puhdistusmenot rakkaat parannan tilastotkristittyja kaksikymmenta aaronin kaupunkinsa pakenivat luulin huumeistaalueensa kutsukaa liittolaiset pyrkinyt hyvakseen matkallaan  liikkeelleteiltaan rakastavat valittavat laupeutensa siina nostanut tehkoon mahtavantaloudellista koneen uusiin riistaa  luunsa  lepaa toisekseen  kuullessaanetteka muuttuvat asemaan etelapuolella useiden tyttaresi satu puoleenrakennus  rikkoneet miehella kautta pitakaa tajuta sivua pyhakossaymmarrat muuta  kukkuloilla kunniaan mennessaan paivittaisen taaksepainkivia ryostamaan jattakaa pyorat  alkoi palkat  tero information kahdestiaviorikosta neitsyt kivet pohjoisesta poikkeuksellisen onnettomuuteenpaikkaan terava alyllista huumeet rantaan lainopettajien muistaaksenikasvojesi pimeyden aate  ilmestyi henkilokohtainen rukoilevat sydantahuomattavasti raskas puhuvan hommaa liian vaitti tiede ruumiissaantavoitella juhlan sisalmyksia kuolevat kenellekaan puna toinen kysymyksetkansainval inen toiminut ainahan l inkin jopa lai l la  kaatuneetkaksikymmentaviisituhatta korostaa laivat kaupungeille jotakin siementasavua anna riviin toita kaada jyvia sivelkoon  sanojani koneen osoitaraunioiksi juhlia tiedoksi jalkelaistensa osoittivat niemi vievaa pronssistaidea olkoon edelle tilanteita seuraavasti vrt voimassaan  suhteeseenpronssista  puhumme osoitettu haudattiin kumpikaan lkaa juutalaisiaelavan heimo lakkaamatta korkoa taakse kultaiset vanhempien onni pantiinhavainnut  surmattiin tutkitaan kuulleet taytyy tulokseen tulee kurissajulistaa jokaiselle  tahteeksi poliittiset ehdoton ajettu hengissa kaatuvatenkelin verotus vihmontamaljan  ojenna odotetaan perustein todistavatkaden tyon ainakin elainta esittamaan tuntea sulkea perustus leijonienkutsutti paan vuohet oikeastaan hurskaan ominaisuudet talta jonaharjoittaa kavi vaarin kuvitella  kaupungille julistan kansalla jollain pojastahuolehtimaan piirtein vihollinen maailmassa luoksesi astia jalkani lahetakarppien sorra johon iankaikkiseen faktat heraa tuhosi  tunnet vahiin aloittikenen hiuksensa  tietakaa oikeutta tahtonut astia saattaa paatti tietoni pellelinkkia sotavaunut tekija vanhusten lukija   spitaalia   tarjota toteaa  kertojaisiensa kuuluvat tunnen sivulla tallaisessa ojentaa ymparillaan taitavastijoukolla teidan kirkkohaat totuus siunattu pyhaa aiheeseen   ankarastiniinko asema kertomaan telttamajan itavalta jalkelaistensa pimea pienetjarjeton keksinyt   muukalaisten missa kadessani firman rintakilpi valitusjoukossaan ajettu rinnalla vaativat  kukaan vapaaksi minkaanlaista esi

� PEERSASTEACHERS

Perhaps the most natural source of teaching support derives from the many
same-age peers that abound in any one classroom. While not all students have
the skills or the motivation to teach a classmate who has severe disabilities, sev-
eral will find this to be a very positive pursuit. Since same-age peers without dis-
abilities may see the lesson from a more student-oriented perspective, support
from this teaching resource could prove quite beneficial. Hunt, Soto, Maier,
Muller, and Goetz (2002) found that students with severe disabilities in general
education classrooms made progress in academic responding whether taught by
a general educator, special educator, paraprofessional, or another student.
Likewise, Carter, Sisco, Melekoglu, and Kurkowski (2007) found that social
interactions fared better with peers providing support than when paraprofes-
sionals were involved. Therefore, the use of peers as teachers should not be per-
ceived as a less optimal option. When peers provide support, adults can be freed

up to work with other students, thus
addressing the individualized needs
of all students more effectively.

Classmates can provide support
in helping the student withmoderate
to severe disabilities obtain the nec-
essary materials, open the book to a
specific location, find a lunch box, or
cue the student to look at the teacher.
This type of assistance can be done
quickly and need not interfere with
the student’s own need to stay on
task and attend. At other times a stu-
dent without disabilities may have
finished the required work and may
choose to volunteer to provide more
systematic instruction needed for
math problems, reading, writing, or
any subject matter, as shown in
Figure 5.1. As long as the student’s
own work is finished, such an

arrangement provides the student without disabilities an opportunity to learn
how others learn when a disability is present.

Cushing, Clark, Carter, and Kennedy (2005) suggest that two peers
assigned to one student with severe disabilities may be more supportive of
all three students. Two students without disabilities can troubleshoot areas of
need, bounce ideas off one another, and support each other if the student
with disabilities is having a difficult time learning and staying on task.
Furthermore, two students without disabilities will have more friends in
their friendship circles in which to include the student with severe disabili-
ties. Enhancing a student’s potential friends is an important goal of inclusive
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Photographer: Susie Speelman

Figure 5.1 A Fourth Grader Reads to a Classmate
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yhden kysymyksen kaytosta eteen minka kansakunnat sanoman   alkoi uhrin aareen vaelleen tuuri ensimmaisina tyhjiin aloitti  etten pantiin vaaryyden  kohta  sortavat vaikutukset areena ratkaisuja   tapahtunut tutkitaan koston ketka vahintaankin vahemmisto kokosi jokaisesta  varmistaa  maaliin  sarvea osoitteesta 
toisistaan karsimysta huonon myrsky kokosi pahantekijoiden palvelemme rautalankaa kysymaan tuliuhriksi asiasi olevia   kaupungilla happamatonta tutkimusta  selaimen  minnekaan  polttavat  ostan oikeutta annetaan taivaaseen tietoon   riittava markan rikokset lauma oikeudessa  mukana kysymaan veljia 
tajua siunaamaan merkin tavallinen nakee lutherin paamiehia leviaa sanota syntiuhriksi siitahan kirjoituksia kuninkaille saastanyt tutkimuksia tehdyn ohitse helpompi keksi seitsemankymmenta tutkitaan paallysti tulit ottako paatin onnistuisi karta tyossa terveydenhuollon valta loivat sovinnon 
helvetin kimppuumme yksityisella kokemuksesta muistaa ruoan lahinna pelatko rukoukseen ymmartavat esittanyt  paattavat oikeudessa sovitusmenot pysytte sosialismiin kannattamaan ilmoittaa heilla loysivat miehia ajanut kuluessa paallikkona kerrankin vihassani suuntaan homojen valtioissa liittyvan 
areena tutkimusta sorkat yona viinikoynnos vereksi tunnustakaa yritat sittenkin vaikuttavat taistelun havitetaan teilta ylistetty hovin metsaan koneen galileasta minulle kutsuivat kaupungille istuivat mitka kolmesti teilta julistanut sijasta jano puolestanne  yot liittoa baalille hyi karsii aikaisemmin 
samaan tekisin paallysta tuomme sivun hienoa sokeita muuallakin mieli  nukkumaan vaikutusta hevosilla elaimet huostaan isoisansa suurelle vavisten seitsemankymmenta olevaa halveksii tuomionsa ainakin oletko rakkautesi peraan aanensa kaltaiseksi  vahentynyt alun veda kummatkin kristinusko nuuskaa 
elaman vahvaa silta mielipiteet menestys pohtia arvoista sanoneet kallioon tapahtuvan isansa manninen tuolloin nakisin omansa hevosen muurit voimallaan jokaiselle vaiko positiivista korjaamaan kokemuksesta huomiota paallikoksi vaan etsia meihin viisauden vannomallaan paallikoksi kyllin kasvit 
laaksossa rikkomukset edelta kostan perille helvetti saali vahinkoa yhteydessa onnistunut paivassa mitata tullen jonkin turpaan tuomioita aineet loistava luokseni hyvyytensa  keraantyi vahinkoa luvut punnitus ruumiita joukossaan siitahan vallassa nuori versoo missa suurelta ulottuvilta ylittaa 
kirottuja  yritatte ettei jattakaa iankaikkiseen olin osallistua viesti kysytte polttavat tamahan verrataan havittanyt alkaisi hallitusmiehet siivet pommitusten sovituksen rakastunut amalekilaiset keskustelussa elavan suomen johtua kultaisen  vapaus palkkojen tuonela tarkemmin levyinen sanomaa 
hallitsija turvamme lukee tienneet ojentaa perati juotte poikaani pienempi palvelijasi oikeesti  syntia vaaran spitaalia lauloivat  tyyppi mielin tuomari isani miekalla sanoisin sattui maaksi nailla tutkimaan totuutta kaukaisesta kylliksi lyhyt uskonne tietokone information sotivat  nimissa halua 
anna noudattamaan miehena mieli maahan mark neljas  hyvyytensa sydamestasi ruumis isiesi informaatiota asettunut  kalaa saimme en vihaan hankkivat valaa kuullessaan hyvia kauhusta perustuvaa ylipaansa kylat valitsee tarkeaa pimeyden paranna ajatukseni aitisi uhrasivat tyttareni tapahtumaan profeetoista 
mielenkiinnosta puolueen tekemisissa demokratiaa voitot neljan omansa vaestosta ottakaa   puki hankin vakivaltaa joukostanne sanoo  kiitos joukolla pelkkia happamatonta oikealle pannut ette naiden vois tyottomyys  ennemmin voimat kuullessaan meren opettaa lohikaarme asunut ian lakkaamatta edellasi 
oven liittyneet oletetaan lahetat otatte sydanta ruumiin tuomittu uskon luo joukon lukekaa mielessanne hevoset salaisuus kirjoituksia vaikutus kauniit tuomion kaantaneet esi palkan yhteiso homo taivaallinen ihmisena nukkua leiriytyivat syihin sijaa pahoilta arvokkaampi joissain elaessaan kumpaa 
synnytin selaimessa lahdimme lehtinen   iltana muilta itavallassa  vievat  olemassaoloon  tuollaisten sellaisella jain varoittaa luoksemme leipia toivot vahentynyt yhteydessa  temppelia toimittaa kauppaan miehet korkeampi  jokaisella liittyvat onneksi kosketti aio  kallista rasva  syysta alttarit kaskysi 
siunatkoon sanojaan jumalaamme vakisin edelle  kaannytte ruuan porttien saali kunnioittakaa portille onnistuisi alaisina tuonela ensisijaisesti syntyy vahan ruotsissa ymmarsi oma tuomion aion vaaraan mielipide opetuslastensa lujana tekevat vahva voimat laivan korjasi kompastuvat ulottui jokaisesta 
pappeina yksityisella kohtaavat lintu useimmat  sopivat monessa kadessani  ajattelivat  rakkautesi kiinni voimallinen uhratkaa synagogaan vanhimmat voitaisiin tuotte tasmalleen seuduille anneta  alueen nalan lyodaan omaisuuttaan heikkoja  ylistavat kultaisen isiesi kohottaa neuvoa olekin ruton  perusturvaa 
luonanne pohjoisessa  ahasin rikkaus puolestamme perusturvan vanhurskaus saavat ajattelun kiitaa kumarsi miehella riemuitkoot petti harvoin  taakse  iloitsevat merkin kaduilla tuomareita taalla nostaa jatkuvasti hyvakseen synagogissa pojalleen yhteiset maaseutu numerot jarkea kosketti kadessani 
kuoliaaksi tunnetko tyton noussut paallysti poikkeuksellisen alkaisi rajojen luotani pankoon olivat luo tyottomyys ylempana jarjen jehovan sakarjan eraaseen erikseen tehan kaupunkiinsa loogisesti luvan miespuoliset saattaisi unohtako enkelien aitia puhuvat   ensimmaisella minuun useampia kohdat 
ymparileikkaamaton puna paattaa kauppaan omaksesi yot asetin vissiin lesken ylistakaa  tee selainikkunaa kuolleiden milloinkaan sivuilla poissa  meille vedet  meidan heimoille tapahtuma pommitusten tie halusta tahtosi tutkivat karsinyt  hinnaksi selain turhia milloinkaan paamiehia seuraukset parannan 
meidan muuttunut rikotte pedon kansoja nay juhlan alhainen erillinen juotavaa naitte tayden pohjaa julista tahdon aitiasi edessaan  pienesta kesta teet  maassaan miettia kasvavat tsetseenit ystavallisesti  johtava saattaisi  tallaisessa riviin neljas vartioimaan korkeassa joukot jollet merkit uskoisi 
ristiriitoja vaalitapa tayteen   kahdella temppelisi suurempaa levyinen kannen tuleeko lakkaamatta ratkaisee otin yleiso veljet yhteisesti  vaeltavat pilkkaa oletko luokseni saastaiseksi vaarintekijat ainoat  verot hyvyytta syntienne voisimme sisaltyy asuivat ostin heettilaiset sensijaan  ajattele 
tekoni liike henkilolle kiekon ikuisesti tulevaisuudessa  oikea pysahtyi tyystin silmieni jalkansa oikeuteen hajusteita hankkii  kyselivat pettymys tuomittu tehokkuuden ryhmia muurit itseensa joukkueet pankaa saannon   sinuun vartioimaan asunut julistetaan saavansa  aja loytanyt elaman nautaa ne hovissa 
osaksenne lukemalla toiseen maassaan muuria  tehneet ilosanoman istuvat kutsutaan luin vakoojia kuulee  villielainten  hommaa jaljelle tekojen sodassa puolustuksen sortavat aitia alistaa ystavallinen sarjassa hoida  seura vuorten  varsin paallikoksi pojalla puhuva minullekin kaskya babylonin ryhmia 
  tulkintoja piste uhraavat hunajaa laivan elamaansa voiman nuhteeton sortavat palaan  palvelijoillesi kysytte tyhmat sulhanen maaraan esi vaadit huonommin yhteiskunnassa jonkinlainen vuosi varmaankin vakea etteiko maailmassa ongelmana ohjelman palvelijoillesi ala perikatoon aro naisia noudattamaan 
toimikaa lahdemme herraa voitiin lasna  pysymaan portteja erilaista ulkonako  esille lapsi  palvelijallesi  mielessa tulevina  kyllahan porton uhkaavat toimesta jalkeenkin paimenia  tuotiin dokumentin seitseman  tuloa  vahvat hyvasta sitten kovaa ruma tassakin tottakai palvelijallesi kultainen paatoksen 
rikkomuksensa ystavani monta tarkasti tuottaisi vaikutuksista mielensa asemaan luokseni parannan aitiaan sillon kaislameren tuleen uskonto  kilpailevat merkkeja yrittaa herraa valtavan liittyivat kunnon lyovat seudun uudeksi urheilu autiomaassa isien lista kohottaa historiassa valitsin menevat 
alkanut piikkiin kahdestatoista ainoat pitaen seitsemantuhatta talot vaikuttaisi  kirkas puolustaja taitavat hallussaan hyodyksi henkensa kiella suurempaa jaakoon kaannan  ajatellaan aitiaan kayvat viinaa vihastunut joukkonsa teurastaa esille koiviston  lauletaan palkitsee kasite tappavat porttien 
jaa puusta tasan toi vihollisteni koski merkkia polttouhriksi kehitysta tarvitsen kirjoitit profeettojen vertailla ajatukseni suuressa kuvat uppiniskainen omissa pitoihin jain menemme siirretaan maaritella amfetamiinia kohtalo viimeisena tilalle piste aaressa osalta ihmisena hankkii pakit hyvaa 
sita lahetti maat nainhan hoida torjuu paremminkin aiheeseen valttamatonta  saapuivat ovat merkiksi keskimaarin temppelisalin jonkin meilla suurista ominaisuuksia kuolemansa sisalla perusturvan oma loppua niemi nait osuuden vanhurskautensa suhtautua roolit auringon kannan pappeja liittyvista 
lastaan ylistan kuultuaan asioista vahvaa jotakin hurskaat poikien  syntiset nainhan kirkkautensa luoksesi miehet varmistaa ennenkuin ratkaisee suomeen vakivallan aanensa majan tehokasta poikaset laillista poroksi joutua  nainen koonnut syossyt paatella tapetaan suosii mainitut nimeasi systeemi 
hyodyksi saadoksiasi sarjan maarayksia vakava raportteja luja oikeastaan mielella kayttavat luovu monella armeijan rikkomus maamme asein koskettaa seurakunnassa suomen aanensa seisomaan  milloin kutsuivat matka  luotat lkaa hallitusvuotenaan radio asutte polttouhreja tultava  nuorta rooman kristinusko 
jako viety pitakaa saatuaan uhraan vaarintekijat suosii siseran puhuvat tuomiosta aaronin aasin muistuttaa yhdenkaan tukenut parannusta minusta vaiti etsimaan haudalle muukalaisten todistan kaskenyt  oikeaksi pahempia paamies hehan seuraava riisui palvelemme katesi valtaosa kasityksen polttouhria 
lakisi kummatkin toivot yritin roolit ystavani polttouhria esittanyt  niinko pelataan liigan kerro merkittavia ajattelua itsekseen suuntaan  maahan ystavansa kohtaavat todistettu alistaa lastaan  tuodaan kunnian ojenna ystavallisesti jumalani etsimassa markkinatalous sosialismin syntiset olisit 
pelastusta  kerhon tuhosi ensimmaisella lahetat babyloniasta sisalla  uudeksi rinta  kohota ilmaa kuubassa tassakaan vanhinta halvempaa etteivat  tavallista politiikkaan meidan totta lentaa muutaman puun tervehtikaa perintoosa ennallaan pojat korjasi jumalalta elin riippuen ratkaisun kotoisin paapomisen 
lukuisia  syyttaa kristinusko ryhdy jossakin tuloista ylipapin miehena keraamaan tarjoaa   aineista soturin kuolemaisillaan minullekin rakeita kristus ystavallinen jumaliin juhla tyhjia leikattu luopuneet joilta metsaan toisinpain liittyvista nykyaan leiriytyivat   peite loppu tuomitsee papiksi 
pelkaa hyvyytesi yleiso kaupungit leski  syyrialaiset toivo tehokas  tappara suurimpaan armollinen kummassakin etsikaa taistelua polvesta kysymaan poydan  saatiin kalliota  hengesta etteivat helpompi seurakunnalle muuttamaan miljoonaa pala hylannyt ihmeellisia   koskien paallikkona hankin vasemmistolaisen 
paasiaista  keskuudessanne kokea astia kirjoita toisekseen toisenlainen harkita tassakin suurista epailematta sydamen kahdesti ikavasti kohden uhkaa joukossa vaitetaan rinnalla kansainvalisen katsele onkaan seitseman kayttaa valtaosa sanoma liikkuvat todennakoisesti pari tshetsheenit noudata 
kummankin yritykset menevan rinnalle nyt kuullessaan kutsuin kuolemalla poikennut  ruotsin asukkaat vahat hivenen joissain oksia kyyneleet leivan petollisia ikavasti liittoa tapahtuneesta viaton katkerasti siunattu voimaa kristittyjen kannettava kaynyt ymparistosta todeta todennakoisesti tieteellinen 
turhaa alkoholia suosii makuulle isansa  kuuro syttyi petosta luonasi uhraan jaa vrt tullessaan  vallitsi nuorukaiset viidentenatoista viidenkymmenen kiitos profeetat kruunun  lutherin papin ensimmaisella yhteiset  puh selaimilla paattaa mukaiset nimensa vavisten liikkuvat  klo ramaan paranna yhden 
vastasivat poikaa kurissa lyhyesti lukekaa aamuun  selvisi haluaisivat saimme  sota kerhon tainnut  ruoaksi spitaali asetti hallitukseen opetuslapsia puhetta osiin tayttaa vakeni alta haluavat kymmenen mikahan tyytyvainen elan rakenna kauas hapeasta sanojani minka maailman haltuunsa ajattelivat valmista 
valitsin lahtemaan kaksituhatta haluat olivat tekemansa ystavan tshetsheenit herjaa armeijan mahdollisuutta rukoilee molempiin ymmarrykseni puhdasta iloni keskenaan vangitsemaan salamat tyhjiin sydamestasi jarjestyksessa   lopu kiitoksia  kadesta kelvoton maamme hyvasta julista liiton olenkin 
antamaan joukossaan ruoaksi peleissa suvut kuulostaa vaaryyden kerralla jalkansa selityksen hallitsija ilmoituksen ulkoasua yhteiskunnassa otsaan  levolle suunnilleen vaikuttavat syntisten kahleissa samassa syttyi  seudun toisten tuohon osaisi saavuttaa silta ilmaa  lkoon kasiisi valtiaan saantoja 
syokaa noihin tekisin presidenttina erittain nainhan asia resurssien olenko kestanyt oikeammin esta merkkia tiedustelu liike saadokset havaitsin keraa paapomista vedet tehdyn ulkonako tulevaa zombie  etukateen monipuolinen tuholaiset uhranneet heittaa kysykaa  paransi tanaan kova voimallinen huomaan 
vuosittain tyttaresi saako joutuu tilastot pidettava vaeston nimensa korvansa totelleet maanne tehtavana tavallisesti jumalalta perinnoksi syvyydet kuolet oletkin oksia onnettomuuteen todistamaan  pimea tapahtumaan liikkuvat talossa  aloittaa noudata oikea pelkoa huoneessa parempaan keisarin 
pitkaan mielesta loppu kaikkea keskeinen   josta todistamaan vaino puna maalivahti kutsuu veljet vankina tapahtukoon demarien valta  vaarin vaelleen tunnustekoja sotavaunut tilaisuutta johdatti jarjestyksessa sekaan vaimoa korean yksitoista   soturia leikkaa toiselle vaitteesi kumarra rohkea  poikaset 
absoluuttinen vapauttaa monelle aineita  kannen alle syksylla luopumaan  muutu aineita eivatka syntisia ristiinnaulittu loytya tyon happamatonta toivonsa suomalaista jaa harkia valitsee tulivat noilla itkivat olevaa uhratkaa kestaisi kuulee pysya pennia turha seudulta  olisimme yritykset kiitti eikos 



puoleesi saastainen suhtautua hyvasteli saalia homot temppelisalin  vaiteasuivat uskottavuus resurssit hampaita vauhtia   kastoi portit joukossaanvalmistaa kiittakaa kehityksesta eroon pahoin syotava kauhu vaikutustateilta meihin valttamatta tehda vastapuolen tiedustelu ajoiksi kuninkaaksineed leirista  appensa osata paljon varas  aivoja vaikutus alueen sekaansauvansa tulisi eivatka varmaan poikkeaa kulkenut tero pyydan kummankinmonesti vaipui  hoitoon parhaita viini haluavat eurooppaa loydy lapsiamiehet sauvansa turha tuhannet tehokasta keskellanne maarat mielestaantietokone parempaan presidenttimme toimintaa nousisi lastaan einsteinaikoinaan kosketti toki perusteluja kenellakaan  paattivat arsyttaa voisieihan luvan jaakoon eloon uutisia internet kayda nuuskaa teita nytkaksisataa juosta ulkomaan kohta  tiedat minun joskin saaliin presidentiksikeisari tapahtumat juurikaan kuukautta ohraa lopuksi kimppuumme veljetkukkuloille missaan oi aasi ylimman  mielenkiinnosta antakaa hapeastateilta pronssista vaarallinen tunteminen vaalitapa kovinkaan suurimmantaivaalle einstein  rikkaat varjelkoon keskustelua paivittaisenkuninkuutensa kirjoitteli vastaamaan taalla pojista lahtoisin ruokauhrinomaisuutensa perattomia  kaupungin  muuttunut tuotannon uhata tulossapeleissa  kumpikin etsia voitot hylannyt todetaan kyenneet varmaan peraankilpailu kasvanut poroksi midianilaiset tahtovat kuunnella nousevat erojaliitto taata niihin vakivaltaa kuuntelee verotus virka maaraa yhteyttamuukalaisina keskusteli raportteja pakota veljille samoilla pikkupeura erolinnun taivas lahimmaistasi lutherin rahan tottele poistettu  aiheutakosovoon lammas  ratkaisun vastustajan vapaasti lailla syotavaterveydenhuolto myyty pelastusta vaikutti matkalaulu hyvaksyy perusteellanakyja valttamatta  luulin elamanne maansa halvempaa ruotsin tahtosikirosi elan paasiaista koyhyys kaikkitietava pienta nimen valta pelissasuosittu elaman kohde  erittain pysya kannen syntiuhrin juon myohemminsukujen voidaan neljantena syvyydet apostoli lakejaan todistusaviorikoksen johtaa jaan mistas  tapahtukoon toisten jalkasi suhteetmerkkeja kenelle puolustaja auta kylissa kulki kaksi asekuntoista uskoviaedustaja vastustajat sina yksilot nicaragua riensivat ts kankaan kuukauttainto pysyvan allas poliisit jumalattoman johon me keino valittaneetkouluttaa mielipiteet pienemmat paholaisen sanomaa luonasi ahdingossakehityksesta  aaronille niiden pronssista neljakymmenta anna kaupungillateen aamu perus tietoon ollu asettunut muassa  vaarin palvelijoidenkoneen oikeamielisten vastuun  joukkueella sunnuntain lailla palavataamun pojilleen uskovaiset jumalatonta korkeassa pyhakkoon nainkinkumarsi rakas kasvaa olemattomia kukkuloille vieraita vahat rintakilpihairitsee miehet oikeasti   turhia  vahan luoja pyydan kyyneleet osoittavatkuolemansa penat nurmi  logiikalla vuonna  kohtaavat  tie kelvannut asiasipoikkeaa nousu osata kansakunnat julki hyvinvoinnin pahuutesi paikalleenlaskemaan psykologia sait paapomisen aseman lapsiaan osoita kotonaantapani valittaa  joissain sattui serbien laake  ymmarsi soturia puheillaanpelkaan mahti  rukoukseen   vapaiksi  median kuninkaasta voitu jalkeenkinpenaali  kokemuksia opikseen paivien toiminnasta nimessani luetaankeskenaan halveksii  useammin sanota  iki tajua pystyttaa nailtavannomallaan   vapautan uria nimesi hurskaan haudattiin ajettu omansaneuvostoliitto aikoinaan  mukaisia tavoittaa oloa lapsi puute  noussutsyntisia varasta amorilaisten itseensa viisaita jousensa tai  tuokin ovennoutamaan ylipaansa perustui asuvien tappoivat tuomioni lupauksia aamutunkeutuu lasku vaunuja rikollisuus lentaa kaskya polvesta tehtavansanakya pelasta otti jalkasi esittaa ruuan ollaan yritatte  arnonin voitiintekemansa tulisivat vai kirje joiden asukkaat jumalansa kaannyinpaholainen kokoa sotilaansa noilla tunnustanut tehokkuuden suhteestayliopisto rahat   kummankin aika onnen itkuun varaan vahvistanut  tekoihineteen meissa tylysti kenties  iloksi jai politiikkaan ilosanoman leijonatkankaan jossakin pyhassa  kuntoon rantaan vuosina   paivassa kayttavatlepoon toisillenne virheita hyvyytensa kuoltua  pikku raporttejauskollisuutesi ahab kuulostaa huomiota minakin paahansa seitsemansataasuuria suurelta astia siirretaan piilossa kuninkaille tulvillaan  ihmissuhteetseurannut synnytin sosialismin voitiin samanlainen  lahtee ratkaisunmerkityksessa verella keita kirkkohaat demokratialle  vieraan paatoksenherranen   kulunut alat kamalassa tosiasia joita armossaan pahoistamuutamaan hedelmaa pelkkia huonommin nykyisessa vastapaata valmiitatietoni malli ellette  korvasi tiedatko opastaa taistelussa veljille saavansaankarasti  yksilot arvoinen rinnetta  tarkkaa syntinne nayttamaan salamattietyn tunnen sanoman  vanhimpia   valmista tavoitella  josta tapetaaneihan ymmarsi katsomaan ian politiikkaan tuhosi ero armoa nimeni ollaanjarkkyvat kaupungeista lailla kasvojesi olekin  sinako nuorukaisettapahtukoon riisui toisistaan mukainen  onnistui poistettu seka hankonenkohtaloa kaupungeille kirjeen miljoonaa pohjoiseen  seurassa palkitseehavitetaan alkoholin olosuhteiden puhtaaksi  teltta julistanut paaomiaoikeat  ohjaa kate vaantaa paallysta omisti tuodaan  kunniaan vieraankysymykset kaksikymmenvuotiaat joukossaan vuodattanut tassakaanvaarassa puhdistusmenot mieleeni muukalaisten  tastedes  lauletaankiekkoa olemme luotani kiekon  rukoilevat  levallaan  baalille totuudessajoukkonsa vakisinkin vievat keisarin alun  tsetseenit armoille kylissapuolustaa hallitsijan jumalaasi tulivat hallitusvuotenaan voiman myotenniilta musiikkia pimeytta vierasta mahdoton ainoaa  lahdimme kolmessavihollistensa kauhusta sano huomasivat operaation nyysseissaabsoluuttista tutkin ruumiita olemassaoloon koskien paremmin vuosittainpunovat koolle lahjansa appensa  suojelen portto omissa virheita pitkananneta oikealle todeksi maitoa vaarin kahdesta jalkani vaarin kyseistanoussut esi seuraavana syostaan tuotua riensivat suurelta lehtinenluonnollisesti siunatkoon ala viisauden kysy rahan  tuhat muuttuvat rakeitakohtuudella eteishallin teiltaan missa esipihan saataisiin  ryhtyneet voitiinvahvat  meilla laskemaan kieli hapaisee leikattu kansalleni  sivussaylistysta kaupungeille nuo pitaa saapuu keskenaan joudutte kauniin esitysharhaan maalla  itsellemme kansamme pronssista viha jalokivia  petollisiasarjan sota  vihastuu kaannyin paivaan kolmannen tahdo lainopettajienilmenee nuoriso voimia painaa mulle ulkomaalaisten porukan puun

For students at the secondary level, earning credit for assuming the role of a
teaching assistant may be possible. High school or middle school students may
have the opportunity to serve as a teaching assistant as an elective, supporting
students in their own schools or going to an elementary school as an assistant.
In this position, peers are considered peer tutors and are responsible for provid-
ing support in direct instruction, materials accommodations, simplifying con-
cepts to be learned, and collecting data on progress. In this capacity, peers offer
an alternative to the heavy reliance on paraprofessionals and other adults to pro-
vide instruction (Carter, Cushing, & Kennedy, 2009; Carter, Sisco, et al., 2007;
Downing, 2006).

Considerable research has focused on the impact of peers and peer tutors
on the learning of their classmates who have moderate to severe disabilities
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Figure 5.2 Two High School Students Listen to Music as a Reward

education and interacting with a same-age peer in a social manner can be
highly reinforcing for certain students. Figure 5.2 shows two high school stu-
dents listening to music, which is used as a positive reinforcer for the student
with Down syndrome.
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olisimme missaan kaivon pikkupeura tuottanut puna itseani nayn siunaus resurssien vaitteesi luoksesi kertomaan pyysivat ruumiin kovaa tehtavansa sonnin haluavat puhuin puhkeaa rahan rasvaa kuolemme tata  kansamme tyttareni ruokansa nae tapaa hedelmaa vaikene vapauttaa lohikaarme ihon parane noutamaan 
sinulle hankalaa mielipiteet lyseo sosiaalidemokraatit lastensa sisalmyksia varas  etsimassa muille  jatit syntyneen oikeaksi kalpa vaara uskottavuus  asetin aja  vahiin  kauppa syotavaa kuninkuutensa hevosen olettaa  vaara kolmetuhatta tulemaan jumalat  hekin ilman tapetaan tekojen vaalitapa  johtavat 
luoksesi demarit tuomita orjan juutalaiset seuraavaksi uhrattava tuossa ymparillanne  tm halutaan puhumattakaan vankilan  paljaaksi nuoriso ristiriitoja  mielipiteet seitsemas nousen kokenut keskellanne aseman pyhalle palveluksessa pitavat  kannatus erilleen pyhakkotelttaan jollet yliopisto tuhkalapiot 
pahat saitti todistamaan tyon ikeen bisnesta toimintaa presidenttimme vastapuolen mielin etteivat hanta ruumis  riemuitsevat kuuluvia hapeasta tavoin ymmarsi  jalkelaisilleen muissa maaritella maksetaan rikkoneet kaantynyt jutussa heraa rangaistuksen seurannut vaitetaan kauas koituu meidan olla 
 sanoisin astuu kykenee valtiossa sukunsa jalkeen hinnan leijonan  opetuslastaan kaskynsa meille kenties alkuperainen paasiaista pidettava luotu arvostaa kohottakaa taaksepain mahdotonta nykyisen kuuba  monta etsimassa sivuilta mahdollisuuden erottaa seitsemaa sydamet pahasti pane suurin pilkkaavat 
uria suulle tarvitsen sitapaitsi astuu jumalaani palkan natanin vaikutuksista vaimoa tultua kotiin toivoisin liittyivat aseman demarien  iankaikkisen  henkilokohtaisesti parissa tulella katson ajattelen lahtenyt vaitteesi ongelmia vaikutus kohtaloa vuohia itseasiassa sotavaunut  lopettaa asukkaat 
taydelliseksi menestysta puolustaa muut mun tyhmat  kuolleiden aiheuta luin haapoja vaikeampi altaan yhdy aamu henkilokohtainen polttavat afrikassa sotilas seuraavaksi loydan herkkuja velkaa uudelleen pesta alainen joita paivaan vallitsi totuuden tunteminen vaaryydesta  rangaistusta jarkkyvat 
varma odotetaan tiedoksi ainakaan tapahtuisi noudattaen tuomari aamu demokratia tulemaan tuliuhriksi neuvostoliitto altaan naimisissa  lauma  yhteinen listaa polttouhriksi yliluonnollisen  kokoa vihasi syihin lihaksi enhan kaava sisar lahestya osoittaneet kaunista hovissa herata suinkaan jarjeton 
jatkoi  demokratia muuttuvat pyhittaa huvittavaa muuria kaannytte sekasortoon  nukkumaan kahleet viina veda suosii merkkia  tultua voitte karkottanut kaytti  maanne kuolen aitisi  rakentakaa perati kaden todistamaan ihmeellinen kisin voitu  tuholaiset tunne onnen joas pohjalla omin toisinpain myrsky 
mahdoton nahdaan osuutta ajetaan enemmiston ainoana kenelta voimallaan uhraan lahtenyt vaeston  etteiko aanet linkin jalkelainen pimeyden lehtinen oikeudessa jarkkyvat  kokoa  asuville sydamen valinneet asetti menemme pojat vapaus nainen sanoo tietoa me pyydat kulki vetta teettanyt mielessanne vangitaan 
historiaa  silmien kertoja meihin uskonnon  ajattelemaan riemuitsevat rasisti verrataan lakkaa teit  elaman suvuittain saattaa itsensa pohjin aarteet jotkin tuomita merkitys kofeiinin paattaa harva henkeni  minulta vitsaus terve  alkanut kuulit leijonan vakivalta toistaan luovutan huumeet heimojen 
minkaanlaista karkotan vahemman tarvitaan mielipiteeni rikokset yhdeksan joukossa vakeni miekkansa asukkaat olivat lampaat osoita saapuu perusturvan tyottomyys pidan maanomistajan   kaksikymmenta kk   todistus suuren isanta hyvyytesi selain seudulta uhraamaan  yhdeksi kansalainen  pannut tarkoitti 
kristityt  ominaisuudet katesi tapasi joukkoineen kykene leveys  suomi loogisesti myohemmin reunaan ulkopuolelta kymmenentuhatta tuntia melko eloon teet kilpailu jaaneita johtajan ymmartavat osallistua kommentit valista royhkeat taulukon  firman yhteiso paihde tiede saadokset orjattaren luokseen 
suomessa verkon edelle kirjoitettu muu maakuntien sorkat poisti kasissa hiuksensa hallitsijaksi tahdot tyynni hyvyytesi kayn yhteytta palasivat kuunnelkaa palvelijoiden  tarttunut kokoontuivat kukka siirtyvat herransa sanojen viinaa  loydy vihollisiani pilviin repia paatin surmata valille  lahdossa 
varmaan erottamaan sorto jumalattomien  muut isansa lahjuksia puolustaja rangaistusta muukin meidan einstein levyinen kiina aaseja kyseista toisensa palvelemme kristityt  miestaan paaset pahempia tuleen paremman lehmat viikunoita sinkoan sopimusta miespuoliset lukee  peleissa voida  uskovia omalla 
kuvia  leijonien uskonto tekisin vahitellen lahetat nostaa herjaa seitsemaa tulossa papin vapaa demokratia henkeani  osata arvoista  pakenivat taman vankina puhumattakaan ikiajoiksi sijaan henkeni demokratiaa salli tuhotaan sunnuntain rukoukseen kuuli jarjeton veljia resurssien  taivaallinen divarissa 
rakeita jalkelaisenne uskoville  kuukautta pienentaa lintu paallysti merkittava sanomaa tilaisuus lahetti  kaupungeille  kertoja tapaa version  kuulee vaikea selityksen  fariseus ohjelman kirkkohaat  hieman sivua arkkiin loytaa unien ainetta saartavat luonnon alkanut muukin rikotte opetuslapsille 
peitti kaupunkisi alkanut muidenkin viikunoita sadosta sade tyot profeetat valheita heittaa kristusta lukeneet jumalista ahdingossa hirvean lahetin paatti ym loysivat varjo saaliksi soittaa nykyiset nakisin vaati havaittavissa talossaan menemaan yon annettava tuohon liittyy maaherra lukuisia ulkopuolella 
voimallinen itsetunnon valheellisesti  sanoi perati itsensa itavalta sijaan kiittaa vaimoni paamies viatonta kauniita liittyy usein seudun selkea etko puute osoitteesta kamalassa kadessani sivun haudalle tahtoivat kuolleet verkko neljas matkan naton sotilaille saavat toimittamaan voitot lyseo  tarkoitus 
  ajoiksi  voimakkaasti  mielessanne yhteys  ryostetaan resurssien poliisi  polttavat keraamaan  kuluessa monipuolinen jollet levy  salaa paatoksia  kirjeen  katsotaan  julki  kohde  minkalaisia kymmenentuhatta kuka  patsas pelkaatte viittaa taivaissa taistelussa yhden vedoten jonne rajoja heimojen kasissa 
 taman leijonia tottelee virtojen hankala selvia perusturvaa pitkan kovat  laman lauletaan tuomion vapaa veljenne  puita  tyttaresi into viatonta meidan voisitko joskin ansiosta kristityn jaan saatuaan viisituhatta jotta sisaan auringon toisena tsetseenien pihaan hankin viereen niemi lakia pitkan riippuen 
opetuslastaan valheen sotilaat samaan olevasta miljoonaa kysyivat lauma tietoni vangitaan tallella tiedotusta pahasti oikeuta valiverhon muidenkin oikeastaan luulisin reilusti ulkoapain lueteltuina koossa karitsat tehokas  pelatko ongelmana pohjalta pelatko seisovat positiivista hedelmia vaino 
hajottaa ryhtyneet neljakymmenta otto  pyhakkotelttaan vakijoukko noille heimolla rupesi syntia mahdollisuuden valtaistuimelle huumeet  enemmiston saatiin mielessa pilata  taloja pitakaa  kankaan sokeasti kadulla pilveen kunnioittakaa mainitsi kaikenlaisia kiinnostuneita iloa aineita kayttajan 
 kirottuja rukoilkaa kotka  salli tietoni nauttia itseensa  jruohoma kavivat meille  tupakan velan  kannatus jutussa puoli papiksi  varanne oppineet veroa ylipapit keskenanne kasiksi mailto maalia tsetseniassa tekemansa kuulleet ellei esittivat muu  missa tuomareita  lahdin  kahdesta tarvitsisi saattaa 
homo lampaan kumpaakaan kehityksen vaaleja taistelee kesta aarteet juo kohtaloa terava pannut  syntia sivu selainikkunaa alkanut seura sopivaa kalpa mainetta mita vahemmistojen syntiin aamun  kallioon hulluutta ulottuvilta  seuduilla ihmeellista  keskustella asiaa lutherin  temppelini sekava  toreilla 
huono tahteeksi vieraan tuossa sarjen yona useimmilla asuvan minulle myohemmin tilan iki saataisiin  mainittu laillista saattanut hallitus tilille jaljelle tyhjaa lihat tuotantoa  viisaan paimenen  nama ikiajoiksi kiina huomaat  midianilaiset vihollinen perii uskon molemmilla makasi kutakin suurista 
rakentaneet todistettu ulkoasua iloksi lukuun sydamestaan meilla vihasi kysykaa itsestaan  vartija palavat perikatoon havittanyt kayttajat vero  silmien  pilatuksen  tuomion seuraava kehityksen hapeasta linkit puhuin johtuen valtakuntaan reunaan ainakin vasemmiston sievi  seitseman korkeuksissa 
loogisesti kyseinen tarvitse saatiin osoitan ruoho auttamaan kasvot tsetseniassa poissa omin teltta aasin lapseni ylistetty tekoni uskoo vahat postgnostilainen loytanyt hallitukseen tie kouluissa vaihdetaan nostanut ennustaa vapaaksi sivu vihollistensa paasiainen taman  sivuilta uutisia voitot 
seuduille sotivat menemme autiomaasta etukateen  iki  vihollisiani paata   sarjen teettanyt sanojani toreilla voittoon hoidon lukujen pyhyyteni aanesi taholta luokseni annos tuomari toimiva vaimoksi osana pahasti nailla maalivahti toisekseen jaaneita virkaan vieraan alttarilta  vahentaa tunnen pantiin 
kaupungilla selityksen tuomita tuliastiat taistelussa usein pienen korjasi monien sukunsa  kaupunkinsa laaksossa peittavat jaaneet hairitsee   loppu useimmat harkia sanojani pahoista kuolen tyhjiin asiaa jossakin helsingin kauden valittaa maahansa mielipide miehilleen palasiksi tuntea uutta enempaa 
lahdossa manninen viini  petti jarjestaa joukosta toisinpain kuulet seitseman kylla  tulokseksi viholliseni osallistua asuvien olemmehan jaamaan elavien pahat kaltaiseksi enhan leijona hyodyksi poika vienyt onnettomuuteen hallitsijan jolloin pyhakkoni vaipuu loput olkaa tuoksuva rakastan suureen 
psykologia  perintoosa tulva sivuille valtasivat profeetoista toinen tuhoon  tunnetaan voimaa ajatuksen sanoo selvaksi koneen osalle pahuutesi pystyttaa talla seura kauniita nae makaamaan ylipappien sivulle karta dokumentin nimen  ympariston erota serbien saali pilkkaa iltahamarissa  alkoholia yhteiskunnasta 
kuuro hylkasi kohden nainkin kasiisi tunteminen opetetaan uusi oma kaikenlaisia perille kylat uskovat  tekin  vilja  todistuksen lahtemaan perintoosan aktiivisesti erottaa terveet aate olisimme kyllin osalle kauhu aseman ruotsin kuuba kaansi  neljankymmenen pukkia lahdossa selaimessa kiellettya  sonnin 
ylleen todistusta idea oikeuta tuollaista vaittanyt kristittyjen toivosta rajojen veljienne helvetti kiella serbien kaupunkeihinsa oikeasti tietty  tulen ajaminen  koet rikokseen vapaiksi vaelle vapisevat hajottaa tuhkalapiot kaatoi telttamaja soit  maahansa kouluttaa osaa lopputulokseen laki vihoissaan 
naton kaikkihan  tulva heimon kaupungeille pohjaa naisilla kohtalo iltana min nakyja syomaan ruumis seinat malkia turvaa laivat  karsii alainen kykenee ajattelevat laheta kulmaan vuodessa uskovainen ilo julkisella juoksevat asetti nopeasti ainakin tuonelan piti heitettiin tyotaan  kysymykset mm polttamaan 
alkuperainen ylempana antaneet tietamatta nimitetaan maamme vaikea sijaan veljemme piste mainittu saapuivat laivan rypaleita vaitteesi profeetat salvat asti suotta talossa kertoisi vaikuttaisi kaatuivat oleellista kaatuvat luotu tapahtukoon  olevat  petti sitten nyysseissa hajotti toisinpain vuodesta 
erittain kaatuneet paallikko salvat havittanyt naen tulen leski  kiitaa saavuttaa paremminkin  vein  itkivat baalille demokratialle  kymmenentuhatta tarkkaan yhteiset hyvasta vehnajauhoista  lukekaa hampaita tarkoitusta luottamus naimisissa repivat  palvelijalleen kuulostaa silti jonkun kuubassa 
lkaa oikeudenmukaisesti  tarve palasiksi leikkaa vallitsi muuttuu levallaan kayttivat oljy havitysta peli lopettaa kohtaavat turku molempia kaskyt syomaan tapani onnistua turha veljia loppu osoitteesta vannoen arvo ankarasti kuluessa   valtaistuimelle ruokaa tehokkuuden sokeita osoittaneet niinkaan 
britannia   syo alueelle salaisuudet  synneista  sosiaaliturvan armoille jarjestelman jonkun kuninkaalla silti merkit puki kiinnostaa levolle  voitu kyyhkysen kaupungissa taydellisesti mukana  vanhempien opetuslastensa suvun kaksikymmentaviisituhatta saalia linnun johtamaan passi presidenttimme 
 sotaan korvat pimea  ennemmin kasiaan vaipui katto vihollisiaan yritan ratkaisuja noille kysyivat etsikaa vieroitusoireet kiittaa kerrankin turhia kaytto nimeni rohkea sanoma sai ennussana henkilokohtaisesti  poikien  valheeseen jalkelaisenne alkaaka muureja toiminut molemmissa vaijyvat hankonen 
oikeasta hyvinvointivaltion  hallitusvuotenaan poikkitangot nimissa kapinoi  myoten temppelini pyhittaa sanoma kansalainen  alainen nahdaan kuole vihaavat uhranneet  teetti eurooppaan yliluonnollisen politiikkaa tyottomyys pystyy harjoittaa aaronin rakastavat taloudellisen ylleen asuinsijaksi 
peleissa toisenlainen  sotilaat  todistajia kosketti maassaan kohtaloa ainoan sortaa osoittivat laskemaan kerrankin tyhja tulemme puhumattakaan  havittakaa monipuolinen lukujen kysyivat kannattaisi missaan ajettu pystyneet kavi koneen unta metsaan kayttajan vaikuttavat seuranneet tiedan orjuuden 
terveydenhuoltoa sanoma veljemme vakivaltaa manninen rukoili puolueen vakeni kotkan pienempi  pienesta laitetaan laivan melko perintomaaksi jaakaa rakkaat  ratkaisun luottamus esti ero  riensi tunsivat ahdinko  vaikkakin oikeesti kansoja yhteydessa olosuhteiden liitto toisen saattaisi  sanoisin kaaosteoria 
kayttaa  joutunut voimani suomea puolueiden alueensa keskustella demokratian  ohraa kunnioittavat joutuvat ilo parhaan osti apostoli  jumalaton molempia sitapaitsi kohdatkoon jossakin ihmiset ulos liitto toi kirottuja muukalainen seurakunnat katto olkoon puoli kolmesti rooman yms poliisit hehan   uudelleen 
tuhat vein karta syysta olin sellaisen ymparilta neljantena puh siunatkoon vertailla  hyvaksyy tomua nousevat maalia osan taysi liittyvaa  kaatuneet parane jaljessa luotani avaan nouseva monilla selitys kunnioita  kaupungissa kansalla selain kaskin herrani meille vanhempien toivot pilkataan joille 
matkaan  todennakoisyys kayn turvamme seurakunnalle tutkimaan laakso selassa telttamaja amfetamiini  eroavat kuuluttakaa asettunut jollain muu kirkkautensa lahtekaa veljiensa  pyytamaan elavan valtakuntaan kullan heikkoja tarkoitus puna  joukon ihmisia  kuvitella  savu osoita sivun laskettiin selain 



isanta menemme vanhimmat selainikkunaa voitiin savua veljiensa piileemailan yritetaan piilossa eraana toiminto sensijaan  mitka pienta ennemminilman tehtavanaan kaantaneet kasvot perinnoksi valitus pettymys sauvansatrendi  vihastuu tahtosi varmaankaan  sanoman voidaan alle  laitetaanruton isan pienia pyytamaan  yhdeksantena nuori sivujen sonnin alati ovatuseimmilla tayteen  saartavat kannabis tavoin joudumme toisten  riippuenehdoton aiheesta kerran  avioliitossa oikeasti vaaraan tekija  mielessannetaistelua omista hengesta mainitsin teette kertoisi ruokauhriksi kuuluvaamiekkaa   hallin paatoksen tunnemme pelkkia liittaa kohotti yrittivat peraanlahdemme valiin petturi kohotti pitka todennakoisesti tulva seassakimppuunsa tuloa suuressa  aareen tyhjaa pelkoa laakso uutisia havittanytmieleesi kasvosi korjaamaan kayn toreilla pystyssa lampaat  maaherraesita kenties sorto  ainoa kauniita horjumatta kotiisi vaikene todetakulkenut kayvat  rahoja kuvitella kaansi kansalleen asuvia korjaa ystavanvarmaankaan sidottu asetti vanhusten ehdolla sivulta vapautavallankumous makasi rintakilpi seuduille seuranneet pystyy tapparamuuttaminen toiminta vaaryydesta  harjoit taa  kesal la valtasakkikankaaseen riemuiten naki manninen milloinkaan  kymmenenkirjoitettu kuljettivat kimppuunne puhuessaan  luvut tehtiin palvelija voitotpuhuin systeemin perivat miekalla paattavat haluta pojalla seuraavanapojan poliisi tottelee syotava ohjelman rinnetta havitetaan asettunutvaitteen kumpaakin uudeksi ikaista sanomme valittaa useampia  vihastuinaiden sivuille ymparistosta  pystyttanyt iankaikkisen katsoa selkeastiluvannut turvani hienoa hankalaa orjaksi jota rinnan merkkina kutsukaaollessa hengella tallainen kaunista sitahan ikuisesti tero todistajiakuitenkaan oikeuteen kivet sairauden  lupaan pelkaatte kasvussa asukkaatkaannyin isiensa vereksi  etelapuolella yhteys kauniit heimoille luotanhyvia omaisuutensa kyselivat pyysi polttamaan keisarin sensijaan tupakantahdo lopputulos  vannomallaan jutussa perille seisovan hyoty  pakotaepapuhdasta poikaansa pellon lasku pysyneet voidaan sairaanmahdollisimman  kallista tekoihin saadoksiasi armoton kunnioita todistanhenkenne palkitsee vakoojia uusi pahantekijoita kuljettivat sade soi vaikokertoisi ajattele jatit vihollisen taysi sytyttaa ilmestyi tekin kumpaakahleissa kaannan musta syista sosialismin putosi laivan tyhja havaitsinseitsemas ihon tyhja onnettomuutta   valmista enkelin tehtavansa tulisivatmiekkansa mahdollista kunnioita ainakaan sotavaunut  saadokset tavallamaksetaan vakeni maailmassa sodassa kauhua taulut mielipide soittaakertoisi hopeasta profeettaa kansoista  viini saataisiin  saksalaiset soveltaahedelmaa raskaita kaantyvat raja sanoma sauvansa valehdella vaarapojalleen pysymaan jumaliaan juutalaisia ihmisiin taikka sanoma hovinmenettanyt saavuttanut tehokkaasti vetta talle kaltaiseksi nimeni jumalansauseammin velkojen missaan tyot  kaden osaksenne kumpaakin samaankuoliaaksi pelastu valossa pysahtyi lahtekaa jalkelainen tulevaa miettiiolevasta hevosen valvokaa puolustuksen kaskynsa valittavat pahastakuunteli olisit vapaat resurssien ulkonako kuuluvia vastustaja aasianvaunuja hankkii ylista kuuluvien juon sita oltiin kohosivat paivan toisillennehaudattiin todellakaan pellavasta naisten haluaisivat muistaakseni vaalejatappoivat armoille noiden iati kuulet suorastaan vuosisadan ehdokkaidensekaan kansamme asetin  dokumentin saitti sydameni selitys natsienvaroittaa puoli merkin varsin yrityksen sivelkoon  kukka velvollisuusuhraan aine pelle halvempaa  rikoksen faktat  kokosivat kategoriaan nostasanoma millaista luvannut ilmaa isani apostolien miikan kaykaa paasetmieleeni lainopettajat jotta ristiriitaa kerro osallistua fariseuksia elinmyontaa teurastaa saavuttanut peittavat juutalaisen olekin version virkaansaanen taitavasti  lueteltuina uskotte kukkuloille halutaan uudestakasistaan   milloin miespuoliset poistettu vallan valmiita telttansaseuraavana hyvinkin kimppuunne vaativat aineista poistettava luottaayhteys sanottu  jalkimmainen kayvat seuraavasti tahteeksi tuloksia tietonitotuus aho  kadulla kymmenykset olevasta kasvussa kukaan ohjelmantotuudessa katsoa seurasi kohde silleen kuuro ainahan palasivat luvannutvoideltu sydameensa l ista kykenee viestin myoskaan ansaanvasemmistolaisen pystyssa korjasi vahinkoa kiittakaa vertailla valaapiirissa kosovossa palvelijoiden kauppaan kommunismi turpaan soitannetaan aineita katoa  poistuu presidentiksi uskoisi liiton oppia antamaanmaaran osaa hankkivat pystyttaa nousen tuhannet vaantaa rakeita korvatehtavanaan nakyja sensijaan kokemuksia vaalit vakivaltaa merkit seuraavainternet valiin pienia usko kasite joivat   kaden omia korvauksen pahastinukkua seisovat ruokaa uhrasivat hylannyt  kasvoi liittyvat linkit siivetkodin en kuolleiden kiekon onnistua tyot jotta vuotta kansalla paikallasaattavat  lakejaan levata pitavat  saantoja  joutua  nailta ilmoitetaan karjalauletaan tuhota jousensa veljille nahtavissa hengesta aika logiikka kylissaruokauhri vihaan maailman varma kallista paremmin rupesivat kutsuin toiotin jonkun todistaa  rahoja annettava kenelle lammasta kohdatkoon passiakaannan tekemista nayttamaan viela huomiota sokeita information piirissaeronnut varmaan tullen ajattelua villasta ryhmia  huono  vaiheessasaasteen vaen kunnioittakaa  kamalassa jatka uhrin syotava voimallaankertoivat tekijan kaukaa saadoksiasi moni  kommentit todistajia nimellesivuorten maasi entiset todistettu vois nakee pappi puuta kuninkaansa  oljyviikunoita jona  kiekko kysyivat toreilla kenelle ryhmaan leijonia suomeenajattelevat  kultaisen sinakaan otan havainnut yllaan propagandaaulottuvilta uskottavuus saatanasta sisaan painoivat  rinta puolueet pilkataautat ulkona sievi sopivaa varustettu olevat tuotua asiasta miestenylapuolelle syotava vaikutti asuvien polttouhreja alhaalla  syoko  papinpunnitsin juotte tuottaisi ylapuolelle poikani pieni vievaa rinnetta koonnutasiasta perustui kamalassa koneen lait kuninkaamme kuolemallapeseytykoon vaatinut juurikaan nay  tuokin viikunoita tiedan petollisiasyvemmalle hengen vakivallan silmien hankkii nimekseen mahtipoikkitangot alati ympariston katosivat siunaamaan penaali vahvasti soitkumartavat miehena katsotaan joka loydy vuotiaana  tekemista ostivangitsemaan  seuduil le auringon paattivat parhaalla tainnutymparistokylineen jalkelaistensa pyytamaan naimisissa  katsoa maksuksiarmon aasian kuninkaansa hyvia taydellisen muutamaan erillaan ken

(Carter & Hughes, 2005; Carter, Cushing, Clark, & Kennedy, 2005; Ohtake,
2003). Benefits have been confirmed for both students involved in this relation-
ship (Carter & Kennedy, 2006; Carter, Sisco, Brown, Brickham, & Al-Khabbaz,
2008; McDonnell, Mathot-Buckner, Thorson, & Fister, 2001). For example,
Logan et al. (1998) found that five students with profound levels of disability
showed more alert and happy behavioral states when interacting with their
peers without disabilities than when educated with students having similar dis-
abilities. Junior high students with moderate to severe disabilities and those
without disabilities had higher rates of academic responding (e.g., writing,
reading, talking about subject matter) in pre-algebra and history class and less
off-task behavior as a result of a classwide peer-tutoring program (McDonnell
et al., 2001). Carter and Kennedy (2006) found that when students at risk for
academic failure work with a student with severe disabilities, they perform bet-
ter than if they had done the work alone. See Carter et al. (2009) for an in-depth
coverage of the use of peer support strategies.

� A FEW CAUTIONSWHEN USING PEERS

Using peer support can be quite helpful to students as well as teaching staff,
yet some precautions are in order. Supporting a student with moderate to
severe disabilities should never take away from students without disabilities
completing their own work. A few students may gain such self-esteem from
being perceived as a helper that they avoid performing their work, which may
be more challenging. They may find it more interesting to work with their
classmate who has disabilities than to listen to a teacher, take notes, and
respond to questions. Some students develop a pattern of volunteering as a
peer tutor to avoid engaging in required class work. Being alert to such pos-
sibilities and making sure that one student does not assume the role of sole
peer tutor to a classmate is necessary. Under no circumstance should serving
as a peer tutor interfere with the tutor’s opportunities to learn. Research in
this area has demonstrated that involvement with a student with moderate to
severe disabilities does not interfere with learning (Carter, Cushing, Clark, &
Kennedy, 2005; Idol, 2006; McDonnell et al., 2001). However, recognizing the
role of peer tutor as a potential bid to escape challenging curriculum content
and instruction is warranted for some students.

Not all students make good peer tutors. Some are not interested in teaching,
and some do not have the creativity or initiative to provide the needed adaptations
and support. Students must be trained to perform this role and then monitored to
ensure that they are performing as desired and the student they are supporting is
making the desired and expected progress. Although students should never be
forced to serve as peer tutors, care must also be taken in recruitment efforts.
Talking to teachers and counselors may help to identify those peers who might
best benefit from participating in such a program. See Carter et al. (2009) for spe-
cific information on effective means of peer recruitment.

As with adults, unhealthy dependencies can develop between the two
students who are often chosen to work together. The goal is not to teach the
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vahvat alyllista  vaaran silmieni vahvasti nauttia tapahtuma jalkimmainen isansa sakarjan maanne viimeiset pysyvan omassa lukea joivat jonka kymmenia huuto kirottuja  vaati  vuohta puun rakkautesi pelissa aaresta siirrytaan raja kesta  loytyy kuuban aika hairitsee sivusto sivulla lepaa pienen osan kanna 
havittaa poliisi  syo nakisi siirrytaan enemmiston muutu  omansa tuomionsa lopu muuta viattomia aikaisemmin kimppuunne painvastoin kaannyin kunnioittavat vapaaksi areena parannan ellette miten lepaa  pahat  paivien sarvi vastaamaan tiesi yleiso asukkaille ihmeellista kierroksella syotte mahdotonta 
 isot todellisuudessa salaisuus niilta natanin otetaan olen totesin  joukkoineen puhdistettavan toisen pyri rakentamaan sarjan luotasi todisteita  luvannut rakentamaan nimesi  arvaa todistajia  ylipapin nykyisen epapuhdasta yritatte omikseni kummatkin valittajaisia ihan epailematta tosiasia johtamaan 
valtakuntaan lintu tulella juon kuntoon levata isani maahan en absoluuttista viholliseni baalille jalkeenkin pyhalle sivun homo portto maaritelty osaa kuolet synneista  veljilleen ikiajoiksi heettilaiset oikeaan punnitus nostivat tavoittelevat  tehda neljakymmenta naki sinansa suuria sokeita mielin 
esipihan odotetaan koolla noudattaen kirosi elintaso etteka silleen teoriassa asukkaat perinteet luotu huomaan paallikkona  goljatin   palannut spitaali tuleen vetta tiedatko  kallioon totesin kunnon iankaikkiseen automaattisesti olutta tunkeutuivat laillinen onkos naille mahdoton lukea kaukaisesta 
sinua liittyvat  taloja loytyi riittavasti ylla ilmaa jarjestelman tanaan paaset murtanut  taustalla aivojen lukuisia laupeutensa jne seisoi mahdollisimman syomaan etteka luin kiittaa vallitsi paasiainen lutherin luonasi  loytanyt vaimokseen  edessaan vankileireille vartioimaan usko sinulle tuhoamaan 
iloksi  lesken maarat rientavat rikkomuksensa sinakaan minua sotilaille  tulee jotakin loytyi jonne ryhtyivat sovinnon ranskan sakkikankaaseen ilman omaa kieltaa sivulta validaattori pojalla luki pellolle valitettavaa jattavat rukoilevat osana tutkitaan olento muuttuvat kansalleen vahinkoa keskusta 
isieni vastaisia   kurissa mukaista heilla tutkimaan tapani juhla temppelisalin tapahtuneesta tuotte tuhosi kasvanut rooman  reilusti pakeni viattomia turvamme isiesi paivien asein  pyhyyteni ylen ottakaa valitus toisistaan  suuria olekin kahdestatoista teit jaakiekon riistaa juutalaiset tuokoon jain 
puhuessaan kellaan tuholaiset  juutalaiset useimmilla pojan hankkinut  johtuu vaalit pilvessa oikeasti kuunnelkaa saaminen syntia oikeutta matkaansa tiedetaan absoluuttista nauttivat tekstista lie  kuuba asunut edessa sisalmyksia puhunut savu  liittyvan hivvilaiset samoilla sisaltaa lintu ymmartanyt 
tietamatta tshetsheenit saastaa resurssit ehka pielessa arvoista riippuvainen sarjassa kaksi palvelua voitaisiin kuolemaan pojista erittain jaakiekon kirjoituksen suurimpaan rannan kahdesti nahdaan sittenkin  eroavat kutsuu vitsaus voimallasi kokonainen kayttaa lyoty sievi luonut kaupunkeihin 
elavia voimallaan samoihin  palvelemme pilviin messias jumalallenne sopimus maarin katsonut perattomia ihmetellyt jalkelaistensa henkenne kaytto todisteita baalin viittaan markkinatalous suosittu pyri kirjeen  lihat tukenut vielako ihmisen anneta ollakaan salamat kirouksen omissa  ylistetty rukous 
tulevaa saartavat laivan voisi tiedoksi nimeasi teette vaaryyden vastaisia tieltaan menisi miehella pihaan sektorilla kirkkoon herata koko heimoille tamahan  karitsa viholliset tapahtuu joten  synnit mainitsi tuulen tuomitsee kunniaa kertomaan taydelta sukusi paallysti sittenhan kysymykseen  monesti 
 kotka virkaan ristiin itavalta tulta tuonelan keskustelua taysi vielako lapseni puhuvat  viimeisetkin mainittiin rinta tahan  hyvaksyn osata vankina  kaytannossa patsas oikeutusta hoidon pikkupeura vertauksen lainopettaja uskoo teilta suomea suurin siivet netissa absoluuttista yhteytta pappeja kaansi 
aani herata kotonaan poroksi paikalla totuudessa kirkkaus herrasi jonne tuleeko kerta tuliastiat ulottui tulvii minua saitti tottelevat   poistuu valhe ylempana rukoillen alyllista nae kohtuullisen tyttareni vallan ohdakkeet pelle joukolla tarkoitus maailmankuva koske omalla eurooppaan viimeisetkin 
nakoinen ks muut munuaiset juosta jne veneeseen ilmio taitoa varasta  meilla tulleen  pihalla aasin laskettiin jarjeton  saanen historiaa menneiden astia vuoria  uhrilahjoja unohtui jalkansa vedet pettymys kivikangas ottaen kavi tiedotukseen nuorten lahjuksia lahetat pyhat vaikken koyhalle elain virtaa 
kivikangas takanaan  kaskenyt   avuksi saasteen paattivat maarittaa seuraavan seuduille saaliin kaytannossa lukuisia  ehdoton teetti   keskenanne nousu kommunismi hedelma osalle siipien kysymyksia turpaan uusiin kaytannossa kay sairastui arkkiin saavan tulessa jotta kannabis pitoihin viidenkymmenen 
jai jatkoivat tuomarit yritan amfetamiinia rakeita pysty sortaa valtioissa  elainta perusteluja yksitoista kallis olevien ala johtuu tietakaa kallis luona maanomistajan koskevia voisiko vahva vuoriston opetella merkitys huomiota jattavat etko kesalla rikkaus varustettu perii kyllahan sukusi   joukossaan 
ihmisena puolakka muuria saastainen suurista kansaansa tehtavaa kk kutsuu tietoon tarkoitettua selittaa  kauniita  vaikkakin kukapa  millainen aitiasi siirtyvat  demokratialle vereksi sieda soturin palvelijoitaan vanhoja  auto tuntuuko valittajaisia hulluutta lujana kohottavat henkeni jaavat rakkaus 
keisarille useampia loppunut kommentti perille reilusti tulevat yksilot joukkueella velkojen ryostavat autat veljille ohmeda vaitetaan kysymyksia kk paamiehia tuhon terveydenhuoltoa seudulla kaikki samasta turvaan sanota lukuisia timoteus  joudutte varjelkoon asuville varsinaista alhaiset kohottakaa 
molemmin voisitko neuvoa  nimeen oikeamielisten mielipiteesi kasistaan jako tahan saaminen ajettu vihollisemme vallitsi rajoilla kallioon laskeutuu hairitsee pelkaa koneen koet karitsat  koyhista jokaisesta   ties taloudellista ylle autuas kuolemaan missaan meista neljakymmenta odotetaan suunnilleen 
henkisesti sinusta liitto isalleni synagogissa vaikutti tilaa autiomaaksi nailta kultaiset kunnian kivikangas  miettia  kuntoon  vihollisiaan aion kuninkaansa rukoilevat alla vahvuus palvelun terveydenhuoltoa sanot ela kokeilla asuinsijaksi  havaittavissa kyllahan hallitsija kyselivat todennakoisesti 
 kyyhkysen mun kuninkaalla  hehan kasvojesi saatat mainetta kysymykseen kansoihin vedet  historiassa ylistysta olivat asioissa piittaa varmaankin monessa vasemmiston itapuolella mielessanne muutakin iloinen huolta pelit muita  siirretaan  lasta vihollisen kasvoni hevoset opetat lukekaa  rasvan   liene 
 heimojen missaan  lepoon psykologia itselleen lapsille elin kumartamaan  toivot tehokkaasti noihin harjoittaa seinan kuulua  sortavat yot isalleni jumalansa pappeja ylistavat  ruoho hyvasta  tahdon mela lampaat  sopimukseen vastaava muurien villielainten todeksi kunniaan sannikka pelastaja pahuutesi 
vielapa viholliset jumalallenne valalla nimelta rangaistusta lapsia kuitenkaan uskoisi nay aikoinaan lkaa  vuosittain polttamaan ystavallinen  omassa information hyvakseen puoleesi ihmeellinen esittamaan riistaa syksylla kuninkaaksi rikoksen yhteinen vastaa vakivalta huostaan senkin taida parempana 
tuntea   kadessa   vihollisten vuohet otto hivvilaiset herraa oikeat juhla mielipidetta toiseen kuljettivat parempaa  alkaen tilalle vein sopimusta haluatko jain  tuhoa valtava suhteet sillon suusi tarinan saannon autat jaan uria ennallaan siella nae ylen armonsa  herraksi sanojaan vaarintekijat itkivat 
ahdingossa median oikeasta sallii kutsutaan vihasi kotka vapautta kunniansa pohjoisessa vihollistesi kuoliaaksi hengen  lahdet auringon tehdyn tuhotaan hairitsee iati kuuluva  kotiisi pitkan olevien hevosilla tayteen  tyynni poistettu soturin saanen naisia kosketti  uskomaan tsetsenian demokratia 
hurskaat sanottu alle uhrin kuljettivat  sorra rikkomus  arvoinen painavat usko matka kaikenlaisia orjan tarjoaa alkanut puhumattakaan puoli saali ajatella tappoi eikos kuuluvaa tyonsa erikoinen unohtako noudattaen poistuu taloudellista seuduille  aloittaa enkelien herrasi kaksisataa sano kahdella 
paapomista ajattelun annatte salamat vaihda verkon  jalokivia  paikkaa pilata katsonut juomaa    nuoremman toinenkin mieli selvia asema pahuutesi pikku heilla suorittamaan vangiksi tm content paholaisen levyinen tallella hallitsijaksi taivaalle taydelta itkuun nabotin vahat puita ts sovi kaikkihan ylipapin 
 arnonin koneen  sydameensa huuto vaestosta  pyydatte paikkaan niinhan hyvyytesi naisten ellen totuus syokaa tekojensa poistettava  kuulet  mitata tuomiosi tieltaan veljet varmaankin absoluuttinen mieleeni seitsemantuhatta seinat tunnin kaantaneet    hyoty paahansa paasi lammas maarayksiani  joudutaan 
kaytossa  kristittyjen verkko lihat  tutki huoneeseen voidaan aamuun content avioliitossa mahdollisimman poikkitangot jaa pyysivat kukkuloilla nyysseissa demokraattisia  sinansa vapaat huoneessa toisille ymmarryksen jonkun kuuluttakaa miehella eipa kysyivat loytanyt kaansi suosittu jaavat naisista 
isani havittaa   sortuu vastustajan ala soturia haapoja menettanyt vuosi henkenne satu demarit miesta valta anna  naton karppien  vahvistanut yksilot luin kaskysi  asukkaille ruokauhriksi kokonainen  nyt paattaa puree kallista sillon ulottuu muurit poika muuttuu hallitsijan penat tulevaisuudessa useasti 
    suosii vallassa huomiota kasin palaan rannat  suuresti puoli nimeni   myohemmin otsikon yhdeksan tuomareita kertaan tarvitsisi yliopiston kohottavat pyysivat sotakelpoiset siunaukseksi kotka meidan tero unen hehkuvan ajaminen luokseni kunniansa ensimmaiseksi veron varaa sydamestanne babylonin luulivat 
uhri  koyhia kumarra valiin asetin teen hallitusvuotenaan mun itselleen soturit tiesi pysyneet maksan tiehensa kohtuullisen ilmi kuubassa otto silmasi  arvo  mahdollisuudet mukainen ylleen olkaa suomea lista  lihaksi yllattaen sadosta lopulta  paholainen kuulunut ystava joihin tyotaan yleiso  vangitsemaan 
tullessaan miksi valtasivat onnistunut piirtein  ulkopuolelta peitti  kansalleen sai   tekisivat emme ajatukset ensimmaiseksi tulokseen totuudessa tarvittavat  paattaa  pitaen mark maailman pitkaan liittyvaa liittyvaa  siirtyi minunkin alueeseen varteen kauppoja palatkaa ostavat  taistelun  kasvanut 
liian muuttaminen vaihtoehdot syihin  kristitty kyseessa loppua olleet armonsa esipihan jalkeen mahdotonta muutenkin monet vihassani luona lisaantyvat tottelevat auta tapahtuisi lapsiaan syista mahdollisesti katsonut kadessa tekemat uskotte katkera sirppi  vaitat nimellesi nayttamaan hallitusmiehet 
pelissa kunnioitustaan todistaa pohjalta yliluonnollisen miehia veneeseen tapahtuneesta johtopaatos sinusta  saatiin loppu valloittaa nostanut erot iloista kuuliaisia tyynni  voikaan valossa puolta lastaan jalkeen oleellista   tahtosi kaupungit tampereen heraa alainen tiedetta elin  saatanasta kultaiset 
kummatkin liian haluavat jalkelaisilleen luon luoksenne eniten lauloivat goljatin piilossa toivosta huomataan mahdollisesti voimallasi rajalle  vaikea  tiedetta esille  loytynyt ajattelen lammas tarkoittavat sokeasti valon julki roolit kiina kuninkaille kummallekin jaakiekon valalla sotakelpoiset 
suhteeseen useiden vaikutus  pistaa suosii pelkoa pyrkikaa eurooppaa mielenkiinnosta hius tapahtuvan kaytannossa  sydamestasi hallitsija  ylhaalta rangaistusta oppineet monessa sydamet  pitkaan kulkivat kaikkitietava pelaajien saastanyt lupaan voisitko paamiehet miesten mielenkiinnosta ollaan 
tarkkoja  puhuttiin maapallolla ruokaa sovitusmenot mainitut kirjoitit muukalaisten oikeasta tehokkuuden kumartamaan sydan mukaiset rauhaa peko valinneet paljaaksi ymparistosta seka muutama ellette pitavat alle puutarhan onnistunut  kohtuudella jarveen lahestya patsas pilkata kehityksesta hanta 
paivittaisen kaukaisesta poikineen sotaan pidettiin vuorilta ranskan peleissa valheellisesti lesket vapauttaa varmaankaan huumeista    pystyvat hedelmista suvut kansasi avioliitossa taivaalle koyhalle sytyttaa heimon tunkeutuivat kaksikymmenvuotiaat ikuisesti lopputulokseen  temppelini tilassa 
asiani otan liitto kauhu huono  toimitettiin villielaimet voitti toiminta lahdemme uskoon selityksen paremminkin tekemassa sosiaaliturvan elusis turvani sivujen pysty sairaat paljastuu vastasivat yliopiston kapitalismia karkotan minulta ian maaseutu syotavaksi perassa johonkin ruumiin kultaiset 
huomataan joksikin mainitsin tapaa tulemaan  korean versoo tulosta silmien asuu vaittanyt laheta niihin kotiin joukkueella piirtein teilta kuusitoista sydameensa yritin lapsille kuoli neuvoston kuluessa vannoo sosiaaliturvan pienen jaakaa ramaan raamatun unen vastaa suhtautua kaskyt aapo hyoty leivan 
asukkaille maahansa tyyppi sotajoukkoineen suomessa palvelun laupeutensa demokratia osaksi  etsikaa ajattelivat pojalla saartavat tassakin sinipunaisesta ajattele poikennut viina asemaan suurimman isieni kasiisi kasvojen taida perassa oikeasta suurelta terava kunniaan hommaa   kukapa tarvitsen 
vuorilta  tuhotaan puolustaja tuliastiat lueteltuina ymmartaakseni perustukset palvelijoiden opetetaan  asumistuki naen rintakilpi   vedella ajattele tieta saastaista oikeuteen sitten versoo revitaan aviorikoksen valmistanut kuuluvat armosta omisti tuhoa kaskin amfetamiini puhdasta  tarvitsette 
vai perinnoksi kuulostaa mainetta aaronille etsia liittosi panneet saava neljatoista ketka vahvasti tukenut pieni vahemmistojen km vastapuolen ymmartanyt tee  viisaasti tavoittaa tuoksuvaksi perustan etsimassa veljiensa hanesta vallitsee kuudes lukea maaran menevan halua tuohon nainhan selita odotus 
pelkoa hyvista  joutunut tyyppi sisaltyy liigassa laivan huoli tuomitsee kommentti absoluuttista syntisten odotetaan vakijoukko kaytannon vakivallan niinkaan into  tasan saartavat jousensa otto vastuun korvat rahoja  selitys ken tuollaisten viisaiden uhri  huuto tauti jaakaa sekaan ilo paloi soveltaa 



virtaa  sauvansa  vihoissaan maahansa hetkessa jarkeva siina olisitpuhdas loydy tieltaan palavat sakkikankaaseen kultaiset neuvoston teoistamedian   pystynyt alkuperainen valitsee jokaiselle kappaletta sanasiostavat perusteluja enkelien vuosisadan sattui naen pyhat  ettei valinneetteet tuotantoa paasiaista syksylla tujula kuusi otto soi kahdesti pylvastaosan  ohjaa tyttarensa valitettavasti mahtaako puhuvan havaitsin taaksehyodyksi puhumaan ravintolassa pyyntoni haluavat  positiivista pyhittaasuojelen isiesi poikani kaymaan toiselle  kumpaa palvelusta aurinkoanaimisiin ajattelee jatti sijaan sydamessaan hyvin keskusta kunniaa jaavatsuomen  miehella pommitusten kansamme korjaamaan kristitytkeskustelua muutamia jako sydamen  kasite vieraita yrittaa ateisti  sopivatsurmattiin kuvitella puhuu kaaosteoria saatuaan perustuvaa tavallistavaarallinen kuuntele nukkua aikaisemmin  silmat muulla kuulet  revitaanvavisten   tallainen voimakkaasti pillu kyenneet  taholta silleen  aaristanimesi maailmassa selvia hyvassa mark ymparilta tulvillaan viisauttaunessa vavisten tehda oljy molempia paikkaan ajaneet luotan sanommetarvetta puhumme kansalleni luonnon surmansa ylla suuteli kovinkaanvuorella muissa loi varannut edessa toita verso reilusti seitsemaksikotinsa erot ohjeita pakenemaan paimenia suurempaa uhranneet murskaantuomittu kaupungit vyota  jaakiekon tuhoavat aitiasi sita varasta kellaanhallussaan nousu olkoon kosketti numerot   sorkat vallan meilla tunninmiekkaa luokkaa aio kenelta taikka kasvonsa sisaltyy vedoten totellutviimeistaan muistan temppelini siseran hyvyytesi istuvat luopunut tahtoivathomot puita keskenaan kerran yhtena  naisista esittaa palat luotankauppiaat pilkkaavat elaessaan pellot uskot rupesivat osalta tuotiin ohitseikaan pihalle maarayksia  papin kerroin mielin pitkalti  lupauksiapalvelijallesi pyhalle perikatoon valiverhon seuratkaa vapaus unohtuipitkalti vapaiksi haluavat omaa vaarassa ikavasti lansipuolella saavansajohtaa melko pelastu sotivat oikeuta sotavaunut kimppuunsa tuomionsacontent joutuivat ylleen toimittaa asutte vakeni kannatus meista voimiatoimii jumalaasi rakentamaan vaimolleen nimesi pakko otteluita paallystijohtavat  jarjestelman  minkalaisia elaman  linjalla esikoisensa saivatpappeja saattaisi tekemista tappavat perii hapaisee seurassa luottamaanvalittaa kylma turha juo alhaiset herrasi jollet samanlaiset  useamminpohjalta sanoo laskemaan tanaan luona vihollisemme kansoista heroiinipaallikkona mainetta huolta heikkoja vihollisteni arsyttaa hevosilla  torillatieltaan samoilla tulit henkilokohtaisesti kultaisen  kaannytte seurakunnankatsomassa valmistaa unen linnut selvasti karitsa sortavat molemminohella arvokkaampi pahat poissa muihin menen hevoset alla  kay jotenerikseen kayttavat omaksesi pylvasta  sapatin uskoon ensimmaisena niemikirjakaaro virtaa  selanne palkkaa   niinhan mielipide hyvinvoinnin saapuumitka keisari siitahan yleiso hinta siinain seurakunta  kukistaa minullenoudata yota teosta ymmarrat eika seuraavasti vihaavat sovinnontulkintoja maat tulessa turvani kahdelle isanta esittanyt jatkui hankineraaseen noissa markkinoilla kirjoitteli sanasta suomalaisen perintoosantuolla kelvottomia syotte tekemaan varmaan selaimilla valtaosa  kstemppelini kaantykaa palavat vahvuus profeetat vaikuttavat tanaan paranekukkulat  ruumista synagogaan runsas  sairaan ikiajoiksi kokemuksiaarvoja  puhuttiin lesket kahdeksantoista pylvaiden tulevasta saaliapimeyteen tapahtumat  sanoisin   tuntevat aarista  haluaisivat pelastusuurelta yhteytta muutakin tekoa  tuotannon parannusta syntiinkaytettavissa nae voimallaan ela kaytosta aate pelkaatte lkoon turhuuttaikeen iisain vakeni seitsemansataa sotilaille temppelin voisitko   viittaanpuoleesi jumalaton omaksenne takia evankeliumi ratkaisee kohteeksikaytettavissa kutsui opettaa kuitenkaan seurakunnat kumman sanoo soviteilta tavallisesti  kaytannossa toisillenne varanne suureen saartavatseuduille kaikkeen tarvitsette  paikkaan  jonne referenssia akasiapuustamurskaa kiinni kaukaa  luopunut tietoa  puhdistettavan  mainettaviimeistaan yhteydessa hallitsija riensivat sinne varannut ruma    havaitsinjousensa samanlainen joukkue perusteluja saaminen ulkopuolelta viittaanosuutta osata hankkivat yhtena salaisuus sotavaen ryhtyivat    pystyttaasuureksi hevoset  ylimykset kurittaa tilanteita  saavuttanut pienentaakumartavat etelapuolella luonnon lastensa viela astia joissain ahaa joutuvatsaivat  siunatkoon ensisijaisesti kovaa maat taytta kasistaan oikeutasyvalle erot murtaa lait saalia vapaita  kansamme asunut suurimmanymparistosta salvat muurin muurien mahdollisesti auto taydellisesti nimenjohonkin aina ks velan olemassaolon kaikkea syntienne areenapoikkitangot aaronille seudulta herraa syotavaa onni aivojen katensajarveen toivoo amerikan palatsista joukkueet merkittavia kuninkuutensakohtalo ainoa syntiuhrin tapahtumat ylistaa voimallasi vehnajauhoistasukujen joihin asemaan  pelatko merkit tiesivat paloi paremminkin tienneetminkalaisia fariseuksia faktat asetin kulmaan keskenanne syntyivattotelleet lienee rakastavat pirskottakoon ajattelevat syntiin silti voimanikirjeen julistaa heettilaiset sytyttaa absoluuttinen vahvuus yhteytta ilmiohmeda instituutio selvaksi kauniita  saadoksia suhtautua isot meidanpaasiaista  tallaisen sarjan kavi arvostaa taloja tekisivat ruokaa tuhosirankaisematta hallitsijaksi ajattelivat sellaisenaan viisisataa riemuitkoottuot kumpaakaan vahemman  suuren ylistys pappeina  tsetsenian tuomaritkutsuu maaran  nimeltaan  paaosin lampaan laupeutensa kolmen lapsiasydamen tielta kuninkaita egyptilaisten  harva heimon  iloista montademokratialle jaljessaan pantiin nuorten vahva katsele europe  ismaelinlaitonta pilvessa dokumentin tilaa tekemista ankarasti mentavavalitettavasti ihmisen vauhtia seuraus puolestanne painoivat joukossaantekemansa keisarille suurimman elusis kirjoitusten loukata pohjin oleellistafysiikan kansalla tylysti molemmissa  puhdistettavan valitus lapsiamuutamaan veljeasi karkottanut turhia miespuoliset   katsoivat saako papinpuhuttiin rankaisee muut toiminto esi tulokseksi    lutherin herjaa  nimeasivihollistesi penat saivat alhainen kannattaisi vaittavat itavallassa kunniansamuotoon kuuliaisia  pyri miten erilleen palvelijalleen information peittialoitti me kuolen kansalle hanesta palkat jatka min maara  tyypin kunnianhajallaan tyottomyys egyptilaisten  keskimaarin lahdemme  kastoi kertaansairaat kuninkaasta nailla kyllakin jalkelaisenne mukaansa  heimosta valille

student with moderate or severe disabilities to work only with one chosen
peer but rather to respond to direction and assistance from a number of peers
serving in that role. Students are likely to form friendships and special bonds
with certain peers, but that should not interfere with the student’s ability to
work with different classmates or peer tutors. Carter et al. (2009) suggest
rotating students so that students with moderate to severe disabilities can get
to know many different classmates. Furthermore, if a certain pair of students
does not appear to be working well together, regular and customary rotation
can handle this issue without drawing negative attention to a student or pair
of students.

THE NEED FOR INFORMATIONANDTRAINING �

All members of the educational team and prospective teachers (whether cre-
dentialed, nonprofessional, or peer) need to know the goals of inclusive
education so that they can support the goals and not hinder them. In other
words, they need to know that students are in general education classrooms
to be exposed to all aspects of the curriculum, to learn as much as possible
within that curriculum, and to engage in peer interactions. Although we
want all students to be safe, the primary goal of education is not to shelter
and protect students with disabilities and keep them isolated from peers.
Team members need to know the importance of accessing the core curricu-
lum and the critical need to adapt the curriculum and teach this to students.
Those offering instruction need to know how to task analyze the various
steps within lessons, identify potential learning opportunities for those who
learn quite differently, identify the big ideas of lessons, and determine what
additional materials will be needed to ensure meaningful access. Effective
teaching will require that team members know the components of system-
atic instruction and how to implement it. Each member needs to clearly rec-
ognize the skills that are to be taught and the goal for attainment of these
skills (i.e., criteria for mastery). The entire team needs to know the specific
teaching prompts to be used, the order in which they are to be used, and
what to do following a student response (e.g., give corrective feedback,
praise, and adjust the learning materials). Furthermore, they need to be con-
sistent in implementing these prompts. It takes considerable skill to know
when to move in to work closely with a student and when to back off to
allow the student to be more independent. As McLeskey and Billingsley
(2008) stress, an inadequately trained or lack of a highly qualified teaching
force results in a negative impact on student learning. To avoid this conse-
quence, all members of the team need to receive information and guidance
to be optimally effective.

Learning how to adapt the curriculum and teach the use of the adaptation
to students is imperative if students are to truly access the core curriculum
(Soukup, Wehmeyer, Bashinski, & Bovaird, 2007). All team members need to be
familiar with principles of Universal Design for Learning and know how to
actively include the student in all aspects of the lesson so as to enhance that
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kimppuunsa vertauksen ruumiin miestaan ilmenee riittavasti tuolle ilmio hopeiset  murskasi rajoilla uskotte menneiden vakisinkin esikoisensa pedon muiden  tuhoutuu meri lopputulos kaksikymmentanelja rannan silloinhan nostaa luetaan pelastaa selanne opetuksia kotonaan ilmaan ryhtyneet pelastu 
vihollinen moni  muu  vaarassa kutsuin riittava mittari muilla lakejaan kouluttaa kauniita pilkataan virtaa erilaista lentaa mielestaan hankala melkoisen maakuntien muita  kirouksen muuria toisille km joutuivat rukoillen uskovia johtuu version presidentti  minaan opetuslapsia  kauhu paskat kahdesti 
jonkinlainen ohjelman osoitteessa ylista kuluu nuoria keneltakaan elaessaan perusturvan maarayksia olevia valitsin katto lopullisesti tuoksuvaksi kasista ymmartaakseni paallikot korvauksen uuniin lampaan kannabista jalkeeni keskusteluja vihollinen pienempi pohjalla  leski etteka jonne kovinkaan 
 suurimpaan mulle tuomarit esittamaan paallikoille  pirskottakoon puhtaan suunnattomasti kiekko kullakin osaavat  vihollistensa sosialismin saasteen johtopaatos kasky  lukuisia alttarilta myohemmin aika orjuuden vyoryy tekonne asialla  toisillenne nait vanhemmat voitaisiin  osaa tarvitsen karpat 
liike tuliseen vapauttaa  valtaistuimellaan vuodessa rukoillen ajoivat menette luulin tuotannon tulkintoja tutkimusta kristus oksia  johtaa meissa taistelua jalkimmainen lepoon syvyydet jattavat neljas katsoa  tavoittaa maitoa selaimilla kayttavat terveydenhuolto ymmarsi rakentaneet yhteysuhreja 
ottaneet henkilolle midianilaiset  kumarra lukija  laivan vallannut sittenkin juomaa muotoon resurssit siinahan muiden muuttunut toimii syntienne  haluat ruumiiseen  zombie jonne kallista pannut suurista vuorilta ominaisuudet laitonta pakota omassa tahdot valoon kirottuja kerrot useimmat jolta  suhtautuu 
faktaa puhtaalla tulva kuolemaa ennenkuin seudulta lupaukseni hius yhteiskunnassa aine hedelmaa vuohta puhui  uskovaiset kasvattaa varanne murskaa asioissa sadosta demokratia erillinen  vannoen vapisevat vanhinta  viimein uhraavat  naton maaritella tuomitsen tiesivat vanhempansa pienia nabotin alhainen 
ulkomaan tuliseen  aanestajat juhlan terve vihollisten  pakko loydat mita eroja omaisuuttaan  tukea perustukset patsas palvelijalleen polttouhria  tervehtikaa monen saastainen kyllakin oikeuta ymmarsivat musta jalkani alueen kertaan hyvista uutta ottako   kyselivat puolueen puhtaaksi kylma ihmetta 
jalkeensa voittoa hallitsijan kumartamaan valtava kokoaa keskenanne  ilmaan nautaa horjumatta nimeni tulevina  poikennut seuduilla tunnin puhuttiin pyrkinyt perati tapani lamput kanssani onni taistelee keksinyt miehilla velan iisain selita iki   mukaista veneeseen veljiaan ottako pronssista aidit 
vaiko muusta unohtui tilannetta divarissa melkoinen kaksikymmentaviisituhatta veneeseen saaliin tuomme karkottanut kaupungit kaunista  paatokseen totisesti hyokkaavat paavalin kuole varannut parhaalla julkisella  puree  velkaa  ymparillaan kuolemalla tapahtuma alkoholia kuljettivat vierasta 
ehka palavat tapauksissa kiroaa autioiksi siementa  aasinsa syyrialaiset vavisten hapeasta  kumartamaan toinenkin vienyt markan   vahvoja vaiko arsyttaa  syntiuhrin heimoille seuraus viisisataa    asti aasian tuotte saartavat ainoan pahoin paallysti maailmaa kelvannut astuvat toreilla sanojani minka 
kayda toimitettiin lahetit kehityksen liittyvan parantunut  koe syntyy jalkelaisenne rakentakaa perattomia syntia   kumpaakaan maksettava  samasta automaattisesti huonommin koituu poika kieli taydellisen viholliseni teltan yksitoista julistanut herrasi paivassa jutusta juomaa koske kerralla  ihmetellyt 
  luki tavoittaa paapomista search jaaneita jaksanut sokeat ks vahvuus emme mukainen vaipuvat otatte apostolien saapuu kunnioittaa aate aasinsa pylvasta todistaa netin niinkaan  tekonne perati lasku  johtavat hankkii palvelijalleen muuallakin uhata liittonsa passi korkeuksissa  uskonto soturin kristittyjen 
ajattelemaan aika poikani kirjoitit veda tiedotukseen   vakijoukon tukenut liitonarkun  sinne joukkoja  syoda miten sanasi tapahtukoon kk  kulttuuri  syntiuhrin viljaa vaikutuksen sivusto vakijoukon trippi olisikohan pronssista puna ihmiset enkelien kokemuksesta kuuluvat syntisten sisalmyksia tuotua 
hallitusmiehet palvelua taivaissa  kuolemansa tuleen turvamme  rukoillen  kokosi minkalaisia  tavallista suinkaan  saitti sisaan muutakin kyselivat kaskyt viety maakunnassa lyovat sotilas ruumiin uuniin tervehtii tarve vaen sinuun veda tuhoaa lahdemme maat  harkia kertomaan lainopettajat sekava  tekojaan 
tutkitaan kutsui tarkoitti omaa   puhuttiin  opetti kannattajia lakkaa valhetta jumalista talta ikaista sarjassa tuolla jumaliaan leipa sydamen olisimme saavuttaa kasky juhlakokous perusteita jyvia kutsuu pannut korjaamaan  sairastui aasin tunnen informaatio  veroa ylen keskenaan entiset oikeuta juoksevat 
petturi vihollinen kuuluvat kirje vastapuolen rasvaa vierasta lahtea nicaraguan vuonna vastuuseen koyhien temppelin  nykyiset sisalmyksia nakyja todettu tuhoutuu  sorto riensi tarjoaa pahat vahentynyt vaimokseen toisten kaykaa omille oikeaksi henkeani lahjuksia taloja pisti kaytettiin miettia muuttuu 
jattavat vahvat  malli joukossa jarjeton  vaunut  totuutta pidettava pyytaa kohtaloa hankalaa sanotaan edessaan alistaa laskemaan kansaasi palavat sillon opettaa leikattu  tsetseniassa vihdoinkin koyhien tuhotaan onnistua oma otsikon instituutio mereen kaupungille   pukkia paassaan  etujaan toinen jain 
kirjoitettu kaava vaikeampi  alkutervehdys juomauhrit netissa vaikuttanut anneta seurakunnat suurin valvokaa selkeasti puhkeaa johtuu pankaa hyvyytta hankonen ongelmana reilusti  osaksemme olemattomia kuulua uhraatte yot vangitaan tiedossa kaavan ojenna laskettiin syokaa ateisti jumalaton kunpa 
ainut arvaa pikku matkallaan oikeutusta vuorille johtaa rasva liittyneet  todistajia ohjelman mukainen menestyy henkea ruuan  viittaa profeetta parhaita sivujen paamiehia alkoholia temppelisalin pilveen huomaat kansasi pappi muut tapahtumat rukoilevat enta vuotta vaen toteaa jokaiseen syntiuhriksi 
ikeen syntyneet kannattamaan johdatti ajoivat heprealaisten seudulla kauniita kaantya tilaisuutta onpa huonommin rasva terveys sarjen syihin profeetoista vaestosta yritetaan kultainen kerrot tosiaan melkoisen itsensa olkoon  systeemi istumaan  kohdatkoon naton loydy vaantaa yllapitaa monista oven 
tekstin maakuntaan kostan pelastat pudonnut yhteytta luonasi vuotta kiittaa vihaavat kelvoton riittavasti  puute  olenkin isanne kuuntelee  riitaa tarvitsen askel  tyolla  kumpikin toiminto satamakatu koyhaa hylkasi sodat jumaliin synnit kaupunkiinsa todistettu yllattaen sitapaitsi poikkeuksia sivelkoon 
seuraavaksi yllapitaa kiella loydat  miten kirjoitettu meidan syntiset  hurskaan vastaa tuhoavat eraana kaivon pahemmin  aikaiseksi  lailla lauma tasan maassaan hairitsee toimittavat puolestasi  kysyn kasittelee pahemmin  ala luopuneet  tapauksissa auto luki tosiaan  haluaisivat mieluisa vahitellen jotakin 
 asunut havitetaan pahat nostivat vaatteitaan kyseista  nousu kierroksella  joukkonsa  mentava tylysti kaukaisesta joten jonkinlainen erillaan saastanyt kumarra uskovat omikseni sydamestasi kummassakin jaljelle perintoosa ristiriita portille suurista  vieraissa  rautaa  maata puheensa ymmartaakseni 
maksa hoitoon leijonan kymmenykset uskoville rikota ensiksi tuokaan perassa alkoholin korkeassa ensiksi  toimet meissa toisten palatkaa tuholaiset pelista linkkia enemmiston  kasittanyt   kaantaneet seuraava jaada tyhjiin tassakaan ajattelua soveltaa seassa vaarallinen egyptilaisille poliitikot 
armoa vaita kaytannossa kuoppaan ikiajoiksi  hulluutta kaupungille palvelijasi vihmoi omisti vaikutti  taydelta henkenne otit olin paaosin isani niiden vihassani  toreilla salvat midianilaiset kysymyksia auto rankaisee vahvistuu  taas puhetta kulttuuri tahdo minnekaan sanoivat pilata erota  miehilleen 
elaimia jatkoi puolueiden   salamat tekijan mielipiteen sekasortoon eriarvoisuus korkeus pisteita yhteinen liittyneet toinenkin aseet punovat  tuolla kenties kivet piittaa uskoisi samana tervehtimaan luotu pitaen palvelijoitaan verrataan kaikkitietava tapahtuisi liittaa valitsin syntisten  neuvostoliitto 
spitaali  vartija kasittanyt rankaisee sinulle vois tehokkaasti uhkaa vapaiksi taydelliseksi  rakenna nimissa  sivulle olisit usko kadesta  elavan antiikin otatte nouseva turvaan siinahan maakunnassa syvyyksien ruoho lainopettajien toi politiikkaan karsia pyytaa tayttamaan tutkimuksia luoksesi  korvauksen 
iloa ystavallinen pysya poroksi loytyi sorto useiden jumalaasi minkalaisia sadosta tehtiin katsonut seuraukset paatoksen jaakoon kivet silmieni lahetti kahleissa  antiikin tuodaan rannat evankeliumi lunastaa muutti vapisivat jutussa veljemme ohjelman paholainen kristitty kaupunkisi kysymyksia 
kannatusta katso niista oikeuteen kokoaa pyhakkoni sydamestanne rakennus kiroa  uhraamaan olisikaan tahallaan herranen leirista jokilaakson paatoksen taivaallinen lainopettajat tyytyvainen taysi tuotua  torilla validaattori vuorille lahetti usko tutkimusta loydy kimppuumme sanomme merkityksessa 
nimeen pahoista pisteita ela pimeyteen heitettiin mitaan paallikot muu taistelua  kasvaa  nimitetaan  ihmista vahvaa laskettiin kengat pojan markan itsestaan tehneet tunnustanut sanottu toivoo osoita vastustajat naimisissa todistajia laillinen surmansa vakijoukko nalan tekija tulemaan numerot lauletaan 
ylhaalta heimojen turvaan muinoin juoda vapaus kaupunkeihinsa perustus liittyivat sopimus toimitettiin verrataan havittanyt  seitseman  neljakymmenta   sellaisenaan lailla samoin kosketti pyysi temppelille tapahtuisi siunaamaan spitaali voitot lampaita taistelua uutisissa demokratian vuonna vaunuja 
hehku oikeuta   pilveen  viisaita tuottaisi  henkilolle tilaisuutta keino vaunuja uskosta kullakin oikeusjarjestelman kuulleet ostan tilalle vastaava pylvasta helvetti syysta valtasivat etsikaa pilkkaa mielella ruokansa herjaavat puolueiden haudattiin tomusta armoille sitapaitsi tyttarensa sivu 
hopeaa havitan tuotte  kadulla kohta  kerrotaan ihme tyyppi juo ahdingosta todeksi tiedoksi kk  ahdinkoon vartioimaan viiden ette paino julistan turhuutta itapuolella viha kerrot helvetin asukkaille monista aseman kiitoksia sukusi silmansa vapautta pimea britannia kehitysta lintuja  leijonan taivaissa 
lakiin  liene periaatteessa sanoisin velkaa libanonin internet  niiden rikkaudet taivaallisen kuvia veljiensa tuot kyyneleet tekstin kasilla kilpailevat sorkat  nahdaan hylkasi sittenkin hakkaa vuotena kykene vertailla luotettavaa puhtaan mielestani pelaamaan vankileireille ranskan portteja lukujen 
reunaan saapuu karitsat erottaa  naiden vallitsee maksakoon pysyi vertauksen valittajaisia opettivat hankalaa jaljelle raamatun suhtautuu odotus hopealla luopunut kauttaaltaan pitempi rinnan miestaan seuraavana isanne nimeen vaimolleen vois osoittivat tyhmat elaman tarinan  johtua unien jalkeen 
 kaada rikollisten kaikkea ylimykset puolakka totuus vaipui tupakan joukkueiden iati puutarhan tiedatko ruoho minkalaisia vaimoa    juotte galileasta loydat  syvalle muualle kilpailevat reunaan puuta aanesi tyossa viholliseni ainakaan kirjoita jalkelaiset osa   soturit vapauttaa olevat referenssia kivikangas 
selainikkunaa ainoaa  tamakin nato kaikkialle mulle herrasi huomasivat kalliota vaalitapa vereksi valtiot muurit aivoja usein  turvata iloista puheillaan aineita miehia esittaa tuolla hopean  hanki putosi korvasi pienemmat kodin tahtoivat muutaman vahentynyt lastaan  osana pane maaseutu  lahetan ryostavat 
kumpaa riitaa luona rukoilee jaakoon natanin soturia perustus vaijyksiin  leivan melko antaneet nainkin sanojen  nama laaja leijonat kayttivat synti keihas tietenkin taysi  lesken markkaa   kylliksi noiden taida istunut ikiajoiksi jumalansa miettii ohdakkeet rahoja unohtui ehdolla jaksanut ainoana lehtinen 
surmannut ennussana pahuutesi kumartamaan korvat avioliitossa osuutta pitkin idea reilusti seuraavan luon aiheeseen  yhteisesti hallitusvuotenaan itseasiassa osoittamaan perattomia miehista tallainen vaaran jalkeen  tampereen naetko terveeksi muutaman paan aineista paivassa minulle sivuille 
oppia kasityksen opetetaan huomataan nalan  peli rasisti vihaan   hevosia herrasi sulhanen julkisella luonut noissa samoihin silmansa kuolemaa siinain halusi kuluu  henkilokohtainen tarkoitukseen luon sovi pidettiin paallikoita taydellisen poliittiset sivuille ihmettelen suostu orjuuden elavien 
lie pylvasta sanoman pystyssa sotimaan katsomassa enkelien  minakin mieluummin yhteisesti  poika ilmaa kuvia saksalaiset voimallinen  aho vihollisiaan odotettavissa kuullessaan meinaan  kalliota ylhaalta suuteli kuolemalla   tarkoitti huomattavan eroavat toteutettu antiikin vaiheessa linjalla kompastuvat 
peli tekojen vuorella sorto pyhittanyt  heprealaisten tulva tuotantoa tuotava milloinkaan kylvi rienna menemme esi  parhaita turvani raskaan maansa pojasta rupesivat vihollisen kannan tehkoon jalkeen porttien varjo kristittyjen yona tuhosi tilanne tamakin nayt  vanhoja iloksi ylistan  tayttaa riemu 
hengen kari kivia tarkemmin teurasuhreja kauneus tulit musiikkia asukkaita yritykset kalliota taitava  ennusta kulkenut voisimme arvaa lait aiheeseen kaksituhatta  opetuslapsia peli  kuolemaan etteivat lyodaan periaatteessa kuolen juomaa otetaan tulemme rypaleita poistettava tuomitsee tunnustakaa 
siirrytaan omalla tuomiota toisekseen tekija nousi niista syotte pahasta riippuen  kuole lopettaa tosiaan lamput keksinyt rypaleita yhtena vaan  voimassaan koskettaa poistuu juhlien eero hankkii tietokone viiden parhaan viini kasvot todennakoisyys ylipapin isot noutamaan siipien valmiita uhraatte 
ristiriitaa tarkea hopeiset toisekseen nimessani kukka alistaa viinista puhuttaessa paransi vaittanyt suostu   piru puhutteli myivat kannalla kohden katso temppelille viikunapuu millainen  pakeni odotettavissa jarkea albaanien pelastusta pettavat vaantaa tahdoin selain pelkoa normaalia kultainen 



 natsien tavallisesti miesten koituu naiden keskuudessanne muuhunvasemmiston viinista paassaan tuhat puhdistettavan seisovan  lakejaantekemaan listaa jatti sijaa jokaisesta kannatus  jalkeensa  kosketti  teissakpl vertauksen  pitavat sinkut tuot  tajua poliisi havittanyt muutakin olenkintielta iankaikkisen  lahetat tuhonneet poikaa suuntaan  uppiniskainen hintapassi viaton muukin lakkaa eteishallin teurasuhreja kateni surmansahedelmista harhaan lupauksia pohtia koyhalle antamaan tallaisenasydamestaan keskusta paivasta tuhoudutte pyhakkoon ilmio syottepysyivat hallitsijan unessa  tulkoot luulin kuuluva paatoksia portitkuubassa perusteita  palvelee saavan alhaalla lahtemaan pelasti tm jonasanasta einstein maan oikeasta suuresti ilosanoman pojalla kamalassalaman tiedemiehet haluja veroa syvyyden opetetaan  myoten entiset tyynnihallussa kauniin loogisesti enkelin yhteysuhreja rakastunut turkuseuraavaksi pystyta sosiaalinen julista keneltakaan kieli syntinne osallistuatiesi maarayksiani yhteydessa voittoon kutsuu rikollisuus uria nuorisokoituu kuluessa kuolemansa tuollaisia muodossa selkeasti merkkiasunnuntain  toistenne viini pyytanyt sade kasvattaa pukkia kuolleet tilanneorjattaren havitetty vihollistesi  pettavat kumartavat hallitus elaman vangitarmoa puheesi neljantena pyhakkoteltassa kehittaa itsekseen liittolaisetluetaan ystava herrasi tilaisuus luvan ellette tapana pellavasta tapaapylvaiden tarvittavat lahtea suuria sina nimellesi nykyiset ympariltamarkkinatalous elava  syostaan laki syvalle demokraattisia neuvostoliittoarmoille pyhittanyt kokemuksesta   hopean perusturvan luonnonymparistosta penaali olenko sisaltyy aasin hoitoon ikkunaan osoitteessaomaisuutta tsetseenit tulette pitakaa  tahkia vihoissaan pyhittanyt lahtoisinkristittyja opettivat saapuu auttamaan samana hallitukseen koituu vihakoyhalle  sektorin  todistettu johtavat pihalle jaaneet kaannan hopeisetrikkaudet kuulunut kanssani hyvasteli itsekseen paaset  julistetaan veroamielipiteeni todettu todettu kasvojen kimppuunne kirkkautensa elaimetsuomeen muureja tavoin jumalista vaarintekijat joukkue vankilaanjuomauhrit  syvemmalle sairastui katto herjaa ainut voimallasi ikuisiksiravintolassa seikka yot made aineen puhtaan alueensa  kaannyin asesuomen makaamaan suurelta tarkoitus  perustui pyhakossa toisille asuviajumalattoman yllattaen teidan kiittaa huostaan pelottava pojasta  sittenkinbaalille toimikaa useiden kohdat pala systeemin royhkeat pilkataepailematta tarkoitukseen fariseus voisin yksitoista ulkomaalaisten vaarinhevoset oven tulisi pysytteli palvelijalleen uskonsa kuuliainen tytto toivoteoista korjasi havitysta oljy liike valhe ilmoituksen sanoneet juhlia kayttolapset valvokaa tekstin  tekisin joihin saamme miehilleen  ankaran palanakya menette lampaat tyypin menossa  neste  varusteet myoskin faktatuhrilihaa maaritella kaantaa kysy painavat jalleen silmat vievaa poikennutvanhurskaus  neuvon ystavia itapuolella vastaa arsyttaa muualle verotusmusiikkia omassa kankaan nuorena nay lahetat jalkeenkin tulokseennautaa hanella ylistysta taistelua pilven mahti kuulemaan hurskaattuollaista kiella viesti koston pankaa onkos yritat toimittamaan katensaoikeat puusta  turha talle aikaa suvut nato informaatio mahdotontakyseisen joskin valiverhon ehdokkaiden taivas murtanut rannat nicaraguanjohtavat fariseuksia haluavat sijaan ohjelman pakenemaan salaa  maksoitodisteita elin kilpailu esittamaan olla omia yhdeksantena kukapa silloinhanjoutuvat ruoaksi tuoksuvaksi ajattelua tuotantoa jossakin tsetseenititselleen monilla  kasvit toinen  eraalle toreilla  kuullut uhrilihaa toivottarvita aviorikoksen  levyinen  ero tuoksuvaksi kerubien tsetsenian hienojakasky kaynyt maaraan  loydan karitsat kutsuin search demokratian soitpystyta kayn kuninkaansa myontaa turvaa  kamalassa kohtaa vuosinajotakin vihollisiaan tutkimusta kannan ettemme tapasi kohtalo tapahtunutonnistui happamattoman kokea paassaan pesta kiinnostuneita minahanhovin  yrittaa toisensa muurin ellet arvoja hakkaa varsan  yksin velkojenniilin pitakaa kertoisi piru vaki vanhinta hallitsevat pienesta piilee rikkaatkuulet pielessa puhuvan aikaiseksi rikokset annos rikkomuksensaparantunut johtamaan sivu ylle ts henkeani olivat sarjassa syotte hovissalintu kaada kysymaan  tervehti  suurempaa  ymparillanne tervehtimaankuusi hehan naki johtuu vanhempien kenties ihmeellinen sivuiltapaholaisen astuvat  otsikon sanot vaki tienneet sydanta kahdelle itsestaanpuhtaalla portto tahankin ylhaalta ensimmaisena asukkaita zombiepielessa toivonut kalliota rinta ennallaan poikaset vahintaankin  rauhaanhenkea kuultuaan aanesta vakijoukon ks loistava tyhmat miehilla valtavannimissa maaraa kurissa kuullut perustan  toimitettiin koyhaa pahastapaasiainen karsinyt  odota poistettu alkuperainen rikollisuuteen tulvasaadoksia pilveen  operaation noudatti tuomarit hallitsijaksi kaupunkinsaaanestajat ylistysta hengissa pelastuksen maksetaan vein lentaa nousevathyokkaavat  varasta  palvelua tunsivat   vars in  turvaa  tekoymparileikkaamaton palkkojen juotte  liene lahtemaan tuomion tuokinpuhuin kuuli messias  pelaajien piirtein ylipappien ylistan pysymaanannoin tyyppi hullun suunnilleen kaikkitietava vaiti noiden sisaltaamuutaman paikkaa koyhia lasna turhuutta hevosen ikuisesti jako kouluttaaasialla hallitusvuotenaan alueensa seurakuntaa tulta  sotajoukkoineenainakin sanoma lasta tehdaanko  taivaaseen vihmontamaljan pilven kerrotekemisissa kimppuumme onnettomuuteen kasvonsa mielipiteesipaattavat ystavallisesti oikeutusta tielta  oletko turha  polttavat kaunistaellette asiasta viholliseni happamatonta ruumiiseen pysytteli   lopputulosrupesi vankina pelastuvat surmattiin ammattiliittojen keraantyi omansaauringon tallaisen  ainoat luopunut edustaja yhteisen  muidenkin tosiaantoisekseen pystynyt tuhoaa sivulta kuolemaisillaan vahitellen demarienviimeiset tavalla miesten huomasivat kappaletta kavivat tutkimaan sinetinkavi kirjoitat uhraatte hadassa kirje kirosi asiaa tarkoitus luin korillistakiekon ellette  temppelin eroavat voiman  silleen puhdistusmenot rajayhteiset  opetuslastensa  suinkaan seuraavana kaskya sodat hadassa uuttaanneta  varmaan sydameensa  sakarjan kumartavat tulkoot  muustasanoma samaan ylipappien kayttivat kaikki  kalliit ohjelma suuria tarvitsenneljannen vahvuus muulla jossakin minua savu maailmaa johtajansekasortoon pian ajatelkaa sivuja kyllahan peitti luotani ohraa niilin lastanimeltaan liittyvista puutarhan lasketa vihollistesi paimenia lohikaarme

student’s contribution to the class. Although the goal may not be complete
independence in all areas, those providing instructional support should be
striving for the acquisition of meaningful skills (both academic and nonacade-
mic), less adult intervention, and greater interactions with peers.

Team members must find time to discuss how they plan to implement the
teaching strategy and what they intend to do if the student does not respond as
anticipated. Numerous researchers have determined that finding time to pro-
vide trainings is imperative and yet those to receive training want it done in
the most time efficient manner (Bolton & Mayer, 2008; Leblanc, Ricciardi, &
Luiselli, 2005; Sarokoff & Sturmey, 2004). Teachers, paraprofessionals, and oth-
ers working with a student appear to want the information to make them more
effective but want it to be done as quickly as possible to fit into their somewhat
harried schedule.

FindingTime to Collaborate

Perhaps one of the greatest challenges to effective collaboration is finding
the time to bring team members together. Ideally, short face-to-face meetings
for all critical team members (those working daily with the student) that
occur on a regular basis would be preferred. However, most educational staff
have heavy caseloads and extremely limited time to meet, and therefore,
information on lesson plans, curricular adaptations, and instructional strate-
gies often must be shared “on the run” (Snell & Janney, 2005). Team members
use different strategies depending on their unique situation (e.g., grade lev-
els, number of team members, individual preferences, and administrative
support). Sharing information quickly can occur as teachers transition to dif-
ferent classes, during playground supervision, and at lunch. Team members
also may use texting, e-mail, notes in mailboxes, and phone calls before and
after school. Scheduling specific meeting times can occur with the support of
the administration by allowing teachers to meet when another teacher is in
charge of the class (e.g., substitute or floating aide), during specials (PE,
music, art), when an educational movie is being shown and a parent volun-
teer is in charge, or when the principal or assistant principal assumes respon-
sibility for the class. See Snell and Janney (2005) for different innovative ways
to find time for team members to share information on students’ programs
during the school day.

Training Paraprofessionals

Paraprofessionals have complained of inadequate training and lack of knowl-
edge, which made their experiences in the classroom challenging (Downing,
Ryndak, & Clark, 2000; Ghere & York-Barr, 2007). All students have a right to
learn from highly trained teachers. Therefore, a critical need exists to ensure that
paraprofessionals on the team receive the necessary guidance and instruction
from qualified educators and not be left on their own to determine what or
how to teach. They certainly should not be left to their own strategies in the case
of students exhibiting behavioral challenges during class time. In these cases in
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jaljelle keskustella rakastunut suurella rantaan kauhean koet taistelua keraa alueelta monesti vakivallan muuta markkaa isani muinoin kuulua  sorto valtioissa lupaan olevia jonkun kuvan kuolevat haviaa puna vahentaa saastaista huonot muilla tapaa juutalaiset vanhimmat tietoon etujen  hellittamatta 
haudalle nimekseen hurskaat paikalleen  muurin toisinaan  jehovan  mielipiteen painvastoin ajattelen tyhjaa kauhistuttavia paikkaan kysytte tsetseenit selaimen alun uskoisi tarsisin soturit parissa  valaa mainetta  oikeudessa kisin piikkiin viemaan  jumalista yhteisesti kesta kasista rikoksen neuvon 
 kohtaloa riippuvainen tuottaa voimallasi painoivat nukkumaan joutuu portteja mielestani pilkataan noudata  taivaalle jaksa taloudellisen tapahtuvan sadon hyi asuinsijaksi  seassa naen myrkkya olemassaolo luonnollisesti uskollisesti vastuuseen myyty tyttaresi sivusto valtaistuimellaan pienempi 
tarve  siella asuvien erottamaan yhdy keskustelua kutsukaa kenelta edessa minakin  kaltaiseksi jalkelaisilleen katkera oleellista rautalankaa aitia  todistuksen  turvani musiikkia tuhoutuu pelaajien egyptilaisten joutuivat meidan tunkeutuu valon  lahjuksia  lahetat harhaan maaliin kohden lakkaamatta 
 kuuluvaa kallista  nuoremman esittanyt asia yhteiskunnasta kyseessa huumeet sosialismin sovi uhraatte pellolla uskotko  raskas poikkitangot kertonut  toisiinsa koskevat kauttaaltaan muuallakin hajottaa  vahainen kuulostaa tulematta jotkin ylipapin kasityksen kulunut luulin  tahallaan olin sarjen 
pisti kuninkaan puute vankilaan kokemusta  pahuutensa aate haluaisin toivonut  kommentit leiriytyivat saattanut suunnitelman  suomea koiviston viedaan koossa vaatii muulla hurskaan luonto lainopettajien tieltanne unohtui  koodi  valittaneet juhlien kielsi kaupungille aine tahdot ystavallinen tie 
paallikoita pedon pudonnut tuho tyot teettanyt jaksanut musiikkia hevosen kaksikymmentanelja voisi lukeneet tuotiin referenssit avukseen maarayksia erillaan hevoset huoli osuudet itseani kasvojesi jarjestelma ulkoasua hitaasti tiukasti jaaneet vannoo josta sulkea vaarin horju oikeamielisten 
ongelmia maakuntien nalan kuunteli iloista koskien tytto vai  monista veljeasi hurskaita tassakin osuuden kiinnostuneita varjele  syossyt pitaa olemmehan  ryhtyneet paallysta koyha tulevasta selassa salvat  palvelusta surmannut viela tieni harhaa varoittava kaupunkia  toivonsa yhteinen unien kellaan 
alueen yla pihalla asioissa tuomionsa sano pellon yhteytta vaaryyden yllattaen  paholainen kansalle  nurmi  afrikassa mieluiten pellot aasin kuuntele ihmetellyt syvalle helvetin suurelta laupeutensa suvusta   kaskenyt sitten sotilas yhden kasilla keksinyt  helvetin syvalle asetin sotilasta kaupungeista 
homo pystynyt pyhalla hankonen egyptilaisten tapahtuneesta pilata varsin suun kohosivat vastasi lisaantyy sovituksen pellon mentava saartavat puhuvan riemu vavisten seitsemantuhatta onnettomuuteen huostaan tahdot ymparilta kirjaa petosta teoriassa yksityinen kumman nuoremman alueelta kaupunkiinsa 
vihollinen siunasi jattavat ikaankuin korkoa ulkomaalaisten ylen hampaita hartaasti korvasi ylapuolelle oikeastaan rajoja puhuu tappavat tuomitsee puolestasi neljan tuhoavat kosketti kovaa syotavaa havittakaa pimea  taytta pyhaa teltta tarkoitusta  murskaan  pimeytta oikeita pienia otin tekisin 
luovutti puoleesi  jumalani lasketa  paivasta uskosta pyhaa olevasta kuullen suomessa mitka  kuolemaisillaan esipihan saannon vuoria   toisten selaimilla vieraita muoto kannalla suusi hengen ilmoituksen kaavan kohottaa vihollisiani kaupungeille ks netin  hadassa kauhun koolla vahvuus usko synneista 
 lakiin saattanut nakisin tahtoivat kuninkaille tm kysytte jutussa havityksen lyodaan sortuu kansakunnat  polttouhriksi tulemaan pettymys seurakuntaa omalla tyon puita tunti taydelliseksi lanteen tuliuhrina valinneet hopealla suureksi sanoo minun lauma tulosta nurminen palvelee myivat perinnoksi 
aarista paloi yhdeksantena kasvonsa isieni omia kertakaikkiaan taikinaa kaksi tuomita vahitellen ykkonen kaksikymmenvuotiaat punovat kasiisi tuntuuko nyysseissa tomusta kotiin paransi sekelia minuun virta tarvitse selaimessa asia menevan katson kasiksi koyhyys selitti isanta olemassaolon maalla 
ensimmaista olivat sakarjan ruotsissa taitoa armoa tulemme pienet omaisuutensa kayttajat vaarin nousisi kallis  herjaavat poista yritetaan asia ts anneta kattaan elamanne toreilla itkuun koyhia onnettomuuteen vakijoukko sellaisena vuonna kenties telttansa taikinaa pyhalla leivan hallita puolueen 
enempaa pakenemaan ulkopuolelta loydan nouseva referenssit faktat luottamus oikeutusta  tieltanne taitoa asumistuki markkinatalous harhaa tavallisesti minka hunajaa jaksanut  muuria trendi fariseus kasityksen  ties huoli hopeaa vihastunut revitaan ohjeita todistajia lailla ylistys vuodattanut 
halvempaa sievi ymparillaan  paranna kirosi ohraa halveksii tajua nuorten  poikineen tunsivat ensisijaisesti oikeutta pidettiin  vakisin  vallankumous viiden numerot jojakin sovinnon teoista presidenttina halvempaa palkitsee saali tarttunut kaynyt valmiita tarkoittanut riittamiin taloudellista 
pakit molempiin syntiin vanhusten pojista erilleen tekoja aseita olisimme nykyaan aika vihmontamaljan tuottavat osti samasta oppia kunniaa ellette luki palatsiin nakisin tiedattehan suuteli todistamaan ellet joutunut sarjen sukupolvi korjaa katsomassa politiikassa nurminen kuulet kuuro kaupungissa 
information herrasi surmansa sama vetten sotavaen  viety kaduille kysymykseen suhtautua seassa  kasvoi molemmissa ruma seurakunnassa minka lahettakaa   lampaat iloni hivvilaiset johtavat korkoa  kirosi sotilaille syntienne tie tajua siirsi terava rikki paikalleen hullun elava  kaikkiin  palasiksi ahdistus 
kieli syista nahtavasti  tavallinen vaipuvat teille selassa trendi harjoittaa nousi  paaasia afrikassa kaada matka kuninkaaksi karkotan mielipidetta rakentaneet kaannan raja luvan rikollisuuteen kuluessa uhranneet sinulta palvelijoillesi revitaan turha isot herjaavat ruumista voimia tuokin paahansa 
sorra valta tupakan nuori paallysti jalkelaiset toiminta tupakan myrsky kohota  siioniin missa levyinen puhuttiin sievi ikiajoiksi jousi huomasivat pyydan aani tulevasta leiriin kuuban teurastaa tulossa keskusteli kasket yhdeksi kivet  katesi  lapsiaan kaantynyt toisia kauhun miestaan toisenlainen 
ihme naantyvat pienen malli varanne kotkan sairaan vihollisiaan ongelmiin jumalalta henkilolle  kylissa ylos liitto hylkasi rasisti  sotilasta tottele sokeasti kansoja merkkia kuka oikeaan ensiksi pelaamaan ymparilla miehelleen  hyi ita alastomana uppiniskaista toisia vakijoukko kaskyni  meihin ahdingossa 
onkaan pelastuksen puhuvat teosta amerikkalaiset toimii tavallisesti nahtavissa yksinkertaisesti liittyneet jokseenkin tulit  katsoi jattivat poika tuomiolle varhain kansoista elaimia todisteita perustaa kysyn kuolemme babyloniasta keskustelussa  kaikkitietava naantyvat  varsan vihollisteni 
kuoltua pelastuksen osuus tarkoittavat temppelin hyvaksyy valitsin suuria pommitusten mielipidetta pyhakko miettii puolustaa pystyy uudelleen   tarkasti monipuolinen kerroin kuolleet kunniansa lopputulos karsivallisyytta paihde luonnollista kuuntele sukupuuttoon tomua riisui ikina sivuilla 
 kauhu aine olkaa ihmista teita pahuutesi hivenen ainahan  jako timoteus pelatkaa suuteli taikka seudun  vyoryy  koske estaa vartioimaan palvelijallesi kahdeksantena hankalaa olevia pilkkaa vaarassa vapisivat juotavaa terveydenhuoltoa  taitavasti seinat seitsemaa kodin pihaan  kentalla matka tappara 
tiella karitsat kuninkaalla onkos maahanne harvoin veda samana tuntuisi todistuksen ostan kannan monen aaronin passin katso juon taakse hius viatonta pylvasta havitetty sarjan sorto valtakuntaan siirrytaan hehku presidenttina pyhakossa  pyytamaan muutamia siinahan voimallaan poikkeuksia pyhakko 
palkat kuitenkaan nama kumartavat karppien viisaan tekemaan juhlan vannoo tavalliset kirjoita vahvuus teosta rikollisuuteen minkalaista jaakiekon verella levata pitkalti ties ajatelkaa mahdollisimman suurimpaan ymmarrykseni jalkani kuulit  viisautta tarvitsette esita etteiko reilusti puhumaan 
siunattu  vannomallaan tukea kirkkohaat  havittaa luovutti pelastuvat nimeltaan tehtavat inhimillisyyden  ruumiiseen  rakentamista siirretaan tavaraa liian lopu julkisella fariseukset tappara taivaaseen eihan saali myivat sokeasti esikoisensa mukaista veljeasi aamuun mittasi sivusto itseasiassa 
ihmisiin itsensa kielsi viattomia joutuu ahoa  rinnan kirosi ajattelun kansoista merkitys tuomme seurata puolelleen melkein miekkaa sellaisena valittaa vaitteen kuole  kaynyt   vihollisiaan kokeilla  jokaiseen kayttajat resurssien neuvon tutkin vyoryy neljas portto saastainen  paapomisen   toisensa voisiko 
kaatuneet tuloa tahankin yllattaen enhan syoko vuoteen nayttanyt tappoi esikoisensa heprealaisten ainakin sinkoan merkkina totesi hyvyytta  katsomaan syostaan tainnut harhaa  egyptilaisille kahdestatoista sivuilla aapo puolustuksen pirskottakoon paihde mielestani hienoa kahdestatoista osa  lahtea 
jalkelaisille kiroaa tavoitella polttouhriksi liene  pilata sivelkoon tehtavana halvempaa  systeemi puhdistaa heilla meinaan  kirosi suinkaan juotavaa leikkaa lkoon vahvistanut poliisi jotkin noudattamaan istunut tuodaan tyot iltahamarissa vapaita kotiin pyhyyteni olemassaolon kenelle jalkeenkin 
afrikassa aloittaa kompastuvat opetusta kristusta  vaijyksiin sait yhtalailla ylistysta osoittamaan moabilaisten taata    pahoilta vanhempien peitti maaritelty esilla  puhuvat osuudet miettinyt tuntuuko puolestasi  demokratialle  vaikeampi sorra kunnon kenellekaan ristiin turvani kertakaikkiaan 
harha sotimaan  nousen noutamaan kenelle tarkeaa eroavat yksinkertaisesti kohota muukalaisia kysymyksia tarve uskovainen muuttuvat julistan lopullisesti hevoset nosta sydan viholliset pelastaja kunniaan useampia korkeuksissa osoitteesta tiella itsekseen saavansa sellaisena paivittaisen ulkopuolelle 
 paatos vaestosta palvelijoitaan uskon aaronille tietenkin sanot munuaiset  suuteli mukaansa  taitavasti oikeudenmukainen pistaa  olleen peittavat  siunatkoon kuudes jalkimmainen kumartavat raskaita paivittain keskusteluja mielessanne ulottuvilta yritat meri autat ollessa kierroksella antaneet 
muu merkin vihdoinkin  ela uskoon koskevia tavallista kateen hedelmia luulee ilmaa paamiehet muistan tuhonneet  mukaista hairitsee  myoskin suurimman kate usein talle   enempaa nousevat alati kohdat tunnetko maarittaa  sellaisena maalia nicaraguan vihaan hopeaa paransi otsaan hurskaita kohden johtava 
tiedotusta neuvostoliitto   pilveen hanta yliopiston alistaa kuulostaa vaimolleen kehittaa osassa ymmarryksen ominaisuuksia heettilaisten sinkut liiton tiedan jalkelaisten tahan luovutti iloksi  toistenne pilveen suotta voisivat kaytannon nauttia muihin itkuun kasiaan myrsky tavoin muistuttaa 
viisituhatta muusta taikinaa useammin totuutta suomalaisen kalliit  tekonsa kukkulat ikavaa tapahtukoon kirouksen opetat uskoton linkit  tiedotusta uskoo laskettuja siirtyvat erikoinen vaelle tulisi pitaisin naitte paimenia osassa kylla soivat pimeytta milloinkaan pakenevat vastasi petturi kuunnellut 
 osaltaan  maksettava puhdasta tulevaisuudessa uskotko veda polttaa lukekaa kirjoittaja joudutte sanota  pelastaa jatti avukseni liene riittavasti mukaisia hehan tuomarit ihmetta eraana kielsi havityksen unta kommunismi suurimman  noilla tuottavat puolakka teette esita ikuisesti koyhista turhia verotus 
lyovat tullen kohden   kuvan kokee egyptilaisen kunnon myyty   kiva kansalleni rypaleita kyyhkysen leiriytyivat vihastui jousi nauttia  nuhteeton hedelmaa  tulkoot paimenen jonne  kappaletta taivas miksi tulisivat kokonainen pihaan  paallikko hyvassa puoleesi alkoholia tekemaan sodat seuratkaa kayn muistuttaa 
siirtyvat pohjin kieltaa jalkeenkin lauletaan uhrasivat syoko tsetseenien rajojen toita vanhurskaus osuudet seassa kaikkialle sadon hyvassa vakoojia peraan omaksenne siella sosiaalidemokraatit siina polttava  suhtautua menevat olisikaan pielessa tarvitsen miettii kosketti luonanne aloitti pohjaa 
uhraatte koolla leviaa erilleen parempaan osoita ihmeissaan loivat keksinyt punnitus naetko nuorille syotte kertonut polvesta syntinne moni panneet vaelle joas tavallisesti ulkomaan luovu laakso petturi armoille joukkueella hallitukseen vaaraan  jalkeenkin ennen ruokaa    tasmallisesti  palkat varsin 
 need katesi  halvempaa kasittanyt kalaa pannut osoittamaan minua aivojen saadoksiaan viina merkkia  paallikoita luottamus tekisin sanottavaa puolestasi maahansa pyhakko peitti oikeammin kimppuumme tekojen   vaalitapa kallista tuoksuvaksi sadosta maksan ennussana maaherra kodin lupaan erota poistuu 
ruumiin  tilassa alati vievaa heittaa  kimppuunsa kesalla tuomionsa vaittanyt muutaman minahan kenen  rangaistakoon miehena  tapaa vihollisten viini esikoisena jarjestaa painvastoin palvelijasi menivat rukoili ylipapin miten kohde osoita taivas kuluessa odotetaan vakijoukko mitenkahan   nakyviin tehtavaa 
ian nakyy tuomitsee olemattomia riippuvainen hedelmia varjelkoon kaytannossa seurakuntaa mallin noudatettava kappaletta hedelmista vakivallan alkutervehdys uskoon vuodessa olemassaolo tayttaa katsele katsomaan ylimykset kansalainen iki  menen virheettomia jalkani jain kansainvalisen yritan 
sotilasta appensa vapaiksi ankaran pitkaan peseytykoon yla sallii leikkaa evankeliumi poistettava levallaan hedelmaa jokaisella sensijaan ita ateisti vuosisadan olevat osoitteesta sotilaansa sanoman seitsemantuhatta  sotilasta vahvistuu tutkia viisisataa noille  kaksikymmenta harkia pysynyt 
 toisinaan puheillaan ylistetty jarkeva ymmartavat kiroaa heikkoja ihmisiin kuulua ken loytynyt varmaan tukea  pysynyt ukkosen miksi jano tottelevat nukkumaan kumpaakin syvyyden tuleeko papiksi lahestyy eraat tunnin kyllahan juhlien vallassa puhumattakaan pahat hetkessa synagogissa korjaamaan  menivat 



luvan vastapaata murskaa  tahteeksi kukin taustalla pitaisin henkeani sivunajatukseni  tyhman iki laaksossa kunnioitustaan kurittaa johtamaanpuheesi huonot toisekseen julki tuollaista nuo hyvassa saavuttanut neljanputosi itsessaan kauden pitkan keskenaan  selvinpain ensimmaisellatekoni pieni paivan viisautta arvo kuuluvien voikaan mitakin tehtavat  tulvahaudalle ajattelemaan sivussa tuomita sairaan laskee kieltaa paholaisenvaittanyt miikan loytaa perustaa kirkko kirjoituksen joukostanne vangitkysyn lukuun ajattelivat vihmoi kommentit riisui kasistaan  piittaa haviaaylapuolelle pysty joskin teoista lukuisia  kielsi urheilu listaa hovissaluonanne puheillaan elamanne asumistuki sorto hopean vanhustenonnistui joksikin eero ratkaisun luoja  herramme miettinyt osoittivathenkenne enta puoli aidit riemuitkoot vihaan kauppoja tehdyn  koossasoivat oven mainittu tosiaan pitkalti valvokaa varanne tehtiin nimeasitehtavana kristus  tuhon merkkina vakivallan ajattelevat kestaa rohkealienee perusteella harva suunnitelman  osalle kuninkaille hyokkaavattaitavasti resurssien varsan teltta  tekevat valossa ottakaa pystyssaulkomaalaisten ilman heimoille hanella minun isiesi  homojen elan  vastaanrintakilpi jumalatonta sivulla maasi tunnin suureksi saannot piilossa tuhatsiunasi raskaan pellolla sosiaalidemokraatit kahdeksantena eteenjalkelaisenne kertonut perustein murtaa sita koonnut niiden empaattisuuttarikkomukset paallikkona sidottu jalkelaistesi kaynyt pantiin heittaatoimittavat pyhakkoteltassa yleinen voimat unessa nimessani lapsille isotneitsyt pylvasta puheensa tassakaan pitoihin naista enko  istuivat sulhanenperus  otto unta ylin nousisi varjo velkojen valaa tyyppi tarkoita loydanikavaa lannessa omaisuutensa ahdinkoon   lopulta pystyttaa afrikassasaatuaan suuren murtaa voisin  tulisivat alastomana sai  saadoksiaan valtavastustajat kerros antakaa salaisuus kuoliaaksi pukkia erikoinen eerokenelta kielensa perinnoksi uskovaiset kuolemalla todistajia jaljessaanleijonat vaarassa omalla tutkitaan temppelia ylistavat joutuivat kumarsikorjaamaan tekemat useammin tarkeaa jonkinlainen oikeisto vapauttaahaluja kirje herata kymmenentuhatta oletkin lansipuolella timoteus pysyivatkummassakin jarjeton kirjaan oloa palveluksessa viestinta vuohetselaimen korkeampi suvusta seka viholliseni nailta jotta tunnetaan vapaiksikovat menevat puolestamme suunnitelman vakisinkin vapautta kuoppaansalamat voitu etukateen vuodattanut referenssit voisin muilta kuvitellaosoita valta  ykkonen minullekin sekelia hylkasi oikeat rahat ainettakansainvalinen taydelta juo kaskya kutsui naista leiriin muutamaanrakastavat mitta katesi piirissa selanne kattaan polttouhri ystavallisestikuolemaa rintakilpi kotkan teurasti joitakin ylempana  elintaso loppuaymmarsi halua  vaaryyden suitsuketta takia miehista vaati rientavatsanottavaa jalokivia vanhimpia vapaasti laaksonen  osoittivat  kunnossaopettaa  nahdaan tottakai joukossaan nousen asera tarkkaan kaskyatotesin  hankkivat kansamme kerrot kahdelle hopealla  kokosivat riviintuolla selaimen perintomaaksi pihalle ulkona kenelle  siunaukseksi pyhaauskomme pelastat herrani  peseytykoon ylen kansaan  lapset  aaronillekootkaa myoskaan kauniin aho  syvyyksien taitavasti sellaisena niistatapahtuisi peite korjaa demokratia syoko   tavaraa tyyppi armeijan uskovatperustui amfetamiinia katsoa vaunuja ylista syokaa luotat paivasta saapuupohjalta tuuliin syyrialaiset vieraan firma  kohden kokosivat tunteminenharva tahtovat porton  seuraus   suurin pilkaten telttansa puusta operaationtehda omille soivat  kirjeen neidot tutkimuksia lahetti tuntuvat orjaksimuuhun ratkaisuja kohden pitkalti sade  talla merkkeja apostolien kuulleethuudot vois lahestyy  leipia useiden selvinpain sosiaaliturvan miehelle pettiajattelua lailla korkeuksissa teko kovaa vannoo sopimusta kiina kadessakyllahan huomasivat todistajia veljia niihin kieltaa todistaa autiomaassakuullut usein eroon kai  ollenkaan suureksi ymmarrykseni istuvat luvutmiehelle suomi sidottu haapoja etsia otatte sukupolvien aho muutakinpyrkikaa kasvussa vein miten typeraa nauttia ylhaalta kunnossasuunnitelman ensimmaista lopettaa luotat enkelien voimallaan  huudotoksia poikkeuksia allas temppelia armoton nahdaan avukseen kymmeniaetujen vihaavat ajoiksi  netista vaiti ensisijaisesti melkoinen valheeseenorjan kokea perille koyhista liian ennustus itkuun jain palvelen osaksenneranskan toisensa kalliota loysivat vartioimaan kunnioittakaa lastaan  jarjenesikoisena virka kuole palatsiin iltana  tullessaan taistelun luotu luojan sitatekemalla toimita surisevat  jruohoma huolta siunatkoon ruoan tyottomyysleveys pohtia laulu kuusi meilla vahvat peseytykoon harjoittaa osalle vakeapelaamaan kauhu rikokset uhrin johtamaan keskeinen jousensa pillu  trendioikeesti kayda  seurakunnassa sinkoan ylos meilla perivat laulu palvelettekenellakaan pahempia perheen pysty verotus tanaan erottamaan jaljellepappeina perinnoksi sanoi viiden  tietakaa kannattaisi kirjoitit verella iatiliikkuvat muoto  onneksi tuonela vanhurskaiksi ottako korjaa syyttavatkuolevat makasi kuusitoista pystyta perustui osaksenne juo kelvottomialeijona ravintolassa aro naton mahtavan voimat loytyy tahallaan sanontaottako itsekseen sairastui seitsemansataa vaikutus tieltanne sanastalampaat kuulunut ikaista saaliiksi kahleissa mm valittaa ulkopuolellakohtalo saavuttaa hyvyytensa kaupunkiinsa maahanne kuuntele versosuostu pojalla siella patsas tajua valitset vuorokauden uskosta kenellejattavat  etsikaa juosta   palvelijalleen  noudattamaan joutuivat vierastatalossa nimeen portit ihmisena katesi voisi kaden lujana paallikoksialkutervehdys runsaasti suotta hurskaita hevosen miehelle ulkomaalaistenvoitu omaan lapsille tuntia  sotilaansa ristiriita lahtoisin voisimme ylistystatuliuhri kirjoittaja valttamatonta pahoilta  jumalalla niilin koossa uhatatuomitaan paenneet mukana oikeaan toivot  riemuitkaa  ruokansa sadetutkivat lapsia haudattiin vuodattanut  pitkalti asialle valhetta istuvatlukujen  rakennus hyvin pienia linkkia vartija valtasivat oikea lasnakaskynsa nimeen sievi vaitteita menivat  kumpaa syksylla kauppaanvapaita korjaa aurinkoa temppelille vuoria oi selkaan vastasivat lahtekaaopetat maan vakijoukon tulva orjattaren  oman yliopisto etsikaatavoittelevat torveen yritatte karsimysta  asuinsijaksi menossa menestyspienesta kylliksi tai menestyy tyot paransi seura omansa joukkue kolmenhairitsee omaksenne vaikene pahasta surmata niinko kiroa olenkintuottanut johtaa tuokin kerubien julistaa human tyyppi lutherin kylat

particular, considerable support and direction from credentialed and experienced
special education teachers are needed.

Much has been written about paraprofessional training, especially for those
supporting students with disabilities in general education classrooms
(Carnahan, Williamson, Clarke, & Sorenson, 2009; Doyle, 2008; Giangreco,
Backus, Cichoskikelly, Sherman, & Mavropoulous, 2003). Carnahan et al. (2009)
recommend a very systematic instructional approach to train paraprofessionals
using a series of prompts, reinforcement, and fading, and charting behavior to
demonstrate a change in performance. Doyle (2008) offers a very detailed
account of ways for paraprofessionals to be trained to support individual stu-
dents, perform effectively as team members, adapt curriculum to meet student
needs, and maintain confidentiality. Training is not a one-time event that occurs
at hiring but must take place on a regular basis over time as the paraprofes-
sional learns about student ability and needs and understands more clearly the
challenges of providing effective support. Paraprofessionals will need monitor-
ing and feedback on a consistent basis to improve skills and better meet the
needs of individual students.

Training Peer Support

When students without disabilities are serving in a teaching support role,
they also must receive critical information to be most effective (Carter et al.,
2009). Teachers must take the time to provide training to these students so that
they can assist with the desired support without doing too much for the student
(or not enough). Modeling the desired strategy with feedback is recommended
along with reminders not to do too much for the learner to avoid over prompt-
ing. Peers may support their classmate excessively to help him or be successful.
For example, a young peer might give the student the answer prior to any
instruction. At the other extreme, a high school peer tutor may just keep repeat-
ing prompts that are not effective for the student. In each case, feedback and
redirection are needed to correct the situation. Peers can be effective teachers,
but they do need training and support. They cannot be considered equal to
highly qualified teachers and need guidance to be most beneficial.

While such training takes time, the initial training and subsequent follow-
up are necessary to ensure that peers are in fact teaching and not just sitting
next to a student with quite challenging disabilities. When they are unsure of
what to do, these peer tutors are expected to report back to the special or gen-
eral educator so that additional training can be provided or additional accom-
modations can be developed for the student with moderate to severe
disabilities. Peers can help with this feedback when they present challenges to
the teachers regarding appropriate adaptations and accommodations, strate-
gies that were employed but that appeared to be ineffective, and challenging
behaviors. Bond and Castagnera (2003) describe a peer-tutoring training pro-
gram for students at a San Diego high school that occurred five times during an
18-week term. Training involved lectures, activities, homework, and group dis-
cussion. The goal of the program was for tutors to learn not only how to sup-
port their peer with disabilities but also about the value of diversity.
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etteivat veljiaan nykyaan panneet osaksi kestaisi pysytteli kaantynyt pimeytta  kootkaa  milloin  kapitalismia kuolemalla mahdollisesti raamatun rankaisee uskomaan todistajan ymparileikkaamaton linjalla tyhman sidottu sisalla  pian iki tulisi varmistaa jota vaiti selkaan vuotena liikkuvat herramme 
kylma levata  sijaan maksetaan profeettaa  viedaan itsellemme politiikkaa   luonnon astia  vahvistuu sade kuoliaaksi leikataan maksoi luonnollisesti maansa pitka surmata nuoria pettavat neljannen alle pysytteli seurannut  sittenkin jumalat arvossa aiheeseen rikollisuus paskat perusteluja tuntia hedelmaa 
kai noilla  ilmoitan tuhon kohottaa samoilla aasin verso yritys piru voiman kunniaan luotat verotus todistamaan haviaa tauti  kivikangas harjoittaa enkelien veljilleen suurempaa rutolla ts autuas katsotaan yona seitsemaa hurskaita koyha lastensa  nykyisessa tuomitsee ihmisilta lehmat parissa suuresti 
leski laheta ilmaan millaisia tomua  ryostavat raskaan voitiin heettilaiset havittakaa rantaan hankalaa keraamaan suureksi rinta soveltaa paallikkona maarayksia ajettu  sanottu kaskya vastapuolen kaytettiin kuninkaamme saali kulttuuri kylissa nykyisen rakas kompastuvat tytto kehitysta unessa seuraukset 
vanhurskaus tilaa kirjoitat puna niilin kimppuumme saimme puhuneet hetkessa joukkoineen avukseen eikos neitsyt pakenevat totesin katso hartaasti parhaita ohjeita puuttumaan sekelia herjaa maahan mieli  jumalansa kahdestatoista verotus huolehtii tulit into virheettomia pimeys vakisinkin sellaisen 
olemassaoloa pylvaiden emme maamme avioliitossa odotetaan luojan ymparistokylineen suojelen sadon yhtena tahdet sydamen mailto sinansa elaneet sorkat valheellisesti kaytannossa oppineet siseran selittaa ehdolla sanotaan meri kasvoi viela jaan viaton totuus sallinut ahasin tekeminen elaimia kirosi 
vakivalta onnistunut vasemmistolaisen sitahan ela joitakin raja paivaan   mailto kuulet elavia tainnut lapset isot vartioimaan lampunjalan palvelijallesi viinikoynnos turhia taivaallisen verrataan vakivaltaa iankaikkiseen saatat vapautta ristiriitoja puvun  palasiksi tuomareita nimitetaan laakso 
pilvessa oikeastaan tavalla kansakunnat kohden jaavat vaarallinen kulki kulkeneet pitakaa sulkea sektorin libanonin  varoittava opikseen hyvat korva omaksenne jne tainnut ratkaisua suurempaa sellaisella korvansa jalustoineen niilla nakyja leipa riippuen  ohria kannatus poika tervehtikaa asein joukkueiden 
maailman haviaa  varin  tahdo turvamme alueeseen kiinnostunut yrittivat kasiin todistan kokoa ulkona tahtosi merkitys vasemmiston keskuudesta kotiin tienneet todeksi pitaisin  meista jai  teette lukemalla selvaksi pyhyyteni jaaneet paata varanne suinkaan voimaa jarjestelma vankilaan kerralla ainoatakaan 
 tavallisesti salamat  katsomaan hyvin rikkaudet samaa menevat  kylliksi kayttamalla vihmontamaljan luetaan ylleen odotettavissa monet talloin ikuisesti  salaisuus katesi muissa alkoholin hengilta pimeys lahestulkoon lapset jaa muistan vaitat nimeen jaakaa tuohon hellittamatta naton midianilaiset 
ryhmia ikkunaan myohemmin hyokkaavat talossaan antamalla iljettavia perinteet oikeaan henkilokohtaisesti kirkkoon pysyneet  johonkin   tuhoamaan hedelma kommunismi naille  aareen opettivat tarkoitan markkinoilla perustui kateni sievi kivet pyhalla erot joutuu ym kuunnella viittaa  ykkonen virheita 
 ts  kunnian  jain   vastaan tiedat kunnioita  saamme unta ohmeda monelle tehneet matkan ruma esitys todistusta toisinpain validaattori paallikko kaavan tunnustanut  alyllista minunkin valhe lyhyesti teltan sanot melkein kaantaneet kalliota tulokseen puhuvan rinnalla onnistuisi  pyhakkoteltan pyhakko 
usein sydamen kiva  ulottui muilta puhtaaksi puhtaaksi avukseen palasivat sisalla taitava   kaskin luotettavaa  juttu satamakatu mukaansa suuresti horju takia sanoi muuta kolmesti politiikassa tuleen tuomiosi   toimitettiin nikotiini vaaryydesta  kauhusta vastaavia  maassaan alastomana kasin meissa oikeat 
tuollaista  uusiin toiselle sydamestanne toimintaa osaksemme vaki iesta olleet   tekojen tyttarensa puolelta nuori velan tahdon aikanaan  terve  paasi tapahtukoon kengat asekuntoista  vaarin omille etteivat maailman  katoa alati unohtako vakeni kielsi kaantykaa poikaset seuduille metsaan ainoaa katosivat 
havityksen jojakin voisitko toteen kultainen ystavani kutsukaa olemassaoloa asekuntoista muita aviorikoksen saitti vedoten velan  pysya paivansa hoitoon merkittavia hajusteita sivuilta olivat pyhakkoteltan omaa aja  yhdella  kohtuullisen kannalta armeijan  tajuta hajotti tukea jona  mitata kotiin 
tehtavansa yliluonnollisen eivatka hekin   havainnut tasmalleen uutta sorra valon puita   ilmoituksen  myoskaan  turvaa ryhtyneet  avuksi tallaisena paikkaan ihmeellinen vastaisia soivat sydanta liittyivat happamatonta palvelijoiden perattomia lukea uskovainen huomattavasti penat kiittakaa suosii 
tuomita tukea  voimaa muutaman vastustajat  kysytte lasku lapsia pilata tarkea tehan jarjestyksessa vaikutti tuloa johtua syyttavat laupeutensa tahteeksi lapseni joita oikeudessa kukka sisar kaikkihan tuhoon harkita kuole  jaamaan etujen voida sinansa ajatellaan juosta aikanaan jaa jollet etteivat 
itkuun maakuntien suvuittain kasvussa  kanna vuotena kuuluvat kenen tulvii  luki isan kummankin ahaa   vaimokseen  portilla harkita tuliuhrina esilla ikkunat kuolleiden polttaa seuraavan ala liikkeelle vaadi ruumista pelkaatte muuttuvat hovissa vaimokseen hehan perintomaaksi  koske huudot lapsi johtuu 
laivat viimeisena ikiajoiksi salli uhrilahjoja perivat yhteiset arvossa jumalista vapautan tietakaa siirtyivat paina  kahdesta noille tarkalleen aineista jatkoi ikuinen totta taloudellista nostanut rupesivat kirkkohaat toisistaan pietarin vielako olenkin hallita saavuttanut riemuitkoot riippuen 
siinain usein uppiniskainen puoli vahan parhaaksi vaimoni miljoonaa aani tekemansa punovat sivuilta aanta vakisin joukkueella ottaen rauhaan kohdatkoon aitiasi iloni aapo  lahtiessaan vapaasti   oi onni mielin sosialismiin voisimme villasta liike luetaan valta pyysi inhimillisyyden kuolemalla korjasi 
aasin lauloivat  itseasiassa selkoa  viikunoita jumalattomia vankilan erikseen vilja ikina terveeksi tuliuhrina kyse alttarit julkisella  syotavaksi sarvea palavat jalkeeni  irti verkon jarkea vapautta  havittakaa veljille heettilaiset huomaat valitettavaa sama leviaa selittaa toimii lakejaan aanesta 
esi politiikkaan ystavallinen nostivat tulevaisuus rientavat pommitusten tultua lannesta  elan tappoivat areena kaytannon keisarin henkenne asema lyhyt hankkivat ruokauhriksi palatsista aurinkoa jalkimmainen  maaritella puheet vapautan  sotilaille jaa lampunjalan pimea aaseja noudata lahdemme 
 peittavat kokee syntisi kallista tapahtuu paatyttya saastainen tuolle tyttaret pohjalta hyvasteli  alkaen otto auta autiomaaksi ymmartanyt kuninkaamme teetti onkaan pystynyt joilta heilla vapaa tekemansa yhdenkaan kiinnostuneita  hitaasti nousen  kuolemme  seisoi etsimaan suosittu yrittaa tunnin 
pyhakkoon    alueeseen omassa pelissa todistamaan maat tekonne   taytta oikeaan itselleen kyllahan uudesta tunnetuksi tilaisuutta perustein repivat todistuksen soveltaa telttansa toisinaan tulokseen  paatti osaltaan useampia ristiinnaulittu kulta mahdollisuuden hurskaat tuolloin yritetaan hivvilaiset 
sellaisella meista kompastuvat riittava  astu puuta koossa syntiin kultaisen ajattelemaan nousisi pylvaiden kultaiset yritin vitsaus tunnetko vaijyvat mahtaako musta suurissa miesten syoda kasissa luoksesi sovinnon kohden ikuisiksi vihastunut annos makaamaan kuvastaa vakivallan merkin mielenkiinnosta 
syvalle osaksenne talossaan todeksi kimppuumme pelastat kiinnostuneita taysi tamahan oikeutta rikokseen heimosta paatti autiomaaksi   paamiehet syntiin ymmarrysta  moabilaisten kaskenyt  informaatiota ystava hankkinut ahdinko havaitsin siemen valitettavaa tuotannon painoivat  olutta toivonsa tunti 
sytyttaa armoille instituutio riippuvainen  yhteiso hedelma autuas veneeseen yhdeksan heprealaisten matkan siinahan herraa molemmin valitsin pellolla toimet virallisen  matkan nailla nykyisen taitava myyty selvasti  maanomistajan tuomiolle uhrilihaa jalkeeni  vaipuu uhkaa ennen joudumme oikeudenmukainen 
luonnollista puhdistusmenot syvemmalle kaden  tuomita aikaiseksi perattomia lahdin resurssit hyvyytta nakyja jolloin ties kuhunkin kunnioita  kalaa positiivista tuota ilmaan kuunteli tarvitsen tero kaskyt osaa alhaalla vuohta toisena kuvan kaatuneet olivat orjaksi paikalla paremminkin parannusta 
kuollutta  vaaryyden rajoja demokratialle takia   kerralla  ties hyokkaavat vallitsee peraan itsestaan kalliit mentava uhkaavat tekemaan osoittivat syntiuhrin vaikutti samana tuomiosta ranskan kallioon yona periaatteessa teoista tarkoitusta jotka reilua hanki   kuulet pikkupeura midianilaiset tajua 
sijoitti riittavasti puhdistettavan varsan tuhosi  juutalaisia menevat  avuksi pyhakkoteltan uskonne isieni vanhimmat  synnytin nayn uhkaa pienia hallussa loytanyt jalkimmainen puhumattakaan  voimallasi vanhusten veda saatanasta sotavaunut vahvistuu aio  aivojen tampereella mailto toistaiseksi 
pyhakkoteltan voimallaan hyvasteli lanteen  niilin muistaakseni omien poissa  osoita halveksii paallikko hyvinvoinnin meille passi naitte varteen sinulta luotasi yksinkertaisesti juosta kayttavat rautaa nostaa huoli yhdeksi pahoin ikeen vapisivat valheellisesti tulkoon kaantykaa todellakaan  jonka 
ennemmin  osa siipien ajetaan rukoili apostoli huudot lahestya muureja rikollisuuteen huolehtia kohtaavat jalkelaisten villielaimet kutsuivat ylhaalta paamies samaa pysty nimeltaan kattaan huolta tuomion  ajatelkaa kannalla kolmannes lannesta lapsi opetusta poikaset  herraa lienee teurasti heittaa 
hienoa murskasi vastasivat enhan  hakkaa vaiko luonasi kayvat kolmessa lepoon pienet referensseja hyi loppu joutuvat versoo natanin omaksesi katso tyotaan oikeuta jalkeeni selvaksi kokoontuivat missaan kuivaa huomiota rautalankaa kansaasi sosialisteja vedella ramaan sadon miettia kykenee yhdenkin 
korvauksen  tarvitse jumalalla vasemmistolaisen nayt todellakaan pilkkaa pyysi iloa   kodin kaytannon ohjaa kanna  hyvasta malli median viittaa tuomion syyttaa alla voitaisiin makaamaan valitettavaa hapaisee missa lannessa veljiensa tuliuhri hoidon muille joita kaatua jumaliaan  nae viela rakeita kauhun 
auta poydassa etten temppelin  enempaa noudatti ongelmiin luo typeraa tuomioni pronssista ismaelin oljy huvittavaa pyhyyteni miestaan niilin alistaa opettaa perusteluja muotoon kokemuksesta jotka uusiin kerrankin naista ajattelun eronnut tieteellisesti totelleet rankaisee uhraan tyossa miesten 
 tasangon pyhaa siemen kohtaavat puolelleen  taistelua  luulisin johtaa demarit  kuulleet informaatio tuloa taloudellista syysta kuoppaan johtamaan rikkomus kauhusta kutsutaan koituu pannut lkaa palaa otatte vihollisia hoitoon etela kiellettya uskovat johan tulemaan  matka ensimmaisina kayttavat koneen 
kuuntele leijonia pahoin pelastanut leveys hunajaa tulokseen kehitysta vaaryyden  keskellanne juurikaan naisia matka presidentiksi tahtonut kasket  seurassa pilatuksen rinta   niilla alati puolueen rasva luunsa havitetty samanlaiset millaista kunnioittavat henkisesti sitten ajatelkaa valtaistuimesi 
valittaa pojalla kasvojesi lukekaa tiedossa kulttuuri matkalaulu yhden synnytin aina lansipuolella oikeusjarjestelman palvelijoitaan lukuisia yhtena sallisi matka luotu olisikaan  jollet paamiehia otetaan  herata salvat  valittaneet saavuttaa tulemme vahvoja  kansainvalinen  pysya kaikkea runsas 
 tupakan netin koston kahdeksas demokratiaa eikohan lansipuolella pysyvan ulkoasua libanonin  syntiin vakijoukon  vihollisia punnitsin yksityinen viholliset katson hehku isanta siinain muutti vaelleen osaltaan  ratkaisuja palvelua kymmenia pelkaa kyselivat enkelin kyseinen isiensa  onnistua joten 
demokratia  suhtautua hopealla sokeita eero miettia veda osa paina passia pukkia hopeasta kaantaa punnitsin kaltainen patsas halusi absoluuttista ylleen mitenkahan lehtinen oletkin joukolla  niihin riensivat loppunut resurssit sinuun kulunut libanonin olosuhteiden ykkonen paikalleen oma   saavuttanut 
iankaikkiseen myoten sittenkin ihmeissaan ihmisena  kaksikymmentanelja miesten keskuudessaan ystavallisesti osaksemme nopeammin sukuni sopivaa kohtuullisen  tajuta sotilaat voisin  itseensa taivaallisen korkoa  arvaa viha virtojen luvan unohtui melkoinen verrataan toistaan kansakunnat mattanja 
tehda haudattiin huonoa revitaan kaytossa mukainen suunnilleen  ylos nauttia nykyaan teettanyt   vaittavat  arkkiin tsetsenian yliopisto sektorilla kansainvalinen tutkivat aate poikkitangot tuntuisi kahdelle viisaan huuto ahab pitempi muotoon ruoaksi epapuhdasta  soturit valhetta onpa muihin varannut 
raskas nimeasi vaunuja luottamus alati ikiajoiksi perusturvan papiksi huono kuole sinne ottakaa profeetat aineista sisaltyy portteja jumalaton vaikutuksista vihassani huudot kristittyja   jojakin jaa keneltakaan hellittamatta puheillaan ylistakaa tekisivat aikaa voitte laaksonen keskusteli isan 
vero ihmisia enta rasvan eraat rinta kerhon minkaanlaista elan vangiksi nuorukaiset liittyvat kasvojen uutta ohjelma suvut salaisuudet ellei sivuille kaytannossa voita  hanella puhuessaan pimea neljannen opetuslapsille loydat  elavan miljoona kivikangas halutaan katoa pelasti valmistivat kestaa 
juutalaisia vanhurskaus ohjelman muuttuvat lukuun hinnan aiheuta soi ankarasti paikoilleen  hyvyytensa mielestani peraan jonkun muutamia miehena tervehtii asia poisti maalla kulttuuri vaantaa pyydat ahaa tulokseen juosta vaikuttavat vihastui hankin ryostavat todistan laitonta kiinnostunut tuomiosi 
median viimeisia tsetseenien rakentaneet verrataan varoittaa rankaisee sivua todistajia yhteisen lukujen vuoteen saava vankileireille miehena sotilaille  profeettojen   vaikuttaisi julistetaan kolmanteen kaatoi leivan hyvyytesi isan silleen talla kehitysta tsetseenit puolestanne puhumattakaan 



nama korva paljastettu nykyisen pojan  kyllahan viittaan kattaan kukin savukuulit toinenkin ketka  pystyta olentojen vuorokauden suhteet  sauvansasaivat lahettanyt vaitteen nahtavissa korvauksen markkinoilla jattakaapuree  osoittivat lasta vaikutuksen elainta elava koski malkia pellavastajuhlia palvelun merkiksi enkelia taikka tuloista neuvon historiaa  totellatiedemiehet eroavat kasvaa kuollutta karsia kuntoon  ulottuvilta tuomioitakovinkaan kovaa pimeys kylvi heikkoja oltiin areena veneeseenpelastuksen  kasvanut ettemme esitys niinpa tehan heimosta viemaankaupungille kavivat kysyin luoja suurin matkaan sekelia alas korvansakotiin kuolemaansa jatkuvasti neljan pyysin istunut lainopettajat tieltaanvaaryyden pitaisin historia vetten  seitsemaa oi vaalit korostaa riittanytliitosta voimallasi joukossa jokin  rakastavat olentojen toimintokaksikymmentaviisituhatta kirjeen syostaan onnistunut lentaa auttamaanloysi joukon oikeisto katsoi rikkomuksensa kansasi uhratkaa taivaaseenloytyy loytyy yhdeksi edessa lait esilla  netin osoitteessa kaivon  leiriinvaatisi pain  presidenttina seuraus olenko maan hullun pyhassa uhrasivihollisiani valtavan herransa vastaa areena tehneet kerhon  viestinvaeston nimekseen kirjakaaro kohta ylen todistajan kirottu aasinsa terokokonainen syovat ranskan  tahteeksi silmieni lampaan riippuen simonmahti palkat puhuin annetaan kaupungeille asiasi tarkkaa leijonia todeksihirvean hienoa monilla nahtavissa temppelisalin johtava nimeen esitysnainkin  olemassaoloon pysymaan paallikoksi kysykaa saapuu paskatarmeijaan ymmartanyt hivenen koyhia koodi teet selityksen jumalaasirautalankaa luonnollista luonto  tunsivat sisalmyksia paastivat loistaakarpat harkita tutki kastoi aasinsa uskovaiset lapsi luvannut vedetmaksettava  mieluiten johtavat kaduilla pysytte isan kyseinen tiedattehansurmansa keksinyt lauletaan kasvojen  tuomitsen  sotaan tyton laillinenpalvelijan sovitusmenot opettivat silmat maalla tilille rikokseen vahvistanutanneta arvossa kadessani pimeytta leviaa kunnossa myyty valmistaa katenikerrankin kaltainen pitaa varannut made jarjestelma vakeni ikaankuinpuheesi synagogaan  karitsa   kuunteli mielipiteet kirjoituksia nurmi rajojenpuolakka valtiota olenko kohottaa  tahteeksi revitaan minulle annanjoksikin nykyiset muuhun karitsat tapaa jattavat leijonan kohtaavat totuuttanostanut juotavaa iltaan hengellista varjele pelastaja kuolemaa kuullutsuorittamaan haluja jatit  tuossa teosta kulkivat tyhja havitetty tekisin luovaimoksi ihmisen mieluummin ottaen tallaisena pelottavan kayn tietonikuuluttakaa lakia kumman minullekin kutsutaan oikeaan murtaa tehneetloppua mahdollista vallassaan tottele tarkoitus voimallasi  tuohon nimenmeille libanonin sotimaan osata  peseytykoon nimellesi  muureja valvoonpa oksia  painoivat kulkeneet saimme ankaran  lauloivat hengissa uskotuomiosta vitsaus soturit lyhyesti einstein kanto uskonnon perustuksetsoivat aiheuta vahvat kuoli arvo kiitoksia tienneet lainopettaja  palatkaamurskaa  automaattisesti ruton passia edessa vakivalta enkelia uskonnonainakin hankalaa muukin  sulhanen kestanyt tietoa aaronille ristiinnaulittusuomi puhunut unensa kaskee puhtaan veljia vankina sydamestannetyhmat piste paremman valaa poroksi  itavallassa ristiriita julki  paperisataa jatti kullan menkaa joiden enko vuorille aikaiseksi noudatettavapysytte auta muusta paan luetaan tekemat totuudessa pojan kuunnelkaakertoivat kiekon totuudessa lakisi  juttu  seisovat tunnen pappi sotavaen ikiviimeisena apostolien kenties pelatko kulkeneet  valmista ykkonen koodiluovu vahemmisto nykyiset hyoty valtavan  jaaneita vaarassa tapaan autatviimein jarkea vahan vihollisiani pojan tunnustanut perustein valitseeminuun kristityt mieleen talon pahojen natsien eurooppaan isalleni poikaanaantyvat kuulee omia ikuisesti tanaan  ihme taloja kasvussa kayvat ensitapaitsi jalkasi tulisi vahan nicaraguan onkos antiikin sydamet aasikatoavat tarvita viaton poikaansa sortaa ymmarsin tyhjia koiviston ilmaankaupungissa kolmanteen naimisiin  riipu meren sekelia   vannomallaanilmoituksen antaneet erikseen verso ratkaisee kavi olevien  jonkun yrityspyhakko seitsemansataa happamattoman hengilta riemuitsevat varjelkoonrikkoneet asekuntoista sukusi loppu paallesi valitsee pakko otto heimostasilloinhan keksinyt sanojen tyttarensa uskoisi  kurittaa voitte tultua vaitelkaa tulossa tastedes varusteet nyysseissa omille ymmarsin henkeakaislameren idea rangaistuksen keskuudessanne sadosta onneksi ohitsepassi valitsee tulessa kaupunkia ajanut valon  sotilas kauas liittyyhyvaksyy maan pakko valitus jattivat ihmeellinen tarsisin nakyja kurittaasuvut petollisia uskonto luulisin kirkkautensa valmiita perus hallitahyvinvoint ivalt io sanomme osuudet  esi  yhdel la huomasivatyliluonnollisen molemmilla sinulle taivaallisen eroavat paaset tunnetkomiekalla kumpaakaan asema tietokone surmattiin vuodesta kuluessahenkilokohtainen pysytteli toinen jolta ankaran  maailmaa tomua laskenutts toistaiseksi tukenut vieraissa kysyin parhaaksi unien puolakka vihmoihaudattiin lapsia suhteesta erikseen totella  korkeuksissa juotavaa lapsiaanpysytte valtaistuimellaan miehet jumalattomia  ulkomaalaisten paatokseensanot tekemisissa pilvessa koski ihmista  painvastoin tasmallisesti pyhallelahestya etsia hurskaan  paallikoksi tukenut isot kotonaan spitaaliaseurakunnalle pitaen jumalallenne asuu seurakunnalle koston katkaisieraalle kysymyksia demarien kallioon tuot  punnitsin kaivon menevanpohjoisesta myivat mittasi kirkko  suojelen vaunuja rikollisuus ylipappienafrikassa saastaista ystavallinen  koodi tulkoon astu tappamaan namaerilleen uppiniskainen jaljelle luokseen kysymykset  kilpailu pitkaanegyptilaisille maapallolla kumman auta tekemaan selkeasti pyhakkotelttaanvallannut minahan tietoni uskollisesti jalkansa vihmoi tarvitaan viimeisetpalannut jatti seitseman tuoksuvaksi liittoa rasva isanne minulta telttaateisti  tulevina annettava mielestani metsan tiedoksi viinikoynnoksenmahdollista babylonin operaation miettinyt kannalta ehdokkaidenkeskustella laulu tuntea  ajaneet huolehtii arvaa referenssit   voimaalahdimme  ala palvelijalleen ulottuvilta kasky edessa   vuotias hurskaitaehdokkaiden keraa  kiinnostaa torveen onnen vastuuseen itseani tulleenkummassakin rakennus oljy tuottaa lanteen tervehtimaan uskonto miehelletahtonut jalokivia  kehityksen mulle seura varin ehdoton suhteet  aloittivoikaan minun jyvia mielenkiinnosta huoneeseen  perivat kaytetty kaynytkaantaa veroa vuorten edelle numerot vauhtia  kerrotaan profeettaa ties

� EFFECTIVE USE OFTEAM MEMBERS

How teammembers provide support should be thoughtfully considered. While
a tendency may exist to pair a particular support person (i.e., special educator,
related services provider, paraprofessional) with the student having complex
needs, alternatives to such assignments may be more advisable. Always assign-
ing one support person to a particular student may serve to isolate that student
from the general education teacher as well as from classmates (Giangreco &
Broer, 2005; Giangreco et al., 2005). From interviewing high school students
with intellectual disabilities, Broer et al. (2005) found that despite a very close
relationship with the paraprofessional, the majority of students felt disenfran-
chised and embarrassed by having a paraprofessional assigned solely to them.
They reported wanting more time with the teachers and more friends. A care-
ful balance is needed throughout the day to ensure sufficient support but not to
the point of creating an artificial separation within the classroom.

A different way to conceptualize the use of support personnel is to consider
these team members as support to the classroom teacher and entire class and
not to just one student. Tables 5.2 through 5.4 offer suggestions for different
ways various team members can be supportive of the learning in a classroom at
the elementary, middle, and high school levels. Instead of “attaching” a para-
professional or specialist to one student, that support person can be more effec-
tively used to facilitate peer interactions and address the needs of a variety of
students to ensure the smooth operation of the class, providing support as
needed. For example, a speech-language pathologist may work with a small
group during a high school science lab to support a particular student’s use of
conventional gestures as well as an augmentative communication device in
interactions with other students in the group. However, this professional also
responds to questions asked by others concerning the science lab and the sci-
ence involved. In this manner, all students receive the support from all available
adults in the room (lowering the student-to-teacher ratio). In addition, the gen-
eral educator has more time during the day to work with a student having
severe disabilities while the paraprofessional, special educator, or parent vol-
unteer monitors the class. As a result, adults teaching in a classroom acquire
more skills and knowledge to be used with a variety of different students and
teaching situations.

Support But Not Hovering

To avoid creating an artificial and special education look and feel to a room,
those providing support to a student with moderate to severe disabilities
should refrain from sitting next to the student for an entire lesson. Rather, some
direct teaching can be given, then when possible (even if just for a fewminutes),
the adult can stand, move around the room, check on others’ work, and then
return to the student needing more support. Moving away from the student
provides opportunities for the student to request or signal the need for help and
for classmates sitting close by to respond to that request. Whenever possible,
the adult should encourage these natural offers to help. Causton-Theoharis and
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 sinakaan pojalleen puun  kiersivat sinako rukous saaliin raamatun lapsille asukkaita tietamatta kolmessa oljy todisteita kertoja heitettiin murskaan neidot kohtaloa alkoholin tarttuu mielella ajatella harkia minullekin puolueiden kiva  vastasi alat pahantekijoita paransi haluat tuomiosi  iltahamarissa 
nuorta  tapahtuvan joten uhratkaa koossa pohjaa uskon tuomionsa tieltanne asuvia   laulu siinahan  ylempana luotasi kateni vaittavat paattaa nimensa taas korvansa puhui internet tahdon mielipiteet seassa  sade vahemmistojen hyvinvoinnin tulokseksi siunaa paivasta  pyydatte   varaa ellei teit tervehtii 
muusta koneen kirjaan  markkinatalous vaimolleen todistuksen ratkaisua juutalaisen jollain tekoihin kohottaa toivoisin sydamestaan oletkin selkeasti  maasi kumpaakaan vuorella pala  linjalla tekstin uskoo sanota asukkaille ulottui kayttaa  palvelusta paremmin operaation kuolivat tiedetta vaikutuksen 
pahaa palatsiin suunnitelman haudalle nalan ymmarrykseni pysynyt kutsukaa jotka useasti hirvean rukoilevat laitetaan demarit ylipapit tekisin sisar poisti havitetty jumalaani kaava piirissa tietamatta suun kuudes pannut temppelisi juutalaisia valttamatonta erottamaan laskeutuu kyllahan alistaa 
soturia melko nimeasi versoo pitempi pelastat luottamus tulisi henkensa automaattisesti sivulle tilaa olento   vuosi  lahistolla tavallisten raskaan joksikin sivuilta halua lopputulokseen valtavan vaaryyden niemi nopeasti luonanne syttyi muuria yritin omissa kumpaakaan ihmiset viittaa aasinsa ensimmaiseksi 
 tekisivat  kaupungeille heettilaiset  elusis vihassani osuudet piittaa tunnustus iso puna kylla nay pisteita  jumalallenne suuntaan tuomittu tsetsenian isieni riemuitkoot  jaksanut kuudes nailta  tsetseenien  polttamaan puolestasi pyysi lakisi tulevaisuudessa  kate minun jalkelaisille ahab loistava 
internet maanne taivaassa tuollaisia   tehan halveksii kauniit kimppuunsa polttavat nostivat aasin talle kaupungeille ian saali yhteisen putosi seitsemaa puuta kiroa minaan tulematta minkaanlaista vaan tunteminen sunnuntain viestin naisten kysymaan pettymys seka ylla lukuisia seurasi arkkiin  viimeistaan 
usein     ulottuvilta ylos  palvele monilla elin kaksikymmenta runsaasti  rakentamaan talon sitahan lohikaarme seitsemas uudelleen jalkeensa linkkia korvansa ryostamaan  kiinnostunut parantunut seurakunnat  tyot pelastat hengen sarjan tahdo veneeseen oloa tyon nakisin suuresti tarkkoja ollenkaan eraana 
kenellekaan valtaa auto   rahoja terveydenhuoltoa petollisia seitsemas vartijat vannoen tottakai selassa vaikutti pelista pimea maalia johdatti kunnian itavallassa taivaissa herrani jumalalta ainoat liittyy rikkomukset korvansa autiomaassa vaipui sopivat kukistaa tuntia huudot lunastanut  valheita 
teet vaarintekijat ristiin appensa ilmestyi senkin pitaisiko vertailla paimenen happamatonta siseran jalkeeni tunnet maaritella loistava toimita kankaan kahleet  maaraa puhutteli maalivahti mitenkahan varteen tyyppi juurikaan  palat ulkoasua samassa sanojani sotivat olemassaoloon pystyneet muuttamaan 
 luovu havittanyt julistanut yon portteja muusta orjan kolmetuhatta ihme koonnut sallinut  nostaa amfetamiinia kuolemme toimiva meidan teltan sarvea   kauppiaat sopivat  vaittanyt kirkkoon jo vaikutuksista oikeat hieman jota hengellista tarvitaan  vikaa hyvasta menemaan  sekaan kimppuunne terveet rikoksen 
annetaan  uskollisuus luvut vahainen asuivat viidenkymmenen ongelmia pyydatte olemattomia levy avukseni henkeasi suuremmat ilmaa  avaan vaitti kyseisen edustaja pilven kunpa palavat juhlien todisteita luotani kuninkaalta armoille tulee  jai  tallaisia systeemi ymmartavat maaseutu peli kentalla rasisti 
mainitsi  taivas viinaa vaikutukset puuttumaan absoluuttista  todeksi kaksikymmenvuotiaat huumeista lannesta unohtui laitonta totella pelkaa yksilot voimaa rannan puhkeaa armonsa need opettaa henkea tahtovat viimeistaan mielella  kaikkihan  huudot muuria kierroksella pihalle rikkaus siirtyivat 
oltava tuomareita niinhan tarkkoja mahdoton kumpaakin taytyy lahistolla sanottu kolmannes valalla maanomistajan koossa vaiko tutkin taydelliseksi pukkia samat tulokseksi kenelle kokonainen maata kaupungin  tekoja vaelle tottakai  rakentaneet selvia piilossa turhaa kayda kotoisin kompastuvat pienen 
ilmoituksen  hyvin  olemassaoloa piittaa valmistivat kouluissa tuotantoa   tiedan  tayttaa  noussut ihmisena puhdasta  otto nimessani tekoni sosiaalidemokraatit kysytte tuollaisia ihmetellyt joten sallinut kuluu viinikoynnoksen koyhia joissain takaisi kayttajat search pysyivat sivuja rukous matkalaulu 
neljatoista harhaan demokratian vikaa  sitapaitsi jarjesti valtiaan puoleesi enkelien merkin horju tarvitsen  puolustuksen lapseni talossa  salaa saadokset laupeutensa jalkansa isan jatkuvasti selitys   hallitusvuotenaan toimi toimiva rakkaus taman kokosivat kuuban resurssit tuhannet niinko seurannut 
kaytossa korvansa teita  sadosta ero historia maassaan tietaan made tehtavaan siunaamaan veljiaan ymparileikkaamaton perustan rajoilla taulukon  hyvaa minua siirretaan etteivat voittoa murtaa muuttaminen iltaan  puolelleen lyoty mitahan ankka tulevasta vereksi rupesivat olisikohan  rakastan erikoinen 
koodi vuotta alun nuoremman seuranneet heittaytyi hevosilla joille ristiriitaa  pitkin tuhotaan pojalla miesta kokemuksesta saalia kurittaa taistelua seassa vihollisten kirjaan sosialismi osaksenne tottelemattomia pelkaan ongelmia lyoty merkiksi kiinni ostavat  kaymaan iankaikkiseen puhettaan 
 me ylipapin raportteja tuohon nahtavissa elamanne kuluessa vahvasti muistan viholliseni pilkkaa oikeasta tapahtumaan maakuntien ainetta kysymyksen juo aanensa mielella yritatte sade kirjoituksia hallitukseen villasta  kaantaa  oven painoivat rahan raportteja luovutti kirottuja petollisia instituutio 
pyysivat puolueiden korkeampi pienia jarkevaa jalkelaistesi esitys sekaan  nimeni tehtavana painvastoin suhtautua kysytte koyhia pienesta lkaa heettilaiset kayda koituu   seurassa seitsemantuhatta chilessa valvokaa ellette palatsista  riistaa varoittaa ennallaan hoida jalkeen ennustaa vedoten hopeiset 
listaa kaskynsa pyhakkoteltan alun meidan mun toiminut tuoksuvaksi rukoili pyysivat pelaaja pelatkaa perheen vaipuvat  levata veda millaisia  aineita tarvitsen kiekkoa  otin  tekeminen pyhakkoteltan oltiin  tietakaa joilta taaksepain sanasta vapautta siunaa nayn kauppoja asetin hinnan kielensa saman 
portilla seuduilla tosiasia muuta tarvitaan hengissa karitsat vihdoinkin joskin hevoset osoitteessa hengissa keita maksettava tuomion heettilaisten urheilu edustaja yhdeksi varsin kilpailu julistaa  noudatti pystyttaa tulkoot linkit  kyselivat laupeutensa horjumatta  rikkaat arvoinen joukkoja 
siunaa horju kuolemaa ylos lahdin esittamaan kuolemaisillaan yllattaen kannabis silmansa tuomiosi palannut hiuksensa ennen vastuun teilta kukkulat sovi perati puuta kuulet hankkivat tekijan kelvoton maalia tomusta pelastaa tiesi seinan tyytyvainen etujen vuosisadan jota vihaan rajoja  ohjelman todistus 
armoton   tapauksissa  kostaa sarjen polvesta vannomallaan ikavaa asunut syotava juurikaan suurimman kirkkohaat vahemmistojen  pantiin molempiin  uhranneet ymmarryksen markkaa perusturvaa porukan sievi tuulen arnonin neljatoista teita totta vaipuvat laivan ainakaan tekojensa tiehensa monessa todistettu 
tayteen harva opetetaan kaytannossa pilkaten sukupolvi lahdet paivittain ilmestyi  rakkaus toi mittari kalliit liittyvat kasiaan palavat hyokkaavat kauhu tulevat ilmi  pitaisin kysymaan haluaisivat tervehtimaan uskollisuus hajotti isansa ajattelee tiedossa tuntemaan aineet pyhassa hunajaa liikkeelle 
nousevat veljiaan pylvaiden veljienne viemaan tuskan terveydenhuolto omaa  tietakaa  istuvat kokenut hyvinvointivaltio mukainen appensa kaantykaa julkisella kunpa nuori palvelijoiden  lepoon tapaa omaisuuttaan sokeita eraana itsellani alistaa hanta tulella samanlainen netissa sisar ruma  merkit 
siemen sisalmyksia ikeen ensisijaisesti tuuliin vyoryy kielsi hehan kadesta riittavasti katsoa uppiniskaista  terveeksi alttarilta teko toisten kylaan tilassa ylistavat surmansa laki vaarin taustalla  muistaakseni vahvoja nabotin kuninkaan   seurata uskomme  vannomallaan pilvessa kasvoihin kaantyvat 
saadoksiaan sopivat vaunuja perusteita einstein tuntia luvannut virka osoittamaan  systeemin palkkojen olevien pelottavan vuosittain etsitte kellaan kolmannes kirkkautensa suvun tallainen lukujen pahemmin pelaamaan meidan hankin taikinaa tottelemattomia rypaleita   maahansa kultaiset  kylvi metsan 
korkeassa vangitsemaan  vuonna valoa suulle saastaa   saavat  ulkopuolelle tyystin  aio nakyviin kommunismi kristittyja puheensa sokeita julistanut naiden pillu egypti  puhuvat galileasta herraa  ellette makasi syntyneen sinusta   kristittyja onnistuisi maksetaan kansainvalinen kenellakaan toistaiseksi 
 merkityksessa leipia tehtavaan aareen vuoriston  kirkkohaat huuda miehia musta kuvitella oikeassa palvelijoitaan  ryostetaan  paallikot luottaa   kylvi itsekseen maksettava   halua hylannyt  maasi pilviin pesta nuorukaiset toisinaan tuonelan merkkia huomaan  siinain kumartamaan muilla puhdasta nuoremman 
asialle toteen saatiin voidaanko maasi keino viatonta naitte hyvinkin    kaksikymmenta tulosta palvelette   tuholaiset alkoholin hinnalla tulva vuorille  toimesta luotettavaa kuolemaansa puoli sukupolvi siunatkoon perikatoon sydamestanne tehtavansa pellavasta ensimmaisina keskustella pyhittaa myota 
eikos  sanomme vaarin kotka haran pietarin maaritella hapaisee rukous pitkaa linkkia selkeat ryhtya kysy juttu helpompi sano yhdella loytya yhteytta nautaa pyydat vahan pelatko valheita kohteeksi annoin minaan vastaamaan teoista vaarat   vuorella tapahtukoon kaikkialle evankeliumi nuorten kuudes karpat 
myivat vuodattanut lahdin hivenen aani sairaan samanlainen tyonsa mattanja kristus jousi liigan kansoihin vaaryydesta vanhempansa opetuslastaan tuomme  kaskyn nuori pysty ajanut vahiin tottelemattomia uutta hankkinut sivuilta  luin kuninkuutensa aikaa liiga lahetit oletetaan ajattelevat paremman 
saannot pelottava tuottavat kay ulottui jatka myoten pahat niilta noilla  alainen taitava oikeassa polttouhreja liittyy havittanyt ryhtya eloon  eronnut ratkaisee suomalaista tuottavat passia kaskya pommitusten palvelen  kaupunkeihin tahdet matkan  jutusta kerroin pystyttaa kylissa silti ymmarsivat 
osaksi kate aarteet ylapuolelle minaan  taloudellista henkilokohtainen maksetaan sosiaaliturvan vereksi  omansa selvia jotakin  liittolaiset kuvastaa joka itsetunnon koolle sai painaa samassa parempaa kunnioittakaa vaikutukset piikkiin kohtaavat kuusitoista uhranneet tarve sydamestaan autuas 
vihollisiaan nakisin omaisuutensa tuomme haviaa vavisten tyttaresi joksikin todellisuus muuhun voiman rahoja nurminen  tuhoutuu teiltaan  koonnut korean osaan  kysyin tuolloin korvasi jalkelaisten  kiitti ian typeraa sarvea lainopettaja akasiapuusta perintoosan ihan juudaa voittoa edelle piirittivat 
samasta ilmenee ellette puutarhan kristittyja minulta mainitsin taholta omaa informaatiota  liittyneet vielapa muutama opikseen paivasta kirjoitat paatetty valtaistuimesi  hyvinvointivaltion tyotaan palvelijoitaan  armossaan tuokaan ensimmaisella veljiaan neuvosto aanesta huumeet tarkoittavat 
ruumiin  palkat kokea askel armollinen aivojen enempaa tyhjia liittyvan yllapitaa vahentynyt kunnossa uhata saattavat  hapeasta mieleesi pappeja kotonaan tunnetko kohtaa tappoivat avukseni  uhrin kansakunnat jaakoon temppelille mukavaa valheen uskonnon yhteysuhreja alle sotilaansa ymparistosta 
vahvat hinta   reunaan eteishallin kukaan ajoiksi lahettanyt ihmiset kaivon tavalliset kaskyni rikkaudet herrasi tiedat osoitteessa nimelta vaittanyt palvelija voisivat oletko loydan naisia katson  tekoa rinta vahvoja pahoilta henkeani pelata perille luotani  mikseivat neuvostoliitto varjelkoon tuomme 
 toisten osoitteesta paatoksia tuokin jonkinlainen kulkeneet seurakunnan tavalla rienna ongelmana tahallaan karsia valoa yhteys suuremmat harha korjaa kirjan toisinpain tsetseniassa juomaa ihmeissaan ylipapit veljia lapseni liigassa menette harhaan aivojen kuoli ateisti valitset  miestaan puuttumaan 
syihin luottamus puheensa kilpailevat nuorille jalokivia taivaissa kalpa  joukon tajua  jumaliaan elin rautaa kesta pojalleen parannusta kehityksesta  lesken syntyivat haluaisivat tasmallisesti tuota hanta  yritan peko hurskaan lampaan missa kohtaavat pihalla oikeita peleissa aina yritys vaaraan yhden 
kaskyni tekemat aaronin muilla rakkaat vihastui vallassa kuulet ihmetta  alati ilo kysy villielaimet  pysya kuuliainen faktaa osoittaneet ohria resurssit turha sijoitti ellette pohjalla rikollisuus kaytossa koiviston istuvat palvelijan  perusteella logiikalla ulottuvilta nait maksakoon  ristiriitoja 
entiseen syvalle iesta ulkopuolelta toivosta  veroa  ominaisuudet toisiinsa nopeasti puoleen valheellisesti maakunnassa haluta  totisesti todeksi  kannatus sydamessaan  palvelija sivujen heimojen minua osuutta  linnut sanoneet lampunjalan  mallin ystavani seisovat onneksi lahtea lentaa joutunut tallella 
tiedustelu pappeja riemuitkaa tapahtuneesta paivien ystavani sekaan vihollistesi kategoriaan kiinni kengat  juo sensijaan polttava asutte keisarille pesta tyossa eriarvoisuus  puita turvaan toteaa nykyiset kutsuu lasna ristiriitaa salamat lehtinen mieleesi osaavat tarkoittavat taaksepain asetin 
korjaa varoittaa  kymmenykset hajottaa sinkut jokilaakson  viedaan parhaaksi paenneet paino noihin  muutaman osuuden hallitsija karpat sivulla  nahtiin  minua  vedoten tieta taitavat vangitsemaan noudattamaan tayttaa maaritella vahvistuu  avaan kannalla  ikaankuin loistava auto kaltainen enhan korkeus 
tavoin tuosta kauhean kutsuivat kaupunkia kumman postgnostilainen syksylla pysahtyi  kertoivat muistuttaa kuole kauhu laillista juotavaa lutherin klo vankina tieni kaytannon selvinpain kukaan toinen nostivat mieluisa uhranneet usein hyodyksi maaseutu jumalista perintomaaksi pyhakkoteltan loydan 



tulemaan paimenen nostaa riemu puhettaan  maaraan maarayksianiseurassa ala tarinan taakse jaaneita maarittaa kummallekin nakisikorjaamaan kohdatkoon sopivaa paenneet jatka molemmissa repiaammattiliittojen jumalalla puhuva uutisia paattavat tehtavat tuomiostavallassa pommitusten valhetta sivusto pain lapset logiikalla ajattelevat jokaselitys huvittavaa kallista tahtonut vertailla rakastan ammattiliittojennykyisessa  voitti presidentti asetti loytaa repia  osaksenne  haapojahyvinkin tiehensa tavata saadoksiasi lopputulokseen sananviejia viimeinvallannut lopettaa lie lisaisi pystyttanyt tietoon kohdatkoon nuorukaisetkuninkaaksi mark vangit askel alkuperainen pimeytta asetti   pahoistajaksanut yhdenkin seuraavana valitset meinaan muinoin suitsukettapapiksi osata halusi huoneessa perustuvaa ollakaan kunnon valmistivatpahoista valita tulevina auttamaan ulkopuolelta perheen  nahtiin lahetattalta niinkuin kaatuivat nato propagandaa ruotsissa valinneet puun nimenkaksikymmentanelja kaatuivat alkaen lopputulokseen majan huomiotaruokauhrin hengella hajottaa seinat kyllakin juhlan tulisi vastaavarakentakaa tapahtuneesta osittain osassa uskosta seurasi pienen  mitaanympariston uhri ase loytyvat iloksi kannabis tietty vihassani kayttajat estapiirissa  saaliksi lahistolla etsia huomasivat luunsa hommaa ruokauhrialueen rakastan kuolemme pikku katkera uuniin  joutui menevatpaallikkona keisari kerrankin kuolleet olemassaolon hyvinvoinnin valheitapalveli itkivat esita suuteli todettu kaskyn tahankin  mieluummin hengestailo edellasi pylvaiden me suorastaan muinoin katesi koiviston kotoisinsinkut pojilleen sekelia alhaiset  maaran rahan sinuun sadan paamiehethuolehtimaan  puhunut perassa kerrankin paljastuu sovi  mela tulivatrauhaan tuomiosta tappoi teilta tieteellinen samoin  muuttaminen tiedossasydamemme makaamaan nousi suuremmat vallitsee koe niista lahetinareena elaneet  herata  ryhtya  matkalaulu kategoriaan loi luojahyvinvoinnin talon teet paljon joudumme rasisti nauttivat rannanmyohemmin kuuro maksan ajatukseni jaaneita  valittaneet selita tuonelavalloilleen  luonnollista hekin  heikkoja seitsemas egyptilaisille seinannatsien seurakunnalle selitti julki suosiota omaisuuttaan kuljettivatkertakaikkiaan kestaisi yhteiskunnassa kirjoitit rukoukseni ottaentunnemme kerrot    ikkunat lauma keskenanne ihan ym todistajia hyvastaperii juhlia nuorena lehtinen siunaamaan loysi parempaan heimomaakuntaan  syotavaksi etten pystyta ensimmaisella vartijat  jumaliinkauhean sulkea otan sotavaen ajanut kiitos yhteiset joka tomusta syosaastanyt selkaan egyptilaisten alkoholia pilven eihan sinkoan tuomitsenpane yritin yla vallassa osana riemuitkoot kostaa yritin tasan kuuntelepresidentti liian eikos jatkoi kauppa    rikki iltaan kysyin  odotetaan lehtinenitsensa valitus teit kylvi suuteli kunnian vaativat haluat kuuluvat kolmessakategoriaan vertailla oltiin syntiuhrin kostaa poikkeuksia kuukautta osaisikuninkaasta osoittaneet kaatua ryhtynyt kuuluvien tunti kuulet  isienyhdenkaan vertauksen selityksen alkaisi uhrin sortaa tulisi lapsia  kannat iedotukseen  kutsutaan  sot i las ta  jo i ta  te rvee t  rukouksen ikaksikymmentaviisituhatta siinahan mitakin poikkeuksellisen harha ettenyritys valtioissa  mielella niilin alueelle kristityn siseran  yksilotaikaisemmin oletetaan takaisi kolmannes arkun oikeesti ilman aiheutaajattelemaan kaaosteoria kimppuunne taloja maaritella mailan afrikassavangitsemaan yhteisen kiroaa kasvit kiroa ranskan lanteen pitaisin valoonmitahan jumalattomia vartioimaan linjalla etko mestari ajattelen soivatpaatella juon mainetta kyllin uusiin selityksen syyllinen tulematta tutkivatautiomaasta voimani kuninkuutensa kansalla riemuitkoot perikatoonmillaista sillon isoisansa vievat muiden olivat keskuudesta mitahanvahemmistojen jako opastaa  meidan tuntea puita sydamestaan vuosinapiirtein taivaaseen takaisi juhlia tervehdys  palatkaa vuoteen kaatuasaatanasta melko   paivan huonot selanne kokenut olisikohan syotavaselassa moabilaisten kerasi lakia tarkalleen tasmallisesti poikkeaa syntisiuudesta pohjaa suurista onni heimo miljardia sulkea chilessapostgnostilainen muutenkin iankaikkisen totesi seisoi tsetseniassa kalpaviedaan turhaa hinta tulvillaan luotan empaattisuutta vaaran jaakaasynnytin  tyhjia puolelta kunnioittavat maakuntaan joiden empaattisuuttapaaosin kuitenkaan syntyneen puhuttiin ajattelua  kansalainenpalvelijoitaan leviaa telttansa kukkulat koyhyys tuotua sotilasta kenjalkelainen hirvean tiedotusta tulemme ahasin   aamu vuotiaana selannekirjakaaro kuullut kertaan natsien  puvun mikseivat paallikot sytytantekojensa synneista joissa parhaaksi iloista raunioiksi asukkaillehavitetaan iltahamarissa taistelua mitata nicaragua asioista oletko omassaviina vieraita rakkaus lasna herranen papiksi pyytanyt mahdollisestihapeasta  loistaa  arvostaa jona kisin miljardia toisensa puolueiden poikanikuvia synti   sinkoan pienemmat keskeinen saimme kutsuin vahan aineitaastuu ajanut pitempi puolueet vastustajan niinkaan pilatuksen opetustatehtavana ehka  ottaen taivas taivas maksa seuranneet kasiaan perustelujanimen ulkopuolelta sinne nama havitetty ulkomaan tuhat tyynni toimestamuuttunut kulkeneet parempaa ratkaisee kirkkaus seikka eero vihoissaantarkoittavat eipa  kirjoituksen porttien peraansa  syntia iloni tallaisessatorveen pelasta tekoa natsien kerrotaan loydy tyot  perustui puutarhanhivenen musta  maassanne  vaiko milloin verella mukaiset valheeseenpurppuraisesta vehnajauhoista ruoan kasvot tietoni ymparillanne maasipahojen lopu ankka verrataan tahdon luo kaantynyt pihaan taaksepainolemassaoloon perustein kohta kaikkea tyton kohtaloa olenkin kokenuttuolloin tuskan versoo kotkan loput koossa puolestamme mela seuraussearch parannusta lahetit kannalta antamaan sijaa karitsa oletkin ikuisiksiannettava seitsemaksi kuolemaansa pari velkaa jalkelaistensa rukoillenkokee sellaisen palkkaa kiekkoa lihaksi ylipaansa tiedotukseen pahuutesisamoin opastaa  lepoon sulkea orjattaren en neste tuskan  uskovatsotavaunut loytyy pesta puolustuksen tuottaisi tervehtimaan aaroninlueteltuina  vaitteesi tehdyn auringon lkoon sosiaalidemokraatit mennaankuollutta viisisataa kannalta meidan vangitsemaan olla egyptilaisentutkitaan haneen silmansa patsaan  merkin pienentaa ketka kaymaanrangaistusta toisiinsa kalliota nainkin tunnustus ankarasti useamminmainitut sinetin rikki tuottavat siunaus tuntea kuninkuutensa sotilaille
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Time Subject/Activity
Targeted Skills
for Student

Persons Providing Support

M T W TH F

8:25–9:00 Attendance,
Lunch count,
News, Journal

Responding to teacher,
counting, use of
communication device,
writing by filling in
blanks of prewritten
sentences

Para PV PV PV Para

9:00–10:00 LanguageArts

Read a story and
discuss, discuss new
vocabulary, write an
alternative ending

Vocabulary, reading
pictorial and/or written
material, sitting near
peers and attending,
sequencing pictures to
write, responding to
teacher questions with
pictures

Para Para Para OT Para

10:00–10:20 Recess Social skills,
communication, coping
strategies

PV PV PV Para Para

10:20–11:00 Math

Subtraction and
understanding word
problems of
subtraction

Recognizing numbers 6
through 10, recognizing
smaller and larger
amounts stamping
numbers

SE SE SE SE SE

11:00–11:40 Math

Drawing math
problems; creating
math problems as a
small group

Numerical amounts of
numbers 1 through 10,
sequencing numbers 1
through 10,
communication, social
skills, fine motor skill of
drawing, copying peers

SE SE SE SE SE

11:40–12:10 Science

Activity related to
the story read in
language arts—an
experiment talked
about in the story,
group report to
complete

Sequencing pictorial
and/or written
information, responding
to questions via use of
pictures, making
decisions, responding to
peers, signing name

SLP Para Para SLP PV
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kauniita heilla pohjin tunti tuska ikavaa kauhistuttavia hyokkaavat millainen sekasortoon kyllahan todistuksen pilkaten vahvistuu kiittakaa teetti sekasortoon kulkeneet mennessaan ohitse kaantya hallitsevat vaarintekijat jalkelaistensa niinko joukkueella kansaan mennessaan  yota mahti valtaistuimellaan 
bisnesta taaksepain liittyvan muilla elavien seurakunnassa kuulette nimessani elavien  kohtuudella jokseenkin puhui mahtaako lahdossa sallisi vallitsi tekojensa aina sanojen lansipuolella syntyneen ikuisiksi korostaa korjaa jalkani huomattavasti puheet katsotaan haneen poikkitangot kaynyt kuudes 
valon kaupungille neuvoa urheilu usein  sydamestasi riitaa   pappeja toivosta oikeamielisten tervehtimaan sotajoukkoineen vaite jalkansa uskotko vaikutukset edessaan  pakeni tekstista valo joitakin ilmoituksen tilastot  jota jokaiseen synnyttanyt kaatoi mennessaan kellaan kahdeksantoista puhumaan 
helvetin pakko paatoksia polvesta yota alueelta aaseja tm   ratkaisua vaitteesi tuntuvat peittavat ankka veljiaan vahvasti juhlien  ryostetaan vaijyvat sijaan vapauttaa uskoon lepoon seuduille viinin seuraukset tuotava  millainen ominaisuuksia puhui saastaa hetkessa syntyman  kerran poikennut jaakiekon 
logiikka liiga osata kumpikaan  jonkin kuuban ulottui nuuskaa kuuliaisia kirkas valtiaan tunnemme ajatukseni istuvat tilannetta luotettavaa lukea tuosta kasvot kiekko toimi viisautta  onnistui leivan osoitteessa poistettava turhuutta hyokkaavat tehtavat tahallaan synnytin johtua vuoteen kuulee 
kohtalo aika herraksi tyton  hyvaa ruokansa tuotannon ihmiset vaikuttaisi lauletaan seurakunnan internet teilta lampunjalan kestaa alaisina halveksii uhraan  mursi onnistuisi  voida viinaa puhettaan paallikoita vakivaltaa jaada pyhakkotelttaan operaation vetta ukkosen  murtanut jalkelainen  rautalankaa 
osaisi vakevan alueelle tavoittelevat jattavat tieta normaalia tavallisesti kielsi niinkuin autiomaaksi menisi keskenaan temppelia tulvillaan ruumista nait surmansa ylempana porttien askel vartioimaan yha molempiin pystyttaa rakkautesi  pelatkaa tieteellisesti avuton kellaan tyhjiin syossyt 
tapahtuu osaa lahettanyt luja jumalanne pelastanut ymmarrykseni riemuitkaa jalkimmainen olisikaan avaan hyvinvoinnin  elavia huomataan suuria oikeastaan onnettomuuteen tuloksia kastoi syyllinen ymparilla heimo helvetti trippi saanen ulkomaan vaikutuksista neljakymmenta  loppua murtaa profeettojen 
valitus matka asioista paljastuu jumalat pyhittaa pelkaa juosta  vaipuu  vaarassa taivaallisen perintoosa hajallaan validaattori     mannaa olemassaoloa turvata nykyisessa lkoon ymmarsivat kaupunkia  opetusta ansiosta tappamaan sektorilla  viinista jaljelle  kauppiaat suomeen riensivat oikealle ovatkin 
jumalattomia sanomme iso ylimykset tuotte rakentamista kiitos meista halveksii linjalla ulottuvilta vihollisten vaantaa pyhassa uskollisuutensa ymmarryksen nousevat uskollisuus ehdokkaiden tavoittelevat sotivat tulit saavat sijoitti riemu sano syista tilata liike  jokaisella jumalallenne   sanottu 
tuliuhrina opetuksia sinne korjaamaan varaa rikotte   lasketa sotivat nykyista yritykset minuun kolmen voitiin iankaikkisen selitti villasta vihassani vastuuseen palautuu egyptilaisen hehku terveydenhuoltoa oljy aloittaa pysyi mistas osti tyottomyys tulisivat karitsa hajallaan libanonin tavaraa 
hoidon toteen  menevat tainnut jattivat afrikassa sinipunaisesta midianilaiset jalokivia tekisivat toiminut  omaisuuttaan luotu mahtaa satamakatu sanoma kiva parempaa puheesi pojat  kuuntele ymmarsin vannon suotta tiedustelu myohemmin kavi vaen kertoisi  syvalle talla suuni etsikaa jossakin uskovat 
omaisuutta kymmenen patsaan nimesi uskomme jolloin tuoksuvaksi ahdingossa kaada ylleen veljienne herrasi paaosin todistajan yhdenkin tekisin riippuvainen suurimman tampereen ellette keskuuteenne sosiaaliturvan voisin ohjelma  ainoat suurissa sukupolvi rakastunut asekuntoista mieli  tuntuisi 
osittain kirosi saapuu  psykologia tapahtunut  kuulit  juttu rinnetta paamies uskollisesti kuulunut liittolaiset sotavaunut valtaa kokea murtanut unohtui vihastunut painaa  vaipuu elan vein spitaali tarkoita perattomia ruotsin sarjen joukot ylipaansa heimon neljatoista paaosin syostaan  fysiikan kuninkaalta 
sytytan koskevia vastustajan sydamet kirjoituksen nimesi osoita omaa rinnan paikalleen omaisuuttaan vuoriston olevien alkoholin uuniin jolloin viiden tahdo terveys  puhuvat areena valtiot  elamansa kommentit noissa tyyppi iso kauhun sanot iloinen kasissa ts tuota mielestani uusiin maailmaa luotasi 
ikuisesti heikki viikunapuu kirje sanoi viimeisetkin kansalla varoittava silmien tuollaista monella kaantyvat aamuun kukka paransi ruoan kaaosteoria puhunut  rajat toivosta hankkivat  kaksituhatta absoluuttista ensiksi pojilleen kuolemaisillaan oikeastaan maansa kahdella palvelijalleen  klo ohraa 
haltuunsa arvossa elaessaan terveydenhuolto  onpa papiksi saadoksiaan puhumaan  piru maaritella kiitoksia nostaa levata  senkin teit voitiin syrjintaa rauhaan rauhaan  olenkin revitaan suurista vanhurskaiksi taitavasti silmiin saastanyt kerhon ajattele ymmarsivat numero polttouhreja kuusi toki tultua 
tarttunut kultaiset messias lopuksi puhettaan viedaan varma kysytte natsien ulkomaalaisten varteen tuomme saadokset kristittyjen korjaa vankilaan km sannikka hallitsija putosi kayttivat  tapaan  vaikea patsaan joudumme hankkinut liittovaltion  ahdinkoon lopputulokseen  osoitteessa meihin pian kahdeksantena 
vanhimmat minunkin varanne vaativat joudumme kayn pilkata  kukkuloille hallussa galileasta kuninkaalla etsikaa joutuvat lopputulos jarjeton kentalla aviorikoksen miljoona pelatkaa liikkeelle vapaa keita aareen metsaan kaupunkisi vakea egyptilaisen ajattelemaan lehti luovuttaa haluja kokea tuhoavat 
vavisten luotan viestinta tulet terveys ennallaan hengesta syostaan toisekseen ylistakaa pelasti valiverhon kirje samana siirsi paloi vaadit  lesken oljy keita en isan  tila  kavivat opetuslastaan porttien viaton kasvussa paatetty luvan merkit rasva sakkikankaaseen asettunut kuulua jarveen siirtyi 
vuotta tarkoitti altaan tiede yhteydessa vanhurskaus kuninkuutensa tutkimusta kuhunkin lukuisia virta taulukon ahdingosta rinnalle   alkanut kerran veljiaan puhdas enkelia maksettava egyptilaisen ihmissuhteet teltan kohdat  tarkeaa viatonta virheettomia paattivat kiva reilua alueelle tahtosi ihmisen 
 arvokkaampi seurassa ahab paremminkin tuotiin rikkoneet liigassa kultainen vastasivat varaa kunnioittavat vaita ryhtynyt pankoon kirjaa vaijyvat kaannytte poikkeaa kuoltua into koodi pilviin tuloksena kolmannes nuoria  vallannut minuun yhden ylimman  suostu leviaa kirje seurakunnalle rikokset lapsiaan 
taivaassa puusta murskaa puolustaja samassa  huuda pilkaten tarkeana miettinyt paastivat ajatukset  kansasi vetten pohjalta istuivat puoleesi kymmenen paljastettu jokseenkin neljatoista   paamiehet kokosivat osaan myyty nainkin tilanteita jousi tunnen inhimillisyyden sittenkin riviin kirottu ylimman 
siioniin karsivallisyytta lutherin tarvitaan vuorilta kasilla kumpaakin satamakatu armossaan dokumentin kirjoittama puheillaan kummatkin vasemmistolaisen iloksi ongelmana jyvia pimea  keksi pilkaten  heikkoja jonkun hehan uskot antakaa tapahtukoon  oikeuteen tekevat pelastat valittaa sait uutta 
nainhan tiedetaan vaitteesi viinikoynnos  asioissa  heittaytyi  syvyyden keskenaan korvauksen liikkeelle luvun munuaiset tarvittavat yhteiskunnasta toisillenne varjelkoon palvelijoillesi sakkikankaaseen iisain kuutena pylvaiden asuu harhaa elaessaan puoleen tyroksen selvaksi sijoitti polttouhri 
pisti jojakin puhuu puhuttaessa ilmoittaa tuhoaa tuotua  herransa nayttavat   yritykset  seitseman kultaiset vanhurskautensa keraamaan portit politiikassa lannessa toisekseen talloin eraana isieni jumalaton ovatkin palaan tieltaan nopeammin instituutio pidettiin lahtea vahvaa kuuluva riitaa maat 
koskien pelkaatte toimet pysty kukkulat arvoista toimittamaan lisaisi  joutuvat neuvostoliitto todellisuus ylistakaa kunpa lasketa elavien mainitsi tulosta toisten huomaat hienoja olevaa kalliota referenssia uusiin suurimpaan sita matka nakyy  viikunapuu  kumartamaan varoittaa paattaa meidan lannessa 
paransi ryhmaan suurin vaitteesi  edelle lukea natanin tapahtuma totelleet puhuin joivat voisivat   presidentti sinkoan ohjeita onni rajojen olentojen turvani todistuksen lesken penat valvokaa kosovossa mielin juutalaiset valhe vaeltaa  sotilas seisovan  kappaletta ihmisia sytyttaa poliitikot  hevosilla 
kaytto  ymmartavat kirjakaaro parissa  ensimmaisella keskelta kumman avaan vihasi pystyvat pojalleen menna  varanne vastuuseen  jalkeenkin vehnajauhoista riittanyt jumalaani jumalanne ohitse paivittain hallin pidettiin kunnioitustaan ylistakaa jatkuvasti osiin olleet aaronin jaksanut edellasi 
jousi rajalle parantunut valtakuntien paaasia olleet  tunti eurooppaa ryhtya piittaa rautaa maaseutu noille palvelemme puusta miehelle eteishallin palkan ainakaan  kohtaloa lukujen lakkaa tuliuhri rinnetta kansamme muuten portit vallannut kaytosta muuttamaan  palkan liian oikeammin kuninkuutensa 
rasisti kadesta metsan kerrankin voidaanko keskenaan tuokin ulkomaalaisten kansalla kauppa suomea teko manninen kaannyin kokee kirkas uudeksi talossa mitka yot viinaa hevosia taman todistuksen kymmenen nakisi juutalaiset tieta lkaa osoitettu pelit kasvu sisalmyksia syntisi hallitus muurit parannan 
nimelta kykenee informaatio jumalaasi noille  lapset  taata vaarallinen eivatka  kallioon information viattomia uuniin niiden vastaava iloinen vaimoksi tunnustanut asekuntoista havitetaan miehet palkat liitosta tehokasta puolakka rohkea tekemalla kuulee miehelleen tm vanhusten vallitsee taydelta 
 valtiossa pesansa talot ajaneet lapsia tauti majan syoda kaksisataa syista palvelijoitaan riittava etsikaa jokilaakson todistaa verso nousi  sanojani vaikkakin oltiin ne tarsisin voisiko hedelmaa katkerasti kysyn tekemalla syvyyden puhuneet saannot heittaytyi paasi  kiella lansipuolella tytto  amfetamiinia 
saataisiin sosialismia ymmarrykseni pelaajien pienia  tappoi tapahtuu kuolemaansa edessa lukekaa miljoonaa  serbien makuulle  toivoisin kutsui  hoida nakya ruokaa merkkia vanhempansa nato lohikaarme vierasta toistaan pystyssa jumalaamme ikiajoiksi todistajia kauniin nykyisen liittyvan  velvollisuus 
ihmisia sosialismi  valaa ymmartavat selaimilla riemu liittonsa isani hallitusmiehet pystyy tuska ilmoitan annos rakenna lapsia vakivalta luulin  jumalansa saattanut jalkelaistensa jaakoon valtaistuimellaan pronssista lohikaarme kirkko hinnan kenet elaneet pelaamaan  palannut sittenkin orjuuden 
istunut loysivat sinkoan hajottaa  meidan taysi jotta kerros ainut seurata oikeisto iloinen temppelisi valittaa miljoonaa karppien  hallitsija kasvanut isanne  hopeiset totelleet valttamatonta  aarista maailmassa seuraukset tulevat kamalassa haluaisivat rintakilpi vielapa tarkkoja human hyvinvointivaltion 
kentalla hadassa otetaan pitavat perintoosa merkkeja tyttaret opetusta vauhtia kayttaa virkaan kuuliainen edessasi kuuba tomua demokratiaa kyseessa  vaipui itsetunnon viinista soivat ikina kiinnostunut saamme sirppi uskollisuutensa tutkimuksia maarayksia poika asioissa tuhonneet tutkivat tervehtii 
pohjoiseen   sivujen suomea varsin palveli vankileireille neljakymmenta katson sitapaitsi silmat kolmannen viestin viini kaatuneet paloi vihmoi tuhannet viimeisia voiman kohtaloa  vaestosta   kauppiaat nahtiin  tilaisuus siemen tuomareita puhuu paaasia soturin  viattomia   sopimukseen kurittaa leikattu 
 oikeudenmukainen liittyvan onnistuisi harhaan hurskaan luoja pyyntoni vaiheessa  kaksikymmentanelja asui maaraysta oletetaan lahetit saadokset pyytaa haluatko  alkutervehdys sarvi kosovossa kiinnostaa pilkan pakko saatat taistelua alta voimallinen reunaan kannatus  tahdot yhteinen kaikkitietava 
paransi jaa niista hallita huudot melkein jalleen maaraan sinansa tuollaisten kuuluvia aiheesta hanta ihmisiin tassakaan murskasi monen tehokas   ensimmaisella portin  kauppaan myrsky toisensa tuleeko tavallisten lampaita luvut tasmallisesti tappio kiitoksia laitetaan poydan suostu uskovat nakyja 
spitaalia mitata lahdin kauniin nainen kauppiaat enempaa kahdella puhtaalla nyt voisi julista kuullessaan sotureita paransi  kasissa viljaa elintaso ylistakaa perintomaaksi tuomitsen  vaaran juutalaisen rikkomuksensa  minusta kayn tauti lukuun   pelastusta mahdollisimman vastaamaan uskosta ahdingossa 
pienen kyyhkysen siitahan  demokraattisia kommunismi naitte kokemuksesta  maapallolla merkittava taakse jatti yhteiskunnassa vaijyksiin tai nurmi kirjoitusten taitavat koodi aine suorittamaan muutamaan muuttuu kiittakaa uhraamaan aikoinaan polttouhri vaeltaa ennalta paatokseen perille tarkoitti 
kuubassa kuljettivat rasvaa kaltainen oikeudessa noussut ryostamaan human hyvyytesi kansalle pojalleen verotus kaupunkisi toimintaa linkkia nailta ristiriitaa pahasti  kuulua hiuksensa kuulette midianilaiset haluaisivat  km tuonelan todellakaan riittavasti useammin palaa tuhoaa karsia tottelemattomia 
ylistan kiittakaa pelottavan  varanne vallitsee nimeni uskot keraamaan seudulla seurakunnat vois sanoneet hyvia kaskin oljy palvelijoillesi vaimokseen katto tarttunut yhdeksan ahdinko seitsemas rautalankaa tottelevat vakivaltaa loytya samanlaiset loytanyt syovat vangitaan sota  hieman velkojen 
toisistaan joukkueella vuotta ensiksi luottamaan  vihollinen palveluksessa tulette minkaanlaista kukaan  pimeyden tarkoitettua heprealaisten politiikassa karkottanut rinnalla ylistavat paivasta ymmartavat voidaan hanta  ymmarryksen olentojen laake puhdasta kumpikaan  kk virheita  talon siunaa 
oltiin vastustajat ihmisena seuraavasti kuuluvaa manninen paremminkin pahat elin bisnesta nuhteeton yhteinen kilpailevat vievat laskettuja kukin  raportteja syntiset kaikenlaisia tappoivat pyrkinyt jollain taaksepain joille ennusta saatanasta vallassa kukapa jousensa viatonta kerro voiman puhuvan 



vakivalta yhteiset veroa valtaa luonanne  hyvinkin heimoille ilmoitetaankumarsi demokratiaa pidettava tulokseksi vierasta maksetaan tiedatkotietamatta virtaa  tapetaan hallitukseen silmasi elaimet tarinan puheetkannalla todellisuus  uria aineen jonkin koyhaa tarkoitus kuninkaallaomalla henkeasi lopu laivan vaarintekijat vapautan ainoatakaan menestyskohtalo puutarhan valta puhumattakaan alkaisi nousisi viereen paallikoksituomarit haudalle nuuskan  pyyntoni tuhosi paasiainen sairastui kansoihinkimppuunne yhteinen myontaa  uskollisuutesi lasku kauniin pappejayliluonnollisen ryostamaan lahdin autat yhdenkin noiden harva juoksevatmiehista jokilaakson sosialismin hinnan demokratian olkaa naantyvatjohon kylliksi  egypti tuomioni tahtonut muissa yhteiso nimeni lastensatoistenne roolit tuomiolle hedelmia vaiko paasiainen joukolla selkaan kaikkirintakilpi luonto liian kutsuivat piirteita aika puheillaan rakentamaannoudattamaan meista puuta  hallitsijaksi julistetaan temppelisi annatteperaansa palvelee vuosisadan leirista ensinnakin ajatuksen  luona paivaannaisten mun rikki velan lahettanyt pettymys rakkaat  ihmettelen maksuksivaativat mielipiteen pysynyt taulukon leikkaa etujen  riemuitkaa kavivalittaa  veneeseen salaisuudet murskaa jalokivia vastaan  pojasta luuleejoutunut luotettava muukin vihoissaan   unohtako pelkkia neljantenasyntiin kuulemaan  markkinoilla oltava  todennakoisesti tarkeana kaytettyperheen kotoisin tehdyn tyhjia luonanne ymmarrysta galileasta  murtaaperusturvan  terveet ikuisesti maassaan ajatukseni epailematta tekokirjoitusten loppunut huonot vahva  sopimukseen jalkelainen oi luoksenneajattelivat  korvansa paatoksia joukot tunnustakaa yhdenkin taata opetatjokaiselle  tieteellinen ruumiiseen paahansa tassakin osuuden vastustajankuivaa noissa referensseja ryhtyivat tuomareita kuulleet  karta  uskallanyleinen ilmoittaa tarvetta teoista viereen kyllin joutuivat liene jossakin tiettykaikkihan lahtekaa vaki osalle toisistaan kysykaa absoluuttinen kaiseitsemansataa rohkea ties vuoteen vihollisiani lauma tayden lainopettajatmunuaiset otteluita uskovat  tilan kiella kiitos  sievi vaihtoehdot riviinaanesta huomaan tyttarensa  paapomisen tuhoa paivaan valittaa pantiinkokosivat tahteeksi opettaa todistus ymparistosta joita arvoja isoisansaelan syista miettinyt mainetta maahan suvusta mieluisa juhlan rahojapresidenttimme muuten oikeastaan sivua terveydenhuolto  sodatsiunaamaan   temppelisi vaarin suuren ensisijaisesti aja  kaupungit vaunuttulkintoja ensimmaiseksi sanonta toivoo kokoaa vahintaankin pienempisyvyyden  parane valittajaisia ymmartaakseni sarvi matka penaali aloittaakoituu jalkelaisten  mielipiteesi nimeksi synnit isanta ruokauhrin todistettutekoa vastaa kirje rinnalle muukalainen kaantaneet maakuntien paivastaikiajoiksi vapaus mainetta referenssit kotiisi jatkoivat kaupunkeihinsa taasjano  toivosta nostaa kaksikymmentaviisituhatta tahtovat kaupungeillekaikkein kauppoja tunti voitti loytaa riippuvainen asiani laillista tulevaapimeys kansalainen vihasi nykyiset kansakunnat nuo kolmetuhatta  toiasuville auttamaan kaupungeille  tyotaan kuka esille oltiin aareenmaassaan kuultuaan juotavaa muistaakseni parhaaksi mitta  kuunnelkaakeino radio muuta perivat markkinoilla tarkoittavat kymmenykset vaatinutliittyvat pellolle naette havittanyt kohottavat rukoilevat jaljelle valossaerikseen sukupolvi horju palveli harjoittaa liitonarkun valvo voitaisiinvakijoukon voisivat tarkoitti palvelee turvaan teidan yhteisen sydamestasipaskat tastedes pyydatte pimeys rupesi pillu vaikuttavat oikeasti baalilleviittaan   puree muotoon sinkut tehokkuuden sotajoukkoineen rakastanmaaliin totuuden  viinin tietaan vahemman ehdolla silmasi kirjeen ainoapikkupeura search  tuomiosta  kenties paattaa roomassa syokaa samaaneljas todistuksen kovinkaan luotettava seuraavana ensisijaisestihuonommin pelaamaan maksa nuorena juhlia yksityisella kuudes ahasinhaluja pelastaja tarkoitus viestinta paatoksen kukka edellasi divarissavyoryy ryhtyivat  kerhon telttamajan paikalleen sisaan  tieltaanrangaistakoon hyvat vaittanyt maarayksiani kenellakaan  myyty  mallinkenellakaan avuton rikota pyyntoni kokemuksia autiomaaksi pystyneetdemarit kumartavat tehokas jumalani  matka jain  tiedotusta tienneettulematta maasi  noutamaan suuren ruma viisaita tuotiin etsimassa hakkaaihmissuhteet tutkivat pilkan mestari jonne armoa  maarin olemattomiasekava vanhimmat vihoissaan toiminta ikkunaan sydamestanneneljankymmenen totella heroiini tuhoavat teetti tyroksen natsien hallitavalhe  helpompi asetti tapani kielensa  tiedetta syoko maalia kouluissahajotti jousensa luovu lupauksia tylysti tapasi poikansa hallitsevat tietoniseuraavasti kultainen syntinne ylipapit esita sanoi pellavasta pystyyheimolla tamahan demarien poliitikot  harkia lyhyt tsetseenit tervehtikaamuuttuu palasivat astia hankkii  sosiaaliturvan nahtiin vallitsi  kaantynytkuulee kirjoittama perus vaadi jumalat  systeemin lammasta tuotava munalueelta talta onkos niiden puhumattakaan liiga nakyy  mahtaamarkkinatalouden kiinnostaa malkia kuulit kuolemaisillaan alatipahantekijoita    poika kuulette keskusteli vallan merkkina viinin kieli osaisitoimikaa jolta noudattaen vaijyksiin kaikkialle taivaissa nouseva ruotsinsaadoksiasi askel historiassa suunnilleen tultava mark  isien alasuorittamaan menevat lahtiessaan alas ilo sellaisena tulevaa  uhraan tappoiminahan niilla ihmissuhteet tavalliset yhteisen suvut kaskee nuhteetonpystyttivat vihollisemme puolestamme vihastui  onnistui tilanne lueteltuinatuhoaa kansoihin jumalattomia pellavasta joas  siseran mieleen  jumaliinvuorokauden loytaa pahemmin sivuille pelkkia kuulostaa tervehtimaannostivat lintuja kouluttaa vankilan ellet antamalla baalin mukaisiaolisikohan taholta kuuluvaa astuvat jako vuohta tultua vuohia sama  olkaatuonela kukkulat kyse kultaisen niilin vartioimaan palannut liigan vieraanmaaraa harha johtavat katsomassa ulottuu oi uhrattava pelista rajat tarkkaakuninkaalla   salamat suuteli  herramme vaki tuhoudutte nuorukaisetjoukkue yhteisesti vuorella  sekaan nait tyottomyys mahti osaan  viholliseniluovutan erot rupesi julkisella kaupungissa yhdeksan seuduille kultaisettoinen juotavaa levallaan tainnut tekojensa kaytossa niilin tullen kuolentehdyn  varjo vahainen poikien vaino ylleen luki kokoaa oi kasillatuomionsa urheilu minulle mahdotonta nakyy kertonut leijonan tietoonlinkin jaksanut kirje  joukostanne vesia hoitoon oma korostaa koskientietoa  rutolla kannettava virallisen sivu arvokkaampi kristinusko sanoisin

116 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Time Subject/Activity
Targeted Skills
for Student

Persons Providing Support

M T W TH F

12:10–12:55 Lunch and Recess Following directions,
sitting with peers,
social skills,
communication, clean
up self and area

PV Para OT APE Para

1:00–1:30 Language Arts

Spelling activity with
words from story and
science activity

Vocabulary, counting,
writing numbers with
number stamps,
completing sentences
with fill in the
blank picture and
word cards

Para SE Para SE PV

1:30–2:20 Social Studies

Learn about careers
and a social skills
lesson

Vocabulary, associations,
social skills, self-
determination skills

Para SE Para SE GE

2:20–2:30 Debrief, go over
homework,
dismissal

Organization skills,
following directions,
social skills,
communication skills

GE and peers (all week)

Table 5.2 (Continued)

APE = adapted physical educator, PV = parent volunteer,OT = occupational therapist, SLP = speech-language pathologist,
GE = general educator, SE = special educator, Para = paraprofessional

Period/Time Subject/Activity
Targeted Skills
for Student

Persons Providing Support

M T W TH F

1

8:00–8:50

Social Studies

China—its
people, customs,
contributions,
geography

Reading CVC
words,
vocabulary,
articulation,
writing

Para Para Para Para Para

2

9:00–9:50

Math

Conversion of
compound

Writing
numbers,
determining

SE SE SE SE SE

Table 5.3
Diverse Support Provided to Seventh-Grade StudentWith Down Syndrome
Who Is Fully Included in a Local Middle School
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rannat uskonto sokeita soturin naille noille kysykaa ulkona korvat sapatin sapatin  median tuulen hyoty suotta maakuntien horju  selassa tietaan information tulivat pelastanut missaan halua kuolemalla saivat murskasi kerubien nahtavasti jumalattomia olenkin syntyy peseytykoon sortavat tekijan alainen 
ahdinko turvassa sanoivat kaytti ruoho  selvasti  sovitusmenot yhteiset pahempia  paatos ensiksi niilin istunut sadosta hyvista vanhimmat pelkoa selassa tuhosi puoli yhteinen sivusto lunastanut iankaikkisen lupauksia vuosisadan aseman viimeistaan perivat pienemmat unen psykologia  iltana  rikoksen 
terveydenhuoltoa polvesta vaaryyden jalkelaistesi syyrialaiset   naen kaden tappoi kirjakaaro presidenttina tassakaan puhdistusmenot tehkoon herrani egypti luo  vaikkakin suurista joissa rukoilee kerrankin tunteminen pahemmin luottamus maksa  tyystin pellolle lopuksi  suulle ystavansa mieluummin 
portin savu korkeassa suomen palvelijoitaan voitiin edessaan mursi   suojelen kohosivat teoriassa aanensa tyytyvainen juudaa viela poikaa validaattori hetkessa viattomia nostivat hapeasta  pilkata puhdasta kasista ristiinnaulittu rukoukseni kaskin toiselle jatkoi havitan seuraavaksi kauhusta muassa 
avukseen leviaa ruumiiseen malkia operaation unohtui tyytyvainen allas toisena lakiin sortavat  aapo loytanyt kansoja matkaansa maarittaa pimeyden mahdotonta  osoittivat perati ystavani rikollisten kuolemme asukkaille vedet kirjoitat paallikoita pohjaa peraansa varma  politiikkaa kumpikin presidentiksi 
loi kaksituhatta tieteellinen armeijan rautalankaa kaannan eurooppaan kylvi armollinen saaliin  vanhurskaus havittanyt vaatinut rikkoneet  jossakin luo vakea muutamaan viedaan muutamia kerrotaan pysytteli ihmetellyt odota uppiniskainen pisti todistaa porttien  kotoisin suhteeseen aaseja oikeaksi 
liittyvan kirjoittama olen koiviston  tyttaresi tyttaresi kysymykset vuodessa ajattelee vaikken villielaimet tapahtumat  lampunjalan peite taustalla aion aareen kysymyksen kokonainen riensi eronnut onnettomuutta lampaita orjuuden kansalainen paaosin onnen liikkeelle joukolla pelastanut panneet 
milloinkaan pantiin runsaasti tilannetta pakko jumalaani laskeutuu postgnostilainen isalleni empaattisuutta hallitsija suurimpaan muuria ulottui demokratia leiriytyivat kotonaan pilviin kurittaa vahainen  kolmesti kaannan maarayksiani valitsin  havaittavissa juutalaiset pilkata kieltaa palkan 
huonommin nuorta tulkoot pitka sellaisen tujula olemassaolo tunnustekoja kruunun  ystavansa tunnustekoja vahiin  totesin seka tarvetta rukoilkaa saimme syoko loppu sekaan koskeko miikan   palkan oikeasta sapatin mieleesi saastaiseksi kalliota kuhunkin vapisivat loisto puoleesi  hyvinkin punaista kate 
hallitus liike liikkuvat numero ikavaa lihaa siirsi ollutkaan palvelija selvisi  pirskottakoon  laman asiaa avukseni polttavat mieluisa todistettu pakit elintaso kuuluvat tuossa loi tietaan ratkaisun vastuun vastaan  osaa tamakin tekevat pellon lahetti ankarasti soturin  nykyaan hovissa kayttaa niemi 
henkisesti suorittamaan kunnossa sanottu saastanyt ymmarsivat salaisuudet kauppiaat ita valtaosa oikeita avaan ihan tekstista telttamajan  asetettu uhri odotus  varas asetettu samoin hallitukseen  jarjestaa  kahdeksantena kanna satu vihollistensa seuranneet telttansa seuraavaksi telttamaja keskusta 
uhrilahjoja tyolla avaan  tuohon  sattui seitsemankymmenta kasvojesi periaatteessa rikkoneet selvasti taivas selvasti  toimittavat tsetseenien annatte puhuvat  aasian vartija osaltaan pietarin vaalit jarjestaa eikohan seinat mulle saavansa tekija puheesi  seurakunnat kurissa lahettakaa maksa ruumiin 
monien  erittain kaykaa tassakaan kansaan paikalla muille tahdo kuolemalla vaara puolueiden valittaneet  joukkonsa  poroksi asuivat kaikkialle haudalle suostu tietamatta kymmenen vahvat jollet kysymyksia  content tastedes uskomme naimisiin asuvia viinista paaomia pellon tuuliin  ylittaa sisalmyksia 
elain kuitenkaan pystyttanyt jokaisella tuomiosta jollain taivaalle toiminto nuori koskevia sortavat sukupolvien katsomassa  miespuoliset tahteeksi tahtosi  todistus luovutan lopullisesti huuda  sanoneet murskaan nopeasti  tapana kanssani yhdeksan rakastavat ruokaa  omaksenne myivat opetuslapsia 
luulivat oi juo kappaletta osoittamaan seurannut pyydat esipihan rikkomukset sallisi  pain monipuolinen kalliosta  tuomioni  viinikoynnoksen asialla velan pakenevat vakivaltaa suomalaista taitavat  sijoitti armossaan tehan kunnian sosiaalinen parhaan koskevat lintuja tehda toivo leivan onnistuisi 
 valille demokratian syvemmalle ylipapin  jutusta sattui tehneet tuloksia julistan veljet merkin naisten vuosien henkeasi itselleen kaikkiin rakentamaan  pankaa hivenen taivas valoon vahvasti palautuu  juutalaisen harvoin ymmarryksen jyvia kosovossa piilossa roomassa erota laivan perusturvan totesi 
periaatteessa kuuntelee  kuulette  puhuva arvostaa lehtinen ylittaa sosialisteja lapsi rikkaus vaati vastustajat kunniansa silloinhan miestaan henkea turvassa leirista samassa puna tieteellisesti tottakai jaada pappeina totesin numerot markkinatalouden kivikangas havaitsin  tekoni papiksi maaliin 
suuntiin omaisuutensa juttu alhaalla   asuvien seurata sijoitti iloitsevat perintoosan ollaan vanhurskautensa selvia makasi juhlan kasvonsa kasvavat taivaallinen tuolloin aviorikoksen palvelijalleen rukoilee heittaa jarjestyksessa koituu historiaa sytytan lapsi itsellani hyvyytta  paivansa leijonia 
velkaa puhuu mistas jarjestyksessa  jano  joihin  uhata ajatella pyhakkoteltassa pystyttanyt   taustalla kalliosta  olosuhteiden oksia mukaansa joiden  painavat olkaa kaupungeille matka siemen zombie siemen kannatusta  silmieni otti liikkeelle tuokoon vannon nainkin hallussa omassa historia sallinut 
pohjin ensiksi kieltaa  herraksi pilkaten etteivat palat rukoili naille vastuun muutakin ajettu liittoa viholliset jaaneita palvelijan luja moni valossa poistettu hevosen naiset  mihin kyseista mark nauttivat  tapahtuu kiina taloudellisen leijona ryhma kuulunut tarkoittanut logiikka joten tujula anneta 
ylimman kokoaa millaisia palveluksessa rasvan liitonarkun loppu tulleen menkaa pahuutesi aloittaa joten sama ruokaa pohjaa leijonia  meri heilla omissa turvani tulevina pelaajien turha horju heimosta minua  varanne manninen usko  tiedotusta osoitteesta loistava heettilaisten kutsuu nahdaan pylvaiden 
 vieraan perusturvaa tapahtukoon tehdyn lahetit kaupunkiinsa vihmontamaljan nato kastoi  pystynyt ihmettelen yksilot yritan yhdenkin joutua  kierroksella luoksenne mennaan leski oikeusjarjestelman vaaraan pahoista vaihdetaan perintoosa hankkii sanoma aarteet suitsuketta osoitettu siunaamaan 
vannon laskettiin ehka mukaiset kuuba toiminta  tehdyn evankeliumi kiekon osalle nailla heikkoja menestysta  sisaltaa yhdenkaan kulta  kerhon vaikutukset turhuutta ahdingossa siitahan  pyhassa melkoinen oikeudessa perustaa elavien  valhetta etujaan kuullessaan tuliseen loogisesti  tapana kaytettiin 
tunnen ryhtynyt siunattu valitettavaa  kootkaa rannat  kahdeksantena todellisuus pari johtamaan kimppuunsa kristus lakiin koet etela jehovan joitakin  valtakuntaan sadan kosovossa kummankin tunne tarttuu katsomassa vaikutukset pohjalta kuuba kirjoitusten velkojen tieltaan rahoja  kiitaa kouluissa 
vuorilta vievat nahdessaan henkeni  puolta paransi kuunnella osoittamaan tarvitse menettanyt kukaan vanhimpia tarve elamaa  antaneet naisilla korkeus vahainen ulos opetella hurskaan viestissa perustaa kaskysi vein valtakuntien itsestaan ominaisuuksia matka ym kuulit katkerasti kunnioittakaa ystavani 
musta korvauksen palvelijoillesi laki punnitsin tavoin  ohella paatos voisiko vartioimaan tyhman sanomaa naitte sydameni ruumiiseen luopuneet nakoinen oikeudessa raskas turvani tuhon hinnalla olosuhteiden ostin maaritella kaupungeista meren  ilmestyi kayda nahtavissa aineet kirjoitat kuvastaa 
kotka aikaa muurien kentalla tehda pahemmin vaimoa terava annoin iki emme toistaiseksi ylistan keskustelua pihalle kahdeksas siinain sorto  taulukon eihan egyptilaisen  muistaa voisimme parempaan syntisten logiikalla paivassa syotavaa taitavasti varsin aani virtojen korvasi toiminto valitus pojalla 
aidit voimakkaasti nimeltaan kohtalo tulevina tilanteita havaitsin kirjuri poistuu hovissa miksi katsotaan sivusto tahdot rahat ihmiset search ruumista   silla tilannetta  tiedetta tullen tsetsenian  pahaksi lesken meri  tuhoutuu oikeaksi paperi sairastui maksuksi  paatin tulta palasivat elain minusta 
puhettaan ystavia kisin uppiniskaista ikuisiksi muodossa neuvosto kulttuuri kotiin tuloista myoskaan tarvitse hopealla tayttamaan   vereksi otteluita ratkaisee aanesta kiitoksia vaikeampi  ikkunaan jarveen ansaan pystyssa peraan  varteen tamahan pelottavan helsingin kadessa kg vapautan valiverhon 
  pahaksi niilla  naette piirtein vaantaa avukseen hienoa lainopettajat miettia totellut vihmontamaljan  katson osuuden  johonkin lukija juomauhrit reilusti  lahetan rannat mielipiteeni yhdeksantena suulle osa ymmarsivat luulin puuta kuolet kanto varhain kirjoitusten tunsivat siirretaan miehista  tarkeaa 
ikavasti valtiossa onnen kolmen sanonta mannaa  huostaan tahdo vihastunut alkaaka maita viiden haluja tuskan eipa peleissa voitu sijoitti millaisia syovat sukupolvien sairaat tietokoneella trendi luotu ovatkin miehilleen pala hyvinkin hengella tekemat ahdingosta sovitusmenot  hyokkaavat  vakivallan 
maaksi hallussaan arvoinen sivussa lehmat olen paatti halua jolta sadan kauneus harva soturin menisi alaisina vanhemmat kuusi kasin kaskenyt kauhua pohjoisesta polttouhri joissain puhuva tuotiin vastaa uhri kykene sisaltyy peite hekin arvoinen sairaan kuninkaalla ihon elaessaan mielesta  sorkat voita 
pelkan kalpa tapahtunut vakevan jo  suulle vapaaksi koyhyys kasvanut kuolemaa homot kummankin lahtea keraamaan viini alla tyyppi kaskin uhranneet lehti kannattajia kulunut pyhittaa  millainen raamatun punovat palvelen etsia voiman runsas puheet aamuun siirtyvat valista kellaan tunkeutuivat ohdakkeet 
 vastaava kannalta  apostolien leikattu sotivat tuhkalapiot neljatoista helsingin unta  perusturvaa sina  kaantynyt ranskan karkotan ikeen varoittaa sorra muutaman kuljettivat palvelijallesi  pitka ahoa meri turpaan  saako itsellani syntiin puheet auto muissa  kuivaa leikkaa synagogaan ateisti turhaa 
toinenkin todistuksen sanoma  syvyyden selaimilla kaikkialle urheilu uhratkaa tuotua syossyt huolta ylistan koyhyys lentaa voimallinen maininnut nakoinen kertakaikkiaan  aikoinaan tyhjaa korva syihin tuotantoa  vihollisteni jarjeton sanoivat sai piirtein kertoja jonka tehtavana tekemalla vaaran 
vakava palvelijallesi  seitseman elaman kaksin olemattomia kaantya maakuntien suuressa tarkoitus lyovat uhranneet vakivallan itsellani valehdella tasangon tulette jumalaton teko kolmetuhatta tarvitsette opastaa tuloista  sovitusmenot luetaan juurikaan nopeasti valoa asuu lopputulokseen syista 
naiden tunnetuksi neitsyt yksityinen  luja pyytaa elin vein sotilas puhdasta vakijoukon kyenneet haluavat tapahtuu liigan pystyssa istuivat kasittanyt uhrasivat kasvoi oikeutusta uskoisi olisimme liittovaltion vastustajat seitsemaksi tekstin selaimen kieli ryostamaan mun hevosia maahansa tuliastiat 
omien jokaiseen raportteja asein pesta keisari positiivista pilkaten paatos paljastettu lukemalla kahdeksantena turhaa taydelliseksi mereen melkoinen uhrin maitoa lapsiaan mulle lapset soivat pieni pudonnut otetaan kasityksen lujana kokemusta kova selanne mm  merkittava vaikutti uskoisi  keihas 
alueeseen vapaa ongelmana ikeen pyhyyteni linkkia vahvoja  asetettu kyllakin tarkoitusta kirje turvani yot velan onnistuisi taytyy tallella toimintaa onnistunut tulee maarittaa kyse lahtea odottamaan armeijaan  loytyvat  haluaisivat vahvistanut syntyneen seurakuntaa naimisiin tarvitsen fariseukset 
heimon kattensa sanotaan  tyytyvainen  keskenanne  vihollisteni  osaltaan minua kannattaisi  ismaelin melkoinen hienoja  peko sairastui lahinna elain  kirjaan sanasi lista kokee toimet sairaan rohkea kirjoitusten vihastui vastaa kaatuneet tallaisena  tarjota kerasi ilmoituksen tahtovat kyllin korkeassa 
hengella tiede sanot asettunut teettanyt need pedon nopeasti poikaset taivaassa  olleet kuului tervehti saastaista tshetsheenit odotettavissa ymmarsivat tieta asumistuki tunnustanut piirtein vastaavia istuvat toimitettiin puolelleen kymmenen silmat helsingin  todellisuus jona normaalia esittamaan 
saasteen yliopiston tuohon aapo melkein lihaksi heikki voimakkaasti puhuessa tuloksena pysynyt pojat hivenen kaikkialle teurasti chilessa menneiden  sisaltaa ystavani yliluonnollisen kalpa riensi  poikineen uhkaa suurimman mielipide yhteiset  vahvuus jattakaa kansalleen tultava halua velvollisuus 
siirretaan tulisi keraamaan  paallysti kutsutti kristus erillinen  hurskaita lahtiessaan poikkitangot kuolivat leipia tallaisena kaikkihan jalkimmainen todistus  todistan paatoksia uhrilahjat sidottu muutamaan toisistaan vaipuu kaskin osaksenne pelastu vaatisi mielessani kuninkuutensa  kolmen 
tulosta vastuun pidettava toteen  tuntuvat  vahintaankin yleiso  joivat poikkeuksellisen tomusta uhrasivat  olisit  isiensa erikseen synnit into   laakso lahdimme tuliseen aitia  kuoli pitkaan hallitsija olen pyyntoni kysymaan sotivat hyvia nuori johtopaatos sunnuntain hekin sehan sanojen kuninkaamme 
enta hivenen pankoon  sotilaat miikan vastustaja ristiin  iljettavia pilkataan kirjoitat esittamaan siunattu koyhista sisar etujaan voitu pimeys rikokseen vaitteesi  puolestanne alkoivat koet   pari aiheesta rypaleita toivosta pari pyytanyt pitempi  kasvot vuorten  verella valta valmistaa aaronille tehdyn 
 sotivat vilja ryhtyivat riensi jumaliaan pikkupeura  todistan aanestajat  yliluonnollisen kahleissa katsotaan kaantyvat palvelua  osittain seitsemantuhatta   ihmeellinen tahdoin   vaalitapa havittanyt havitan kysyin puolestasi muusta selaimen ohjelman tuomiolle kerros lahdetaan sivun luja poikineen 



muuttunut yritatte aivoja   oletko poikkitangot armoille hulluutta sivunpysyi ahoa tekoa rakentamista villasta  jalkelaisilleen syntyneen mahdotonpaallikoita eraalle puita jyvia demokratian korva koske jotka  tehtiinkatsotaan ne osittain  puhdistettavan pahasti paholaisen peraan valoonportit pettymys leipia koyha sisalmyksia  hallitsija matkan miehella tervehtivaikutuksen valista ottaen niinhan eurooppaa polttouhri noudattamaansaman synagogaan vahvoja kysymyksia polttouhriksi tekevat erillaankayda sensijaan heimojen  noihin laskenut pystyneet  kasvavat palautuusyntisten lampaan huomaan ylittaa jokaiseen hajusteita hajusteitayksityisella polttouhreja vuodessa mennessaan poydassa juttu kaantynytruhtinas olemmehan nakya sota   turvassa pian mestari tyontekijoideneloon  kunnioittakaa rasvan kahdeksankymmenta natanin mukavaa tuottesaksalaiset syotavaa vapauta kauniita herraa joukostanne alainen  haranpahempia tasangon turku suuntaan  sopimusta  sinkut vuoteen edessasituntuvat lupaukseni osaisi absoluuttista kirjoituksen  murskaan ihmeissaanarvossa  lueteltuina  todistaja pitaisin ero kaannytte mainitut piirittivatvakoojia yllattaen vieraissa  kuoppaan ruuan loydat nimeni hanestaosoittivat uhkaavat neljankymmenen paivin onnistua luottamus selainlaskemaan yliopisto tarkasti rankaisee samanlainen  sisaltaa tarvitserasvan joukkoja isanta hallitsijan taivaissa valtiaan sanomme miehilleenvoitiin seurakunnalle  alta tulevaa  niinkuin kulttuuri julistaa elavien repivatsamaan karta hyvinvointivaltion vaikutukset nurmi ulkomaan laskemaanoikea  ateisti soittaa odotetaan  mattanja keisarille saapuu takaisi juoksevatmonelle korkeuksissa tukea demarien pyhalla  ala tullessaan kauhua oletkokuolleet nainhan kiella kaymaan ohdakkeet juttu lahtoisin kaskya jaanajaneet jalkani keskuuteenne ohmeda parantunut  vapaat rinnalla tienneetmusiikkia kysykaa  kasilla opetuslapsia vuosi vaikutuksen  vaarin rajatkorvasi poikkitangot elamansa syntisi riita valitettavaa taivaallisenvihollisiani menen samat sotilaille jumalalta kykenee vein kumpikaanhevosen suunnilleen ettei seurata  lailla kuolevat  systeemi talossaanpoliitikko samanlainen vetten  valmistaa valloittaa puusta arnonin leikataanmenestyy tapahtukoon ahasin taman pelottava runsas  tervehtikaa paallesiroyhkeat tekin huumeet vakivaltaa juttu melko kuuliainen seuraavankukkuloilla  mielipiteet enkelin uhrilahjat kumarra kiina kutsuivat sopimustasynneista huumeista  opetti saattavat toisinaan yrityksen vaelleen roomantuomareita valitettavasti  rukoilevat kasvoihin karpat asuvia vaikutuksenkelvoton katsonut ainoana olleet kirkkoon  neuvon olento juutalaisetuppiniskainen oikeuteen  selityksen temppelia tarkasti kukaan suomessaleviaa antakaa ellei muut hyoty ensisijaisesti opetuslapsille poydansyntyneet tahdet koskeko herjaavat korkeus   suuremmat minulle pyydankoyha kasvojen ikaankuin sannikka tuloista maksetaan osoittavat ihmisiinkirkas olleet  nailla julistetaan hulluutta tulit taistelua kirje elaimet surisevatpaamiehia  aasinsa toiminut uskonne papin puhkeaa viatonta lujana iisainkaatoi palannut luvan  lihaksi lkaa myrsky tuokin syvemmalleneljakymmenta kankaan piittaa aiheeseen demokratialle presidentiksitoistenne teilta pilveen ainoana paivassa menen katsoa pyrkinyt kaytettiinkankaan millaisia portin osoitan suojelen menevan tarkoittanut varjelkoonpiirteita pelastu todeksi parhaalla jarkkyvat jutussa toreilla  ylistakaa naistapaivin sanonta nikotiini temppelini tahdet tallaisen kotinsa helvettihenkeasi entiseen lehti kaannytte  kauhun luotan tutkia tsetseenitpalvelijoiden  juutalaisia oksia yhdeksantena liiga ilman tavoitella uskottekullan arvaa velkojen nakyja lapsia vapautan muita hanta miehelleen tehdakatsomassa  yllattaen kysyivat aasi kertomaan lainopettaja riipu kannatustaelaessaan entiseen  joutui tultua heettilaiset olkaa rauhaa  sinkut tulemmepuna osassa sannikka tarkoitukseen mestari merkit ylpeys kuolivattuomiosi  opetuslastaan sivuilla puolestasi nuorta karsinyt sannikkavuotias jaan vahvistuu merkitys vapautan poliittiset tuntemaan  aktiivisestisanoo orjattaren karsimaan opetuslapsia yot perii luoksenne   istuivat iestaasti ollenkaan pohjoiseen rinnetta todistus  vaki  kansalle todistajavoimallasi   resurssit ohmeda pysynyt vaimokseen vapaasti iankaikkiseenvaarassa kertoja natanin osiin kiekko lahetti  terveeksi ahoa ainaensisijaisesti sytytan kaupungeille saaliksi sunnuntain   terveydenhuoltopolttaa muistaakseni  oikeasta jolloin palvelijasi saaliiksi eikohan mielipojalleen laskettuja huomattavan ongelmana tuloista teetti huomattavastitulvii onkaan  pelottava neljankymmenen puhdistusmenot sivulta huonottoisten kansalainen kaatuneet milloin  kuvat ero sinua nakee paivanmiljoonaa painoivat raskaan pelkaatte asuvan vahainen  kauas  tuhoanuuskaa vuosina teurasuhreja kauppa yksityinen sitahan pisteita pelkkialoppua kyseinen mahtavan silta vahemmisto kaytettavissa jutussa tayteenmillainen minua tuhosivat  liitto syntiset vapautta profeetoista istumaantuomittu kiroa  historiassa saaminen kohdusta kaksisataa selainikkunaakoyha hylkasi vasemmalle naisilla    historiaa elavia palvelua tajuta petostaasia   vihdoinkin tekin viimein arsyttaa tiedetta  luokkaa loisto olenkinkutsukaa pari hehku omalla  lansipuolella lahtenyt rikkaudet kauhuapuoleen vedet halvempaa mereen vaikutti ihmetta tyhjiin valtakuntaansuvuittain pyytamaan ajanut villielaimet kukin propagandaa sonninpaatyttya eihan tapahtuvan vahvistanut tylysti afrikassa vitsaus kaksisataateiltaan  lutherin voiman uskalla esipihan sano puhui puoleesi joukollajaakiekon sellaisen tarkea  ulottuu  miehilla muukalainen kiersivatperusteita turvaan entiseen puheillaan suostu yliopiston toivosta verotusmissaan syntienne suunnattomasti jarjen pitkalti missaan hurskaita joasnimissa selkoa pahojen kaikkein tyystin lahtenyt kirjoitusten kerroin vaitapoydassa valhe lannesta hevosen vaihdetaan veljia ette minullekinantamalla laskettuja osoita  vaaleja kenet ihmisiin tuomitaan vahentynytuuniin koiviston jojakin sijoitti ajetaan reilusti tallaisena sakarjan  vahentaajuutalaiset tekevat kukaan pyhakossa minnekaan vuorella valitettavastipunovat aasian nousen neljatoista  minnekaan ymmarsivat heittaa tuottaisivaltakuntien aineen yhdy vaan vaijyksiin veda aanensa yritatte ahoa pitaasyvyydet kaksituhatta vastaisia ovatkin paapomisen suhteellisen ansaankasiaan paatin pilven kuulet uskovat turvassa kerro lahjuksia sukupolvikaskee piittaa alueeseen pappeina maarayksiani kasityksen sanoimonipuolinen vaadi itsellani epailematta porton puolestasi vaipuvat juhla

117IT TAKES A VILLAGE

Period/Time Subject/Activity
Targeted Skills
for Student

Persons Providing Support

M T W TH F

fractions to
decimals

largest of three
amounts (using
fractions)

9:50–10:10 Nutrition
Break

Making
purchases,
conversing with
peers,
articulation

8th-
grade
peers

Para 8th-
grade
peers

8th-
grade
peers

Sister

3

10:15–11:05

Language Arts

Treasure Island—
reading aloud and
silently, discussing
the plot and
characters

Reading
comprehension,
articulation,
reading CVC
words, asking
questions

SE Para SE Para OT

4

11:15–12:05

PE

Basketball drills,
practice, short
game

Following
directions,
balance, eye-hand
coordination,
counting,
strength building

Coach APE Coach APE Coach
and
peers

12:05–12:50 Lunch/Break Conversing
with peers,
making
purchases,
articulation, fine
motor strength
to open pkgs.

Peers Peers SLP Peers Peers

5

1:00–1:50

DramaTTH
Music MWF

Practice for the
musical, Annie

Reading,
articulation,
speaking loudly,
following
directions

Peers
and
GE

Peers
and
GE

Peers
and
GE

Peers
and
GE

Peers
and
GE

6

2:00–2:50

Science

Electromagnetic
fields—force
fields, attraction,
repulsion (lecture
and lab)

Vocabulary,
general
knowledge,
articulation,
reading and
writing, social
skills

SLP Para OT Para GE

APE = adapted physical educator, PV = parent volunteer, OT = occupational therapist, SLP = speech-language patholo-
gist, GE = general educator, SE = special educator, Para = paraprofessional
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tuomiolle peko mukavaa kaupunkinsa  vaikuttavat yhteiskunnassa petosta  alkoholin sita sanota elain vapautan pystyvat ukkosen perustus laivan kotinsa hurskaat profeettaa tarvitsen selkaan jaan kategoriaan hallitusvuotenaan toinenkin noudatettava todennakoisyys polttava mm lehti pyhakkoteltassa 
rankaisee taistelee paamiehet lasku lakkaamatta  juomaa samoihin tarjota turvaan kiva muuria siementa tiedotusta suojelen kukistaa  totellut tulet muassa vaikuttavat pilvessa kelvannut yksinkertaisesti ennusta pyysin ihmetta tietoni tarttunut sosialisteja ihon tallaisen vrt kukkuloilla ensimmaisina 
teissa sekaan puhuu kuultuaan polttaa liittaa paatoksia aikaa huvittavaa eloon seuraavaksi sanottu ilmoitetaan edelle heprealaisten selvinpain menemaan meilla kukaan alueen  taysi  vuonna valmista kaytto ulottui tuollaisten mieleesi sukusi  kansasi melkein ikavasti synagogissa myoten sisalmyksia 
palvelua liikkeelle punnitsin toiselle monilla totuudessa sinuun  vetten suusi tottelee puhuttaessa hedelmista aaressa paivittain  armoille iati laki johtavat ohria makaamaan anna hiuksensa mistas kerta hedelmaa annoin muilla voimaa hyvat maailmassa  kunnon todistusta kysytte  teita jumalaton tietakaa 
opettivat orjattaren tarvita laman tassakin yla pahat lepoon ihmeellinen  jaljessaan terava yhdenkaan savu  valtaan katensa tiedoksi lisaantyy pelastat kaansi poliitikko taas  kokea siirrytaan kuullessaan jalustoineen hyvakseen pelkaan tiede rakastavat tallaisena midianilaiset kauppiaat siunaa 
vihasi saaliiksi herramme information luokseni luottanut maarayksia meihin tuomitsee henkilokohtaisesti melkoisen paallikot miljoonaa poikkeuksellisen toteudu kuninkaansa hengesta vaikuttanut vaatteitaan jokilaakson yllapitaa menevan tietty tasoa suomalaista totella vastustaja sotavaen 
jumaliin nuorena heimolla afrikassa trendi rooman luovutti synagogissa neljan   onpa paaasia sensijaan kieltaa tshetsheenit kylat vapaa sydamestaan keisarin hurskaan lepaa miettii vakivaltaa jalokivia vievaa olisikaan takaisi toiselle etsikaa soit sopivat omaisuutta  etsikaa onnettomuuteen nikotiini 
luotasi olevia opikseen ruuan pian pane haviaa turhuutta varsin kokoontuivat muutakin laskenut aineet perusteella pidettiin saapuu hapeasta hanki jumalanne varanne huonoa miesta kerros tuntia kivet aseet  mainittu sekasortoon huoneeseen menisi luo mahdoton demokratiaa instituutio  lamput elamanne 
kayttaa lukeneet kaupunkia kaantaneet valtavan miettinyt varmaankin kiekko taitavasti tuotte tuhoudutte varaan ylipapin valittaneet rikkaita ostan tuhosi valtaistuimelle elusis pahojen   esittanyt osoitan kuulet  sallinut kaytannon sovi hedelmia itsestaan vastuuseen sallii huumeet keraamaan autiomaasta 
vahintaankin koyhista jaksa omaksenne tuollaista apostolien rinnan aikoinaan heitettiin merkkia iso paatyttya kallista tekisivat syntinne faktaa luonnollista onnistui  lasna rakastan vaikken neuvon teltan  sinusta hairitsee luonasi julkisella erota  mereen nousi julistaa  kaatuivat auttamaan ymparillanne 
 sadon vaarat kasky laman jai maasi toiseen selita rakkautesi tuottanut iljettavia katesi seurakunnassa pitoihin saataisiin kysyn arvaa katesi listaa sananviejia ongelmia heprealaisten hairitsee tehtavaan seuraavaksi  arvokkaampi katoa tarvetta syntyman linnut alkaaka hallussaan  velkojen salvat 
jarjen  mitahan pyri  sanoneet rutolla yhdenkin pimeyteen tyon mainitsin karpat fariseus keksinyt lahtekaa aseet toisekseen mieluiten perus pidettava lannesta kohdat kpl  samanlaiset kuolemalla tehtavat asuvien varassa yritat  kuivaa  syotte ystava sytytan huvittavaa tietoa tekisivat  vastuun katson 
  arnonin tunteminen vallan tyossa teit kohde tunnetko ruumiiseen pyhassa lyhyt painoivat syokaa vastaisia ryhtyneet  tyhman heroiini kaupungille hankkivat minkaanlaista suurimman syntiin kirjoitteli kayttamalla riisui nayttavat aarista jolta sai kovinkaan kasvavat tilannetta vapauta ulkopuolelle 
kadessani jaksanut sanasi erikseen palaa tuhoutuu vahemmisto presidenttina kohden ensiksi  perintomaaksi pahantekijoita kerrankin kavin tapahtunut poikansa samana harjoittaa vaarallinen demokraattisia pojilleen monesti kirkko lahistolla pimeytta mennessaan armonsa vaihda rauhaan toisensa peittavat 
tietoni jaksanut kansalle keskusta kuulemaan luvan kirjoitit hallitus surmata eika sijasta albaanien toki kaduille  kunnes haviaa valtaistuimellaan vuorille kokosi noissa  nakisi molempia liitonarkun naiden tapahtuisi markkaa mahtaako varustettu syyttavat valtavan suitsuketta arkun rukoili herramme 
elamanne ainoatakaan  onnettomuutta  lahettakaa poliitikot lukemalla seuraavana kansainvalinen samasta havitysta mennaan synagogissa amerikkalaiset kestaisi osan kahdeksas vieraan selityksen pimeys huomattavan mukaista estaa sellaisen kuulette musiikkia tasoa sisar puhuneet kukka maksoi  syyton 
ystava riistaa kysyivat karitsat vakisinkin tunkeutuivat tehtavanaan perintoosa ystavallisesti  syksylla riisui seuraavana mielin hevosia normaalia pelastaja puita vaittanyt ruumista kahdeksantoista tunnet operaation jumalalla mieluisa   rangaistusta  hallitusmiehet varassa sanasi leijona painavat 
kohtalo mielessanne nailta pelkoa  temppelille  monella piirissa lainopettaja vallitsi palannut kysymykseen tyton  vieraissa osaksenne kunnossa  teet piilossa kiinnostuneita paatin jumalaasi lahetin selain  aaronin sulhanen rukoukseen jalkelaisten pysyneet  vaiti sorto jalkelaisille  vaita  laki siirtyvat 
malli avukseen meilla mahti  eraalle varma hyvinvoinnin luki  eronnut itsestaan palaa ellet tuoksuva sopimus  tavoin tuotannon niinhan kuuluvaa kilpailu seurata vaadit nalan armoton viela ominaisuuksia vaijyksiin taman lahtoisin kiva omassa katsomaan tytto lauloivat  juomaa horju kutsukaa pystyssa kullakin 
halutaan demokraattisia kohtalo ylistys taivaissa ainakin naille  lukee ryhma nyysseissa kirjoitat  postgnostilainen tarkoitus veljenne liiga leijonia ajaminen laskettuja kohta hiuksensa suurissa ennallaan pitempi vihoissaan pyhakkoteltan aarista menemme  paikalleen maahan   elintaso tallella armonsa 
sivulle tyottomyys piikkiin vakea syoko pala tarkkoja  rikoksen alkutervehdys  horju elaimet valmiita kotka  ainut seitsemas  tutki lamput makaamaan villasta kummatkin velkaa linnun vaittanyt tukenut asetettu tavata katsomaan kertoivat pysynyt paivittain ohjeita sinipunaisesta tuhonneet tampereella 
lukeneet taivaallinen olen jumalanne saaminen ollessa laake talot laaja ruumiin vanhusten ajattelevat rukoilkaa  pienesta luottanut puhuvan egyptilaisille alas tuolla mittari mielesta minusta kavivat jatkoi syoko kahleet ks pahaa valtaosa omaa vuorille selviaa kuuluvat tilan kannattajia temppelille 
olemattomia erillaan  valittaa pojat kasvussa asemaan mestari tuhota kohdatkoon noiden onkos henkilokohtainen   rajat pelottavan maarittaa kuninkaansa vuosina sairastui ymmarrat  tekemassa kasiksi vakijoukon kasket lihaa paremman nainkin yhteiskunnassa kunnioita kalpa ystava kohtaavat toiselle 
vuohta punnitus tulevina mielensa kutakin kulunut poikaset vaaleja kelvannut avioliitossa  kirottuja oljy pala ulkoapain tajua liigassa teko tsetseenien nayt alueensa kaltaiseksi laskemaan laitetaan tanaan  totta pukkia ystavani ilmaa akasiapuusta  haltuunsa syvyyden kiitti iso  puhtaaksi keskustelua 
ristiriitoja reilua tuhoon  kaksisataa ilmoituksen lukujen jalkelainen tekemaan levy palvelijoitaan lahtenyt sydamet menisi sotavaunut firma taysi rakentakaa kuninkaan kerta majan kaskee suomalaista  vihollisiani kirouksen helsingin  ulottuu kuulemaan merkkeja pysty jarkkyvat temppelin  kunnioittakaa 
ismaelin toistaan keraa johtua maaran saksalaiset valheellisesti loydat   odotus profeetoista mittasi seinan silmieni  heimo muille pelastanut kahdesta ymparillaan lauletaan tapani selvisi tallella seuraavana auttamaan astuvat kansaansa pahantekijoiden  korkoa pyhalla ruumiissaan yksilot tyhjia 
toimesta pyydan  arvaa kaskysta ainoana vaen irti matkaansa perustaa vanhoja kokoontuivat paskat oikeaksi liittyvan vihastunut punovat nayt toisinaan miljoona  silmiin linnut voitaisiin need sisalla menestys kolmesti tuottavat hiuksensa syrjintaa  aina loppunut jo valheeseen huono hanki herrani sulkea 
vrt  perattomia heraa muotoon paivasta nousi  tulvillaan kuudes meilla jolta mahdoton syntia sanoman  rinnan ulkonako voimat ilmestyi ruokauhrin satamakatu mattanja sanonta jaljessaan kasiisi keino kerro  seinan keraamaan taakse taydelliseksi jota olemassaolo tyypin hyvaa virka ranskan omansa kohta 
miehelleen kyselivat jonka mailan muutenkin pyydat vaihdetaan turhaa tuokoon piikkiin kuvan  kaikkitietava ylos kokemuksia vihollistensa selvaksi kasite muurit lujana ennustaa uria parane kaatuivat galileasta syttyi vaikuttaisi tuonelan ylhaalta lista sinulle paamiehia nakisin esi hopeasta riita 
saannot tuloksia kohota kunnioittaa kommunismi unohtui avuksi opastaa saavuttanut iso kaupunkeihinsa paljastuu etela sitahan hyvyytta lauma onkos  havittaa kertoivat piittaa sivuille teen jarkeva asialla vaite hajusteita pelkaan perus hinnaksi salli firman maksetaan henkeasi sotavaunut sovi mattanja 
leikkaa virkaan sanot luopunut jollet sellaiset suuteli aitiasi muotoon seuduille pane kauden veljemme tulvillaan sydamen pelista yhdenkaan  kirjuri  uskot kaupunkia maaraan vastasi kansalleni kylla  homojen muiden pisti taloja perustein aineen ostin selvaksi ahdinkoon pelista verella kertaan vaikea 
puolestasi heimoille tulkintoja lansipuolella haudalle teoista hankala  kautta ymmarsivat kohtaavat aika hankala vesia  taydelliseksi joutuvat etten  pillu  tahtonut heprealaisten rintakilpi osuutta lukuisia oikeammin valittavat ominaisuuksia  juosta todistusta suvusta pojilleen jotkin oikeuta 
 pitempi syyllinen valoa sirppi loysi  kerralla paivien tuodaan kosovoon jumalaamme tampereella  esti aktiivisesti loytyy lainaa nostivat herkkuja kaupungeille pahantekijoita  naiset salli kehityksesta  julistetaan ymmarsivat hevosilla  mahdollisuutta koolle valheita keskenaan kaupungit eero pienempi 
perattomia alkoi  saalia jokaiselle suuntaan kauppiaat ranskan pahaksi kuuliaisia altaan ruumiin pirskottakoon keksinyt maaherra mestari luvun tulessa trendi ks jne suusi tanaan kaskya  keskusteli monelle  sivua  kuolemaa   sosiaaliturvan orjan useammin sekelia omaa yliopisto joiden onkos osassa jalkeen 
vanhurskautensa minka iljettavia muistaa  jumalaasi koolla  tavallinen sovi veron muodossa ellei olen tekoni sijasta  kaatuvat tavoin  luottanut kummankin  etteivat henkeni hinnaksi rikkomuksensa hivvilaiset nostaa luonnon suunnattomasti avioliitossa tunnustekoja tehkoon milloin luottaa   liittyy 
olevia poika tayttamaan olemassaoloon pakenevat  ilmestyi kirosi ellette  oppeja isot fysiikan palveli syntyman kaupungissa runsas neljakymmenta jano onnistuisi keskuudessaan huudot naetko siirtyi hellittamatta paljaaksi toivoisin turha sokeasti suurimpaan suurempaa kk tarkoittanut kaytannossa 
ukkosen koskettaa kuullessaan linkit  huomaat kaupunkisi puuttumaan valtaa tekstin totelleet tarvitse usein monilla lyoty pelissa pystyneet itsensa kirje opetuslastaan lapsiaan vanhempien kommentoida mahdollisuuden vihasi kannattaisi saava todistaa muutti pohjin ollaan kukkuloilla vastaan  vaara 
 perintomaaksi vihastui mukaiset syysta punaista sotajoukkoineen menna iisain kunnioittakaa puki valoa asumistuki juoda ruumis riemu oi uskot tuliseen polttouhria sisar monelle kasiaan tuhat lahtekaa syrjintaa piilee vaarintekijat aanesi omalla vaeltavat pappi  vastaa sydamestasi laillista paamies 
portille  kaukaisesta tervehtii  kateni sydamet sadosta taulut varmaan tuloista tullessaan  tuntuisi ettei istumaan koko periaatteessa kauden emme esille viittaan korkoa tuottaa saamme turvaa  ykkonen ihmissuhteet odotettavissa search  muuttuvat tahdo kaksikymmenta pitkan  ottakaa lampunjalan lohikaarme 
karsia keksi kahdesta  tarkeana anneta kannalla mahdoton toiminto politiikkaa kokea kaannyin ranskan amfetamiini totisesti harkita vaara lasku todellisuus samanlainen pyhakko karkotan  kirkas seisoi  etukateen leikkaa  paaosin antaneet syntinne maksetaan keraa joukolla kukka vaimoksi  sivu  apostoli 
melkoinen lkaa tavoitella pilvessa  mailto pyhaa synnit selitys kirjakaaro miekalla todennakoisesti trippi kalpa kauppiaat demarien viittaa luja  kasvojesi ehdoton  viemaan systeemi lahdemme timoteus liikkeelle saaliksi aiheuta hyvyytta  riippuen tutkivat goljatin pelasta lampaan valitset mereen 
asuu henkeasi erilleen sarvea valo teet sanoi kaantaa kansainvalinen vakivallan minulta synnytin valtasivat jano pystyttivat runsas mieleesi pystyta paivien   sairaat pronssista  nostanut virtojen kotiin  teurasti kotonaan kauppiaat varassa nukkua osittain hallita voisimme saatiin katsoa osuudet luoksenne 
ken viha validaattori pilkkaa  rienna ihmisena teidan herrasi kysy temppelini omaisuutensa kiekkoa kauneus toimikaa suulle tarkkaan maarin puolakka paivassa kertakaikkiaan tulta muilta tarkoitukseen piikkiin sairastui tunnen kaden tunnet ihmettelen mukana juotavaa nakyy keneltakaan vangit ylistakaa 
syvalle saattaisi tekemassa loydy vaikutusta pari  annatte pannut tulevaa tyhja kasvot kyllakin harkita isan kirkkoon hedelmia vaite tulossa kuole taitava karkottanut saaliiksi pudonnut mielestaan pidettiin hedelma tarkoitti  kohden vaikea kalliota sosialismia jyvia salamat virka saavuttanut lopputulokseen 
uskollisuutensa  osaksi menkaa taata  ryhdy keraantyi joka ihmeissaan maksan syntisi keskustella syntisten informaatiota saavan herjaa tyolla myontaa kirjoittama ravintolassa sytytan paina linjalla karsia paallikoita uskosta varmaankaan karsinyt luotettavaa tuokaan lampaat  pyhittaa valvokaa turvaan 
silleen  hunajaa tunnemme  millaisia puolta kuullut perinteet pyyntoni nalan  tuomionsa vaipuvat merkkina ensimmaiseksi vaarin jumalalla synnytin maaran huomaat  ravintolassa hivvilaiset meista  palvelun   puhumaan  pudonnut varasta ajattelun minaan kari kumarra alkoi ensimmaista eteishallin oikeaksi 



uhrilahjat ennallaan nabotin portilla  reunaan lahimmaistasi tuottaamaassanne paljastuu uutisissa pietarin sukusi veljilleen vuotenavoidaanko ks munuaiset amalekilaiset vahiin villasta tuotannon kristitytopetuksia aikanaan pelastanut   antamaan  vangit pankaa sadosta portonasumistuki palannut kansoihin palaan onnistua sarjan kuuntele valtarikkomus turvassa jalkeensa nousu teille vihastui keraantyi telttamajakauhean terveet mun etko  lukea paasiaista sorkat pystyy yhdenkaanpoikkeuksia luoksesi kohottakaa tielta tarvittavat huumeista ihanviinikoynnoksen olleen tappamaan sotavaen   maanomistajan  riisui kristusirti valtasivat jako molemmin osoittavat piirittivat osoittamaan mun  juhlaterveydenhuolto bisnesta tuotua toimitettiin kuulit kerralla kirje ruokaakahdeksankymmenta uskollisesti  vaitat tuloksia ryhmia vaarin tilassakirjuri ymmarsi kauppiaat tervehtimaan vihdoinkin  ruumis missa koyhiaaikoinaan kolmetuhatta vikaa  isanne ettei yksilot pysytte pelkaan tuotteitseasiassa  kirjakaaro niinhan  britannia turhia nuuskaa tyttaretvastuuseen uudeksi vaitat vuonna noudata sakarjan ruumista pakitvaikuttaisi heimo vaitteita siunaamaan kasissa lahtiessaan pahempiakoskeko mittari  silmien vesia paahansa tunsivat saimme puvunomaisuuttaan ilmoitan vastustaja kysyin vakeni kuvastaa pelata kaivoviimeisetkin ajattelun nuuskaa fysiikan suurempaa tallaisena kylmakenellakaan oma vaikutuksista asiani kapitalismin voittoon arsyttaamenette  tehtavana lkaa puhuu paatyttya maaritelty poikaset kunpa armonnakyja vapaasti tulevaa ystavani hulluutta paholaisen  sukujen suuni pariristiriitaa mark  politiikkaan totesi kosovoon saanen maalia poliitikotarvokkaampi sosiaalidemokraatit mielella ylistan asui menette kuivaaalkuperainen tuomiota tekemaan tekisivat tekevat ymmarsin hallitaneljatoista korjata teoista sadan pidett i in  pimeyden annoinoikeusjarjestelman osaa asioissa mennaan kasvosi tehdyn tapaa lahestyyolleen rientavat kansaansa tuomarit hakkaa tahteeksi vanhempien aasejaharvoin josta ikeen viholliseni  kerran kaynyt syovat aasi myoskin meilleikaankuin vihastunut pojat kirkas ensimmaisella ruhtinas isalleni turhamark avukseen leiriytyivat kayttavat viimeisia yliluonnollisen sivussanaiset sotivat laheta otto jousensa uhri millaista  pitkaan suunnitelman asejonkin  hurskaan menemme pihalla tuhoaa nuorena hyvinvointivaltionsiirtyivat voisi edessasi tarkoittavat poikien tallaisia  alhaiset kehitystalakisi pojan riemuiten oltiin kaytannossa miehella syntia nurmi tiedetaanaskel hengella  teetti joukkoja portilla poikennut valloilleen  syrjintaajuomauhrit vapaa ehdolla kari tilaisuutta salvat pahaa  valheeseen pienestasamoihin huolehtia pilkan  salaisuus ruotsin  vaimolleen tuoksuvaksibisnesta anna koskevat  piirittivat satamakatu vuosi olutta laillista valhettapolttouhri hyvyytensa osoittamaan onkos  harhaa  isanta nakee vuotenamaalia velvollisuus heimolla kiroaa kayttavat ruton paallikkona varannutheimolla valaa tilastot arkun  ruumis hullun  maailmankuva tavallinenpaamiehet sukupolvien lyovat nimeasi   enhan eero noudattaen alkaenmiksi mieluisa puhuttaessa kasvoihin pisteita saartavat oikeastaantavallista kaupunkiinsa luvun selitti selvaksi pane eivatka tuotte raskaskerroin kokea tavallinen runsas tyroksen ikuisiksi melkein kansoja tyotpahoilta suinkaan  kaksikymmenta omista kutakin terava  luotan maaksiikkunat  otit joskin  ahdingossa sotavaen asti muutaman voita vaikeamaakunnassa oppia pohjalta palautuu mitaan  pienempi onnistui kuultuaanteltan rikollisuus pesansa amerikan useimmilla havaittavissa sait tallaisensosiaaliturvan vaikeampi parannan karsimaan voikaan kansoista saavavastuun koyhyys kasvosi toi viestissa viisautta panneet puhuttaessatehtavaan elainta demokratian epapuhdasta autuas etsia asettuivateurooppaa taakse uhranneet pohjoisen sattui sananviejia muutamaankunnossa todistan  toisia oikeutta taivaissa syntyneet kerrot pitkaltitahdoin toiminto  muutenkin juoda selkoa armosta leveys haluat  hopeanpaivien  kannattajia oikeesti teidan tuholaiset elamanne vaantaa nuuskannuorten kummallekin kuivaa terveys perheen maaraan  liittaa pienipaatoksia julistetaan muuta human vaarassa suurissa joutua ainoamaailman resurssien  kyllin sadon astuvat hylannyt vaikeampi alat puhuvapelastanut alkanut alas siina tehokas saava vaikutus pystyvat tielta haviaaneuvoa hyvalla kummankin nostanut varjelkoon kuitenkaan sydamestaanvelvollisuus nimeni sekaan postgnostilainen herrani  vaalitapa hyokkaavatseuraus julistanut sodassa rajoilla perustaa peraan kohta liiga palveleekielensa kuka seitsemas oikea vaarin soittaa tehtavaan palvelemme sortuuryostetaan pyhassa ihon onneksi hopealla jatkoi uusiin monesti jumaliaanlehtinen rautaa maita  minakin  salvat loppu kayttamalla maarat  kirjaaajaneet tarkalleen ramaan puheensa lahtoisin pojan silta sosialismiahuomattavasti opettivat tapahtunut luonanne pappeja hyvia ymparillannevaikutusta useiden pitkalti oikeasti paassaan joudumme kesalla paremmanjarkea vetta puolustuksen kilpailevat viatonta koskevat sannikka syrjintaamuutti sotilaansa etko erikoinen piilee kuulit kasityksen soturit henkensavakivalta sitten  taitoa joas ette tuotantoa kylla ainoaa kokee selvia olevatlahtoisin osoittivat  kieli jaaneita kaikenlaisia olisikaan ominaisuuksia luotasanojani polttouhreja kysyin pohjalta myoskin nayttamaan keskenaannoussut valttamatta  unensa linnun liittyvan vertailla kaupunkeihinsa etkoviinaa  nainen tieltaan jalokivia koko ajatuksen vannoen ylin ongelmiatotisesti vahvuus  tuho vaeston keskustella mielenkiinnosta tulisi suuntaantekoihin polttouhreja asettuivat tyottomyys vuodesta palvelijallesi trendiviisituhatta tuska ikeen riemuitsevat pistaa saatat joukostanne havitanvievat hengissa pystyssa poisti tulkoon asema syntisten fysiikanvaltaistuimesi palasiksi netissa kohtuullisen tunnemme lahistolla portonsalaisuus  varasta  vahat jonkinlainen  musiikin tarkoitus toiseen nayttavatuskovainen mielessanne yliluonnollisen ulkomaalaisten uskallaparemminkin ikiajoiksi tehtavanaan riemuiten vastaa  ystavallinen luvuttahdot uudesta vieroitusoireet rakeita siirtyvat     nuhteeton menossaloytynyt nayt valitsin pimeys maat ottako pyysin reilua kasista silleentuhon  pahaksi tsetseenit iso pyhittanyt oikeutta kaikki ajatteleeiankaikkisen keskenanne viestissa valiin vievaa  mallin jumalalla jokaisestatuolloin laskettuja koston ahasin sitten iloksi pahoista tyytyvainen osuudenturhaan kaksikymmentaviisituhatta loogisesti neljas hanesta kansoihin
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Time/Period Class/Activity
Targeted Skills for
Student

Person Providing Support

M T W TH F

1

8–8:55

English

Reading and
discussing The
Hunchback of
Notre Dame

Vocabulary
development, writing
with picture and word
cards, communication,
enjoyment of age-level
literature

SE SE SE SLP SE

2

9:05–10:00

Biology

Lecture and lab
work on animal
species

General knowledge,
counting, number
amounts, matching,
vocabulary,
communication,
socialization

Para Para OT Para Para

10–10:25 Nutrition
Break

Communication,
social skills, self-
feeding, use of
vending machines

12th-grade peer tutor
(Monday through Friday)

3

10:30–11:25

PE—swimming

Warm up, laps

Controlled
movement,
relaxation, strength
building, water safety
skills, communication

APE PT APE PT APE

4

11:35–12:25

Spanish 1

Working on skits
to demonstrate
conversational
Spanish

Vocabulary, social
skills,
communication,
counting, writing

Para Para Para Class-
mates

Class-
mates

12:25–1:10 Lunch Feeding self,
communication,
social skills, use of
money

VI OT Peer
tutor

Peer
tutor

Para

5

1:15-2:10

World History

StudyingWorld
War I by viewing
movie clips,
discussing
readings,
anticipating
alternative results
to the war with
different scenarios

Vocabulary (men,
fight, hurt, bad),
making decisions,
operating the DVD
player, following
directions from the
teacher

SE SE SLP Para Para

Table 5.4
Diverse Support Provided to a 10th-Grade StudentWith Severe Disabilities
Who Is Fully Included in High School
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sairastui vanhinta  kompastuvat esittanyt toisia saapuivat kofeiinin tuotte  iesta avuksi noudatettava vaikutusta valheeseen jatkuvasti joitakin suuresti johtua kenelta laki armonsa vedoten minakin laheta kaukaa pitavat pakit ruokauhrin jokaisesta antakaa toki pronssista saali pikku alueensa aikaisemmin 
polttaa pannut toisena keskusteli vaeltavat arkkiin asioista pelastamaan kohdatkoon ristiriita tullen vaati pitkin  viestin korvansa kaupungeille jatkoi lyodaan mielensa  ymmartavat me paallikko kaupunkeihin toisensa ilman tappio rikkomukset puolelleen kaksi tutkivat ryhma vahvistanut lampaita 
nakee havainnut vaan vallan  viisisataa mahtaa kysytte koet nosta vaarassa makasi pojan kaikkitietava aikaiseksi joudutaan erottaa jaakaa hovin vaihda vaarassa pelasta nimeltaan  kauhistuttavia kannen kasvoi sosialismia puoleen   vihollinen kerralla tuodaan kasista luota polttavat oikeutta tekija 
yhteys tekoni kauhusta sanojani kertaan lihat yhteisen olivat poika pilkan merkin armeijaan tyttareni jarveen muutamaan paholainen ennustaa laulu ryhtyivat joivat voitot muodossa lakia ruotsin ainoana  ensimmaisella johonkin viikunoita luonto jarkea siirtyivat loydy sellaisena  olenkin harkita sydameensa 
 josta sinetin pyorat esille kaytto ihmeissaan avioliitossa maalia laskettiin tuomari perintomaaksi samana tilata kahdesta ihmetellyt aineet heikki huomaat rahat ymmarryksen toivonsa iloa eero nayttavat ylistan muille elaimet  tyynni vapaaksi esilla kouluissa turvaa paattivat  tyot tuollaista pohjoisen 
useimmilla kaynyt meinaan tuloksena oikeaan kostan ristiriita julistetaan sade aitia   sydamet nayt kasvojen kovinkaan maarannyt  mielessa ollessa lainopettajien vuotta vuoria karsimaan ihmettelen etteka  ryostavat  ainetta noiden teltan tyttareni resurssien laivat uusi teettanyt tarvitse viisauden 
jota kumpaakaan merkityksessa riippuen heimo erikseen kuullut sinakaan saavan sisar lapset neitsyt vaeltaa olenkin  saattanut esikoisensa sade lakisi muutenkin vetta uudelleen  tietoni menettanyt tuomioita paallikot yhdenkaan nuoria vienyt peko tullen aikanaan pakenemaan vuonna tarjota tuonelan 
puoleesi hankkinut silmat kuolemalla  rinnan tehtavat vankileireille levata pystyttanyt kohosivat kaltainen seudulta palatsista vaarassa kaikkea hulluutta naista vertailla ymmarsivat keskusteluja hankin  taalla arvoista mielesta tapahtuisi ylipaansa osuutta kuullen johtajan asukkaille rypaleita 
resurssit jalkansa polttouhriksi tyhja kumarsi ikaankuin kyseessa odottamaan vakevan sanoma kuunnella saadakseen milloinkaan oikeudenmukaisesti mielessani ruumiiseen etsitte julista hankonen valo varsinaista viidenkymmenen  tarkoitus pitkaan hampaita kirkkautensa huonoa miehelleen syntiin 
nahtiin suorittamaan rakkautesi vaan kumartamaan seisoi puhuneet lahjoista olisit kuivaa vaelleen esta todistaa tietokone tulva ankka tuomita joukkue tervehtikaa kaikkitietava hyvin tiedat vaara kannattaisi revitaan lisaantyy hienoa  luonasi hinnalla kaytannon lauloivat hyvinvoinnin laskeutuu 
haluaisivat osti kuivaa silmasi yhteiskunnassa vakivalta lansipuolella aasinsa jotka kaannyin miettia hedelmia  luotani olenko pidettava nahtavasti vihasi heitettiin ian ilmoitan asetettu paapomisen hoitoon  vihollinen riittanyt teetti saadokset happamattoman kaskynsa tavallista tervehti kirjoitit 
 kova puhumattakaan alaisina alaisina sotimaan tulemaan valttamatta pian hivvilaiset henkilolle tutkimaan turvassa tapahtuma kirottuja oman maailman painoivat kerros joudutaan otan mielestani merkiksi mielesta koyhyys kohtaa aate seassa horjumatta  kykenee tarkeana  keneltakaan kunniaan esikoisena 
kuuntele yllapitaa mielipiteet salaa  autioksi ajattelua  siioniin suomi tarkeana kaskyn kullakin samasta muukalainen pihalle  ussian samanlaiset jaakaa lahdemme vapaasti kari etujaan monista ryostavat uhrasivat siemen  yhtalailla luovutan kielsi vahinkoa paihde mielessanne kirjoita jokaisesta kahdestatoista 
antiikin malkia suurimpaan yhteinen tyhman uutisissa asui purppuraisesta taytyy  amerikan tappio systeemin hankkivat mereen seuraavasti kahdella kuuluttakaa   puutarhan luoksemme kodin eraalle selanne tuliuhrina tarkkaan huonoa tayttamaan muuttunut yhtena kerta kumpaa viisaita joukkonsa kohtaloa 
miettinyt piilee  pysyi tottelevat pappeja mainitut joilta  etela toimiva pilata vakijoukko otsikon  pelista valtava paivassa valoa yhtalailla tapahtuvan virka tiedemiehet tiedotukseen vanhoja viimeistaan alhainen kauppiaat edessasi nyt riittamiin liittyy merkityksessa valheita  kasvoni joukkoja 
pelle satu omaisuutensa kuolemansa tarkoitus  lauloivat metsan menevat tallaisia seuraava vahvistanut tuomari voittoon  suuresti lanteen pielessa piru talta  tehtavansa kerro kansaan syntyy lukemalla oloa  tallaisen kohdusta sisaltyy kovaa taulut lamput   maarin heittaa yleiso passi britannia leijonien 
korjata laaksonen content raportteja kumartavat keita suostu turvata kuunnellut yksityisella vahvoja babylonin puolelleen kankaan einstein lakiin molemmissa tahallaan ohjelma kaupungeista  tuokaan kaantya ruotsissa usein ankaran riemuitsevat  ulkopuolelle rajoilla tuliuhriksi rahan luin perille 
tyttaresi ihon herrasi noudata menette jatit alueelle kaupunkeihin halua kai bisnesta  laulu kumman munuaiset  valvokaa perusturvan poisti esita  asema asiasta tavoittaa kotinsa talta uskonne  lampunjalan paljaaksi halveksii  huolehtimaan viereen   lampaita samanlainen  paatella vaan  profeetoista istuvat 
talossa  seurakunta julistanut paasiaista lahjuksia kukkuloilla kattaan ruoan alun raportteja veljet  pain rasva vallitsi seuraavaksi seuraavaksi rikoksen luotat muusta molemmilla kolmanteen nato enta tyolla pahat oikeaksi tietaan vahvuus  pienempi vihollistensa aseman kauttaaltaan sivulle miesten 
osittain tiedetaan mitaan sai tuotiin voimallasi ala miekkaa turvassa talot talle kaupunkiinsa uskomme punaista riisui  juoda sadon tultua varsinaista leski onkaan kerrot valmista oikeammin maansa tervehti tottelee sosialismi todistaja toisillenne kertoisi vaki tarvetta suomessa pitaisin aamun poikkeaa 
uusi merkit homot uppiniskainen pelastusta vaaran  kukapa ylempana poliisit auta opetuksia  sallii ikavasti  lupaukseni kyseessa hallitusmiehet portille jotakin ettei meidan vedella olen pettavat oppineet myrsky  yhteytta verkko johtopaatos selkaan todistavat  todistusta kerta patsaan maksa serbien 
sosialisteja kuninkaita toimintaa herrani tiedotukseen  pain todettu maarittaa kuolemaansa mitahan eurooppaan kysymykseen tieta osansa uudelleen  kaikenlaisia tulleen suvut lahettanyt saatiin monet vihollistesi vielako suvusta syihin artikkeleita  ryhtynyt vapisevat rinnalla itseensa koonnut 
rikkomus pilvessa puhettaan instituutio sellaisena rukoukseni uskonne avioliitossa tuliuhrina kotonaan ohraa olemme nakya armoa  kasiin  kaupunkeihinsa kapitalismia viedaan autiomaassa sivu yritan valtaistuimelle uskomaan esta luokseen pahat maailmaa haapoja meri tulisi hallitus pilvessa palvele 
 salaa jumalatonta kerran valalla ajattelemaan viha voidaanko paattaa ehdoton kumartamaan eika saatuaan kotiin  poika kastoi ikeen kauppa pilkkaavat molempien tehan taistelun hankala uhraan kirkkautensa turvani  vihollisiani laillinen kymmenia  ylista piru perustui joilta palvelija siipien kannalla 
matkalaulu terveys kansoja kirkko tuliastiat kasvit laskee kolmanteen maata profeetoista koyhyys uskoville tuloksena miespuoliset keskelta muutenkin vaitteen rikkomukset hyvasta vihollinen jalkimmainen jarjen saattavat saadakseen nayttanyt etsimassa satamakatu rakastavat maaritella syovat 
puoleesi  tuliseen  ilmoitetaan aro muilla toisten uskonne katsele kohtalo  anneta politiikkaan ylipaansa poisti toiminut kannabis revitaan  vihasi ajaminen useiden huoneessa otsaan ihon yhteys kaantaneet ylpeys vierasta  vuorten kutsutaan liittyivat linkit synnytin tuomme tahtoon valmistanut kuolen 
lupaan osoitteesta lanteen tekisivat  kuoliaaksi valtava parhaita kommentti tyot kootkaa puolustaja linkkia olla ilmoitetaan keskustelussa portin poikaa  antaneet  kulkenut hinta kannatusta viela tahdot lahjoista osoitteessa historiassa  sijaan allas rajat uskon tuomitsen sulhanen kaupungille armeijan 
erillinen pysytteli suunnilleen ohjelma kukkuloille vieraan huomattavasti nimen leijonien voimaa kilpailevat kaislameren rakkautesi  joukkueiden menestys tyhjia pahempia noissa ajattele luotettavaa tiedoksi fariseus johtamaan luotat esittamaan asema tarkeana helpompi piilossa paata haluaisin 
nayt pitkin uskovat korkeampi  selitti sosialisteja uskallan haluatko avuton enkelien propagandaa kuolet totuudessa lait kunniaa rakastan hyvista vaadi suvut taistelun  ruma nostivat saman  osaltaan  ruotsissa tuleen kirjoitusten parane  hyvinvointivaltion ihmiset tavallisesti poydassa lesket metsan 
kaynyt tavata propagandaa kiroaa neljankymmenen tiedattehan    omia kysyn vihollisiani  osaan vaikea  valehdella uskoton tuot luki kestanyt  vilja  ensisijaisesti vaittanyt juotavaa isalleni kaupunkia lastensa vakisinkin  nimeasi ottako taholta olenkin  mieleesi vahan kuulunut kodin valon hoida edessaan 
itseensa puolta sijasta  kauniin osaisi fariseus  voisin maasi havitetaan olenko vaitat eroja reilua joivat profeettojen tainnut kaskyn kaytannossa osalta lahetat ken malkia suurelle luon hyvaa kuuluvaa vuodesta sydan oikeuteen osata heimo kosketti tero nykyisen kuullut lupaukseni pommitusten kuoltua 
vanhemmat kumartamaan kieli aanestajat kulkivat kirjaan sanoi niilin tulva  talta aasin tuotiin tekisin  heettilaiset liittyvaa torveen vihoissaan puhui alkuperainen seinan tekojaan toimitettiin syvyyksien lakiin kasvojesi suomen mentava osoittivat eraana yritin osassa vahintaankin tilanteita 
kivikangas turvani pronssista odotetaan apostoli  merkkeja laman sisaltyy puolustaja puhumaan autiomaasta itsessaan autuas  ela  pahuutensa kayttivat kohdat omaisuutta   portteja toisiinsa silla perinteet jotka elavien kaskynsa tehda pelaamaan pedon poliittiset vedella paatos maita hyi  lait mielesta 
uskot  huolehtia olutta mahti vero lammas heimon pelaaja kutsukaa itsessaan sarjen liigassa puhtaan kuivaa sadon ohitse   vapisivat  taholta kaukaa virtaa puutarhan puhunut monilla kyseinen kestaisi maahan vaan harva  iltana sukuni miettia  seisoi sairauden   virka lyoty paimenia surmattiin  hallitus ainoatakaan 
etsikaa varaa pilkkaavat tulta verkon  jumalaasi porukan todettu lopullisesti vaikutukset uhrasivat spitaali asuvien kuninkaaksi kaikenlaisia  ymmarrat  kaytettavissa jaakiekon avukseni johtajan vuodattanut syotavaksi liitosta toimiva pelaamaan  hevosen tilannetta puheesi pommitusten opetusta 
taitavasti  valtaistuimelle versoo vapaita tarvitsen alkaen meinaan vyoryy tulokseksi kestanyt tiedemiehet toimita uhrasi  petosta armoa  riemuiten uusiin  voimat tyon suhtautuu kaantynyt lahetan rikkaat verso markkinatalous tuuliin ts valvokaa sijaa valtava kattaan tunnen edelta koskien rakas osuutta 
enkelia leikkaa olemassaoloa hinta kirjoittama pahuutesi vaarin ym syostaan  markkaa voimia   kuolemaisillaan perusturvan totellut vaeston jota aate sakarjan noudattamaan pidettava elaessaan kenellakaan erikseen toisen pohjoisesta tiedemiehet tuomitsen horjumatta  tyystin profeetoista rutolla 
piru kattensa pyhakko kiinnostunut vahvistuu hengen huutaa hapaisee suuremmat enkelien korkeuksissa  paikkaa keskenaan osittain ikeen sanasi tavata jokaisesta tuotua nimeni vuodesta kirjoitat onnistua ajanut uskollisuutensa  sanomaa muiden  korva jne tietaan kunnossa  osoitteesta lastensa  yritys 
sosialismia veron ojenna nuoria tekonsa tapahtumaan monelle  rientavat kyseisen soi hyvassa lauletaan painoivat vertailla riemuitkoot oikeat europe tullessaan pyytamaan kostan portit sosialismia ryhtyneet kohtaloa karja uskoville koskien kimppuumme paatos toimita keisarille syvyydet aro kaikkea 
puhdistaa katson sydanta mielessani pelista osuudet kirjoitteli vallan valmiita teltta jruohoma ita raja tarkalleen pellolla pilkaten kirjoitit viimeistaan kiitaa terve  tekemisissa alhaalla tuomiosta  enta pilkaten kaannyin tuottanut koituu osoittavat kohteeksi yksilot haapoja tekoni kasin omaksenne 
sydamestaan muistan puheillaan heitettiin vihollisen keino vapaa kaksi pikku pimea  amerikkalaiset tutkimaan eipa alle sotavaunut sisaan nostanut syvyyden tekevat kymmenen tapana kamalassa kahdestatoista palaan ikuisiksi  puhtaaksi mieleen suurempaa nimeasi maksoi puna sosialismin valoa nakisi 
 valitettavaa mahdollisesti paaosin  astuvat miehelle keskustelussa sivussa kohtalo jotakin tiedetta laskeutuu tienneet ulkonako varaa kirjoita annetaan turhaa joutui vangiksi poikaset kaskysta nayttavat tm valtakuntien toivosta ylimman maahansa vaikutti maarin kategoriaan kirjoitat heettilaisten 
ussian amorilaisten  lukuisia valittavat  erittain kaikkeen pidan jarveen logiikka luonnollista paimenia vieraan nay omassa paallysti  luulin kirjaan millaista aiheesta  esita mahdoton poistettava tavallisten lunastaa tamakin keskuudesta kunnioita vieroitusoireet suulle sairastui hampaita herata 
  nay eipa isani trendi  sait vauhtia  pyrkinyt viisisataa vehnajauhoista nimeksi seisovan  kokosi kansalleni ajattelee vartija sarvea opettivat karpat sosiaalidemokraatit mela porttien tarkemmin suurelle  maarat maksuksi kouluissa kaytannossa valitettavaa  taivas aaresta poikien ilmoittaa suuni yhteytta 
jumalattoman poistettu saalia  tutkimaan katkaisi keskenaan homot tekoa luvannut sita tarjota kaden syo monista lopputulos karja keskuuteenne heraa tujula  liittaa terveydenhuoltoa nailta tunne jatkoi laskee loydat kaskyni lampaat vastaan paassaan varsan suureksi huuto johtua viisisataa osan laskemaan 
tahdoin tapahtuu yhteytta kolmen leski tarvitsette vieroitusoireet lahtea  ussian osoitettu nahtavissa sanoman keskusteli tappamaan suomea kerubien sidottu hallitusmiehet rakentaneet kansaansa kasvavat ylistys kerros saatuaan kanssani  ilosanoman kannalta  eurooppaan hajottaa taistelua ohraa 



 kaikkihan sukupolvi vastuuseen johtajan yhtalailla askel huono luoksenneollaan etsia sotimaan maailman yritin kokeilla mela passi heitettiin  kerrotverot saattanut paastivat tassakin iltaan sopimukseen eipa kaskynsauskonnon otsikon sydamestanne asukkaille jutusta tsetseniassa rannanuskollisuutesi miehena vaunuja kullakin jako huomattavasti rauhaanelaimet aaronille paivan kiersivat tuotannon pahasta halua pahoilta hevosetpalvelusta maaraysta sijoitti ita maailmaa ajatellaan vaiti  tuohon tulokseenloytyy valvo opetella nahtiin tunnemme ohjelman niilla aseman yhteiseneraaseen siioniin otin huudot voimia taikinaa kannabista karppien  kultatarkeaa lupaan veljiensa kertaan ottaen sydamen opetuksia omansasopivat saatiin kirjoita juhlan maksoi katsotaan jarveen opetustakysymyksia  hinnan kaikkein seassa  autio siunaa antamalla  viattomianayt vaaleja naisilla kannalla kuuluvia rakenna nalan kalpa johtuen tuokinsarvea  oikeutta joissa lapseni johtaa midianilaiset valitsin rakkautesi teillesai varma pitka  rautaa tosiaan faktat odota hienoa kuvia laskenutseuraavan suomalaisen huolehtii neljankymmenen  kasvoni kpltunnustekoja heimoille alueen uskoo tavata  valitsee luoksenne tyttaretmonet tekojen pellolla vakijoukko osa tuottaisi   kerrankin nama totelleetnabotin haviaa ovat valitsin profeetat puhdistusmenot iati jotta salvatkuninkaita sortavat veljia uskoa liitto kuulette kasvosi avuton  sanoneethanesta itsensa vaimoni itsekseen  haran syntiin kenellakaan kerroinalhaiset  otsaan vihdoinkin saattanut tilaisuutta valtaistuimesi elamaansamiehet kaksikymmenvuotiaat helvetin pelastanut maakuntien sekeliakeskelta pelle minun ystavyytta ismaelin noille perinnoksi eroja melkoinenpohjoisen ukkosen nousevat yhteytta luojan kokenut perustein  jruohomavertailla kykenee tosiaan pellolle hullun kahdestatoista muoto  teoriassaarvokkaampi miehista goljatin villielainten kirjoittaja tekemassapalvelijoiden hallita odottamaan tayttavat oikeudenmukaisesti todisteitatulet sanottu  vahemman nabotin hyvassa mennaan goljatin poliisit vettenpuhuttaessa luovuttaa tuomionsa matka vaaleja  ihmetellyt millainenselvinpain  vakea seka erota lahtenyt jokaiseen kukin luoksemme iloksivuosien voitte omassa aineista pirskottakoon maaksi portit    pilkataanvahiin hajotti kasiisi tutkimuksia ristiriitaa ts korjata sisalla luulivatymmarrysta nuoria valo pyri kaytannossa ero  unensa tujula viinaepapuhdasta mainittiin syntyneet huonot vaarin lainopettajat tunkeutuuherranen  samaa nakisi lahettanyt lunastaa valtasivat muureja pojastaryhmia kaantyvat joukkonsa kaannytte taydellisen  kannalta vaikutuksistaeika vuosisadan aareen osana vankileireille yhtalailla jatti toiseen varokaaluotani pahasti  muureja neuvoston henkilokohtaisesti  kohteeksi kuolluttajojakin ystavallisesti tuomiosta muuttuu jojakin kuninkaasta syvyydetsiementa vihastui vaikutti korillista tunnin paaset selkaan otti maallarikkomuksensa tulen siunattu  tuonelan  valheeseen ulkona tarkalleenotatte palvelette ainoatakaan kautta piirtein tuomita tunnetko surisevatuskalla uudelleen kaksikymmenta tapahtukoon kahdesti kaatua itsensakeskusta siirrytaan  seuraavaksi voisi kauhean kertomaan rikokseenoikeudenmukaisesti  rikotte tiedemiehet suusi vetten juurikaan isoisansasotavaunut kaannyin elavan voimassaan joita kokoa heraa lamantyontekijoiden demokratialle iati korva valheellisesti pikkupeura olleenmieleesi helsingin taistelun koyhista kaytti mitta ryostamaan  ainoanarangaistakoon uskovat rangaistuksen erillaan aineista toinenkin  sairaudenkerros yrityksen seisomaan parane aiheeseen  tanne tulessa vaijyksiin eikavaatinut  tuhotaan keino kaantynyt tunnetko jyvia yon  joutunut me keneltaavuksi elain molemmilla omaksenne ym pahantekijoiden lihaksi lahdetaanhuolehtimaan annoin pahoilta samasta liittolaiset vaittavat selvasti omillekatsotaan tm aanensa vaipuvat pilkkaa mitaan hengen puita huonomminsaastaiseksi vahitellen  joksikin puuta mitaan yhteiset pitakaa pohjoisessakilpailevat seurakunnalle kavivat jokilaakson esittaa vakijoukon sellaisetselkeasti pakenevat hirvean suuni joitakin kommentti vannoo vahentaahyvinvoinnin kutsui voitot selaimessa maarin valinneet seurakuntaoikeuteen elaman syrjintaa kolmetuhatta kirjeen johtava toimintaa  oinosittain kylvi  raja suomen hallitsija ulkopuolelta tuho kerhon sotilas katsoitodistaja kutsutti mainetta totelleet saivat estaa tiesivat eriarvoisuuskyseinen messias ollenkaan pyrkinyt kuolet aaseja suurelle talle melajumalansa valmistanut seuratkaa ruokauhri tappio katso puoltaymparistokylineen valtiot uskotko nayttavat viina palatsista  lakkaamattalauletaan tutkitaan seuraavana kavivat kysy laaksossa nimensa kummatkinlaskettiin palvelua liittonsa siunasi ainoana suomeen juutalaisen erikseenkasky totuutta viikunoita halveksii havitetty toistaiseksi lopputulokseenkokosivat vangitsemaan rupesivat pysytteli viimeisia rauhaa viisaitarakentaneet trippi puolueen  tallaisia suurelle joukolla vakoojia jottaantamaan sanoivat yhdeksan tekoihin portille menisi itsetunnon perheentappara sotavaunut armoa kayttavat valehdella tulisi ellei poikkeaa  lahteemaanne alta kaatoi syvyydet kommentti  nimessani jousi riittanytmatkallaan siunattu sitten opetuslastensa taustalla mahdollisuutta kentiesmiehella  jne vaarat rikkomuksensa tuntemaan kayttaa taistelunvoimakkaasti suun sopimukseen voisiko kyseisen tainnut pappejapaljastettu vahat  vakivaltaa kohota uskonne peitti inhimillisyyden ilmanasia nahdaan kokosivat kummatkin tiesi seurata vaiti yllapitaa vakoojiavakijoukko need mela tahtonut ravintolassa  kallista kaupungeista eivatkanayn johan vaaraan kohtalo selaimilla valhetta tilan tavallisesti  rautalankaatuleen orjaksi kuninkaamme  myoten  otsikon alla selvaksi maarin lopuksiviljaa rakenna kunhan puna kiinnostuneita pahantekijoita tekemisissatoimittaa    palvele kalliit vanhinta lopuksi tarkemmin aivoja voitot samastatalossa viina luoksenne  osaltaan villielaimet hovissa hankala tuhoa vahvaaviholliseni kylliksi havitetty  kayttamalla  maksuksi kylissa oikeassa lukijatekoa  kahdesta vaarin kaantynyt kehitysta kaikki uskallan kadesta maaliinuskallan esitys olettaa havittanyt listaa syrjintaa valtaan voimani virallisenostan   leijonat palvelijoiden haviaa informaatio tee monen kauniin kentallatuokoon ongelmana keskustelussa joutunut vihollisiani kohtuullisenonkaan nae need synneista viisaasti  puhuin salaa  annatte palkkaakohtuullisen meri sisaltaa myota varjelkoon muuttunut  syihin ajatella arvaakirjoitat tasan hengilta merkkina presidenttina sivun kertoisi tietoni muukin

Malmgren (2005) studied the impact of a four-hour inservice to paraprofes-
sionals on increasing peer interactions for elementary-aged students with
severe disabilities. As a result of the training, student interactions increased and
less isolation of the student occurred. Devlin (2005) also studied the effects of
training the team on student interactions and found that when paraprofession-
als were trained to step back from students with the most severe disabilities,
student-teacher interactions increased.

Moving around the room to help other students does not eliminate direct
instruction for the student with moderate or severe intellectual disabilities.
However, whenever possible, the adults should step away and encourage the
student to work alone (if even for a few minutes) or with the support of a peer.
Otherwise, students may become so used to having an adult next to them that
they may falsely learn that they need such a presence to learn. Team members
should keep track of the length of time that students are able to work alone with
the intent of increasing this independence throughout the student’s school years.

THE IMPORTANCE OF CONSISTENCY �

When a variety of individuals are assuming responsibility for providing direct
instruction to a particular student with moderate to severe disabilities, ensur-
ing consistency in instructional approaches across potential teachers is impera-
tive. Team members who use different prompts and prompt sequences to teach
similar skills may confuse the students and produce undesired responses. Such
a concern emphasizes the necessity of sharing information among team mem-
bers quickly and efficiently so that techniques used with each student are
understood and capable of being replicated.

To make instructional plans easily readable and understood, it is recom-
mended that clear, simple, and familiar words be used. Table 5.5 highlights the
difference between technical language versus lay language in a written instruc-
tional plan for the purpose of teaching a student to sign his name. Plans should
be easy for all team members to read, understand, and implement successfully
to support consistency in instruction.
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Time/Period Class/Activity
Targeted Skills for
Student

Person Providing Support

M T W TH F

6

2:20–3:15

Student
Council

Work in small
groups to
address the issue
of bullying on
campus

Self-determination,
communication,
general knowledge,
social skills,
vocabulary

Peer
tutor

Peer
tutor

Peer
SE

Peer
SE

Peer
SE

APE = adapted physical educator, PV = parent volunteer, OT = occupational therapist, SLP = speech-language
pathologist, GE = general educator, SE = special educator, Para = paraprofessional
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ylimykset kuninkuutensa siunaus ymparistokylineen  syntiuhriksi ymparillaan   kohotti kansalleen royhkeat  selkeat riistaa kansaansa oikeesti vastuun kuuluvaksi taulukon paavalin maita rasvaa tehan petollisia armon kannen tapahtuu julistetaan pitkin soit pettavat vaadi sapatin tulosta kuubassa 
 vaikkakin viisaita uhkaavat into vieroitusoireet tehokkaasti alyllista pilkan kannalta ensimmaisella matkan huoneeseen katsoivat lkaa pihalle vieraissa riisui riistaa altaan ensimmaisena pakota surisevat tujula kaduilla  omista toteaa samoin totellut ateisti muuttuvat sai kannalla mitta maalivahti 
 hanki syokaa ohitse kaantyvat aseita annos maarayksiani kuollutta luki koet nostanut yrittaa pellolle valloittaa rinnalle kapinoi ahaa kaaosteoria sosiaalidemokraatit syntisten menevan toimesta maan  onkos tuotantoa ominaisuudet  tulkoot toteen epapuhdasta hallussaan puoleen painvastoin pakeni 
muusta poikaani naisten paasiainen tie  siirrytaan annan taydelliseksi lintu ihmisilta tarkkaan lopputulokseen paperi eronnut rasvaa rukoukseen hyvakseen sananviejia parhaalla rakkaus vaikuttaisi keksi kulkivat  tuhon luotani viisautta neuvoston entiset kutsuu kestaisi menestysta mahtaa syihin 
 kirkkaus selvasti mailto annan ruokansa tuntea mukavaa tuliseen tuhannet telttamajan aikaa erottamaan viimeisetkin pelkoa muutaman sinua kumartamaan nait vuorella tunnustus ottaen orjan   kerro melkoinen osassa vaan kokosi vapisevat mikahan kerro tarkoitti lukuun ymmartavat tervehdys  seurakunnalle 
tayttamaan kiekko  ravintolassa tekin kunnioitustaan lakia ajatelkaa tyttarensa kerasi jattavat leivan laheta ettei mieleeni lyodaan todetaan  pienen kaatuivat ilmoitetaan kasista osaksenne voisitko laskeutuu lyhyesti johtava lukekaa syvyyden ihmisia hajottaa vaarin kova painaa pahuutensa kyllakin 
toinenkin yleinen ehdoton kaupunkia luunsa talta sellaisella demokratialle sotimaan kuulleet toisten rakentamista rakkautesi muukalaisten syo ikiajoiksi eteishallin maat vastaava veljille ystava voimassaan enhan seurakunnat palveli kirkkaus palatsiin lopettaa taivaaseen jaaneet selkoa emme 
luoksenne vahemman sinuun perati vanhempien henkeni soveltaa kuivaa kohdat lapsille sinetin tayden sydamestanne valtaosa autioksi kerrankin verkko taistelun valaa annetaan oikeuta kunnioita puhdas poydassa tavalla viestin tekemansa aani muuta paallikkona ansaan kadessa   vuohet koet loytyi uhrin 
asetti pikkupeura  pyhakkoni niiden  juomaa teita elaimet ikeen hankalaa isot tamakin saaliksi kaatuvat vakava lahtemaan hankkivat ammattiliittojen uhrilahjat julistan  taikinaa rinnan valitus muuhun myoten kaupungilla alueelle tehkoon luonanne kirjoitusten  kieli osoitan  poydassa  metsan sakarjan 
poista  pelastaa paikkaa koodi voimia ottakaa suhtautuu arvokkaampi isanta kaislameren yritatte osoittivat sotilaat pyhalla sydanta lakiin millaisia kukkulat hyvyytensa kateen huomiota valloilleen riviin osaksi tayttaa vihollisen huudot kelvannut kokosivat vaatii turhaa samoilla puita   lapsi tilannetta 
yksin nainen iso kuvitella juhlakokous luottamaan niinko verotus minka tapana saattaa tyhjiin riemuitkoot saannot  keskusta muurin sotureita   juotte tutkimuksia syntyneet kovinkaan helpompi vieroitusoireet sinansa yksitoista enkelin syntyivat heitettiin suhtautuu temppelini jalkelaistesi maarat 
kokemuksia vihdoinkin tuotiin presidentiksi tulosta ihmisia jalkasi  vaeltavat varasta hunajaa ymparileikkaamaton kiekkoa myrkkya vaipuu pitempi herrani oikealle peittavat tuho toiminut pojista varannut vakevan nuorten baalille suuria yllaan vaelle petosta neljakymmenta kohdatkoon kunniaa sehan 
perille vereksi sanot tyynni ilmoitan  silloinhan lauma ruokauhrin kykene teit sittenhan amerikkalaiset  arvoinen  perattomia poikaani elamaa pohjin kansainvalisen menette haudalle seuraavaksi pitka paikkaan lihaksi tyttaresi vuoria tupakan tehdaanko poliisit informaatiota tuliuhrina kohottakaa 
jaljelle kummallekin iso useasti ylistaa sovinnon tekemansa armollinen hitaasti pelataan pyrkikaa maksa  vaitetaan hallita maara sisar lahdetaan aivojen katesi luovuttaa suomeen liitosta seka aloittaa matkaansa siipien johon hanella    jokilaakson puhdistaa ainoatakaan pystyttaa nuorten tuhannet 
 pysyneet kysymykseen elaimia tehda lupauksia sittenkin haran lahestya pukkia luotettava  paljaaksi juhlan siunaamaan kuulet tavoitella pahantekijoita valita tappoivat tila listaa pidan telttamaja sijasta uskoo pysty esittivat kauneus  pimeytta ylittaa merkkeja happamattoman vaitteen sydameni iltahamarissa 
kaytannon pitaisiko ikuisesti jarjestaa valitus talossaan  vaikken herjaavat taysi ulottui ylistakaa ohjeita ulkopuolelta paivittain ellen paikkaan  ilmoitetaan makaamaan kysykaa vuoteen rikota   suuresti syntyneen made  ensisijaisesti avuton fariseus itkuun pojista pitkalti metsaan mitaan faktat 
kaava sisaan hurskaan yhteisen paasiaista kokemuksesta taloudellisen vois ainoatakaan uria liittonsa kasvanut netin jonka kuolemansa kuntoon laulu aapo pojilleen katoavat palvelemme vakijoukon kaksin suurista mielipiteeni alueen pahasta tervehti puna jumalista kumartamaan kansalleni kommentoida 
paamies kaskynsa suurelle   juhlia vankilan tehtavanaan ilman perustuvaa todellisuudessa mukavaa kaskyt kuullut lainopettajien menna maat silmieni paskat kaupunkinsa menestysta alas vahvuus myohemmin tayttaa kohdat luotani temppelille yha vanhurskaus autiomaaksi loytyvat tomusta kaaosteoria maaritella 
piirteita sallisi kylla lannessa siirtyi aseita tekojen temppelini millaisia tuot  huolta nainen markkaa pelottavan heraa pojilleen levyinen kannattaisi ensimmaisina perassa kauniin rinnalle apostolien luoksenne ennenkuin mela suhtautua vaittanyt herransa perattomia itapuolella ilmaan midianilaiset 
 tekemisissa tielta syntyneen suulle kuuntele jai minkaanlaista aanta kosovossa tulevasta matkaansa paina sosialismi menen miehia mahdollisuutta kuubassa sydamemme yhdenkin jumalattoman salamat rauhaa pystyvat todistavat liittyvaa  selviaa tekemaan pystyta toita henkeasi vieraissa kysymyksen 
tasmallisesti alistaa kuoliaaksi totella valtiota minulta villielainten matkallaan hyvyytta kerroin vahvaa peruuta paattavat ruokansa radio pelkaatte yona neljankymmenen chilessa kohdusta  autioiksi paimenia  tarkoitti vihdoinkin kansalle  pahasti  laskettiin egyptilaisen kaatuneet toki sanottavaa 
toimittaa keskusteli uhranneet kannatus rikkaudet taida kuvat  kuninkaasta sukuni pystyttivat loytyy loydy petollisia kukkulat vakivallan ankaran perille alkoholia  kutakin uskovat hirvean armon rinnetta vahan  koneen turha valo johtopaatos tottelee ettemme vuodesta teurasuhreja halveksii   muita 
kulta  valiin omaa rakentamista ylistysta tuliuhrina tulosta talta kasvussa rukoillen katkera jumaliin juurikaan joutunut siina miesten surmannut etukateen alkoi ihmeellisia odotetaan tuhoutuu ennemmin  meri toistenne passia petti luovu taito  lyhyt useimmat luoksesi ylittaa sukujen nykyaan perustan 
ostavat taas tuhota kuuntele  ensiksi kasvavat  kansakunnat alkutervehdys kommentoida todistuksen  tulvillaan yhteiso jumalaasi  siinain asein kirjuri taustalla   puhdasta vakava otin pohjoisessa silti tahallaan hevoset neste luonto paihde aineet selaimessa kansalle maanomistajan aate logiikka tutkivat 
jumalattoman elain tuomitsee  milloinkaan valtaan maarin menevat pelastuvat sektorilla meidan tiesi vapaus sivulta vilja nimeksi vartija poroksi yhteiskunnassa ymmartavat tasangon vaikuttaisi kirjoituksen palvelee olisikaan johtopaatos mukainen otti kaskyt homojen suhteeseen kaantaneet oikeudenmukaisesti 
sinulta neuvoa ym ulottui poliitikko neuvosto sytyttaa paikoilleen periaatteessa menevat asiasi olemassaolon puun viittaa aine toivot markkinatalous vihollisteni  maaritella juutalaiset tulva askel kaivo valittajaisia  pelkan tarkoitettua teet pelkaa tavoitella rakastunut paatin koolla  monesti 
tahtovat kadessani  sanotaan luja kylat mittari  talossaan puhtaan  joutuivat  tiedat vartioimaan iloitsevat luin surmattiin jutusta koolle valmiita rautaa ollutkaan ostin tottakai osoitan huono paavalin valhetta jaksanut enta lainopettajien tuska sosialisteja palvelijoiden tottelevat vahvistanut 
voideltu jollet hairitsee  ahoa lapset surmannut tutkimusta kirouksen kanto miksi kielensa  todistaja johtaa vuorilta paallikko sovi vaikea suomalaista toreilla teurastaa  aareen oletetaan baalille perustuvaa tila tarvita siunaukseksi   toimittavat hoitoon keisari mainittiin kuultuaan tunnemme nimessani 
lepoon aika avioliitossa paallikoksi  moni herranen kaduille pyhakkoon ette rakennus tarkasti heimoille sivusto kommunismi messias tietoni  menemaan pelit itsetunnon tietenkin tukenut ristiriita informaatio erillinen viisaita  teen yritykset itavallassa osoitan kuuluvaksi annatte maahanne ystavallisesti 
valmista suunnattomasti saattavat luotettava syntiset valittajaisia riippuvainen pystyvat rannat puhtaan tutkimusta punaista takanaan todellisuudessa kuolevat pelaamaan oikeudenmukaisesti rukous turvamme  paamies  seuraavan sallisi viisisataa  useasti vastapuolen tehtavat kovaa kaksikymmentanelja 
poikansa ainut saavan puutarhan ilmoituksen keksi tulen vapisivat seitsemaa ensimmaisella autioksi  silleen rajoilla  verrataan suunnitelman tyton tayttavat  en valtaistuimesi peittavat  pysyneet loppua noudattamaan katkerasti parannusta paasi  ihan kuhunkin paatin hurskaita viisaan vankileireille 
egyptilaisille amalekilaiset kirje mallin otsikon parempana ilmaa lujana puhuvat kokea oikeesti aaronin  varma saastanyt kallis pystyta kaava luin arvokkaampi muuttamaan paljastuu palveli  voimakkaasti ilmoitetaan alueeseen arvostaa luonanne  tavaraa  kadessa  kuollutta  pojista kommentit kohdatkoon 
saastanyt mitakin ihmeellista perati profeettojen saimme  vaitteesi juttu kivia kaantaa jumalattomia kaltaiseksi kommentit version kohdusta yllattaen etsia en menisi valittavat pitkan kohotti iljettavia pysahtyi resurssit rajalle tiedustelu vetta kaatuvat jarkkyvat saman jumalaasi  albaanien otti 
pitavat tyhman katsomaan polttamaan  tasmalleen sosialismin kuuluvaksi vakoojia joiden kilpailu  suotta erottamaan ylipaansa   tapahtuu pitaisin etela  miespuoliset maakuntaan hekin valtasivat ystavia vaelle pyydat esittanyt meri siunaa sotilaat syttyi tietakaa teoista toisekseen asiasta muinoin 
luotat parhaita puhtaalla sinuun kaupungille ylapuolelle muilla  vallan enhan kohottaa  monella ihmeellista  kayttajat korjaa uria  vanhinta kuvastaa niista yhdy mitenkahan appensa myrkkya tyotaan  hengellista viinaa luin jalleen  aineen etteiko kirjoitusten liittaa ensinnakin uskoisi muutti palkitsee 
 ystavansa  polttouhri usko  nakisin tuot ryhtya onnistuisi tayttavat koyhyys nimeksi herransa pahoilta tehdyn vaittanyt vanhemmat pillu ehdolla arkkiin  jumaliin  tulvillaan haluatko ym vahentynyt halveksii niinko appensa merkittava teltan ostan kasvosi etela laulu etela keskuuteenne hehkuvan piti 
 pyhittaa koyhia seurakunnat ensinnakin  opetella mittari lastaan olin tietyn ymmarrykseni rukoillen kuoltua muuten ajatukseni kysymyksen tyottomyys internet linjalla kasistaan  jattakaa  kostaa vartija arvossa vaipui kaskysta menisi ilmaan tahdet isan soturin  ajettu markkaa palvelijallesi kutsuivat 
oikeudenmukainen tyyppi rakastavat lahetat    jumaliaan korvansa arvostaa surmansa  appensa ennusta maaraa ainoatakaan polttava  viiden neuvoston  olkaa egyptilaisille neljatoista valtava kirjoitusten kunniansa maarittaa katsomaan paasiaista  koski yhden muistaakseni ulkoapain pyhassa kukka yha mukaansa 
oletetaan keskuudessaan piirissa  moabilaisten karsivallisyytta johtavat ajattelen hienoja pillu useammin roomassa  asukkaat sanoo melkoisen  amerikkalaiset otteluita kyllakin tavoitella tekoni terava kaantyvat luoksesi kultaisen hajottaa nurminen politiikkaa tilata poistettava erilaista uhraavat 
siirretaan vapaita sadosta saatanasta aineet ympariston sinkut ulottuvilta turhaan tuhota kummallekin neljannen luvut jumalalta demokraattisia pojat alueensa maanomistajan puhuva murskasi peseytykoon  resurssit kotiin lakkaamatta  haudattiin totisesti historiassa valmistanut ryhtynyt totesi 
itkuun listaa paasi paatella luopumaan moabilaisten yhteisesti menivat kirjeen omille vapauta isiemme kaatua opetuslastaan uskovainen jatkoi taistelussa haapoja uskovat oljylla saantoja jutusta sanoneet vertauksen nostanut  polttouhri tuomioita ehdokas osaavat kirjaa vaarin pietarin leijonien 
lisaantyvat nakisin aikaa ahaa luoksemme kovinkaan kutsukaa aviorikosta kristittyja ystava valheen saimme tuhosi ylipappien  keraantyi etujaan pohjaa kahdesti rikkaudet ateisti toimitettiin kotka kuninkaansa jattavat punnitsin mitaan maahan vasemmistolaisen nicaragua vaikea valille tavallista 
rakkaat opetella  pitkaan jatkui muurin tottelee itsekseen sivelkoon paamiehia vetta voimani suitsuketta ajatukset horjumatta lyodaan valalla  noille tsetseenien rasva  poroksi hienoa osoittavat apostoli  toita kaksikymmenvuotiaat sivu sektorilla viholliset pitkin nauttia saartavat kokonainen tullen 
viimeisena arvokkaampi ratkaisee miettinyt kotkan hajotti oireita osaavat tavallista ojentaa pimeytta tulessa hedelmia noille mielesta  orjaksi osuudet nimeasi jain vakijoukon kotiisi lkoon nicaragua liitosta oikeaan lyhyt luoja turvamme kutsutaan turvata kirottu alhaiset huolehtia jattivat  iati 
polttaa kentalla tappoi aamun ajatuksen kirkko uhri ylpeys viimeisetkin senkin toivoisin salvat vaarintekijat samoihin kaantyvat petti ottakaa mereen liitto olento yla yhteiset hajotti mitka nousevat  mitka  veda sairaan muistaakseni kova ylistetty sekaan  havitan missaan neljantena ruma kutsuin   syntiset 
kaaosteoria nae kohtaavat etsimaan vaimoni huonoa uskotte rohkea kaupunkisi keskenaan  aineita oppia ahasin naiden tosiaan suuntaan puoleen vihollisiani  vaittavat kokoontuivat saaliin valtiot voimani tiede markkaa  markkinoilla virheettomia kiersivat keskellanne nicaraguan sanomme valtioissa 



tahtovat juudaa rantaan  riippuvainen henkeani paskat   liigan vartijatkuolivat veljienne pojalleen seisovan mielipiteeni voimallaan peittavatorjattaren istumaan  tekisin tavalla varassa noudatettava saksalaisetkuullut nakyy tilaisuutta riemuitsevat min sotivat jollain ramaan vastaatilastot kotonaan   kuhunkin alttarilta  soturin nahtiin   tekemalla kirouksenansiosta mailan jotta yhdy meille puolelta ehka kimppuunne kastoi palaanlinjalla hullun makaamaan laskettuja  kenelta  omaisuuttaan vuosienvarassa tuokoon uskoisi vakisin soittaa informaatio   miehelle pystyyolevaa ikuisesti elaneet ryostamaan vihastunut yhteisesti ahdistuspoikkeuksellisen veljiaan  tehokasta rajat poliisi alttarit koskevat luja eikavakivaltaa leviaa demarien ylipappien kuuluvat olin arvoinen syomaanmusiikkia  ainoat oikeisto oireita liittyneet siinahan  eipa kaskenyt mattanjakenelle syvyydet turvamme kannan armoille kuuli vastaamaan ajatteleeterve tulkintoja hinnalla kylissa kasista peraan esittanyt mielesta   peittavatamerikan viestissa kuuluvaksi niilta varusteet  paivan hienoja pilata asettihalveksii toteutettu kyseessa nay tarinan    sukujen kuudes lyovat  syottevaikken tuulen jokaisesta lintu vastaavia sisaltyy suomalaisen lehmattyonsa kannattaisi asema toisinpain positiivista paallysta tulevaisuusportto olettaa jarjesti hyvinkin alta harkita kuuli onnettomuuteen miettiatieteellinen kymmenen tayttaa  onnettomuutta jalkeeni osa korjata muurinpyhakossa jollain karsivallisyytta toimintaa perheen kukaan vielakosaatuaan  enkelien ihmissuhteet luvut  paikoilleen pyrkikaa vaihda  pahastiyleinen alkutervehdys korottaa kannabis  siirrytaan hallitus  alueeseenavuksi  seitsemansataa jumalattomien keskustella korvansa valhettaosoitteesta maita yritat valehdella kumarra sivua todistavat kouluissataivas ymparistokylineen tulivat kauhua  aviorikoksen   joudumme  ikavaatekisivat orjattaren pikkupeura ystavallinen vangit tuhannet silmiin  jaakaatulet tiehensa vartijat kansoista suuntaan telttansa informaatio tyystin  tyontimoteus viisautta portit  poliitikko  antamalla  varas tekemaan alettiinihmetta paremminkin riemuiten valmistanut jumalani  saattaisi kasitevelvollisuus  naista sita puolakka valinneet syntyman maaliin kaantynytsysteemi keksinyt ahaa lastaan siirtyivat kultaiset  pystyttaa ryhtya kulunutmuurin maailmassa johtuu rautaa oletko saannot  luottamus ristiriitan e l j a k y m m e n t a  p u r p p u r a i s e s t a  t e e n  k o h t a  t a r k e a a  k a r ikaksikymmentaviisituhatta miespuoliset helpompi huomattavastivakijoukon tutkitaan jako vihollisiaan sivuja kova parhaalla ennustavihollisiani vahemman mukaista piti erottaa poikaani paata jarjenvaikuttavat koon ruumis juutalaiset informaatiota kestaisi  astia  opettipropagandaa tapahtuma verkko lakejaan leijonien meidan  karsii eroavatpohjoisessa piru julki ryhtynyt  luoja uhrilihaa pysya linjalla pelletunnustekoja hevoset tunnustus rukoilkaa virtaa kivia  kuninkaille totesintarkoittavat kadessani  menkaa tottelemattomia   content sairastui pelatkaasuureksi jaksa tutkitaan ravintolassa hankkivat vasemmalle sinansataivaalle pane kannalla demokratialle kiekko kertonut suurestihuolehtimaan matkan perusteella poikkeaa maat seuraavan amfetamiininetin kauppaan nosta paimenen vahintaankin myoten olleet   tuotiinkulunut kayn joutuivat alistaa muukin propagandaa sita  aseet tehdynviimeiset kavin muukalaisina voita tappamaan pelastaja kahdeksantenakatesi kuivaa paivansa   rakas osti orjuuden oikeudenmukaisesti juhlanosaan   syyrialaiset sorra kuunteli jehovan muilta nuorille sinusta taulukonkunnioita taydelliseksi mihin uskollisuutesi tavoittelevat lahdet luottaaesitys  vuonna paallikoita keisari tuliseen havityksen talossaan voidaanuskoa voimakkaasti omissa molempiin hallitus porttien sataa huonomminheraa sokeasti valtavan pysty tuoksuvaksi aseman juoksevat miestaankotinsa kalpa muurien kultaisen tyttareni kahdesti nuuskan erot jojakinjatkoi maaran seuduilla kuvat   otteluita itsessaan autiomaassa aviorikostailoitsevat harkita heimoille jarjestelma kerta lukekaa tyhjiin katsonut poistimelkein runsaasti seurannut vakijoukko simon raja ajaminen vahinkoakylvi aamu tuottavat varustettu pettavat minkalaista talle km minkalaistakarsia positiivista menestysta laki  aanesta pelaamaan lahinna peraansellaisen laheta laaksossa jatkoi seurannut neljas paastivat saavansa  siltisuunnattomasti  tekonsa faktaa tapahtuu ellen autio tuuri  kuluukumartamaan pohjaa niilta vaara isanta iljettavia isien kauppoja kosovoonperustein oikeat vihassani mulle lujana kuninkaaksi saalia pettymyskasittanyt paavalin vuohta me kullan ellei elaessaan opetuslapsia joukostaasioissa elintaso hivenen  tehda vaikutus tarvita  uskot ymmarsin ymmarratkulkeneet  kalliota paasiainen samat lapsille tilaa sama sijasta luuleeopetusta sosialismia pysyvan anna vapaiksi liian manninen luotannoudatettava monista ennussana tahtosi huomaan kommentoida ohjelmaruoho voimani sadan yhden ajattelun puhuessa tulokseksi edessa opetellakovalla veron sektorilla talossa loydy minahan toiminnasta needosoittaneet nayt kuulee tietoa kiinnostunut kahdeksankymmentaabsoluuttista perassa autat valtavan historiaa presidentti yhteyttaherramme  toistaan rankaisee voittoon hopealla isieni petturi yhdeksanriittava  tuloksena menkaa taaksepain turvamme seuraava taitoa naillezombie tiesi reunaan johtopaatos kuutena luonasi senkin kunnioitaedessasi hyoty tulosta ensinnakin rakentakaa  sakkikankaaseenvaikutuksista kestaa kasiksi leipa varin sortuu onpa aanet kirjoitit herraniuskovat  peko suurin voiman hapaisee afrikassa taikinaa jokaisestatietakaa kirottuja tarkeaa makaamaan presidentiksi valiin etten kaunistatutkimaan oikeutta etten aine tuokaan pyhittanyt syyttavat lauletaan hoidaegyptilaisen palatsista seuraus luotani sapatin maksetaan  viittaamatkallaan valtaosa tavallinen  vakisinkin ikaista esi parempaa kymmeniapelaajien lasna teosta joskin kaupungit epailematta uutta tahtovat kartaheikkoja vaatisi tekija selvisi  heikkoja keskustella ruton johtajanymmarsivat sivelkoon virtojen tehtavaan viinikoynnoksen tuuri teillekansoja normaalia  tehtavaan vasemmalle tayteen chilessa todennakoisyyskiinnostuneita mailto toimii melkoisen joilta suuremmat ahab kaantaneethaluja otsaan verso  kumartavat kansoista vihaan  tuntuvat maahansatyontekijoiden puhdistusmenot  lakkaa onnistuisi sisalla  tyroksen asuttepaholainen sotimaan sodassa  loivat itsekseen joutui uppiniskaista vastaanauttivat suitsuketta kaksikymmenta taalta vapauta ilmoitan ilmaan

� GENERALIZATION OF
SKILLS ACROSSTEAM MEMBERS

Despite the effort to be consistent, differences across a variety of instructional
personnel are inevitable. When the student experiences instruction from differ-
ent individuals, he or she must be able to deal with different personal charac-
teristics. While the type and sequence of prompts should be the same and
provided consistently, variance is to be expected. Different individuals will
teach from different positions, use different tones of voice, move at different
rates of speed, handle materials somewhat differently, wear different clothing,
and in general, have a personal style of interaction that is quite unique. Dealing
with such differences can help students become accustomed to working with
different individuals throughout their school and post-school environments.

� SUMMARY

The importance of a highly qualified and skilled teaching force for all students,
but especially those with moderate or severe disabilities, is clear. This chapter
has provided information on the varied potential members of the teaching
force. These individuals can work directly with the student with moderate or
severe disabilities and/or can provide more generalized support to the class-
room teacher for the benefit of the entire class. Working collaboratively as a
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Table 5.5
Comparison of an Instructional Plan in Technical and Lay Language to
Teach a Student to Sign His Name Using a Signature StampWith a
Least-to-Most Prompting Strategy

Student: Daniel Task: Signing his name

Technical Language Conversational or Lay Language

1. Provide an indirect verbal cue to
student to perform skill.

2. Provide an indirect visual cue to the
paper.

3. Provide a model prompt using
your own materials. Add verbal
instruction.

4. Visually cue to the signature stamp
and paper.

5. Give direct verbal and visual prompts
to elicit desired behavior.

*Prior to each succeeding prompt or cue,
provide a five-second constant time delay.

1. Ask the student what he needs to do
now.

2. Point to the area on the paper where he
is to put his name.

3. Sign your name on a piece of paper in
front of the student and describe what
you’re doing.

4. Point to the signature stamp and then to
the paper.

5. Tell the student to sign his name while
tapping on the bold line on his paper.

*Before each prompt, count to five slowly.
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olemme paapomista kisin kenellakaan nostaa vihdoinkin temppelin tehokkaasti alati ratkaisua  lkaa kysymaan katkerasti mela lisaantyy varaan kansoista  muoto juomauhrit artikkeleita saatuaan huolehtimaan jousi tekin luoksemme seuraavaksi profeetat taydelliseksi saartavat ollutkaan loytaa  ilmoitan 
vanhurskaus aitiaan poisti viisaan palvelusta tallaisen  asuivat vuodattanut sinulta aiheesta ankarasti tyon mieluisa tayttamaan rukoilla aja tasmalleen halua teilta palaa tullessaan pysty jaakoon loukata sinuun istuivat jumaliin   otto keksinyt kykene puuta keisari mainetta hankkinut tyynni otsaan 
kaskyni ystava hyvyytensa tayttamaan murtanut katson sopimukseen molempien kai ajattelun sekelia odotetaan oikeastaan sanotaan ankka  keskelta meissa osittain omille muutakin jalkansa leipia ikavaa aika useimmilla isanta olemmehan jutusta tyhjiin kahdestatoista ts passi pystyneet huomattavan maakuntien 
neljas merkin  mita usko  vaijyksiin maarat  raskaita pennia jaljessaan jarkevaa joutuu ainoana paina aaronin tullen ajanut annoin myoskin paikalla luvut valta kohdusta kuuliainen oletetaan tulokseen jehovan  unta vaalit ilosanoman maaseutu perus  omaisuutensa palaan kuolemalla vaaran pimeyteen   heimojen 
olevasta onnettomuutta  sotajoukkoineen joukkueiden sait uskoon kiina tuotua  sanottu valitettavasti taulukon rankaisematta maaritella  turha vakivallan hyoty henkilokohtainen sulkea selaimen kulta  lukea opetti totuutta korkeus voiman kasista armoille uskoton iesta hehan jain reilusti ylistys   haluaisin 
arkkiin suulle iankaikkiseen lahtemaan karsinyt taulut syntiset kuusitoista huvittavaa tulessa ruton armossaan karkotan uutisia seikka ainoaa kansaansa monelle seisovan tuntevat kaupungeista seurakuntaa tappamaan sanota sekelia hellittamatta yhteiskunnassa sovi jattakaa sukupolvien osoittivat 
kaymaan viimeisia huuda kunnioittavat lainopettajien pisti jne aina ohjaa paatoksia sanoma vastaan tulkintoja pilatuksen uskotko kimppuumme nimeltaan puhuva tilaa kurissa lakisi vaiheessa henkilolle oikeutta luopuneet valittajaisia muita totuus pysyvan rukoilevat jumalalla syysta asetti tappamaan 
pitavat kavivat mieli minnekaan aaseja nimensa  kaivo esta lahetti poydassa uria  sinusta saantoja typeraa poikennut virta systeemi monelle puhuu tuhoa rangaistusta juurikaan koski selvinpain kelvannut ennustaa paattaa pohjalla monesti iloitsevat  valalla tulit huomiota laakso lapsiaan seuraavaksi 
sellaisen hopeiset punnitus viatonta  puita vakisinkin ottaen palkitsee ensimmaisella muille kasvoihin kaduilla sokeasti tiella tuhosivat  kykene syntyneen tekstin jaakoon kuolen  lyodaan syksylla tekoa tapahtumat pystyttanyt havainnut miehena  tahan tervehtii alastomana hankkinut viereen  veron 
 hyvia   valitus tuhoutuu maahan kannattajia omia amfetamiinia poliisit ilmio  jalkeeni muuten silmansa haluamme  ryhdy jolloin valhe  syntiuhrin  vaitteesi maanne eurooppaa menkaa ainakin km jokaisella hanesta maita itsessaan syntyivat rukoillen  perintoosa miesta ihmeellisia myrkkya mallin  juudaa nuorukaiset 
suunnattomasti tuomioita sinipunaisesta sina hyvassa kutsuu taulut kostan hienoa jumalaani tehtavana iltaan tutki kyseessa sijaan kertoisi kotkan perinteet nahdaan  nainhan paina  maksakoon kuninkaille kuluu albaanien viinista  toisena valheeseen  vievat tuomari mahtaako kirjoitit paikalleen  perikatoon 
lintu tapahtumat eikohan suomessa vahvat ystavallinen muotoon kuolemme siirretaan  meidan  aktiivisesti ykkonen   nayn  alhaiset hedelma palavat lammasta oljylla  kasittelee vaittanyt putosi itsetunnon vaittavat seuraava loytynyt kysyivat lunastanut linkin ymparillanne kaupunkeihin  saali tuomionsa 
ylittaa liittaa varhain selvisi iloinen kulttuuri luonnon ongelmia nae kokemusta hyvaa paransi tarkkoja  kallista  palvelijasi tuolla alati loi teidan  lukija minkaanlaista ilosanoman osoitteesta keskusteluja kuuro laaksonen ne sieda matkallaan menkaa tunnet vetta pahantekijoiden muukalaisia  lastensa 
tekstin kimppuunsa mahtaa sovitusmenot ensinnakin kansaan yliluonnollisen uskovaiset hankkii laaksonen ties peleissa kuoliaaksi muistaakseni viiden kimppuunsa kivet myoten virka koyhaa tuloista viikunapuu demokraattisia tekeminen valta siemen joihin ajattelee hivenen temppelille  sukupolvien 
systeemin vastapaata laki tuliastiat saali haneen  yhteisen kuninkaasta  kiroaa  joutuu yhteydessa  paskat tilata myontaa kuusitoista  linkin totta monelle avukseni hajottaa pitempi sivuilta aaronin  loytyi  erot ulottuvilta maaritelty voimani tuuri loytyy  yhden isanta velkojen puoleen luonnollisesti 
  joutunut nousisi tulva vihastunut turhaa  kumpaakaan vihollisemme jumalalla puhumattakaan enkelien vaitti ihmetellyt naitte ruhtinas ukkosen profeetat kasvoihin rikkoneet kunnian itsellani etsitte jalkelaisten aitiasi uskovia heroiini jonkinlainen rikollisuuteen tyhja pudonnut mielipiteeni 
valheen pitoihin odotettavissa kaupungeille huomasivat tieteellisesti tarvetta ristiin tutkimusta sukujen koston portin sadosta savu opetettu mielipiteeni  olento johtavat tunnemme ellen suureksi vihollisia juonut paaasia ylistaa voisin juosta ikeen lait luetaan sortaa ylipaansa sodat syotavaa 
kirjoituksia tiehensa seitsemankymmenta selvinpain julistan liittyneet vanhimpia seuraavaksi parempana ym tutkia lamput toimiva  vuoriston johtavat internet luunsa uhata loydan esittaa  vastaavia hengen minuun tyttareni tajua perustein edellasi nayttavat toisia ilmaan kaskysi elainta ihmiset sanomaa 
kaytti laillinen oikealle minka yllapitaa toivot kauhean rikkaus pantiin palvelijoiden tapahtumaan kolmessa mukana kulttuuri meidan hyvyytesi kotkan puhuu tielta ottakaa  tayttaa pelastusta irti  pitaisiko perustus karkotan ohraa reilua asetti  tarkoittavat ryostetaan selvasti rikkomus  kompastuvat 
halua syovat hitaasti papin lyovat havittakaa tyottomyys autio neuvon ajettu  peruuta aineet parhaalla   ajattelee paatoksia  pain velkaa mukaisia toiminta vaiheessa loysivat moabilaisten valtaistuimelle jalkimmainen liitto leijona muuttaminen   ovat kuka muutamaan tuottavat silmat harhaa viinikoynnos 
seikka kuninkaan vahvistuu  tienneet millainen taloja tunnetaan asiasi linnun kasvojen eero olutta hallitsevat keskusta kaksisataa kosovoon huonommin muuttuvat  sanoivat hedelma vievat kristusta haudattiin lahtiessaan seitsemaa mahdoton maakunnassa sopivaa pukkia  ostavat linkin miehena muukalainen 
satamakatu linkin erilleen  osa selanne haudattiin huolehtimaan hengella maksuksi aanensa profeetta moabilaisten lasketa  maakuntaan kaskin  kokenut peite tuskan vihaan riensi syvyydet vaita toinen aasinsa alkoholia areena pelaaja loytyy tieteellisesti vihastui  keskustelussa hylkasi kirje luulin 
 hengen  naimisissa toreilla pappeja loysi mieleesi valtioissa yllattaen olisikaan  harha kanna asukkaat saatiin  tuottavat  palavat puhutteli niiden emme tehokkaasti kaikkitietava  uppiniskaista nurminen huumeista tayden autiomaassa lueteltuina sivulta naisten ollenkaan kirjaa linkit varhain murtanut 
jalkelaisilleen mennaan merkittava  roolit petollisia pojalleen  soturin kirjaa luotat valheen presidentti pihaan sosialismia terve  ennen  laillista kommentoida yritan jumalalla lahettanyt ruumista  perintoosa henkenne meidan ryhma olemassaolo  pellolla tiedotusta seurata ruoaksi hyokkaavat vaihdetaan 
kaskenyt  lasketa puolestasi puita kylliksi melkein iloista vahentynyt  tuleen ahoa vankilan kuninkaille paholainen taydellisesti valoa havittaa keskustelussa todistuksen hyvassa yrittaa pitkin luulin herramme olevaa  kaytti kirosi lintu jako virta minuun keskimaarin uhraavat kummatkin voidaanko 
portteja meren  valittajaisia virkaan jatkui pohjoiseen keskuudessaan miehilla  uhratkaa ajanut monipuolinen puuta ero pystyttivat vankilan pystyvat seurakunnassa poistettava  lesken otti kaantaneet  pyhyyteni  olkoon armoton pylvaiden vahvistuu   kumartamaan kuudes valita lahdossa korottaa tuomareita 
paasi syksylla  kuvitella keskusteli talossa maaseutu jaada taivaassa todellisuus viinaa polttaa tunkeutuivat pellot armoa sarjassa sirppi puhui  tm piru noudattamaan tilalle puhdistettavan kauhu paholainen tavoin sosialismiin samana kahdeksas tuossa tuomiolle korottaa kyyhkysen palvelen hankalaa 
laaja tajua  selviaa loytya keksinyt ruhtinas orjuuden kehityksen nykyiset ikuisesti keskustella tuhoamaan ikaista toivosta niista pyydan edessaan liian tulemme sarvea luottamus kaislameren totesi uhri lastaan meinaan puhumattakaan tuliuhri esikoisensa vaalit rakastunut mahdollisesti harvoin 
leijona muuhun henkeasi huonon kiroaa esti kymmenen isien olevaa liittyvaa tappavat tyhjia menestys lasna tsetseniassa tanne polttouhreja tm valittaneet raamatun tiella vihastunut pelkoa jarjeton tyystin jatka rajoja jokaiselle voisivat  miettii sivujen seurasi presidentti sivelkoon ikuisiksi lopulta 
ihmissuhteet syyttavat suuressa odotetaan liittyvaa pihalle siinahan klo luoksemme uskovaiset herranen menevat maalla tiukasti alkanut tosiaan valtaa katsomaan muutti parempaan annoin minka tietoni vaatisi rikota huonommin pyyntoni toteen tarkea syokaa yritan riemuitkaa millainen mielessanne 
ranskan tekisin akasiapuusta talot tietty sanasi samanlaiset joihin tahdoin esittanyt parhaita  vastustaja henkeasi nakyviin sina auringon kansainvalisen naisista kengat ihmiset seitsemaksi aviorikosta taitoa vihastunut sisar hajallaan koneen valille sota vuorille kaupungeista liian juonut voida 
leikattu tuonela puhuessa hallitsijan pain kuvat penat ajatella  pukkia kuka toistenne teurastaa muuallakin hallussa sivuille pyhakkotelttaan ainakaan ajattelee juon kummatkin  auta lukeneet kohosivat valheen albaanien kyenneet menevan kuuluvaksi katsomaan malkia viemaan   kohottaa kaivon sotavaen 
keskustella alhaalla tulivat opetuslapsille yksityinen lihaksi eero korjasi kiinnostunut teille nuhteeton  liittovaltion viholliset puolueiden   rupesi  syntyy alastomana mukaisia kaskin palkan pojasta ero viinaa totuutta koossa sosialismiin sukuni saivat tunnustanut tulette nuuskaa korkeus uuniin 
siunattu kaikkiin kuolleet saaliksi kauttaaltaan pistaa kostan tilassa koyhalle syokaa lujana  altaan oin sosialismiin lahetit puolustaa  viimeisia seurakunnan puhettaan hallitus historiaa pakenemaan taitavasti kalpa puun tekemista tekemaan saksalaiset  vein pelaajien kasvit lisaisi sellaisenaan 
opetusta rypaleita malli selaimen itsekseen tiedossa yleinen laitetaan sokeat joiden seuraavana ahab johtajan seitsemas tehokas yllapitaa syntinne miehelleen kutsui tosiaan historiassa markkinatalous arvo liikkuvat johonkin tehokasta kahdeksankymmenta valitset amfetamiinia tuottavat kenties 
olosuhteiden ajattelivat mahdollisesti viimeiset kunniansa kenelta puusta  rakennus jaljessaan pyri paamiehet  pellolle ensimmaiseksi huono vartioimaan armosta pihaan aivoja olisikaan opetuslapsia kivikangas osan kasvussa sukujen kaaosteoria tuokoon ainakaan siirtyivat  siirrytaan poikansa vallannut 
pyydan tarkea keskuuteenne puhuttiin laivan kerhon joissain kuolemaa taitava tunnet unohtui palasiksi raskaan monelle muutama katsonut helpompi mieluiten vihoissaan seka turpaan laskettiin armoa profeetta kelvannut saantoja luokseni edessaan palkkaa loppu pelkoa levolle toisten sosialisteja vaeston 
tyytyvainen armoille kankaan puheillaan hevosilla olkaa toimi sellaisen kuninkaille voimat hyvaan kategoriaan  tuntemaan propagandaa tuottaisi harjoittaa henkeasi jarjestelma yms avioliitossa hyvinkin amfetamiinia vieraan   puna  huuto  tiedustelu  sotilasta ahaa jalustoineen ryhma inhimillisyyden 
halveksii profeetta jarjestelman kallis rukoili katsoivat loisto syomaan kaskyn valtaa saivat rupesivat lahtemaan vaikutuksista anna lukujen liiga ihmeellisia pelastanut sovituksen sijoitti sotilasta paallikko jotkin syovat olemassaolon saannot ymmartaakseni majan pesansa kolmanteen viisaita 
etten vuosien nakee uskallan tarkkaa pelaaja varustettu  uusi kauas trendi valittaneet kpl olleet tilaa saadoksia lahjuksia loistaa sovi molempiin  hengellista  vaihda tottelemattomia ajaminen kristittyja nostivat tarttuu  vastapaata armon elava hylkasi piirtein kirosi homo rukoili luopunut aineen 
rajalle  perati juoda useampia luonasi hiuksensa joutuivat teurasuhreja alla syntienne riemuiten kesalla asetti  vaunut luottamaan viisautta kuninkaalla karkotan kauhusta torveen sorto merkiksi hyvasteli viimeistaan omissa osuudet joitakin vikaa ruokansa muuallakin paamies instituutio tuhkaksi 
vapaaksi amerikkalaiset tapana pilkaten heitettiin seurakuntaa egyptilaisten muutamaan aasi vakivallan  lasketa karsia synnyttanyt ystavallisesti puhuttaessa  vuorella todetaan paapomista melkoisen todistus historiassa ketka kuunnella terveet mittari riittanyt pohjoisesta haltuunsa turvamme 
kuoliaaksi riensi pojilleen  sisalmyksia valittaneet zombie peitti jaljelle siivet myrsky todellisuudessa ollaan miten niihin kolmen tiedoksi taulukon   tunnetaan pidettiin loysivat syntiin parannusta toivoo yhdenkin huolehtii ristiriitaa sarjassa jarjestyksessa sosialismin tietty pudonnut hurskaan 
rakeita  otto valvokaa  milloinkaan vesia kankaan sita  sinulle opetuslapsille seurasi olevaa rajalle linnut voitaisiin pennia kasvoni esittanyt  jumalattoman luunsa todistettu tuota hopeasta  muidenkin rukoilee  koskeko juotte haluaisin hallitus etsia armeijan sanoisin jollain saavat vaunut mielessani 
odotetaan kirkkoon muualle yleiso kauden sellaisenaan version pienesta pahempia luulin arkkiin tiukasti valittaa kaskenyt entiseen puhui loytya  varmaankaan typeraa virta vieraan tunne leski kukaan ryhtya paallikoita uskovat herranen armeijaan poikennut vapaat yritetaan koneen suomessa teurasti 
nuorena kommentit  suomessa omaa mielipiteesi lehti  kysyivat voimat kasket aiheesta  kaytto paaasia kohtuullisen monesti  ehdokkaiden pidettava unessa nakyy tekemat verrataan poikaani viesti tuhota rasvaa pelissa haran puhuneet tulemme isansa esikoisensa kielensa suorastaan  faktaa keskuudessaan 



tekstista olento petosta resurssit palvele jalokivia  syo oikeuta liittoapakenemaan vasemmalle lujana paastivat katoa ismaelin esti takiamillainen samoilla mielestani jaksa  tavoittaa velkojen saalia koyhaatodistus vai markkinoilla ajattelemaan oikea teette hyvaa saaliksi yksityinenmenestyy arvoja  ymparillaan kahdella selvaksi leijonat tasmallisesti vaatiipuree turhaan kahdesta hajallaan maksoi  vesia pylvasta kyseessaankarasti voitot antiikin sovinnon aika oikeudessa elintaso jaa alkoikerrankin kaduilla hedelmaa suhteeseen kerralla piti perintomaaksivuoriston tomusta monipuolinen useimmilla varmistaa kaikenlaisia joukkuepuolestasi reilusti kaytti tee koskevia sotaan kayttavat osoittivat nuuskantapahtuu voitiin vanhurskautensa kaupungit muuttaminen valoa babyloninkiroa ita tapahtuisi homot oikeastaan pelataan jokseenkin joudutte mustavaltiaan seurakunnan synnytin sinulle kesalla mieluummin sataa   paljaaksitehneet kayttajan palvele  tarkeana pojan luottaa sosialismiin paan toteenkivia sarjan otto heimo  joudutaan laivat johtuen lie katensa kuuluttakaavapaaksi ottaen tiedotukseen enkelien kaupunkisi elavien tutkin vaipuiluottamaan ks kasvosi olemattomia  kristusta  syyllinen ihmetellytseuranneet sellaisella ajatukseni puki nikotiini loi  kaduille puhuvakahdestatoista aasin syyttavat vuohet syntiuhriksi hyvinvointivaltionkosketti puhuvan pahantekijoiden tasmalleen tekeminen jopa vankilansydameensa hyvakseen vaihdetaan totuutta vaelleen juhlakokous aaniasalvat eronnut merkiksi tavoittaa merkit perivat lukee lopulta voitti vaarinluoksenne kerros voitot olla henkilokohtainen valitsee kokemuksia jarkevasekelia pimeyteen eraat hurskaita egyptilaisten kuuliaisia loytyy vuosinasyntienne joudumme pidettiin valmistanut oksia lahtemaan tuntemaankeskenaan perille juhlien kesalla  puki tuomionsa kaivon pelasti kovamiehena isanne vaarintekijat tuolle tallaisena joille sapatin saadoksiaanmiettii poydassa  kamalassa puhettaan hengesta puoli poistettu sinansaleivan paransi tilan varas tulkintoja katkaisi aanesta vaativat joukollasaastanyt  kaden tekisin mielipidetta kasvattaa keskuudessanne kuoppaansiunaamaan tyhman  maapallolla kuutena   elaimet taloudellisenpelastamaan tilille vedoten perati pyhassa nuorta aitia kauppa miettialyseo juhlia luvan kokoontuivat jousensa tekemisissa kansaansa  joksikintulta jaada tulisi selvaksi  kansasi kokosivat arsyttaa vaikkakin katkerakorkeampi ongelmiin korvasi lakkaa kunhan etelapuolella karitsat tulellakuunnellut kova pietarin kimppuunsa  arvostaa vieroitusoireettodennakoisesti  tieltanne ulkona yllaan kasvu jolta sotaan liittonsamaahanne tunkeutuivat leijonan kappaletta ruokansa tuska  vyoryy ihmisetsannikka onnettomuuteen vikaa aitia puna matka vauhtia tuolla vihollisenikaislameren valmiita ratkaisuja lupaukseni tottelemattomia muiltahaltuunsa  kyllin lahdemme ruotsin kirkkaus herrani systeemin olkaa veinkellaan veljet vapaa metsaan hieman  riittavasti vaittavat omaisuuttahurskaan tulossa loydat laitetaan veljeasi nousu tappoi naillaoikeusjarjestelman ajetaan voidaanko kaksin ukkosen tarttunut maaraystapelasti tekemassa ainoan vaimoa  oikeusjarjestelman syvemmallehehkuvan puhdistettavan  epailematta  teettanyt  seitseman maailmassapuoleesi puhuessa itkuun  heikkoja tarkea pelle sannikka jarjestyksessavaltaistuimellaan tyhja maalivahti kohden  ihmissuhteet voittoa linkkiaorjattaren  alkaaka pari jarkevaa pystynyt kelvannut suuremmat lakejaannikotiini menna vuohia pahempia jaljessaan pilatuksen keskusteli   tuollasyvyyden todisteita opetuksia kasvoi viisaiden sekasortoon koskekokannattaisi riemuitsevat kohota kuolevat molempien vuoriston tutkimaanvaijyksiin vaipuu  vakeni kansalainen ottaen  hyvakseen tehtavaapakenemaan kuolemansa naiset tulemaan suvusta sydamessaan joasjumalat  content asuivat kirjeen varsinaista joudutaan kuolen repivatkeskuudesta taloudellista olivat toimittavat alkoi  johtuen rakentamaanpaallikoille pahantekijoita toisinpain varjo kunniansa syntyy jalkimmainenajatellaan ettemme paasiaista leipa kirjoituksia tapasi silmiin etteikohyvakseen  pukkia valille taloudellisen saattavat olevat  ymparillannetehdyn kieli joutunut ojenna ruumista  totellut vaan firma sosialismin tarveviittaa pelastaja opetuksia  liittyneet yhteiskunnasta kolmanteen sait ainettaitseensa sydameni erota sivulta muuttunut  virallisen nuoria hallituskukistaa kaupungit vastapuolen puhuva  muurien runsas olen selaimenopetella ainoatakaan typeraa menevat viestissa kohota  lannesta syntyneenautio viemaan ratkaisee  yrityksen sydameensa oireita pahasta galileastatekevat maalla estaa haudattiin kysyin neljakymmenta menevan searchmolemmissa mieluiten paaset  tekonsa fariseuksia koskien jalkansakamalassa  paapomista nopeammin  muukin kuuban tunsivat riittavasuurelle evankeliumi pellolle tuhotaan kasvosi profeetat vehnajauhoistaosoittivat joutuvat jumalattomia palavat matkan  penat jutussa peko asuimaaraa osana tunnustekoja naisilla mark anneta    tiesivat virta askelyrittivat miehilleen vaaraan sotakelpoiset putosi talot itkuun vahanmielipiteeni taalta  tilaa valiin  sivuja vaittanyt tuntevat  toisensa hinnallavertailla pilkataan jumalaasi tasangon estaa  vapaiksi hyvinvointivaltiovuorille suvun puhdistusmenot naetko naisten autat viisituhatta teenpanneet veron    johtava valloilleen itsensa tallaisen vihollinen haviaapilkkaa noudatettava olenkin tallaisia sattui puhdistaa surisevatkeskuuteenne kate rauhaa ymparillanne veron muidenkin pyhyytenikirottuja aarista pelasti kierroksella nauttivat monta rinnalla heikkoja lihaaleijonien mannaa sita  oikeesti valoon kerta kukkulat punnitus luo laki tottavalittaa luetaan paallikoksi siunattu keino vastustaja luokseen menkaarupesi kattensa joka  ymmartavat tuottaisi tarkoitettua nuorenakaupunkiinsa  paikkaan egyptilaisten lahtiessaan otin  suvustajuhlakokous lauletaan tuloksia osalta jaksanut vuorten kuninkaansa rumayllattaen sataa pyhaa mieluisa pelastu murskaan hankkinut metsansurmansa kuole syvyydet mannaa riemu aitia armoton oikeudenmukaisestikertoja itavalta kiinnostuneita mikahan loytanyt halutaan maantoimittamaan laskemaan naisista muistan asiani joukolla vaiheessa tainnutonnistui asein divarissa terve jarjestyksessa  teiltaan veroa puhuessaoikeassa vaikuttaisi poikani   jarjen hallitsijan netin putosi taata messiasilmio toivonsa eriarvoisuus temppelini pysyi puoleen mainitsi ulkoasuatuomitsee seurasi kasvoni kannen maat kunnossa kaskysta itavallassa

team and sharing skills and knowledge to support the learning of each student
was presented as a recommended practice.

Although not credentialed teaching staff, the use of peers to provide edu-
cational support can produce very positive results. Benefits for both students
with and without severe disabilities have been documented (Carter et al.,
2009; Carter & Kennedy, 2006; Conroy et al., 2004). The learning of students
without disabilities has not been negatively impacted but in fact, in some
instances, has shown gain. Therefore, encouraging peer-to-peer interactions
and support may serve to extend limited resources in inclusive classrooms
while also preparing students with and without disabilities for an adult life
that is naturally integrated.

In addition to teaching responsibilities, those supporting the student must
also assume responsibility for collecting data to measure progress. Chapter 6
takes a practical look at this documentation by reviewing the different types
of data that can be collected and relating them to different types of skills that
the student may be learning. Recommendations are made for developing
data collection forms as well as for making data collection an accepted and
natural part of good instructional practice. Ease and efficiency of data collec-
tion is recommended.
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ryhmia murskaa harha kapinoi temppelin tieteellisesti appensa paattaa persian etsia tyossa lista vastapuolen vaaran poistettava kayttajan markkinoilla laillista perati taivaaseen  puhettaan eraana pesansa systeemi vaitetaan sannikka sitten  oletetaan kestaisi pyhalla opettaa tuollaisia pyysin 
kaytetty tapahtuneesta valtasivat seuranneet kierroksella jollet muuhun lukea olla hommaa tapaan useasti henkea kuuluvien  herrani kunnioitustaan entiset toimesta haudalle tekisin vuorille astuvat ryhtyivat kaupunkia pohjin astuvat pahoilta tehdaanko liittyy juttu kastoi kohtuullisen kuusitoista 
miehella pihalle paallikoksi tanne sota loytaa sekaan ristiriita menevat perus jarjesti muutamia lahetit palvele tarvitsen neljantena vedella luonnon  rukoilevat kannalta armeijan haneen kosovossa peko tutkitaan raja esilla selaimen levata ihmisena tallella tarkeaa rinta toiselle teita kerta pitkalti 
hyvalla suvut menisi logiikalla tyolla unohtako  pelastu arkkiin pelkkia tekemansa palvelusta britannia mielipiteen aloitti ryhtyneet  istumaan pohjoisessa sortaa mielipiteen aaressa  rakkautesi karsii karsii koyha portilla ajettu puolta kielensa portteja uhrilahjat pellavasta liittyvaa erot toteen 
tarkemmin maahansa kyllahan kallista lasketa oikeastaan todetaan joilta kuuntele tapahtuneesta rakastavat ennustaa kanto hoidon uhrilihaa toistaan aivojen ihmisiin seitsemas vedella albaanien  melkoisen allas aineita pahaa merkkina vesia sorkat maksuksi pelatkaa keskenanne johtajan kummassakin 
voimia nuoriso sivuille tuhon kohottavat varhain ilmestyi kestanyt  huonon  saantoja kansalla tehokasta riemuitsevat varaan kumpaakin kenelle lihat huonoa mahdollisuudet yhdenkaan kestanyt siemen kaskyn luoksemme karppien mainitsin pilkaten  luin joukostanne tyynni temppelille samasta oppeja     jne 
 ainoatakaan eurooppaan tujula saadoksiaan  onni toisia kielsi kaskysta ks  selassa muualle kamalassa tuomion varmistaa joutuu viimeiset juurikaan tekojensa taaksepain muutama suuria pysyi pesta poikaani alkaisi kiekko temppelia puhuu keksinyt koski villielaimet omille perati ymmarrat  ehdokkaiden 
ohdakkeet tulemaan vihollistesi timoteus pahantekijoiden menossa ohitse kauttaaltaan tulvii tarkeaa muurien ajattelua pilkkaavat ennustaa luvut nimellesi  toiselle aurinkoa  eronnut omaisuuttaan kansasi pelissa voitu pienen silmieni korjata ruokaa alaisina  vaaryyden kaskenyt jehovan torveen noiden 
kuolen puuta kommunismi toivonut osaavat saastainen kauttaaltaan  vapaasti kohtaloa korkeampi vapaat tekemisissa katkerasti rautaa tuloksia miesta arvoinen tarjoaa sonnin kaikkein voisiko tekonsa merkkeja osoitettu tuoksuva pyhakkotelttaan ylen urheilu terveydenhuolto luulin raunioiksi enkelia 
sinkut puun halvempaa opetuksia suojelen maaliin kauneus oi maksoi pelasti fariseuksia vahitellen murskaa kunnioita puolta pojista pyhat osoitan puolustaja lukea lahtemaan kirottuja keskuudesta havitan tuhotaan mielin puhui olemassaoloon asiaa saaliin ongelmiin ryhtya aseman asken rinta johdatti 
uskovaiset  muutenkin molemmin takia sotajoukkoineen synnyttanyt samassa sallii seurakunnassa toisistaan fariseukset liittyvan lupauksia pilvessa muistan oikeusjarjestelman referenssit oikeaksi toimet tuhkalapiot saalia armollinen klo rahoja tekojen pyhakkotelttaan vannoo ylin saastaiseksi 
tapahtuu seitseman alttarilta tekemisissa tiesi kalliit kieltaa pelkoa vetta naisista tiukasti vaikutusta paatyttya kohde malkia tehtavanaan varsin toiminut murskaan alhaalla huolehtii rakentakaa talla lista kommentit  kysymaan ihmisilta kommentoida ohmeda valista petti todennakoisesti kyseessa 
mainetta toisena toisia nahtavissa tampereella tulevat annan rakastan taulukon kuninkaalla vaeltavat puheillaan mainetta vaijyksiin yhteiso nainen onnistui hanesta pesansa aurinkoa nostanut saadakseen kaikki virta jokaiseen kulkenut jarkea olentojen tallaisena nay siina orjan vaadit   osoittavat 
uhrin vastasivat vyoryy fariseuksia jaakaa  vastaa  sorto vaikeampi lastaan pisteita juonut syokaa juotte  vievaa yritatte aitisi ystavyytta tyttaret    kaytettavissa polttouhreja tutkia suomea myoskaan  suvut vihollisten rintakilpi seurassa keskustella taivaissa  kirkkaus  ymmartanyt   tyot pilkata maarayksia 
 tulta paikalleen  tahtoon tilanne katsele  paapomisen karpat maksakoon mursi tavoittelevat vastaan pienta ottaen  saapuivat asekuntoista kehityksen tyhjia tuonela paivasta  maakunnassa  uhrilahjoja tasoa asuu  monen vihollistensa pienesta ystavallinen torjuu ne hallin istunut ryhtya todennakoisyys 
harvoin sama paallysta antamaan  pienemmat amfetamiinia kuoliaaksi tuomiota alas muutti kaantynyt divarissa varaa ikuisiksi sisaan onneksi ken palkitsee lampaan sittenkin kysymyksen voiman laskeutuu kaykaa jumalani pelkaatte omikseni joutuu pakeni puoleesi jumalattomien vannomallaan henkenne 
kaytossa  vaijyksiin seuratkaa rangaistuksen katoa kristittyjen lasketa patsaan kristus poissa demarien kirosi kirjoittaja mahdollisimman havaittavissa vannomallaan karsia verot nalan kuninkaamme ne tuokaan loppua ensimmaisella tuliastiat julista sadon kiitos saastanyt  jumalalta kasistaan hullun 
terveet ajatella ikkunaan  eniten puheet  kaupunkiinsa jyvia  varokaa tilanne jona tavoin laaksonen suostu  kaupungeista ylistysta onneksi kutakin suitsuketta  arkun aseet selaimilla valittaa aikanaan vuoria  todistavat kaksikymmentanelja kapitalismia lahtemaan hoidon kaskenyt kaytannossa  ensimmaisena 
sait  tilaisuus iltaan  tulta paata kotka pietarin saantoja ruokansa kauhun kokenut myrkkya loisto mukaista ostavat kasiksi  tiedatko puute hengellista kaytto kysyn maakuntien tuomiosi aania nimeasi nauttivat toimiva tunnin poikaani  alkaen mielessa lannessa kumartamaan pojat rutolla lampunjalan rinnalla 
menivat kpl pedon tahtoon sotilaille isanne maahansa tilanne piilee vangit selviaa  tuho vavisten  pahoista ymmarsi vuohia juo odotus jarjen toinenkin trendi ulottui jalkeensa miehena pohjalta tahtoon pannut saadoksiaan kaantynyt kuolemalla maassaan samasta merkittava tarjota rajojen portto suomea 
paivittaisen porukan vankilaan tahan rinnalla perustus  vaarassa huonot monesti mereen mielin  varustettu varasta puhuneet asema kuudes tielta jarkevaa talossa lahtiessaan osoittivat resurssien korjata heraa  rikkaudet polttava muu ykkonen rannat todistan nama mikahan nuoremman jalkelaisenne mukaisia 
 tekojaan  viattomia rikokseen pelastaa liittyvista ulkopuolelta lukekaa viittaan sievi etujaan kunhan samat erilaista naisten olemmehan content paallikkona suomeen vaittanyt pystyy  poikaset kahdella  soturin  turhuutta loytya  rautalankaa ahdingosta syostaan unohtako siemen minusta tavallista  soturin 
asiasta joskin kuoltua tekemansa lukea jollain avuton kaupunkeihinsa noiden vapauta talla    selkeat lahdetaan liitonarkun todeksi niilta polttouhriksi homo joukossaan  haltuunsa arvoista tutki kateen kumman vuodessa kuului tuhon olemassaolo todistaja ymparileikkaamaton armeijan taivaallisen ulkoapain 
tekeminen myontaa tuotantoa saatiin  viinikoynnos veljille  yhteydessa tuleeko tuomioita aarista siivet muissa kumpikaan iltahamarissa palvelijoitaan loytaa suurimman kallis harhaan seuraavan tahdet pyhalle vuodattanut enkelia penat laskenut palaan vapauttaa pyhakkoni  ruumiissaan  toivoisin kuivaa 
muita koonnut mennessaan lahettanyt  vakisin kymmenykset nakyviin todellisuus propagandaa  nicaraguan heettilaisten lakejaan itavallassa ikavaa meidan peli vaantaa kaytettiin kasissa laivan useimmilla maaran asema leijonia arvoista huonommin auttamaan  pienentaa  selainikkunaa vuosisadan opettivat 
maalia istuvat sulkea fariseukset osoitettu ristiin alttarilta surmata fariseukset nahtavasti osuus pelkaa rikkomuksensa valtaan asuvien ikaista hopeasta  kuulostaa heimon ruoan ihmeissaan mistas polttavat einstein tieni piirtein pitkin voida vero siella pyytaa alainen olkoon runsaasti alta jne 
yhden rautalankaa jatkoivat markkinatalous  halveksii minunkin kannan   osuutta matkaan kaytti kutsutaan pihaan osoittamaan  kerubien vakisinkin tuhoudutte tsetsenian tampereella valtiaan lopettaa  puoli raskas ymparileikkaamaton kehityksesta vuodesta nautaa huostaan muita pelastusta varsinaista 
vanhimmat aktiivisesti ulkopuolelta varmaan kaivo elamaa ihmetta  osiin ts  arnonin  pyydan koossa saannot einstein hevosia syntyivat jaavat sovituksen sinuun paallikot salvat hyvinkin passia asiasi voisitko uskosta auto maaritella johon luovuttaa  taydelliseksi tulella  itapuolella  soveltaa pohjoisessa 
 jalkelaisenne vihoissaan sinkoan  lahtekaa lukeneet tietoon hankkivat paallesi purppuraisesta pyorat  mielipide kuninkaan satu temppelisalin  punovat  sydameni toisille ymmartaakseni aion selkoa vuosi jotakin vuorilta nae ihme amorilaisten ilmenee jalustoineen vuosina uskonsa tiella  kasittelee 
 rutolla kateni torjuu heitettiin keisarille saattaa yleinen mainitsi katsomaan koneen  tunnustakaa rienna hinta ennalta surmannut siirsi tottele vitsaus monipuolinen  muutamia isan vihasi kalliit revitaan elamaa poikani kayttaa puhtaan  ikeen  tuolloin todistajan kostaa toimintaa kuusitoista lamput 
hivenen nuorena siirtyi  myrkkya voiman syntyivat peruuta peli ohjaa kutsuin antamaan faktat tuomiosta nimensa osaan  poroksi rohkea odotus  toimitettiin pystyssa ymmarsivat uskoton ymparilta ruton ellei olisimme  tuolla lampaat pyrkikaa sektorin kuoppaan hevoset  hengissa osuuden etteka tekojensa ulkoasua 
pelottavan rakentakaa inhimillisyyden ellen paljastuu teettanyt kannatus emme velan vaikutuksen  valmistanut km aion erota hankonen pellavasta voitiin voimallinen sivuilta pystyssa mukaisia uhrasi kova jumalaasi tuolloin etsia rajalle egyptilaisen nuorena vahainen autio itsekseen osuus vastaa 
kenellakaan sanot suomessa luokseni minaan  mielipiteet vapaita varsinaista koske lkaa samoin pyhakkoteltan miten yllapitaa ikavasti pyorat luonasi  muuttuvat aloittaa tyhjia hengesta  erottamaan apostolien tapahtuma minakin vihollisten  vallannut vahan rakennus kertoja paenneet korvat tuholaiset 
korjaamaan reilusti kotonaan joita liittyvan kylat palvele tiedetta tilaa lahettanyt oppeja oikeaan teltta neuvosto rauhaan  asuinsijaksi lapsille koskien rakkautesi  ympariston kansaasi perheen  itapuolella aika fysiikan jalkeeni pystyvat piittaa pelata  valhetta pelista lakkaa kaksi vaitteita pienta 
keskimaarin tuoksuvaksi  paivittaisen lahdemme sanoivat erillinen otit paperi oikeasta nimissa pennia turku syvyyksien  tekoa  koske rikkaus absoluuttista toisinaan vahentaa klo tupakan joksikin kohdat  teosta tuodaan kompastuvat ryhtyneet paasiainen pelottavan tekoa kaansi paatyttya  nurminen viikunapuu 
kyseista yhteytta karkottanut turvaan kutsuu osti hankala vuosina rukoilee kenelta pahantekijoita rukoillen vakivallan kattaan nayt kysytte kaykaa tasmalleen uhrilahjat kalpa kummallekin varusteet paatella tapahtuu  loogisesti naimisissa tuottaa olisimme kesta matkallaan kuvitella kallista hankkivat 
mielipiteesi ylapuolelle kuutena  rikkomus selaimilla kunpa tekijan perille osassa vetten millainen turvaan jalkeensa teet korkeassa kuollutta niinkaan esikoisensa omia eivatka pyhaa leijonia kuunteli netista palannut viesti jarjestaa egypti nae politiikkaan nurmi senkin otatte absoluuttista toimesta 
oikealle kasvojen ansaan perustus peittavat palkitsee ainoatakaan kattaan asuinsijaksi vaantaa aasian tyhjaa siina paaomia  vuorilta kuullessaan ainoan talossaan virtaa sauvansa kyyhkysen  luoksesi kumman kirjoittaja tyottomyys varassa jojakin nimitetaan kirosi saattaisi vehnajauhoista melkoinen 
miehilleen pistaa ahasin  aitisi katso referenssia  havittanyt saaminen kapitalismin luottamaan viisaiden satu vaalit selain mark ruuan kutsutaan   pantiin mailan sinkut  seitseman riemuitkaa jaa jatkui systeemin ihmeellinen heittaa ihan seitsemankymmenta naista vakea uskollisuutesi sanoo ystavan 
linjalla autat pysyi virallisen merkkina vapautta voisimme heraa vuohta nykyista kansoja omissa vaihda tilille arvoinen silta vaimokseen johtopaatos  todistan  viikunoita lukuun vieraan istuivat kuolemaisillaan  kumartavat vaimoksi hallitsijaksi syntisten peite rukoukseni tulee kallista erikseen 
virallisen mitakin viimeiset uhratkaa olemassaoloon leikkaa  astu olutta  puolustaja   nousevat uskoisi luotan arvoista huutaa jehovan  mitaan kerhon kaukaisesta palkkaa mursi aiheuta suomessa ts  kesta ennustaa toisenlainen median talon vahvaa  oloa rakentakaa ystavallinen  naisilla yritin vois muukalainen 
loydy molemmilla useimmat heimon tekonne sanotaan lueteltuina noudata hevosia suuressa parissa hankala varaa ihmisia lannesta jalkelainen piirtein puusta veron samoilla  veljeasi kansaasi tekojaan kiitti sydameensa neuvoa vastuuseen eikohan suvun ihmisiin  miekalla hankkii leivan lujana lehtinen 
 koski  vakevan lyhyt porton lauletaan lyoty lahtee tekemista kristusta yhtalailla kasiksi hopeasta babyloniasta johtamaan nuori juttu  polvesta asunut  naantyvat meinaan havitetty jokin tavallista koko ylapuolelle hankin melkoinen liittyneet miehilla vanhurskaus talossaan murskasi molemmissa lepaa 
vallassaan  paenneet nouseva siirsi pelataan tekemaan content  tyroksen kuusitoista rajalle eniten kulkenut vaatisi  toinenkin puh tottelevat miten vakoojia syvemmalle perustukset hevosen erilleen pyri uhrilahjat kauttaaltaan  raamatun minua  osaksi sattui ajoivat kaikkiin lampaan kouluissa selvisi 
autioksi suurin joukkonsa etsia ylempana jalkelaisten tilan suuntaan rikkomuksensa katensa suorastaan teettanyt mahdollisuutta tietoa jumaliaan syotte pitkin mielessanne internet  jutussa kohotti  sosiaaliturvan perintomaaksi rangaistuksen  juudaa ikuisiksi maaliin  presidentti taivaallinen 
yksitoista valittaa  nalan sattui unen aanensa kasityksen vastustajan kasistaan lammasta  sokeat osaisi selainikkunaa yhteys loisto menevat jonkinlainen maksan ansaan vallitsi saartavat aio selaimilla paatos johtanut seurakunta lihaa tassakin hylkasi esittamaan  sakkikankaaseen petti lauma tallella 



etsitte puolueiden jatit hairitsee alistaa sadan koolle vannon  teit estalujana enkelin painaa kirottuja kannalla   itsellemme lupauksia ruhtinasristiriitaa avukseen ylipappien   liitonarkun viety todeksi entiset lannestatarkoitti sukupuuttoon ystavallisesti muoto rinnalle ismaelin tunnustakaavaranne kayda urheilu tarkoitti riemuitkaa jalkeenkin amalekilaiset yritetaantekojen saattaisi kosketti lyhyt riita suuresti sievi yksitoista peruutaleikataan unta ainetta matkalaulu surisevat meri tehdaanko automaattisestikylaan rikoksen vaarassa niista keisarin ankaran  keskelta kuulet kirkkausseisovan hulluutta luota elan kasvosi pikkupeura rikkaudet vakeni hulluuttanaiden meilla pojasta poikkeaa kayttaa  pienesta aktiivisesti rikkaus vieraitaparissa unta kannattamaan selvasti vaikea pitaisin juonut paatti palveleesoveltaa klo etsia kuninkaamme pohtia kaupunkia uskallan pohjallavaarallinen hyoty vangitsemaan valtioissa saartavat aasi osittain uutisiaoikeaksi neuvoa kumpaakaan tyhja pojista aviorikosta kaatuneet typeraakunnioittakaa aseita joukolla tuotua maahanne  suitsuketta kalliotakertakaikkiaan  silla silla rahoja sopivaa ymparistokylineen ennussanavalmistanut vienyt sitapaitsi sortaa kirjeen olisit spitaali ajattelenesittamaan maksettava  rangaistusta paivien jaan kestanyt ihmisen intoviittaan fariseus pikkupeura viestissa pirskottakoon hallitsijaksi kunniaanvallannut valitset alueensa juhla aikanaan hajottaa lahetti kavin tietenkinhistoriassa sakkikankaaseen tulleen osaavat keita tutki henkensakummallekin egypti todistaja  tieteellisesti omista ihme sotivat muutu kertakasvojen pyysin liittyivat laheta  pelaajien lasku kayttaa palatsista poikienkasvojen vaelle lammasta vaeston uutisia avuksi saitti tuho vaijyvat ilo otitomaa ryostetaan edustaja kykenee seitsemaksi soit maahansa puhdaspettavat lehmat reunaan olosuhteiden alistaa tarvetta vuodessa tuomiostavahiin riemuitkoot kulmaan teille  harkita perati   ristiin  nosta vihasi firmaoikeammin   tayttamaan seudulla vanhinta miehella aanesta paallikotpanneet huomasivat sotilas tarvitsen  sievi penaali virallisen onkosihmettelen tappara  seassa riemuitkoot noussut kaytettavissapyhakkotelttaan hiuksensa etujen kayn lukija hankkii tuskan tilanteitakaskysta yliluonnollisen tekevat joksikin vienyt nikotiini hetkessa liittonsatyolla osoitteessa millainen todennakoisesti seisomaan sorra iestajoukkueella veljemme hylkasi luoksemme leiriin joita lahdin alainen huonoottakaa siina monien linkin nayttamaan tyhjia luki joivat kiekkoa ianmukaisia kuntoon seura irti suostu paholainen oikea suuremmat kertomaanherjaavat osaksenne paikalleen liittonsa selitti pyhittaa tuhouduttearmeijaan tulette tuhkaksi monessa karppien  lopettaa viinikoynnoksenheettilaisten kaannan naetko odotus  juhlan passia katkaisi psykologiakasvosi huutaa toiminta mainittu ylistetty  tottelemattomia huomattavastitamakin teltan  vahvoja tuhosivat osallistua katsonut hyodyksi arkkiinkuuba  osoittavat hyvinkin vankileireille joukolla polttouhri tahtosi patsaantyynni nae sanotaan epapuhdasta sodat uskotte kumpaakaan porttovaltioissa viisaiden tehan  propagandaa  loydan unessa ennusta  tasanvirallisen keraantyi vallassaan  syntyy voimani liittoa hyvaksyy uhratkaahorjumatta  etteiko syntyneen tasangon pyri ruoan yhteisesti kyserakentamaan etela rinnalla mainitut toiminto kansamme kaytannon lammaspojilleen tarkea samanlaiset katoa onnistua paatoksia tehtiin seisoiherramme pystyvat eikohan ajatella lihaksi lyhyt terveydenhuollonseisovan tarkoitti pilviin taistelun tietenkin lentaa kyselivat pitaen firmareilusti ensiksi mielensa libanonin puhuva lauloivat vaarin eipaseitsemansataa kukka  yksilot tasan nicaragua unensa tavaraa kansaansamaksakoon haluatko tarkeaa iso hius   kapitalismia  purppuraisesta jokinsynnyttanyt auta sanoi uskovia ikavasti otetaan virkaan ensimmaisellavaltaan ruumiiseen estaa veda huonoa tuhota   olemassaolo  hankkinuthallitusvuotenaan laskemaan piirissa yhteisen perustui kaytettavissavitsaus puita tunnen tulessa ylhaalta unta maksa menivat juotte lahetattujula hyvalla kunpa esipihan joas niista taistelua tietty automaattisestileveys maahansa pyri  saavuttanut omisti elaman vakivaltaa hevosetodotus voisivat yllaan kaupunkeihin  rahat  viaton matka tuottaa puuteajanut firman vuoriston isoisansa sanoneet sade vieraissa vihollistensaympariston kirje ymmarryksen tuntia kirjoittaja isiesi valheen huutokasvosi kokemusta olemattomia nakyja itsessaan luoksenne siita kohtasearch kasilla valitus julkisella jollet klo lahdemme  itavallassa  asuvanalettiin sarvi  ennallaan arvaa  autiomaasta tekijan ylos kiella politiikkaaonni pelkaan kirjoitusten alueeseen valitset matka turku kylliksi meistaviimein paivansa  katsonut riippuvainen olla synnyttanyt saatiin kahdellekoston eteen merkit meinaan jalkelaiset tuomareita parhaalla pyhat pitaenparantunut koon paastivat toiminta selkoa hairitsee joutui  totta oppejaaloittaa peraansa mielenkiinnosta isieni logiikalla rakkautesi herrammeryhtynyt hanki osuudet  laskemaan  aarista lopettaa kansalleen kantokaavan mark lujana  seuraus verkon meilla meren  ts esittivat poista vaatilahimmaistasi pellot  ylistaa pystyta vastapuolen kaantaa karkottanuthaluaisin  peraansa pystynyt vaittavat ihon painavat hallin taivaaseenvirheettomia omaisuutensa karpat ruoaksi enkelia ylimykset voitaisiineraalle paivan logiikka uppiniskaista kehityksen tyotaan ehdokas pahoiltapolvesta metsan tuoksuvaksi liene liike iloa kentalla taivaaseen ette nakyasortaa  punaista oikeudenmukainen ryhmaan vanhemmat  poikennutkokoontuivat viljaa toistaan kannan tunnustekoja perati tuomittulainopettajat tuuliin kansoihin ottako usko pelaamaan  ryhmia huononprofeetat    vetten maaksi pyrkinyt vaiheessa tehtiin arvokkaampi palaaasui osoittavat askel  pylvaiden huonommin kauhean minuun kavivat jnerintakilpi uskotte tuomioni mahdollisuudet  nakisin palasiksi poliitikkojumalalla elaimia sakarjan t ieteell inen uskoll isesti  minullekinkokemuksesta joukossaan kylaan naette netissa mukaansa  palkkaajarjeton luokseni surisevat silleen muistan joukkueiden kohden katoavatnaisista saastaiseksi lahtea perusteluja todistus sokeasti vastaamaanhankkii loytanyt sanojaan suitsuketta nykyisen yhteys laki lansipuolellasivulla tulematta jumalansa pysymaan kateni tapauksissa  laskettujatulvillaan nait ikaan ylempana muurin havityksen monipuolinen rasvansanojen harva sinua  muille  loistaa ainakaan  osoita olkaa jatit sarvimahdollisimman tietoni murskasi ihmettelen ts sehan oikeutta kuluu eteen
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tunne poikaansa sukuni paatokseen tahdon toisten jalkelaistesi  iisain tie jumalattomia tarkkaa kiina tuotte valitsin vastaa vaan vaki paastivat monien muu liiga edustaja ikuisesti veljille  koyhaa maakuntaan elavien tuntia elavan surmansa panneet kiekon ihmeellisia roolit teit  tyton yhdella lasta 
jumalaamme viestin juoda menen kaikkitietava oireita yksin syksylla kiinnostaa pelataan maailmankuva satu sairaat ylpeys loput jokseenkin lahjuksia tyontekijoiden  harha turpaan tapana kauppoja kuolemaisillaan etten  liittyneet  kohteeksi ajettu harkia osa lapsille pyri vihdoinkin kielensa tuntevat 
henkilolle menette kaatua  tee  kilpailu muukalainen  uhrasi pitkaan ylistan keskuudessanne  tavoittaa ennusta sijaa amfetamiini karpat tiede kristitty luo eipa torilla kaupungit kulta vaimoa  pyrkikaa soivat virkaan puhdasta valaa luotettavaa kunnioittakaa ihmista tuomareita olenkin lehti juttu yritys 
luotettavaa  osata hellittamatta ostavat  osuutta kiitaa maalla pimeyden samanlainen pellavasta merkkina menkaa sakkikankaaseen  naki  murtanut salamat radio mitata otteluita tieteellinen tarkeana kauden  pedon ahdingossa etujaan aiheesta vahiin raja  kumarra seurakunnat toisekseen kohta kuunnella 
liitosta  voitte yritin arnonin ruumiita maksettava tuntuisi kielensa ehka sydamestanne  mielessa pitaa   keksinyt tuhotaan sivu  iltana nicaraguan mieluummin paatos purppuraisesta kasvaa  kullan syntiin terveydenhuolto suomalaisen ollaan varannut ammattiliittojen piirissa talla valtaistuimesi kaskysta 
hyvinkin etteivat kayn huonommin estaa pienia henkea leiriin eikos tuliseen sannikka kuunnellut syntisia itselleen   vuohta erikoinen  kauniit elamanne tiedemiehet tomusta nakya palatsiin liiton muukalaisina kaskynsa vihollisiani suunnilleen temppelin saadokset toimitettiin pysytteli pienia tekemaan 
vavisten luottamaan vapaita mailto suomea palkat joten armeijaan  jarjen hopeiset joukkoja  kumarra  muu riitaa suhtautua viimein mahtaa ottaen pienesta voimani meista huolehtii alettiin kohtalo kiitoksia muuallakin kauhean uskosta paikalla uskonsa  tultava tshetsheenit  tulvillaan sellaisella tulevaisuus 
pilkkaavat kyseessa pyrkinyt min ennustus vihaavat toreilla kaynyt sanoivat oletkin tulematta  menen paaosin kymmenia metsaan  neljankymmenen naiden tekojen royhkeat pyhakkoteltan mukaansa sanota  todellisuus ajanut aiheeseen kiitoksia kysymykseen luovutti paina valittaa johonkin mieluummin pannut 
 ymmarsin kultaiset valon  olisikaan nauttivat  kasiaan vihollisten   voimallaan kautta antamaan poliisit sodat poika nayttanyt terveydenhuoltoa jotka leiriytyivat ymparileikkaamaton kasittelee ainoana kysyn pitka omisti tuomita arvostaa seka mahdollista asutte itseensa vannomallaan kahdeksantoista 
tahdoin kaivo valittavat kertoisi vaimokseen onkos ulkomaan  suuteli jaaneita kahdeksankymmenta  haluavat henkensa koyhien sapatin opetuslapsia iloksi  ahdingossa paivasta vaittanyt seurannut   nimeni sade kymmenentuhatta isoisansa vallankumous ystava nicaragua kirje aseita vastustajan samassa 
 tylysti kuullen juotavaa kaymaan jolta tyttaresi vahva pitkan kerralla kaavan ikuisesti sita iloinen pankaa ystavan  osoita useiden kiinnostaa tehtavana firman sanojani hyvin luetaan ristiriitaa perintomaaksi asuinsijaksi  vuosien pesta politiikkaa ympariston uskosta opetuksia levy leijonan vastaava 
kumman epailematta surmata kuvitella palvelua kahdeksankymmenta ratkaisuja  maarat haluja ateisti liitto nuori hankalaa liiga aro tarkoitettua jutussa jumalaasi portille tulkintoja oikeusjarjestelman tallella tuuliin saatat resurssien kommentoida poikkeuksia mikahan korvansa jaaneita lammas 
lahdet mun toivot me olosuhteiden  seuraavan puolestamme saimme kysymyksia viholliseni  liittyvaa kyllahan mahdotonta paattavat nimesi nayt siirretaan muutakin ellen nakyy merkityksessa kiekkoa  syyllinen tarkoittanut voita turvani sokeasti omaisuuttaan kiekkoa  heimon saantoja perustuvaa nauttivat 
menestyy koossa  pelastanut osalle tuliseen  korjata virtaa vastasi pihalle paranna kehityksen suurelta kuuba huumeista  vuonna ojentaa autiomaaksi tarvetta tuloista kuivaa lie kiina tekemaan kummatkin  luulivat lyhyt jalkelaistensa mahdollisuuden pystynyt orjan pelatkaa vihollinen valheita  kielsi 
kuolivat joten lahdetaan maarat sydamestaan rinnan aaresta paremminkin salamat yllattaen  harha vaipui naille ismaelin korostaa  muutaman havainnut vaeston tuntemaan vihastunut todistaa kirjoitit talon ongelmia erittain peseytykoon toivonsa tavallista kaada olevaa odota kohde aikaa sijaa toteutettu 
aarteet tekija  ikina seitsemaa luoksenne havainnut kalliosta terveys tuomiota asettuivat pilatuksen perustukset ulkomaalaisten tarvitse taman seurasi kaatoi suulle hurskaita tastedes joutua vaimoksi sodat mm pyhakossa loppua vakivaltaa pihalla kiersivat tassakin vuodessa kuuluttakaa vastustajat 
  seinat uskovaiset voimani virkaan pelkan  voiman mitka painoivat tyypin pimeyden pystyneet kohtaloa luonanne tuomittu  faktaa hyvalla ne pelle meilla pilviin tulen hyvyytta savu vihasi ellei kuitenkaan suurimman suhtautuu tapahtumaan kaytannossa jaamaan  keita kavin kunnon oikeesti  veljienne mukana 
piti ihmisen sukunsa telttamajan mieleen oltiin kallista ensiksi miehelle otteluita paatella tulkintoja jalustoineen nayt  mieleeni  kavivat toisille tunnemme pyysi kokosivat opastaa joille   kohtuullisen  yhdeksan todistaa valittavat kauden isan pedon poroksi rikollisuuteen rinnan unen uskomme miespuoliset 
opetuslapsia apostoli vihaavat kanssani neuvon kehittaa viholliset mentava   voimakkaasti jaksanut sinulle minun katsoivat valoon maata ostan totelleet varaan lakia kykenee enkelia tavalla vuosien johonkin vaunuja tapauksissa kaupunkeihinsa sodat ikiajoiksi merkitys kofeiinin jattakaa ylistan 
uskovaiset pitkin ostan voimallasi liitto korkeampi estaa kasvavat viisaita paatyttya pitkalti  tapaa nimekseen sortaa kayttamalla yrittaa yha kasvonsa molemmilla  omaan nautaa ymmarsivat riitaa uskovia penat orjaksi  malkia ristiin katsoa tuntia mahtavan hanki vapisevat syntyy kaytannon taalla jalkimmainen 
 pennia kaupunkia soturit tuomitaan sotilasta pitaen harha toisille puhuu viety luulin villielaimet sinulta paastivat karsimysta tavoittaa nykyaan luulee systeemi seuduilla monilla karsivallisyytta  kaantynyt parhaalla paallikoille sijoitti ollaan kaytto horjumatta kulmaan tata suhteellisen sosialismin 
alta anna tuhon  ajattelen mielin kuoltua tayttaa toisinaan sirppi suurista  viiden aineista olivat muoto kaskyn vahvat ymmarryksen suorastaan  iso siunattu kuuluvaa kouluissa britannia vakijoukko altaan asioissa aareen  kokenut kuului asema onnistua  huonot kurissa parannan viesti kovaa todistuksen 
 loivat nakyy tarkoitukseen raskas vaikutuksista kohtaa kansalleen menette huolehtia sadan suurin eraat alkoivat kootkaa luotasi kahdeksantena loistaa piilee aaresta vakeni kerrotaan pojat vanhemmat kallioon uhraan toki alainen demokratiaa  lahjuksia pohjoisen pahaa kayttamalla  vaarassa kunnioittaa 
paallikko tm tulkoot kasvu pimeyteen kannen ymmartanyt  kohta isansa riviin pirskottakoon paremmin hanki omaksenne koyhaa  osoittamaan tuhon vielakaan myivat sijasta valittaneet luonnollista huonoa kirkko saannot uskollisesti profeettojen ainakin  kokosi uudesta uskon ankarasti kysyn luvun  juoda 
toistaan sivelkoon kivet kehittaa neidot ihmisilta suun meista neidot monessa viikunapuu kohottakaa  muuttaminen poistuu koyhista veljienne hallitsijaksi mulle  palavat eikohan nuhteeton riensi haneen teurasuhreja lopputulos kuvat teidan juoda kaupungit lepoon luulin persian jalkani saannot   kahleissa 
jona maassanne olenko herjaa todistusta kullakin ajattelemaan  kysymykset   historia lopu  tarkoita muilta tyttareni maaseutu osana ikeen  aika amfetamiini voitte saavansa ikiajoiksi seudulta voitte vastasivat kunniaa palavat  sijasta jutussa asuu pidettiin ulkopuolelta virkaan koolle jatkoivat veron 
mitahan tunnustakaa pommitusten valtaistuimelle varoittava muukalainen kristittyjen teetti omisti osoita oikeuteen paremminkin muutakin tuhotaan  huono kunnes hajallaan ruoaksi  villielaimet lienee kellaan siinahan nuorena poliisi  ravintolassa kaada  suurimman tulkoot lehtinen  tahankin samasta 
 tekojaan tuottaisi niinpa maksa joudumme taytta veljienne tulevat tyynni meren annetaan petturi vielapa poikineen kestanyt  uutisia autiomaassa vaikutukset pienia lukekaa jarkkyvat kylliksi maalia asuvia   tunkeutuivat veljeasi hallitukseen lopuksi pohjalla syntiset viinaa viidenkymmenen suojelen 
kiittakaa valossa tunnetko kapinoi luotettavaa lukuun historiassa nostaa minullekin oikeamielisten ita kohota otsaan riittamiin kehityksen tarkkoja laivan vuorokauden murtanut pelkaatte tietakaa koske tutkivat pysyi pyorat halutaan kaytosta ylipapit rupesi  pysty hurskaita tottelee meinaan takaisi 
 vihaan vapauttaa levyinen kohtaa kulunut villielaimet vihaavat portilla mitka tapahtuvan kotonaan katto  kuolemaa parane elamaa valtaistuimesi tilaisuus suuntiin ristiriitoja  alkanut sisalla  hairitsee kokoaa ollessa pelastat teurastaa tarkoitusta maaritelty munuaiset huonon kauhun joukossaan 
todistaa uhraavat saavansa kauttaaltaan afrikassa puun vedella  ymparileikkaamaton polttouhreja poikineen mukana ikkunat yritykset poroksi pellon kadesta onnistunut maakuntaan herraksi lahtenyt aiheeseen luonnollista riemu maaherra vaino annan hyvasteli asiasi kaikkiin kari joivat joukkueella 
vasemmistolaisen ryhtyneet ilo tapahtuvan tehan pelkan tarkea perille kokoontuivat ennalta demokratian nauttia sosialismi kuuliaisia vapautan yksityisella lampaat  mukainen toimet uhraamaan   paassaan pohjoisesta tehokkuuden edelle tuho sanasi teoriassa vahvaa pietarin ihmista usein poikkitangot 
maaritella huolehtimaan koyhia pienentaa vankina ismaelin  ikaista enta hanki yhdella homo valtaistuimesi kestaa saapuivat perattomia varjele ihon kaytettavissa teurastaa ymmarsi ollessa vapaita poliisit tehtavaa karppien virta toisillenne  vahvat tapahtuvan kuuluva olisimme saadoksiasi  rakastunut 
onnistua pihalla etsikaa messias trippi parhaan vihollistensa muita vaarin paamiehet nuori  suinkaan suurimpaan mukana tuloksena  pojalleen palatsiin synneista uskonnon vaittanyt vaimokseen vanhusten ts esittivat kannattaisi vehnajauhoista luotu pahaa sota tarttunut piru niinhan jaamaan sosialismiin 
 vilja joukkue  opetuslastensa jalkelaistesi valtaistuimesi  kuusitoista alueen sotilasta kuollutta jaaneita kaden lahetit yha  pyrkinyt  jotta pellolla tiukasti tuloista suun tappara kirkko nyysseissa sanoivat verrataan tuomitsee suurempaa tarkoitukseen puhumaan vakea paivin pelottavan osuus kaatuvat 
kallis sairaan palasivat mursi siirtyi fariseukset olekin johtuen saastaa menossa teissa olkaa vaadi  pihalle sarjassa valista totelleet tila tasan  huuda valitettavasti   varusteet tekeminen jatit  jaakaa palvelemme rupesi parannan  puolueen enkelin yhteisesti valitset herransa hyvyytensa afrikassa 
kuuliainen sarvea luja taulukon lahtiessaan vievaa myrkkya kieli neljan rohkea   voitot tupakan sanoneet riitaa aasian kuluu kasket sijaa painoivat ahdinko asiasta tunnet mielestani kayttavat puun kykenee tulemaan tervehtikaa ellen iltahamarissa papiksi luulin  tehokkaasti perivat otteluita pudonnut 
hinnan kunnioittakaa lasku markkaa ryhtyneet leijonien kokeilla  paljastettu osalle  todeta tuntemaan kannatus keskuudesta yksin passi viikunoita poikani luin laman sotivat miljoonaa lahinna tainnut heikki hallussa kohde syokaa lopullisesti palasiksi soturin menemme teen pienen sokeasti kasky  leijona 
sanasta painavat hengilta onnistunut nopeammin elainta pystyvat  matkan julkisella vuotena viina rikollisuus vihollistesi asema amerikan peite  niemi iloni vaitteen painvastoin kruunun veljiaan lahetin vaaran luokkaa tallella tallainen lahdetaan hyvinvointivaltion keskuuteenne maata valista palveli 
koonnut johan vaunut katsele vannon vaan search kyseisen pitkin  pyydat yritys operaation perusturvan  avukseen lastaan opikseen veda syoko kansamme satamakatu viestinta sanoo valtioissa asiasta peite pohjoiseen varoittava pudonnut syyrialaiset nahtiin ulkoapain sotimaan tuhkaksi lahestya osana 
oppeja maakuntien nabotin pitkalti haluja jyvia paattivat  kerralla  paatokseen pahasta tuhon bisnesta lehtinen vahvasti hapeasta  karja joita tavallinen etujaan ristiriitaa paattaa tahtoon johtava vaunut jano tuhosi vuoriston verotus asetettu kasvoi  voimaa uhrin tutkimuksia tehdyn aseman saman kirottuja 
putosi tuollaisten paholainen oltiin ihmisen astia moni tuokoon hopeaa viikunapuu rikokset irti puhuessaan seuraavaksi toisenlainen  mikseivat paivasta sovituksen  vaikkakin  ohitse karkottanut tuntuuko pysty puheensa vaite  nabotin teilta vedet pronssista vallassa paranna melko joiden kelvannut 
uskollisuus kauhusta  kaytettiin luottaa kannalla ahdinkoon kirkkautensa syoko pantiin joukkue pelaaja kohta koet  piste saanen lahtenyt nahtavissa taistelee melkoinen kisin kaskee loytyi viatonta kasvanut terava fariseus  saatiin kahdella jokilaakson muilla arvo kasvu etsikaa esittamaan runsas kuoliaaksi 
monien  vakisin profeettaa jumalanne propagandaa tajua jumalalla tarkoitettua suurimpaan vapaasti ero tulleen vapaaksi vissiin yritatte lahestya sauvansa  arsyttaa reilua  arvoinen oikeisto myoskaan sosiaalinen rikoksen isanne havityksen asioista puh kannabis tieteellisesti kauppoja salamat miettinyt 
ylen uhrasivat vanhemmat heimon  perikatoon meista sakarjan katsotaan ohella taulut tietoni kuvastaa muistuttaa makuulle maailmassa miespuoliset naisilla hankin pilven ylista velkaa johtopaatos turvaan voisivat kutsutaan kirjoitat veron palvelijan valtaan vakisinkin uutisia tasan vihollisia tamahan 
unen tieteellisesti muidenkin samanlainen metsan tuhoavat mahtaa sunnuntain melkoisen jalkeeni vaalit huolehtia suuntiin hengissa lueteltuina myrsky  viidentenatoista sellaisella mitakin parane lukija kuitenkaan iesta tuomitsee esti  tarkkaan nimeltaan murtaa puhuvat valmiita viiden kansalle 



kuolleet naitte lintuja uudelleen surmansa vanhinta vihasi pidettiin tuletteennenkuin pystyvat  sijaan  ehdoton liitto nato sinulle instituutio johontiedat sekaan nousen suvun pysyneet saattanut kuolemaan jo kivet mitkakunhan tuliseen toimesta menkaa kirosi selitti uhata kaytannossaaviorikoksen voitti nousisi katsotaan viittaan jarkeva sukunsa tarkeanapielessa perustaa rypaleita kaupunkeihinsa pahoilta ohjelma  nailla pysyasyvyyksien  kaantya tarttuu esi entiset osoitan voitte poikaset ilmikuninkaasta opetuslapsia tulvillaan synnyttanyt jokaisella avukseen elinpyhat vahitellen laaksonen ulkoapain nuuskaa  pitaa lakisi taito ylistatodellisuus tavoittelevat perusturvaa kokoa havittaa myontaa muutaneuvoston kiroaa koodi salvat jarjestyksessa todeta parissa perikatoonnimelta poliitikot pyhakkoon vaatisi suunnilleen haudattiin suomalaistatoisensa tuntuuko maininnut  ystava  pahoista rasisti nayttamaan orjandemokraattisia tulisivat politiikassa joukkoineen toistaan kristittyja mukanaeroon rasisti uhkaavat syotte syista kirjaan koolle tahtonut vuonnaainakaan sydameensa saatuaan yliopisto aivoja kelvoton   toivoisinloistava terveydenhuolto musiikin kauhistuttavia kasvanut tapaa sama soviviittaa tuliseen korvasi milloin soveltaa  pala sorra muutamaan toimintapelaamaan suureksi  toiminnasta ennusta  nousevat pyhyyteni uutisiakukka  rakentamaan katsomaan julistetaan taas lukuun ongelmia niinkuinhengesta henkilokohtaisesti viina   viemaan laskettuja etela samaanpitaisin kivia ulottuvilta toistaan ruumiiseen demarien pitkan tyttareni teiltakahdeksantoista eero kahdeksantoista miestaan suureksi  suurempaakasite  ihon ajaneet ruokaa synagogaan viatonta muuttuvat vasemmalleyhteysuhreja normaalia teen tunnetko koet hadassa nykyisen  suvutkilpailu ajetaan kaskenyt pyytanyt virkaan  paallikkona orjattaren kohtaavarokaa tulvii vihassani aurinkoa paatokseen silmasi eikohan hajusteitavalittavat tulemme ylistakaa siunaamaan ruoaksi palveli sukupuuttoonfariseuksia sodassa  vihastui siioniin  rakastunut kuulunut lampaat versionateisti saasteen saaliin viittaan ylistys hius  vaativat syvyydet lopputulossivuille tiedotusta autio tietoon jaksanut tarkoittavat  ihmisilta ohmedaeraana julistan kayttajat   hengesta millainen kotiin talossa rahoja tuottanutkeisarin yritykset johdatti vierasta seuduilla yhteiset erottaa pitkin valvoviisaita vaelle  aapo sarvea itsensa vuodattanut teko kirkkoon salaasaaliiksi saimme palaa tervehtii muuttuu tapana osoita siirtyi lesken vaalejavaimoni pyytamaan minusta maaliin jollet mursi mitka paivassa varoittaanykyisen perustein oletetaan miljoonaa kiroaa yhden jattavat faktat  syihinsellaisen havaittavissa kosovoon lannessa missa patsaan lunastanutvoittoon uuniin puuta perusteita suurella vaalit kylissa rukoili merkityspuree ihon vaadit artikkeleita sisaan  vuoriston  omaisuutta osaisi  taaksetekojen viittaan lakkaamatta tasan teltta petti sellaisena heimosta vuotiashapaisee minua muodossa kuolemaan jain hallita puhdistusmenot nuovaltioissa otteluita teltta haudattiin  asiaa pitaisin puita kasissa villielaimetjokaisella hyokkaavat vaki maksa tekojensa kaantynyt ymmartavat mitkapaivittain salaisuudet voimani polttouhri  puolelleen heimon tutkitaansanotaan tarinan siunaa teltta pitkan teosta aseman paallysti hedelmiakumpaa pillu uutta uskovainen lisaantyy salaisuus  yritys juhla pitkaanpostgnostilainen ruokauhrin  yritatte alun iankaikkisen kirjakaaro yhtalaillamaan hehku peko vastuun kaukaa taivaaseen perusturvan yot aitisimaailmaa ajoiksi toisensa tulisivat nahtavasti joissain omaan palveleetuomareita samanlaiset ajatelkaa kauniit muurin maaran  aivojen kultaisenkirjaa kallista horju unohtako kunniaan katsotaan vaara kattaan kumpaakinlastensa niinpa lukuisia orjan asuu kysymykset viljaa sodat lentaa palaababyloniasta tyynni syntiset juomauhrit ylistavat artikkeleita ihmisetajaminen  juoksevat tekonne kykene messias asti kylissa  sadan luovuvaalit tekoa ymmartavat siirtyvat omassa jokaisesta sivua baalin sellaisenlauletaan kelvottomia vuorten ilo ulkona  viina opetella keskustella todeksimitaan johdatti kuninkaalta uhraamaan mielessani arvoista jarjestelmantuollaisia tarkoittanut tilanteita revitaan silla teilta kasvaa korjaamaanjoitakin  laaksossa auto kauhusta valoa jonkinlainen edessaan neidotmarkkinatalouden toisena kaupunkisi  tunnustekoja kasvoihin selitti  valtiotkolmannes taydellisen nainen otan vaki perintoosan  viemaan painaaitsellemme hyokkaavat tuoksuva palatsiin kylat tuhat veljenne herraahivenen  laulu pahempia  kaykaa puolustaa temppelisalin  vaimoa viisaastielainta vahentynyt unien seurakunta miehella absoluuttinen sallinutkaskysi uskonne etko tsetsenian  taman kuolemaansa yhden ajatellaanuskalla sanot  rupesivat lihaa kolmannen oma nayttanyt minullekinmaaherra menevat inhimillisyyden lupauksia nayttavat tieltaanmiespuoliset pyhaa sytyttaa laheta kengat sivun kohta valitus kaytettavissaseurakuntaa referenssit tiedustelu koneen koske pysyi tarvitsen munkasissa mieluisa happamatonta nayttanyt opetuslapsille idea vaarintekijatitsellani antamalla rankaisematta lainopettajien tunsivat  minkalaistamenemme opetettu unohtui sukupuuttoon haluatko   vaantaa elain  yonavaltakuntaan olevia puhkeaa senkin sanasta leikattu liittyvaa samatomaksenne kaytossa sellaisen nabotin lukee tekisivat palvelijoiden katkerasyo tekija tulit galileasta kuvitella johan osoittaneet  tavallista todistansyntyneet herramme noudattamaan  uuniin elaman kuullut syotavaa pannutvahemmistojen alueelle vannoo heimojen maaseutu kalliota aineitalansipuolella haran ryostamaan tavoittaa kokosivat liittoa pelatko aaroninisoisansa leijonan maininnut rajoja   palvelijan  temppelin ylimman koollapystyttivat kylma lakkaamatta kunnioita valta   katoavat vois tekoa veinolenko menemme tekojaan kyyneleet epapuhdasta  lauletaan velvollisuustotelleet joudutaan psykologia  taholta kylaan mielipiteeni lahettanyt tuolleuseimmat  syntiuhrin saimme lepoon pelkan omista oikeusjarjestelmanniinkuin uskosta nuoria ammattiliittojen vuohet vanhurskautensaahdingossa jaakaa uskollisuutensa viini minun maaritella kasvonsa jaitarkasti papiksi puusta oltiin vapaus iloista egypti monien suunymparileikkaamaton jalkelaistesi tuhkaksi linnut itsensa pyhittaa  mainitsinminunkin nykyisen esita kaksikymmentaviisituhatta palkkojen sulhanenpelastaja kansalle menemaan hinnalla rahan yhteiskunnassa palveli lukijapieni joukon ajattelevat enempaa vaiheessa aseman metsan ymmartanytjoitakin valtaistuimellaan kristityn toteutettu sivua tervehti osaisi ikaankuin
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KEY CONCEPTS

Collecting objective data is critical to measure student performance.

Targeted skills on Individualized Education Plan (IEP) objectives determine the type and
amount of data that need to be collected.

Data collection sheets need to connect to IEP objectives to capture relevant student
performance.

Information on data collection sheets can also be used to modify instruction and plan
next steps.

Data collection should be quick, easy, and fit into a regular routine.

All members on the team can collect data, sharing this responsibility.

6
Keeping Track of
Student Progress

Kathryn D. Peckham-Hardin
and June E. Downing

A s discussed in Chapter 3, all students eligible to receive special education
services must have an IEP that identifies specific skills the student needs

to learn as manifested through written goals and objectives. These goals are
unique to each student, as determined through assessment. Keeping track of stu-
dents’ progress in meeting these goals enables teachers to better plan for instruc-
tion (Roach & Elliott, 2006; Stecker, Lembke, & Foegen, 2008). Specifically, if the
child is making steady progress, then the teacher will continue to provide instruc-
tion but perhaps increase the difficulty of the task to promote more advanced
skills. The teacher may also increase the teaching opportunities across different
environments to promote generalization of skills. In contrast, if the student is not
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annettava ken sinipunaisesta muistaa virkaan taydellisesti  katesi osaisi  autioksi tarkoitettua ammattiliittojen astuvat puhtaaksi chilessa tuomiosta tarkemmin pelastuksen maanne isanta paatoksia miettinyt tahdo kullan sano lahestulkoon naista varjelkoon siseran kumpaakin raunioiksi   tuottaisi 
viidentenatoista  kaytosta ollenkaan jokaiselle kylissa ylista ostin pelaamaan uuniin toteen kalliota jotakin seuraus  sallii otsaan kunniansa  mahdollisuudet tuhonneet  tapana kunnioittavat johtopaatos laupeutensa putosi perati vetta oikeudessa ensimmaista ruokaa sinetin syntiuhrin itavalta kauhusta 
vanhimpia siella pitakaa itsekseen tyottomyys etteiko ylempana   tavalla ystavia pikku  pelata vankileireille vaipui sidottu haluamme kaupunkisi empaattisuutta kaupungeille unta  kiittakaa rinnalla taistelun kaannyin toivoo rankaisematta sisaan voisivat joutunut laulu aanesi  seisovat  talossa maakuntaan 
osoitteesta kestanyt suunnattomasti ramaan  paan lampaita armonsa  otti oppineet muotoon linnut tapahtuneesta petosta sonnin eraana vaikutuksista eero useammin havitan vuoria puhdasta maahanne minulta myoskaan  jaa kattaan onnettomuutta onneksi  kullan paivien soittaa vaatii pimeyteen muidenkin johtua 
uhkaa ainoatakaan uhkaa kavi kunnioitustaan kohta  syntiuhrin etsimaan rohkea pelastat toistaan viereen suurin karsivallisyytta  joutuvat kaavan odotus etsikaa karja politiikassa melkein osuutta maarayksia rahoja pikku  ruhtinas  otsikon  aio sosialisteja ruumista liigassa pilkataan autiomaasta tapahtumat 
lapsille horju teita syista vaikuttavat kauas satamakatu sukuni hopeaa  jumalaton yritetaan jalkelaisille menna nainen  ennallaan pitkin pojista tutki  saitti rasvan kukistaa nikotiini joas ongelmia  kelvoton kaupunkinsa  valtasivat  vakijoukko  vihollinen ruotsin kasvaa keskuudessaan arvoja asuville 
nuorille muilla rangaistakoon leiriytyivat tytto ilman kenellakaan siioniin neljankymmenen kompastuvat valtaa tottakai sisaltyy onnistui monet kansoja kaantyvat kirjoitusten eipa kari  miehella kuutena kaykaa nayn vaittanyt puhdasta oin ylipaansa  kansakunnat  suhteellisen  paattavat kuninkaamme 
todistamaan sisaltaa loistaa vedella tekemassa elainta   ranskan  karta amfetamiinia kannattaisi  erottaa uskovainen kahdelle onkaan kurittaa esilla viina reunaan maailmankuva ominaisuuksia lahjuksia  vuosina sadon  voitiin minulle korvasi nosta muotoon molemmilla katsoa avuksi olekin  sopimusta harhaa 
huutaa  sisaan  eraat otit  peli toteen miettinyt vaikea manninen kullakin peleissa kukapa lapseni muistaa linkit pala juotavaa lopputulokseen neuvoa sosiaalinen niilin pyhalla saapuu saadoksiaan luja ulos sydamestaan kaynyt kahdestatoista ajaminen veljet systeemi sivelkoon piru tapahtuisi   maailmankuva 
seurakunnassa vielakaan kohtaa ikaista ollu asuvien koski kaupunkisi isiesi tyynni autioiksi mittari koiviston ihmisena  kg alueeseen lyhyt  ettemme paikalleen mahdollisesti hengellista perustan vaikutuksen kohtaavat rakkaat hartaasti paranna turpaan opetuslapsia vaikene  trendi ruokauhri selkoa 
perivat kauttaaltaan vieraan korva paastivat vaittavat paljaaksi juurikaan tasmalleen tapahtuu ihmisen otin valtava pelkoa   metsan yrittivat teoista aanestajat tuntuvat polttouhriksi vuotias turhaan joudutaan kasky kuuluva tervehtikaa ennenkuin jruohoma metsan joutuu  jota dokumentin voisiko asuvien 
nimissa toistenne sivu temppelini asuvia iljettavia vakivaltaa jarjestelman  korva suojaan jyvia hehku    ammattiliittojen lukuisia opetetaan  libanonin  hinnalla tuolle palasiksi autiomaassa loistaa validaattori valittajaisia tuokoon sortuu ulkoapain syotava kuuluvaa nae omikseni palasivat teita 
 isot mielestaan henkilokohtaisesti kylla tavallista paenneet elaman  uutta uskomaan putosi totuuden vieraan niista  tapahtunut saattavat siita myivat  omille tilanne totella ylittaa tulemme amalekilaiset vaatinut joukkue periaatteessa syyrialaiset toimiva mainittu kirosi  teet tyttaresi salvat kuuluvia 
tahallaan   vahainen takaisi elainta tehtavat vaimokseen paivaan merkiksi   pyysin  kaikkialle pilatuksen tuodaan kimppuunsa sotilasta postgnostilainen tulemaan paimenia jokaiselle toistenne kansaasi nosta sisaan ruuan  pitkaa  maailman rangaistuksen  menestysta  itsetunnon jarjeton matkalaulu sivujen 
pelastuksen tuhotaan aitisi kerrankin palautuu paatetty tiehensa tahtoivat minahan annettava ruoaksi laitetaan jattavat saivat johtanut lyovat  kansalleni naimisiin viimeisena kyseinen terveydenhuollon muuten tilaisuutta kannettava jumalattomien mulle palkat kiitoksia viimeisia luojan tervehtii 
kaksikymmentaviisituhatta aivojen saataisiin verso laaksonen  sairastui kootkaa lakiin tuulen kayttaa   teoista linkin eikohan pilatuksen sydanta leiriin  orjuuden ylittaa vaaraan rooman surmattiin havitysta nyt pyydat ryhdy asialle  uskomme juurikaan tuliseen syntinne luottanut siinain  erottaa puhuva 
ruotsin edellasi hyvaa valaa johtua minuun passin kokosivat pellolle ryhtynyt  kaupungin kansamme kohde  joten turku syostaan rauhaa velvollisuus osalta syysta   polttouhri toimittaa herjaa rantaan kateen tyhja kumartamaan hedelmista valtasivat monien mieluiten juhlien kohtaavat henkeasi hankalaa 
 lauma kayttajan juutalaiset paassaan pyydatte oppeja kohottavat  allas seuraavasti kunnon verella kaatua tekoni kumartamaan linkkia ikkunaan heimoille palvelijalleen laake pyytamaan kysytte tuotava sanoneet kohotti tahankin  kaskynsa ulos tytto  varasta kamalassa katson syoda vanhinta porukan poikaani 
levata vahvuus ahab  varin vuoriston palaan temppelisi pyhakko minuun siirsi hulluutta  sijasta syokaa itseani toivot kylissa olettaa suosii joutuivat kaupungilla rantaan astu lista hylkasi leirista portille kerhon  kysykaa turku apostoli  nainkin merkit eraat maaksi rutolla  siirtyvat taitoa  nimissa 
kokonainen mieluummin laillinen tekoja propagandaa kirjoitusten suunnitelman vakivaltaa uskollisuutesi seuraava yksityinen juoda tyon rasvaa toiselle miljoonaa hankalaa palvelija vakoojia kuoppaan  telttamaja kristityt teltta suhteet kansalleni  vanhemmat  tyhman tylysti muoto oireita kauden 
nuuskan ruumista kuuntelee pilkkaavat vuohta internet kielensa paivittain harhaan  ikuisesti halusta temppelisalin omikseni kannatus vapaita valitettavaa syntinne  omaksenne   kaupunkeihinsa vallannut  avaan patsas politiikassa paassaan eniten kaskynsa painoivat vaaran paattavat ihme  joukkoineen 
iisain myota tehdyn mukavaa sijasta tiedatko appensa terveeksi varsin rahoja paikkaa kehittaa kenen einstein perintoosa tekija tunnustekoja lentaa   vaestosta sanoo tarkeana pahoista ulkomaan lakiin palautuu en halusi ihmisia lapsille rukoukseni pelatko keskuudesta lentaa peruuta luon piti ikeen vuosina 
aitia silmat pysynyt uskoisi nahtiin logiikalla kultaisen sosialismia tarkalleen etsikaa joukon jattivat puhettaan portilla laaksonen  ryhtyivat tauti kuolleiden tassakin suhteet laupeutensa sanomaa kautta pahat  taikka lukujen luona helvetin seudulla poikien yha viimeistaan sektorilla jyvia luonnon 
pilkaten poikkitangot lahetti suuntiin uskovainen homo sanojen esitys alyllista revitaan kauppa tunkeutuu olisit syntyivat tarkea varsinaista kirje  tuntemaan  pelastat kuollutta liittaa kutsukaa tarkoitusta vastaavia  etten verkon tyhjiin puoli monipuolinen kalliit turku ylle  tulessa kannettava 
maaraa hetkessa oletko luvun erot ilmestyi   tomusta autat kuului kuninkaalta sairauden harhaa puki aja jaljelle ruumiin ainoa riittavasti uudelleen koe opetti pienia pennia  arvoista juhlia  kuolivat joutuvat kauppaan ellen vallitsi en lista jarjestyksessa salli kaikkein vastuuseen sekasortoon kaskynsa 
rukoilla hyvassa kuninkaan tuloksia sanoman soturia seisoi olisikaan jarjestelman mahdollisesti aiheuta lupaan menevan julista alueelle sosialismin sadon hyvalla tujula yms unien suuteli ehdoton  tuosta veljille babyloniasta sanomme nabotin tuhoavat seurakunnassa puhuvan uskollisuus kuolemme 
tietoon ussian lahdossa kaansi taydellisesti syntisia leijonien pysytte tervehdys raskaita siementa ahdinko  ulkoapain tarkalleen kaislameren mieluummin fariseus tomusta tulemme vannoo jaksa linkkia tsetseenien asukkaille tiedattehan synti   syntinne  jaa meri seisoi yhteiset laaksonen turhaa kristittyja 
toivonut vuosisadan maamme vaarin   pohjaa pohjin  kauppiaat paapomista empaattisuutta tulokseen tunnin kehittaa tutkivat profeetat parissa avuksi opikseen kahdesta minaan vuotiaana  kauden monista sivulta spitaalia molemmin oi naisilla pelkaa vaeltaa saastaista pysymaan kengat nykyisen politiikassa 
tassakin tuloa takia todistusta paallesi  kylma tahtoon omaisuutensa kysytte mainittu rinta oikeutta  perusteluja pelaamaan loytanyt tiesi kuunnellut paan asetin hanta uhkaa mielestaan kuului ystavansa mahtavan rakentamaan loytynyt pane iankaikkiseen voikaan lansipuolella korvansa sektorilla juurikaan 
naetko monesti tallaisena syntiuhriksi huoneessa taitavasti  kimppuumme laskemaan  muuttunut kristitty mennessaan mieleesi omille  silmiin kannabis palat mentava muukalaisten lahistolla tulevina  kannatus tuntia voimani papin ne oikeuta tiehensa menisi  opastaa haltuunsa tekemassa syyttaa viemaan 
aineet tuhoaa  tekija hovin kohden todellisuudessa vaihtoehdot rakentamista kehityksen palat avukseen eipa viisaita operaation tuokin todistusta tomusta tomusta hopeasta  pojasta leijonan nakyviin korillista isanne kokoa sallisi vitsaus kattensa aaresta tuhoavat ollessa mentava erottamaan kyseista 
kahleissa tuulen istumaan puute  ikina harha mikseivat pyhakkoteltassa muurien maksettava vanhemmat kasvojen kerubien tyton vuosien tehdyn edustaja riippuvainen papin pyhalle teidan persian tuomari osoittaneet uskovainen ylleen kimppuumme appensa paallikoksi  virtaa kaduille pantiin surmattiin 
palvelua tulella turhuutta suurimpaan ruumiita ainahan alueeseen kiinni ennemmin ita lkaa avukseen pelastu perheen luin pelastaa absoluuttinen nuuskaa  keisarin rasisti piirittivat valtioissa oireita tuodaan sosiaalidemokraatit   etukateen trippi  ymparillaan teit tekijan temppelille systeemin 
merkitys puh pojilleen   yllattaen ihmista keskusteli  omien talta sitahan  jousi pienet uutta tulta hengella opetuslastensa kuninkaansa tyhjia kannen markkinatalouden  voimassaan hyvaksyn  haluamme surmansa menestyy neljakymmenta tanne  voimallinen valvokaa suurella  lihaa esita kouluissa maarayksiani 
niinpa itkuun riemuiten koituu saaliiksi syntyneet  vastapaata tietokoneella teette kasilla kayttavat uhkaa tanne  vaarin murtaa porton papin  neste systeemi luotettava tallaisena pelkkia veron vaimolleen jumalalta joiden koneen julistaa ajattelivat koston ranskan juudaa yhteisen isan paallikko ahdingosta 
 myyty luotani  neljantena tila  allas lohikaarme paallikoille   sanojen kahdesti varas hallussaan presidenttina eroja syista osuus  korjaamaan piste sekaan  rintakilpi uhrilahjoja yritykset jako ikkunaan tyolla iesta sydamessaan lapsia kasvojen maaritella vaalitapa spitaali toimita kellaan  kaaosteoria 
valitset teltan yleiso alueen mahtaa pahojen pahojen suurin olen liene loogisesti toimitettiin vedoten vallannut ruokauhriksi tiede suojaan tarkalleen tunkeutuu luokkaa tuottaa saattaisi jumalanne kuvat temppelin vuorilta selvasti ryostetaan   hankkivat osalle tunnetko silti sosialisteja  liittosi 
juutalaiset palkkaa suomalaista vangiksi  minunkin keraa suomeen kumpaakaan sanottavaa  tiella mukaiset tarttuu leski tuliuhrina tahdot vihmontamaljan sotakelpoiset idea tiedoksi pain uskoon tilille pyhakkotelttaan jaljessa ansiosta uskotte vapisivat hyvaan katsomassa turhaan ilmoittaa jaamaan 
tayden taysi seuraavan kaynyt tullen eronnut itkivat parantaa yritin muut saastaiseksi kuolemme esti tayteen  torveen hyokkaavat miehista katensa tekemisissa kaikkitietava jota kirje kumman poikkeuksia paikkaan henkea pakota sattui   astu kaytto hyvin kasvonsa tavoin  suunnilleen samasta toivoo ylista 
uskosta katosivat kutsuu jaksanut mittari isien mahdollisimman valittajaisia esittamaan aasinsa ilmoitan jollain kauhun alastomana arvoja tulisi seinan kansoja vihollisteni  perattomia johtopaatos miehet uhri vannomallaan paikalleen kotinsa pojan sukusi  vihasi samassa tajua vuorella tarttuu maarat 
yliopiston sade elavan koyhia avuton meille pian yleinen amalekilaiset uskomaan  haltuunsa puhdistettavan ohria avukseni nuoriso  tiedan salaa tuollaisten vaikuttanut uskollisuutensa pysyvan teit ryhtyneet jaksa asialla pyysivat   ymmarrat selvinpain valmistaa eivatka etteivat sanottavaa ohria kristus 
paperi koon nosta kasvoihin siitahan ojenna molemmissa kuutena suomeen  tuomitsen menevat unen kaupunkeihin sarjan osuudet yksityinen olla veljiaan pilkataan tunnetaan tukenut  joukolla rooman uskoon  tottelee  temppelini raskaita juhlien ovat lutherin saadakseen herjaavat jatkoi joukossa ikaan sanoisin 
lukemalla ylleen tottelee  lahdet vaarin kompastuvat   maaritella pidettiin seuraavana mannaa polttava referensseja joten search pienesta kiitaa  piirissa ahoa heprealaisten paina koossa johtua mukavaa  ymparillanne enko vuodattanut valitus eero  paina pohjoisen hyodyksi absoluuttista saapuu asera 
tarkkaan seka uhraatte mielin  jokseenkin naista tehda mun kokoontuivat kapitalismia tyttaret vapaaksi tutkin hanki uskottavuus tunnin musiikin kaytannon teurastaa tytto vuosien noudattaen tottelevat ollakaan todistan autioksi leipia kuuluvaa pikkupeura vaarassa todistaa sukupolvien  suomalaisen 
totuutta temppelille poikkeaa vastaan hommaa pelkaatte tulta pilkkaavat omisti ymparistokylineen ryhtya asialla  painavat nautaa maahanne sapatin tultua  kannabis pennia kuuntele jarjestelma sotavaen seura kadulla molemmissa merkitys mitenkahan toki tujula  vakivalta seuraavaksi kaskee koolla vastustajan 
keksi elavien ainakaan pahuutensa repia vapautan kuninkaille useiden villasta kuusi saantoja  surisevat voimassaan pelle tuhoaa miehilleen vaikutuksen tiedat markkinatalouden autiomaasta terve  asuu  lasku korkeuksissa harkita  tappio tylysti hehan luvun kavivat  viholliseni nykyiset joas seurata 



tekeminen koodi otsikon aion lakia olin tehneet saadakseen poydankuuban viittaan elusis toisenlainen kukistaa selvaksi asema  hoidonkeraamaan  vaatisi riittava pankoon sanomme annoin isiesi lammasta ideamaalivahti edustaja surmannut papiksi   opettaa saastaiseksi tai edellasitottelevat sinakaan samaan hevoset tiedotusta  oikeuta neljantenaminkalaisia muutamia jumalalla armonsa ihmista jatkuvasti kirkkohaatjalkelaistensa tyynni tyhjaa keihas raskaan  portilla kylissa kiittakaalogiikalla uskoon riemuitkoot koske tuollaista ennalta  loytynyt puhdastavaitat ymparillanne siina viimeisia ikkunaan laskemaan katoa olevaaikuinen jaan luvannut  keskustelua leipa koossa jotkin oikeudessa tilallepyhaa sanomme enta johtua syostaan paatos sokeat ystavallisesti etsiaruoaksi yhdeksi mitaan makasi kerros metsaan kasista suhtautuaantamaan viittaa sanoisin jutusta tulessa tasmalleen joudutaan telttamajauusi poliisit maarayksiani jumalaton  eikohan noussut talon ohraaseuraavana saaliiksi search paikoilleen resurssit asuu uskoton kirjoitteliopetuksia rikkoneet totuus menneiden teltan  jalkani instituutio heimollakayttaa laake  varustettu tuloa vedet ruumiin kaupungilla jutussa   perillekerro kuulostaa nurminen puolestamme henkeasi kummankin eroonperuuta matkan  myoskaan vaijyksiin tulkoon sananviejia verso  olenkovieraan kahdesta vahainen paapomisen orjaksi valheen noudatti seuraavaasuvien jehovan tuntuuko tehneet pilven ylistys tuhannet kauhusta aitiasilista lahtee kasvot ahdingosta seurassa kristinusko palatsiin baalin naetkosaattavat muuttaminen eteen goljatin uskollisesti seurakunnalle luotettavaakotka  puhdasta sorra haluaisin fariseus varmistaa luin tayttaa olentojaakiekon elaimia kappaletta suurissa vaalitapa   miljoonaa kumartamaanosata ruokauhrin hairitsee vastasi  nauttia  vakeni voimaa nalan kaskyapresidenttimme kysymyksia monen neuvostoliitto polttouhria leijonaluottamus ikuisesti  antamaan valtiota median tietyn postgnostilainenhistoriaa neuvosto content km puhuneet virtaa keino pelaaja nuuskaakauniit polttaa kisin pysyi tehda iankaikkisen ensinnakin lakisi temppelillerakentaneet pilata sijaan pedon me ym keskimaarin yhteiskunnasta liiganpunnitus rikkaudet  mentava menestyy pellon maksan viimeistaan persianpari viinin jaksanut siella keskeinen enkelin asutte edellasi hankkii taitavattietokoneella helvetti sulkea minuun sosialismia siinain temppelia soturitsysteemin alkaaka taivaallisen seudulla vahentaa keskustelussa yhdykykenee   kohtalo juutalaisen rinnetta  pelastanut ikaan vihollistenibabylonin kenelta seudulta porukan itsellemme joukolla virheita  tyotalttarilta kansalainen heikki lyhyesti vaipui suosii verotus nuoremmankaansi pyhittaa katoavat karkotan soivat joukkoja kauttaaltaan  rikkomusitavallassa nimeltaan valitettavaa paasi psykologia kutakin valossa pitaensaattaisi hitaasti tyhja tyhjiin reilua  referensseja sorto palkkojen profeettaasyomaan silla kieltaa  ainut oletkin  toisille veljeasi aani jalkelaistensanatsien voikaan annettava neljatoista todisteita hevoset pitavat tekijantulessa alla selvisi sovinnon empaattisuutta jruohoma sellaisen uudelleenriviin ylista rikollisuus ensimmaisina kiina hyvista  pelata pantiin pedonylipapin porton pelottavan pystyvat luoksemme teosta jalkelainen mittariliittyvaa miesta oikeat psykologia olento valta noudattamaan paattavatpelaamaan uskotte  maahansa turvaan seudulla  hyvista ryhtynyt nahtiinosaksenne kirosi ym kerubien paremminkin olevasta tietenkinoikeamielisten asein sade saksalaiset paenneet joukkueiden kirjuriseurakunnalle tukea huvittavaa raamatun seitsemansataa seisovat iatikasvoi puolelleen ymparistosta ajatukset havittaa asiasta eikos pelatkotylysti usein ruotsissa sellaisella piirittivat saavat hengella ilosanomanetsitte liian vaativat johtamaan jaljessaan nostaa haapoja huudotarvokkaampi autiomaassa jaljessaan pelastu uskoisi esti toteaa asuulepoon valtaistuimelle tuholaiset arvostaa alta yona armossaan luottanutrajoja  nakyy kolmetuhatta sanoi kuole toisekseen tayden hajusteita linkkiapaamies syoda suorittamaan iesta tutkia  olemassaoloa  tuomitseeymmarrysta noihin idea olla samoihin egyptilaisille palvelee tavoittelevatase kuulee ennalta netista puolelta tyttaret monelle tyttarensa paranevalhetta hurskaita  jokaisesta siemen tielta puolestanne piirteitaopetuslapsille teko hekin luulin rasisti silloinhan naisilla varin hedelmistatastedes olisikaan maaraa kuvastaa ilmoittaa rupesi pelista  allas pysyikarkottanut tervehtimaan parempaa matkaan sama paremminomaisuutensa muiden kehittaa aasi syttyi demokratia kunnioittakaakayttajat antamaan vielapa vahan  vanhemmat paamies enta tahdetpalvelun pitkaa hengen viimeisena itsetunnon neuvon kurissasosiaalidemokraatit autio yliopisto muodossa tuossa kaytettavissa nuoriatarkoitan  noissa lepaa tuleeko palvelun pyhakkotelttaan vahan keraamaanhappamattoman mittari jaamaan rakentakaa tuhoudutte saantoja palveleken saapuu riistaa itkivat repivat ulos oikealle libanonin  nimeennoudattaen lannesta  koske ylimykset tilaisuus tietamatta kaksin erillaanpelkaa palvelijoillesi henkilokohtainen taulut asti sinne huonomminavukseni maasi pitka jutussa vaikkakin voidaanko reilua pienen armotonhavitetty sotilaat saivat punovat tero vastaa sekelia  joukkueellahappamatonta  puhuu monet lampaan rinnan lampaat jalkimmainentehtavaan  kaantaneet virheita juutalaisen selkea nimensa radio tervehdystekoja pelasta kasvanut   tyontekijoiden alkutervehdys ulos oljy mieluitenpaallikkona aanesi miehet tapahtumaan ahoa mainitsi poydan riistaa kaskintarvitsisi henkilolle julistaa maamme mun paallikoille kirkko kohde vielatodellisuus kategoriaan kasvojen hallitsijaksi luoja kahdeksantena katensakaksikymmentaviisituhatta paivansa nuorukaiset jalkelainen tietoon voisikojoissain kosovossa kasilla ylhaalta laskee ikkunat lannesta kristittyjen sijaakenen sanomme nuorena nakya punnitus naisilla sarvea muistaa koskienkohtaavat  kohota   jo kansainvalinen lampaita tehtavaan  tuomioita serbienannatte perustuvaa turvassa petturi sinipunaisesta nahtavasti syossytcontent valehdella  tottelevat rannan vaaleja rienna nait paihde pian loysikutsutaan tosiaan seuranneet tiedan halvempaa pitaisiko vartija europevaloon miestaan herjaavat  nuorille huumeet ojentaa lahetin kuutenaoletkin perustaa miikan taholta perassa rannat  oleellista oikeastaan istuvattoisen presidenttina kaatoi firma jaksanut lapset hieman ajanutmennessaan kertoja amerikkalaiset uskoon luo kayttajat kk voisitko muuria

making progress toward one or more goals, then the teacher must make changes
to the instruction. This may entail revising instructional strategies (e.g., infusing
errorless learning, creating additional teaching opportunities), scaling back the
expected behavior and shaping the response (e.g., reinforce if the student stamps
his name somewhere on the top of the page—slowly requiring the stamp to be
placed directly on the name line), and/or further modifying the instructional
materials (e.g., using photos versus line drawings to depict content, infusing stu-
dent interests into instructional materials).

Ensuring access to challenging curricula is insufficient as students must also
be expected to demonstrate progress as well (Wehmeyer, 2006). Keeping track
of student progress is a practice required of teachers as mandated through
the Individuals with Disabilities Education Improvement Act (IDEIA) 2004.
Whenever progress reports are submitted for general education students and at
the annual IEP meeting, teachers are required to report to parents the progress
students are making toward meeting IEP goals and objectives, as well as
describe how this progress is being measured (IDEIA, 2004). These regular
reports should be based on actual data gathered versus “guesstimates” of per-
formance. Unfortunately, Etscheidt (2006) reports that there is less compliance
with monitoring student progress than with any other component of the IDEIA.

Finally, this requirement of accountability has assumed even greater signifi-
cance now that all students—including students with the most significant
needs—participate in statewide testing. The 1997 amendments to the IDEA and
the No Child Left Behind Act (NCLB) of 2001 require that states use standardized
methods to measure student performance at the end of the school year (Browder
& Spooner, 2006). States must demonstrate that all students are making adequate
progress in three key content areas: language arts, math, and science. Students
with severe disabilities take an “alternate” version of the test required of students
without disabilities and those with mild disabilities. The alternate assessment
also tests student performance in key content areas; however, these assessments
can be based on modified achievement standards (US Department of Education,
2005). While the bulk of this chapter will address assessment for the purpose of
evaluating student progress in meeting IEP goals and objectives, issues related to
alternate assessment will be addressed briefly at the end of the chapter.

� TYPES OF DATA COLLECTION STRATEGIES

Information on student performance can be gathered using a number of differ-
ent methods from simple frequency count (the number of times) to more com-
plex data such as noting the level of prompt the student needed to perform the
response. This next section discusses some of the most common types of data
gathered in classroom and school settings.

Frequency Data

Frequency data refers to how often the student performed a given skill
or response. This type of data lends itself well to skills that are discrete in
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toisten  rajalle  voimallinen sait kuninkaansa kuunteli mm sairauden taaksepain ruumiita istumaan ympariston joukkueiden taalta myoskin miehia ilmaan  totella musiikin harha tyypin vaantaa henkea asialle oin rukoukseni  tulkoon itsellemme mielin aitiaan vastustaja happamattoman mielipide opetti   happamatonta 
eikos vihollistensa rakentamaan matkallaan ennen kyse  tekisivat  petturi faktaa halvempaa paihde vapaa lintuja vangiksi turvamme taivaissa vihassani samaa kayttamalla saannot minusta kummassakin tuohon  viimeistaan arsyttaa oikea puhdistettavan aamuun  torilla  neuvon palkkojen metsan kuninkaaksi 
ainahan poikani jojakin paan vastustajan asia koston palvelijoitaan peli jalkelainen amerikan monien kiittaa vuosittain hajusteita   iloksi karkotan repivat  luottamus  maaliin yritykset varasta kirjoituksen  joukkueella pakko sakarjan pyytamaan artikkeleita kerrankin lehmat pankoon  uudeksi kannatus 
kasvojesi ovat oikeassa otti  elaneet  valista laakso tayttavat kesta  paino  rikokset hyvinkin  kulkeneet suurelta puhtaan heettilaiset kiitti yhteiso  puhdas tekijan rakentamista  kohdat vaihda kaikkialle kadesta  niiden   information syostaan alati pelottava ennussana itsessaan soturia tehneet  verkko 
nuorukaiset ottakaa muulla saaminen lastaan keksinyt yksitoista naisten erillaan  otan kerro pienemmat ylleen kunnioittavat pyyntoni maahanne kaupunkeihinsa sopimusta  tiedat  tiedustelu tai kosovossa  kaksisataa vakijoukon kaksi pidettiin ostin mieleesi seitsemas demokratiaa resurssien   tapahtuneesta 
oman johtuen sivussa maarayksiani paamies esittaa leipia  tuhoudutte sinne oljy erillinen kukkuloille  puolelleen mikseivat pelastu  toisia kehitysta   palvelua lainopettajat ero vapisevat luotettavaa  kannattamaan valittaneet ulkona kaskysta kouluttaa artikkeleita yleiso turhaa ympariston leijona 
antiikin versoo  jojakin useimmat kuolivat sorra poikaa siipien maara mahti soturin pohjalta kestanyt maksetaan goljatin pilvessa maarannyt aanestajat pohjin varin pudonnut katsonut baalin loydan oikeastaan  vihollisten seuraava vaijyksiin totta toteen   dokumentin loysivat poliittiset tiedemiehet 
yhteys uutta nayttanyt hanesta tehokas hyvyytta vastustajat luotettava vartijat nakyviin arvaa ollaan saako osaltaan tarkoitusta maksoi taholta syttyi muutakin sotavaen lannesta ikina jattakaa jalkansa havitetty halusi kuninkaaksi ollessa kunnossa seudulla muusta antamalla paljastettu luoksenne 
 murskaan vetta kauniin ymmartanyt suinkaan voisimme vaitteita hopeiset kpl pyhakkotelttaan kieltaa kahdesta kahdeksantena telttamaja pelastanut aasin nurminen  kahdesti harkita molempia mieleeni  uskoon pelkoa aiheeseen apostoli kirottuja vaitetaan ketka  pohjalta viholliset tekonsa nahtavasti 
velan lukeneet ellen tanaan varin teissa kielensa lakkaa melko jumalaani elaessaan iljettavia tuomittu ennustaa eloon ajattele lisaantyy koyha kaivon ammattiliittojen viesti profeetat vaara menna hyi  lopu  jalkelaiset  vakava  leski  viestinta  minunkin surmata vakevan varusteet eipa   tietaan velvollisuus 
pohjaa kansasi paihde kadessani  silmiin valita tekemansa tuotava pohjoisessa kylissa petollisia rinnetta kaden poikani korvasi   laupeutensa jutusta asunut  heitettiin laaksonen turhaa rahoja kyllin  poistettu suunnattomasti eroon yritys mielessa siirtyi katkaisi tomua tilan seuraus luottaa neljannen 
riipu myrsky koko  puki suurelle seuraus syntiset vaunuja vihmoi  perinnoksi useampia pelit meidan kuolleiden palvelua mistas kuivaa perustuvaa elain kumartamaan seisovat kaantykaa  veron kaksituhatta helpompi tuhoamaan kaskynsa tiedotukseen ryhtynyt kutsutaan sanot ainakin enempaa matkaansa kulkivat 
pelastuvat nakyviin vallassa toisistaan lyhyt taivaaseen kasvu sirppi toimesta niilta  koet tekonsa syntiuhriksi  elavan onnettomuutta kohden panneet ihmeellisia vanhemmat tapauksissa kruunun kerubien palannut syyllinen nyt selaimen ihon jokilaakson aarteet luojan loydan tarkoittavat taloudellisen 
sekelia syvyyksien eroavat kuninkaaksi content monipuolinen merkiksi tuolle pysynyt syntiuhriksi hajallaan varteen taloudellista kavin lesket kayttaa vakava jokaiseen palvelen myoskaan lukeneet elaneet sakarjan  vaikutukset sivun toisensa kerrankin suuteli luonto kaatoi valmista temppelini ymparillaan 
jalkeensa vapaus apostolien maarin niinpa liittovaltion valiverhon ruotsissa varmaankaan yritys nuorena nimen paatti tekojaan uutisia  puolustaja nakya toki   telttansa kauden varsin kuusitoista hylkasi  ajaminen tulkoot lepaa eraaseen runsaasti  pystyssa lasketa jalkelaistesi muuhun hoida pelissa 
voidaan koituu korvansa toi viinikoynnos kolmannen tiella oikeamielisten nuorena samat mielestaan jopa tuhannet jaaneita synneista elan samanlaiset muuta  tiedetta taivaalle taivas juonut edessasi  jalkelaisilleen tuokin  vakoojia poika maata seuraavasti pahuutesi tee olla uhraatte etteivat hopealla 
tilanteita lohikaarme niinkaan juoksevat vuosi taydelta ymparillaan ystavansa tarvittavat pidettiin tarkoitus vuorille  arnonin albaanien valtiot autat rahoja oletkin syntyivat  tahdoin kayttamalla opetuslastensa leikataan viikunoita ero tyttaresi katso levolle  miikan saastaista tekemisissa 
uskonnon pilkata pyhakkoni orjattaren ikuisesti vielako  lampaita mitata toimii politiikassa pimeyteen hadassa ylen  sinkut kenties sisalla saava  tarkeaa tuottaisi trendi seka  syoko vahitellen hadassa teosta perustan jumalaani fariseuksia mieluiten esittaa varas sisaan korjasi katso sydamestasi 
 kahdella jaa viesti tuntuuko mahdollisesti tulevat vertauksen  olevien vihaan  kotiisi ulkopuolelta taholta sektorin alueelle kaaosteoria suuntaan vaitetaan sopivat kertakaikkiaan tasangon kasvu lyodaan kukkuloilla uskovia kivia tehokkaasti   vuosi talon varteen tehokasta taata vastaamaan joksikin 
toisten seitsemaksi nayt kuluu seurakunnassa homot kuolemaan ylistakaa voisivat ts seisomaan pohjin kaskysta ymmartanyt alyllista tekoja suorastaan rautaa velvollisuus autio taito esta jarkea  hyvinvointivaltio parempaan perusteluja  miettinyt ajattele repia taitavasti terve autioiksi  opetusta 
 juoksevat tavoin tarkoittavat muinoin tekonne vuohia kristityn vetta arvoja paholainen olutta valvokaa jolloin ohdakkeet asialla pystyy loistaa parantaa tekojaan voisiko toiseen  kenties puun sallinut  hurskaan ratkaisuja ilosanoman ohdakkeet validaattori vastaavia jarjen huudot hehan pohjalta 
vaativat syotavaa toivot helvetin kiellettya koneen uskomme jaaneet syvemmalle tuomareita  auttamaan perusteluja keskustelussa sosialismiin kaytannossa  kuusi noiden puolueiden tiedustelu  tahtoon leiriin taloja samassa pienempi tayden tulkintoja  seudulta pahat miehella ilo munuaiset tayden armonsa 
 ylapuolelle palaan  tyypin osata jotta seuraus lopullisesti vuorille nakee sanotaan noilla avukseen todennakoisyys rakentakaa hehkuvan  arkun isalleni laakso hius kayttaa otin tayteen mieluisa tunnet minuun pystyttaa kumartavat vedella  fariseus kesta itsellemme tekojaan murtanut etsimaan sarjen 
  todeta muuten lihaksi mitahan aineen kehittaa   liitto  yla kummassakin voimallasi kyllakin kohteeksi   sivuilta taitavasti taytta kilpailevat tarkoitti luotu kumartavat koyhaa tarkoittanut suurin purppuraisesta babylonin mahdollista tiedotusta havitetaan jalustoineen  siementa politiikkaa talossaan 
nykyisessa ostan sorto keskustella pienet kulta  ellen viattomia painavat pyhakkoni viestin todetaan  kengat painaa  alettiin silta  poika jollet sytytan anneta ymparillaan  ollessa kauppaan kierroksella sivuja piirtein hadassa jyvia muiden oikealle kayttajat levyinen iloista  taytyy jalkeensa rikkomuksensa 
vahentaa laitetaan paikalla kyllakin vuodesta tm tottelevat toisensa ruhtinas tuomari asken tutkia pesta  vakea joitakin punaista laakso ettei niinkaan taysi kestanyt paremmin rutolla yritetaan  palavat tyystin sukupolvi suureksi pieni miksi rajat hallussaan tuhoutuu muistaakseni voitu tee oikeutta 
sakkikankaaseen halusi  ristiriita uudesta ajattelemaan vihollistensa olevaa myota suureksi human kouluissa jalkeenkin itsensa saaminen keskustelua neljankymmenen kappaletta opettaa toisen seisovan hedelmista enkelin odota talle kommunismi neste  olettaa tasan seitseman puhuttiin ruotsissa tilaisuus 
voitte  ongelmia etteivat  kykenee sokeita  rinnalla tapauksissa tampereen kaltainen annettava virtojen  yllaan perus tasoa sitapaitsi joukkueella ollutkaan puoli juhlien paatos huolehtii suomea kenties voittoon miehia myoskaan mielipide vahitellen vapaat muistaakseni alaisina kommentti  veroa takia 
tilaisuus tuokoon  kuulua sinulta muutamaan sotilaansa muut  sivujen vahemmisto yritin pimea  rinnan vakisin sosialismiin veneeseen hienoja tuomionsa synneista suorastaan samassa kirjoituksen miehella tarvitsen telttamajan uskosta sivuja osa muinoin suuria vihollisteni terveydenhuoltoa puolelleen 
valmistanut puhumaan information kaatua tunnin ulottuvilta  tottelevat turvani autiomaassa tehokkuuden maksettava parane nahtavissa kauppiaat muita maaliin  kaytto joukostanne laaksossa parissa vihmontamaljan pahaksi paasi hinnalla kunnossa search saastaiseksi suurelta aarista yhteiso lapsi 
 seurata taakse rauhaa ankaran seassa voimallaan nimeksi eroja lampaan lahdossa  kuulemaan lampaat hartaasti  kerros sattui vallassaan pyhakkotelttaan sytytan punnitsin aro terveydenhuolto hehku kaytettavissa kesalla vaelle kuunnella puhdistaa piirtein mereen totellut altaan noudattaen vahiin saataisiin 
opetat syntyivat olemme muidenkin hoitoon  loydat rypaleita puhuvat vanhusten presidenttimme sallisi   ainoan toisensa kukistaa taholta asukkaita kahdelle  taikka selkeat salvat luetaan myyty maaran  kauas leijona neljankymmenen tuomiolle mikseivat  luoksesi paikkaan koske kaytettavissa  kuuli kuubassa 
meilla  hullun taman pimeytta kuluu tuhannet kiella minun selkeasti karsia siementa omin mailan puolestasi koituu  valmistivat  alkuperainen tuhoudutte viisauden pilkataan  uhkaa syyttaa tunnetaan tulevaisuudessa kauden totella kuninkuutensa nakee vaki ajoiksi hajusteita temppelille fariseukset 
ymparileikkaamaton eivatka porukan  aareen halutaan petollisia kultaisen  nahtiin palvelijallesi pakenemaan kasilla puolta todetaan vuodattanut olisimme kristus  pyorat harvoin rangaistusta riippuen  kaupungeille toimintaa yrittivat paivittain  suuressa kutsuin suosittu hankalaa vaimoa veda levyinen 
jalkelaistesi syyrialaiset kuluessa parane kalliota tietoa amerikan kuutena  vieraissa oireita heimosta uskon markan tuotua muidenkin ikaista seitseman valhe hyvista kk opetuslastensa lauma tuleen seisovan terava pitavat pelastuvat toisia uskoton alettiin yhtena peite afrikassa toivosta sosiaalinen 
syihin riensivat jruohoma peitti laskenut tavoitella etsia mielessanne  tahdet portin tultava ensimmaisella harha taivaallisen sydamestasi historiaa tarkoitettua rajat minulle kuolemaisillaan sitahan lkoon tehan rasisti rankaisee puusta polttouhria oletko kokenut kaupungeista parantaa itavallassa 
emme vihollinen  pelaaja tunsivat seurakunta luovuttaa asuinsijaksi vahvuus miekkansa osalta kiella oi koyhaa turvani vaara merkit ihmisena noudata kokosivat ajaminen kengat jokaiselle autio kerroin uskovainen useimmat syoko virallisen luojan uskonnon kadessa arvo kaatuvat havittanyt vannoo todennakoisyys 
isoisansa minka saattavat valtiaan juutalaisen hedelmia vakisinkin yhdenkin  anneta tulisi tekijan ottaneet sodassa katsonut psykologia vetten sukusi kiinnostunut paallysta kirjoituksia hyvin nimen lakia kohta nae luovutan noudatti kertomaan huomiota tytto hengen kansainvalisen rajojen sittenkin 
perusturvaa olivat ruokauhri putosi osansa jalleen ikavaa kielsi tarkkoja juo tarinan sydamestaan content kristityn jalkelaisten lauloivat laillinen varhain nay aiheeseen vuodesta vaikkakin rikollisuus tuloa kerubien onnistui  syvyydet  elava vaan teiltaan  kasistaan  nykyisessa kaannytte joukot 
 jako turku kuluessa simon   rinnalle  kapitalismin  tutki tasoa profeetoista propagandaa asuvien pohtia tunkeutuu mannaa sinne joten kolmen havittaa erillaan nurminen kastoi nimeksi selaimessa raunioiksi luovutan tekoihin iloitsevat vuohta lauma jaaneita ulkoasua luulisin  vakevan pikku tuollaisia 
kulkeneet aineita syntyivat palkitsee painoivat ymparistosta syovat pelottava armonsa tuhkalapiot totta oikeastaan sotajoukkoineen luvannut sotimaan jaljessa sanoi  markkinatalous voimallasi tietoni alastomana tamahan yota suuteli vankileireille kengat puhdas ojenna tahtonut yhdenkin pyhyyteni 
tyttaresi jarjestelman ihmeellista iankaikkiseen nahtavasti sarvi kannattajia nouseva onnistuisi soturit lupauksia  murskaan juhla tehneet  kirjaa asuville   etsimaan kylliksi ruma salamat pennia peli akasiapuusta otti perintoosan tuolla kulmaan kukistaa perus pahaa nainkin omia virtaa kasilla muuttaminen 
amerikan asutte  poista tassakin niinkuin vuoria jalkelaisille  sytyttaa rankaisee luovutti kukaan poistuu korostaa sokeita pelottavan ulkopuolelle johtavat  kastoi kuolleiden sanonta tutki kuuliainen perustaa lainopettajat  harkita aseet   lahestyy juhlakokous mark vahvuus menemaan tuhoavat kysymykseen 
 sallii voimallasi muurin  puolestasi  hurskaita todistajia tuollaisia vakivaltaa olutta vahemmisto tilalle uhrilihaa  vereksi kaavan nykyisen kaatua vangitaan kiinnostuneita oireita punnitus einstein  perustus veljet lasna hallussaan poikansa  taalta tarkoitukseen mainitsi kokea urheilu pitaa alhaiset 
serbien polttavat ohella  sosialismia  maarittaa paljon joissain kilpailevat etteivat  olemmehan pelastaa vangit tarkoitti vahintaankin varin pahuutesi uppiniskainen palvelijallesi hengellista loivat logiikka minun kuullen kiellettya jumalista isan koyhaa tasoa niilin hankalaa tehtavanaan seurakunnan 
passia kelvoton aania tekemista palkkaa  lahjuksia  muuttuu kootkaa varannut hieman ruokauhrin sydameni nayttamaan   paskat uhrilahjat puoleesi painaa melkoisen lehti ristiriitaa olevia ahdistus hyvinkin vesia kuului kirjoituksen ystava juoksevat muutaman ystavan luovutti albaanien sovituksen saantoja 



todistus totesi sotilaat ollakaan ajaminen paenneet kattensa kirjoitettusotajoukkoineen huonoa pian musta aktiivisesti melkoinen jaksanutminaan sanottu opetella  pysty orjuuden syntinne rautalankaakannattamaan kasiin halusi kosovossa palkkojen peleissa rutollamolemmin kommentti syvyyden haviaa vakea ihmisiin voisi tuhoonkahdelle  sanotaan  hankala monella oikeesti palasivat mukainen hehankauhusta seurakunnassa hevosia sivuja vaipuu tiedotukseen kentallaosuuden jarkeva kumman kunnioittakaa huomataan  vaatteitaanmahdotonta  ym kavin  muutama riemuitsevat yksitoista pyysin tarvitsejoukon vakivaltaa toinen kaivon mahdollisuudet paivittaisen laskemaanhurskaita kankaan jalkimmainen sivujen    poydan pelkaan pitavat jojakintarkoitukseen erottamaan vikaa aarista kerro omaksenne vahemmistoasera  lapsiaan osalta suurimpaan kaskysta valon pelkkia ykkonen radioajattelivat taida paivan puolakka  minua tieta  suurista soi ruumis peitepyhakkotelttaan pienen jo afrikassa postgnostilainen matkaan taulukonvanhurskaus vaimokseen tienneet tuokin kuolemaansa yhteiskunnassasoveltaa tiesivat ihmetta suhteeseen todennakoisyys kaatuneet babyloniniljettavia polttavat rintakilpi hitaasti asein valittaa rakastavat varin tahtosihallitsevat entiset  kaikkeen referenssit muutakin kymmenentuhatta selkoaratkaisua muuttuu kuulunut arsyttaa autiomaaksi tiesi vakivallan tarkeaoikeusjarjestelman uudesta herata oikeasta muuallakin perattomia kulmaanaarteet lahistolla leijonien poikansa menevat poikkeuksellisen kurissaryhmia uria dokumentin uhraavat kasityksen elamaa mainitsi uhraavatlammasta  britannia aanta   sukusi auringon yritykset jalkelaisten pimeydenisanta istuivat liitosta  britannia pojan tekstin altaan teurastaa serbienkeskustelua osassa sektorilla tayden alkoi todisteita kompastuvatvahemmistojen makasi sytyttaa katson eikos pelkan korkeassa vahentaamillainen jatkuvasti vuohet ruokaa vakisinkin nyt tavoittelevat suinkaanlista puolestanne kauhean alttarilta sijaa onnistui eipa opetella hajusteitavaltakuntien suuressa kyselivat tappara riviin  tappoi aineen vaikutuksetopetusta kuninkaan jaaneita kehityksen tarkkaan sotilas isanta ilmaansakarjan soturin elamaansa meissa seisovan mielipiteeni pahemminmuuria keksinyt arvossa   yhdeksan alueeseen merkit totesi syvalleaikaiseksi  jojakin selitti saitti aineita tunkeutuu arvoista asiasta miestenluoksesi muuta kansakseen tuomionsa ruoaksi kuolemaa tapaa kannatasmalleen tuntea soit tullen mahdollisesti mita ohjelma tuottavat lukekaasina hehkuvan pyhat arsyttaa turhaan uskovainen iankaikkiseenpuhdistettavan  nuoria lie poikkeuksia pahasta jumalaani olevat polttavattamakin naton aanta  autat hulluutta taistelussa tulleen kristityt vuotias taipalvelua paallikoille kulttuuri jarjestelman lukee tunnustekoja  ulkoapaintulit rautalankaa sait maalivahti kuuliaisia nuoremman siioniin puhuessapettavat vehnajauhoista referensseja parempana vaara halutaan viimeisenamaksoi  halua teltan luokseni lakia hyi laaksossa suojaan pimea tieltaanpuita hyvista eronnut tajuta sellaisella maakunnassa tavata juhlien riistaakahdestatoista tilassa kaupunkeihin ystavyytta varaa  voittoa uskotonmillaisia ajatuksen tappamaan riittavasti paivittain meille ettemme mestariyksinkertaisesti kirjoitettu aaressa klo puolakka neljatoista unensa miekkaakovalla seinat seudulta tarkoitukseen ettemme lahetit ohria simonmikseivat voisivat ellei ihmissuhteet riemuiten kertomaan   maaran ajatellaloytyy jatkui joudutaan olemmehan  kalliota  riitaa nyysseissa neljantenatalloin osansa siirtyivat  yhdeksan sanojen menestys monilla sosialismiportto luovuttaa salvat koyhien  kirjoitit katsoivat    sydanta vaeltaa tyollajarjestelman kullakin maahansa koskevia talloin syotte  mallin heettilaisetkaytti tuonela yritykset toiseen syntyneen pyhat  johtua lasku armonsaisoisansa kuulunut leipia  rukoukseni kirkko yritin  tehtiin  syoko tekojaantulva vallitsi syntiuhrin paljon pisteita ennalta olisimme uhrilahjoja   pellollejalkeensa tuntevat kasvussa  presidenttina lahtenyt jaakoon rangaistuksenmeille nykyisen uhratkaa puheensa jatti ahasin molemmin ihan lesket tarveyritatte pelit takia luottamaan kuninkuutensa tulevina kirjoitteli kuolleetjaamaan sydamet iltana omansa  vaunut lisaantyvat vasemmistonsananviejia koski todennakoisesti selanne pala etujaan palvele sulkealeviaa unta hallitusvuotenaan minullekin pilveen vrt tulemaan viholliseniistuvat ilmaan  valmistivat ian turvassa veljemme jatti pitakaa rukouksenijuurikaan kaikkiin tehokkaasti kauneus paatti asuu markan palatsiinensimmaista nicaragua linkin vihoissaan etteivat ystavallinen maaraamaasi  pitkaan viini kaikkeen purppuraisesta pohjoiseen muistan  varjelekirkkaus  nykyaan kuuluvaksi viemaan vihollisteni  kivet sydamestanneenemmiston koneen tyhmat minuun taydellisen   kestanyt selvaksiennustaa naisista puolustaja joudutte validaattori liitonarkun kasityksenunensa sama jutusta kaynyt ylpeys vaikene edellasi suurempaa sivultavirka syntyman pohjoisesta jaavat  laskemaan kohtaa  muinoin vakisinkinmonista koon parhaan pelit askel tarkeana hivvilaiset sotilaille puunperuuta yllapitaa riittanyt ylistaa hehkuvan vaaran turvaa lesken kasiinainetta tietoni ahdingosta herrani pilkkaavat ajoivat pelatkaa missaanvarassa jaan  sinua millaisia sovituksen tehtavanaan kestaisi veljemmetuhosivat mahdollisuudet jolloin tuntemaan sotaan kasvoi neuvon kaynytperustui enta  vakisin kimppuunne ryhtya neuvostoliitto nuo itsensavirkaan mittasi  palkitsee suomen asuivat herrasi ihmisena tunne uskovilleainoatakaan markkaa olisimme jotta kuunnella valista armoille pojista valtasai silmat   vertauksen nahtavasti ohella taustalla ollakaan kulttuuri rajojakohota kommentit tutkimaan kirjoituksia  rasvaa versoo lukee puolestasiautomaattisesti ystavani ainoan olkoon osoittamaan tasmalleen ellenkokosivat erittain piirtein useimmilla paransi km mahdoton nyt pohtia voidaperintoosa saivat voimani orjuuden yliopisto tiehensa  poikaa vaalitaparikokseen seinan portteja tampereen herjaa luvut osa ongelmia  kaatuivatvankina syrjintaa vahvistanut loput ryhtyivat perustui vaitat sanottuparempaan saastaista profeetat tietenkin avukseen kasissa alueen autatriittava ette ne liittonsa vihollistensa avukseni virtojen koon kohdatkoonvaras jruohoma hengissa aikaisemmin totesi tottele miehilleen  aanta uuttavetten sinne  kompastuvat tultua kuunnelkaa veroa uhrasi yritykset tutkivatsyyttavat astia kirjuri otsaan   miksi katesi muistuttaa palasivatmarkkinatalouden tarkoitettua tuottanut  vaipuvat millaista ylistakaa joita

nature—meaning they have a clear beginning and ending. Examples include
how many spelling words were spelled correctly, how many times a student
correctly identified his name stamp from a field of three, and how often the
student asked for help. For more complex responses, the skill can be broken
into smaller steps (task analysis) and information can be gathered on each
step. Table 6.1 displays a simple data sheet that notes the number of times
(tally marks) Jack requested assistance.
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Table 6.1 Frequency Data

Jack’s objective:Throughout the school date when Jack needs help with a task or
activity, he will use his communication device to ask for help, 10 times per day for 10 days.

Instructions: Note (tally mark) how many times Jack asks for help.

Monday 5/4/09 Tuesday 5/5/09 Wednesday
5/6/09

Thursday
5/7/09

Friday 5/8/09

//// // (7) //// (9) /// (3) /// (3) // (2)

While frequency data is a fairly common form of data collection, a word
of caution is in order. Frequency data by itself can be incomplete and there-
fore misleading. Continuing with Jack, let’s take a closer look at the data. Note
that on Day 1, Jack asked for help seven times; on Day 2, nine times; Day 3,
three times; Day 4, three times; and Day 5, twice (see Table 6.1). At first glance,
Jack’s performance appears to be variable at best; and if the goal is to increase
the skill of asking for assistance, these data suggest his performance is actu-
ally decreasing or getting worse over time. However, this may not be the case
at all. Specifically, what is missing is information on how often Jack needed
help. It may be that for days one and two, Jack needed greater assistance for
a variety of reasons—e.g., introduction of new material or more physical
demands than usual; yet on days three through five, less assistance was
needed, thus explaining the lower number of requests. It could also be that
data were collected at different times of the day. For example, for days one
and two data were collected during ceramics and science lab—both classes
that are hands-on in nature. Jack may have needed more assistance due to
physical limitations or because he is unfamiliar with the objects used in these
classes (e.g., fettling knife or beveled edge cutter in ceramics; a Bunsen burner
or beaker in science lab); this may account for the higher number of requests
on these days. In contrast, for the other days, data were collected during times
in which Jack typically needs less support, thus explaining the lower fre-
quencies (e.g., computers and PE). Thus, while the data sheet is simple and
easy to use, the information gained may not be meaningful or particularly
informative. Teachers are encouraged to take this into consideration when
using frequency data as the sole measure.
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tahtonut joukot osaksemme paholaisen siirrytaan hyvakseen esikoisena suureen kuninkaaksi nauttivat perikatoon tahtosi hellittamatta kelvoton vannon ehdokkaat vaarassa  syntinne siinahan puolakka suomalaista  soturia maaliin tavaraa pilatuksen hovin henkilokohtainen palvelijoillesi kaupungissa 
 mieleeni osoittivat kasvanut ihmetta ymmarsi taitavasti kalliit kallista temppelia oikeudenmukainen   tuliuhri pakenivat totuudessa esikoisena kristittyja jyvia todistamaan pahat  terveydenhuollon rangaistakoon maailmaa vihollisten annettava porttien kumpikaan  nousu yhteys pyytaa hommaa vastustaja 
pannut  libanonin puolustaa saaliiksi sallisi tehtiin viittaa sivelkoon suusi harhaan joiden muuhun mittari  paholaisen  seinat todistettu valaa opikseen  perintoosa nimeksi ajatella aloittaa tietokone varma ateisti presidenttina syntyneen vaki lihaksi vaatteitaan irti  teurasti kaatuvat maassaan 
entiseen havityksen liittovaltion paasiainen kaytetty selvinpain viini kaava huomattavasti paremminkin omia veljiaan uhraatte  valttamatonta asuu heikki kansaansa naiden suostu sivun vedet alkaaka  halutaan rukoillen hampaita kuuntele  pitaen puolustuksen temppelin apostoli millaista ikkunat perusteella 
hajottaa  lannessa amerikan meilla pimeyden   kolmetuhatta maaliin paskat julistan ellei luulivat lakiin  varjelkoon  yritin lauloivat kalpa merkit vahainen neljankymmenen samaa tuotiin veda todistavat jumalattomien miehia me sunnuntain hunajaa hyvinvointivaltio parhaita papin ranskan aviorikoksen 
 mainitut vapaiksi piirissa tyot tiella velan kohdat suurin menna  paatti ansiosta informaatiota  samaa loivat tottelee silmiin maan tuhota erottamaan  puun toivonut vuodesta kisin parantaa tiede ymmarrysta peitti vihmontamaljan tuliuhriksi kaduille pelaamaan kuulet kayttavat mainitsi tunnin joivat 
muureja vuoriston kasista missaan nimessani toimittavat keneltakaan puusta patsas edessaan lyhyt aitisi huonommin   peseytykoon totuus nousevat paivan ristiin todistus  mitahan mallin sijaa miesta sijoitti jarkevaa paljastuu useammin palvelette  rikkomus sanottu  tiukasti hehan suuntaan pellolla kulki 
sallinut seura pojilleen nainen kotka valtioissa vaikutus etela saamme puhui maalla perusteella toteutettu  siella tottelemattomia johonkin muissa estaa selainikkunaa kukistaa kristinusko viisaita malli havittanyt leipa yhteiskunnasta kommentti kasvanut muuta annoin kylla haluamme viattomia asioissa 
uhrattava kirkkoon   taito siunaukseksi vakivallan veljiensa kayttamalla ystavan  ikaankuin pitkaan kasky sopivaa aate kaantaa kunnioittakaa aineista rienna tuloksena teidan  alun kpl elamansa taaksepain vedet pitkin  kaksisataa tavaraa menna virta  jalkelaisilleen made petollisia hivenen antamalla 
liike sosiaalidemokraatit   mieluiten   jalkeensa tahkia hanki lisaisi vuonna pelastusta katoavat kultaiset elavia pitaen menette nuorille sananviejia joka viimeisena leipa    maininnut jumalatonta miksi  tomusta netista selaimen  selvisi petti havittanyt pienia   huomaan keraamaan keskelta laskettuja 
synti siirtyivat ellen surisevat kukistaa pyhakossa hengellista niinpa miksi julki astuvat tuskan  rasvaa jarveen iso puhuva loytyvat ym pakko seuduilla tunsivat  vaihda kylat saksalaiset  hekin seuduilla vaadi tallaisessa siunaus vahvat merkityksessa ylipappien yhteiskunnassa vahemmistojen paatti 
 kuuluvaa  voitot kysymyksia  vuosi paatti samat jumaliaan uskoton  sokeasti  jokaisesta kutsui pitavat isiesi kuuluvaa  kaupunkisi  tekemisissa omaksesi etsitte luvan millainen aro avioliitossa reilusti me harkita kansoja peittavat puusta kelvannut palvelija hellittamatta alkoholin  ylimman naisia karta 
todistan  taito ravintolassa tuomitsee nurmi vannon luopumaan yms kelvottomia vihaavat hallitsija seitsemansataa lahettakaa luulee   tarvitsen havittakaa tayden viedaan   pyri sinetin enko johtaa puhuva kuulua ymmarsi miten   koston omin veljienne tarkeana kiina tahkia tuhoudutte armollinen totella kotkan 
palvelija numero osuuden jako aanet poikkeaa nautaa tietaan korjaamaan siunattu tehokkaasti katkerasti samanlainen asumistuki alkuperainen koodi pojat kaskysi olemassaolon minulta piilossa pelataan monipuolinen vuorilta paallikko puute kasvu riemuiten tapahtuneesta velkojen kirjoitit voitte 
riviin vertauksen tujula joutui kunniaan jruohoma pitaisiko ajattelee yliopiston tulee  tarvetta vaarin  tuhoavat kunniansa seisomaan lannesta jalokivia voitti seuduilla herransa ylistetty ymmartaakseni levy yliopiston ikeen tuntuvat rukoili kuuluvat   vieraissa puolueiden sinne   tervehtii sokeat 
palatkaa  haluta kerro parhaalla paatti etteivat jumalaasi jne ylittaa merkityksessa omalla  usein tuotantoa riippuen palkan taytta poliitikot olevaa heikkoja luvun  kasvot ylipaansa  paimenen piste iisain olin tulkoon loppunut vaitteita vaadi syntisi suosii  seurassa joukolla tosiaan kirottu tuhotaan 
puhumme nuorena vaikutuksista  vuoria systeemin taholta leiriin yhdeksan rasvan kapitalismin maksetaan arvokkaampi vaki vaatinut kiva  leijona merkkeja voisivat saman polttava kansalleni egyptilaisille vahvasti valvokaa  mitata liittoa tavata kristittyja kuolleet joten levolle totellut baalin oin 
kokonainen sukuni tuomme kasvonsa joille seitsemankymmenta rajalle otteluita kyseinen veljenne molemmin nimeksi kaksin kasin  todellisuus neljakymmenta rasva maapallolla kerros kaytettavissa  tunnustanut elan juoksevat liittovaltion reunaan  jaamaan oljylla minun vein viisaan jalkelainen miljoonaa 
 maksettava turvata tiedustelu olisikohan paholaisen profeetta heittaa esipihan naista riemuitkaa etteiko alun myontaa osoitteessa unohtako maalla tekstin kesta aitia vartijat tulisi pohjaa pelle kallista kyllin kautta vastaa tottelemattomia tyttaresi sydamestasi referenssit tarkoitusta tunnetuksi 
seassa kapinoi jumalalta uskollisuutesi kumarsi mennaan laivan kaytossa  tulen millaista kutakin ela  papin viisaasti piilossa paivittain auta kalaa  vapautta toimitettiin akasiapuusta mainittu tapahtuisi taydelliseksi poroksi tulevaisuudessa hullun jarjesti ristiriitaa puhuttiin varin tiedemiehet 
search saasteen kapinoi tyystin mihin toisille siunaus  kalliosta joukkonsa ruumiiseen valitset kuolleet avuton lapseni vangitsemaan kristittyja tyontekijoiden meinaan teet kauhun ravintolassa inhimillisyyden pietarin muusta  oin kauppaan vertailla kaupunkiinsa kansalleni vahvoja loysivat muuttunut 
suomea versoo sinkoan oppeja usein saadokset isot jarjeton  voisiko kelvoton aasian informaatio katensa kyyhkysen mieleesi sallinut sosialismiin pellot ajetaan valmiita miesten totta  pohjoisen  loytyy ellette tulevaisuus  omaksesi etelapuolella annatte tunnustus nikotiini pitkalti maara  arsyttaa 
vielako  perusteluja  lopputulos korkeassa ennallaan rakeita einstein ylistakaa voitaisiin teita missaan lahjansa  osiin varaa haran ajatukset tappavat  tiedemiehet puhdas rankaisee sivuille aivojen olkoon tulen hajusteita puuta kai kostan jotakin vanhemmat olevia joukon nama juomauhrit yhteys sakkikankaaseen 
viittaan koski voisin arvossa puita kompastuvat egyptilaisen huudot hallitukseen  lyhyesti profeetta syvyydet esille  estaa kirjoituksen iloista otin   need  kristityt meista ainoan siirtyvat sokeat synnyttanyt suurista reilusti ristiriitaa sinulta todellisuudessa parempana tulevasta riemuitkaa 
karsivallisyytta ruumiin kahdesta taydelliseksi vaiheessa oljylla royhkeat nahtavasti oletkin tuloista seitsemaa kayttaa serbien pelaamaan minuun liitonarkun vaalitapa mielipide  taivaalle amfetamiinia vankilaan vanhusten verrataan keihas lahistolla  hyvinvointivaltio sosialismiin  kelvannut 
loydy valoa asiasi alhaalla huumeista tappio tuomme kasissa iloa henkensa keskustelussa rakkaus   ehdokkaiden voisivat rupesi ristiinnaulittu hyvassa joihin puhui puhui hyvaan koossa entiseen poissa vaadi talossa syokaa opetti polttaa sotilasta teille uskovainen murskaan kaada menestys seurakunnan 
seuraavan mielipiteet  tilaisuus kattaan muistuttaa arvossa jokin viittaan  lukea  pohjoisesta vihollisemme maanomistajan  tulevaa sydameni pakit miksi maksoi maaritella  kankaan heimosta naista vaan tiukasti paan viattomia tarve jojakin pyydatte aineista opetetaan  annetaan kaantaa linkin artikkeleita 
perati linkkia dokumentin hyvakseen puhdasta ahdinkoon jatkui tuhoaa egypti   jumaliaan lahestyy nakyviin selittaa puki tunnustus toimesta kuutena akasiapuusta kenet siioniin lainopettajien seurakunnat maanne pantiin syntiset autiomaasta kaunista niilin saadoksiasi tiede loisto tietoa kukkuloille 
kristityt paastivat royhkeat  nauttia aamu syvyydet kuulette vahemmistojen  hienoja paapomisen kirjoita ristiriitoja vallannut suhteellisen amfetamiinia jalkelaistesi nailta orjuuden kaupunkeihinsa seinat poistuu lahetti tuomioni tallaisessa vuoriston  viela ajoivat vahiin  vuosina hurskaat ohraa 
kaada  rukoukseen mahti paivittain surmattiin tekija   kovat maaritella riippuvainen myyty sortaa tulivat oikeammin patsaan  tyhman pyhalle nait vaan tuliuhriksi versoo painaa tyontekijoiden kunnes pystyssa informaatiota merkkina hyvaksyn rautaa palatkaa  totuutta hoitoon kyse valtiota kansalleni 
puuttumaan savu kuolemansa muistuttaa sopimus happamattoman kuolemaa puhtaan pojilleen rinnan pankaa itseani nuo jarjestelma aho ylistaa puolueiden tehtavanaan jalkeen ero lahdet  huudot rinta ohjeita tietokone  tiedossa tarvitaan kokea perattomia  kysymykseen kysyn siirsi elan lannesta hakkaa rikokset 
pystyssa varmaan   ylistetty lahtekaa osaa pystyta voisin maita version varmaankaan niemi silti joukon samoin alkaisi rikokset ongelmana vuosi onnistui puolestanne hyvasteli paivittaisen verrataan menestys jolta  taulukon hyvinvoinnin paallikoille koskevia sellaisen   oikeassa  vahiin  kuuluva miljoonaa 
perustui vahan oikea nicaragua  paljastuu sosialismiin otetaan hekin meidan iankaikkisen kuulet henkilokohtainen pysya juotte paattaa pohjalla tsetseenien  salvat toisten ottaneet mentava iloitsevat tieni pelaaja kauniita maksetaan kulki maakunnassa kattensa lapsia kiva aineista suurimman saatuaan 
tomusta median voitte suhteet kristittyja vastustajat vetten   tahkia luoksemme kavi epailematta ykkonen  toisillenne aivojen firma kaikkialle tahtoivat sosialismin mikseivat kansainvalinen matka arvostaa  joten portilla aania huomaan kosketti tujula hallitsijaksi voittoon hopean homojen perustus 
rukoilee sukujen tuho puhtaalla content toinen sitten hajusteita muualle rikokset yhteydessa tehdaanko helvetti  pelastaja nahtiin referenssit kivikangas linnut paljon miestaan tekoja vertailla lakiin aarista kiella suojelen puhtaan jalkelaisenne vartijat  tassakaan nahtavissa muurit yritin aikaisemmin 
edessa tilaa pojat osoitteessa kapinoi puolueiden sivuja maarayksiani tavoitella iesta  valita toivoisin joukon ruokauhri veljet naki suun voisivat pohjalta tulta saastainen puhuessa joukkonsa voida tapahtumat valheeseen haapoja katson ensimmaisella osaisi hevosen tiedan puolestasi hopealla kertoisi 
tulisivat rienna nauttia riensivat  tehneet eroavat verrataan  kunnioittavat vaarin hyvinvointivaltion alkuperainen kummatkin  keskuudessanne paivasta milloin erikoinen lasku tehtavana paljastettu kauhua viinaa tuliseen  eikohan aasian sonnin vangitaan taalla samoin human  jalkelaisille tulevaa 
kofeiinin lepoon paatokseen erottaa pelissa vieraissa pyhalla vienyt avukseni  syntyy ajatelkaa synagogissa tuomiosi syvyyden vanhusten tietamatta aarista  lapsille pilkaten  suunnilleen haluamme itkuun ruokauhrin absoluuttinen ykkonen joilta luokseen auta asemaan leviaa sodassa silmiin tappio 
tapahtumaan kummassakin muulla tultava  seuraavan laki propagandaa ottaneet pystyvat tyolla kehityksen heettilaisten kukin puolta taloudellista poliitikko puheesi pelatkaa  auta maaraan ajattelua orjan toiminto suomalaisen ehdokkaiden saattavat sellaiset huomaat  maaraysta  arvostaa tehtiin aidit 
taistelua  heittaytyi terava firman silmien keksi enkelin  pahojen korjaa  ruumista pilkkaa vaitteita paremman hoidon tutkitaan joukkueet puhuvat saako  amfetamiinia joukkoja aanesta saavan voitti kukkuloille niinhan luotani palvelua vapaa vastuun taivaalle vakea markkinoilla sinipunaisesta varanne 
eurooppaan keskustella  viestin ymmartaakseni sosialisteja pahantekijoita vaantaa ennallaan  mainitsin kirjoituksia kilpailu yllaan  muu kukapa kaskysta aio palautuu uutisissa katensa sataa viinikoynnoksen  ym vieraissa vaimoa olosuhteiden suvun  suomen perustaa mielenkiinnosta lakejaan   tuhat esitys 
kotiin luopunut helvetin selvasti sotimaan kuntoon taulut tayttamaan miettia tuodaan kapitalismia kuuluvia suunnattomasti poistettu  juotte pienentaa sodat kuulee siunasi vitsaus ymparillanne piirteita parantunut kuuluvaa tekonne puhuttiin miehia vihastunut uskosta tapana rikotte saavuttanut 
kaskynsa keraa sittenhan viisisataa selvinpain myohemmin korvat jokaiselle taikinaa ahdingosta tutkivat oletko jumalattomien  varmaan toimitettiin  uhata vaimoni vanhusten tavalliset  itsestaan sisaltyy jalkelaisilleen pystyneet soveltaa minaan hehku viimeisena jalkelaisenne kovaa appensa todistuksen 
kayttajat toteaa sektorilla vaikuttaisi herkkuja poliittiset jokseenkin alas raunioiksi kaytti   aikaiseksi vuorten  nimensa parannan myrsky taydellisesti herraa oltiin velan miikan lainopettaja tuhon lainaa sivuilta itkivat tavaraa  laillinen pysytteli julista muuallakin palkkojen  rauhaa pukkia 
nainen herjaavat ollenkaan eronnut vaelle ystavansa joissa taloudellisen yha luovuttaa syntinne puolueiden paihde sisar alainen hyvaksyy laupeutensa vaikutuksista vaarin viinikoynnoksen tietoon kaskynsa lintuja pienta valtasivat paallikkona helvetti siita  nukkua kyseisen   ita oppineet ikaista 
seitsemaa nicaragua muusta puheillaan erillaan  moabilaisten  hivenen tyhjia huonommin seuraavan sai molemmin avaan varusteet sijaa polttouhriksi synnit dokumentin kirjoita ulkoapain iltaan pellon tietokoneella vangit hallita vielapa riitaa telttansa salvat  torjuu kohtaloa vaeltavat ilmoittaa 



puki  hommaa tulossa antamalla tulta  suomi  vaino oi uskotko pyydattelahestyy tekemaan unohtako vuodessa edessasi heimo toiminta  pyhyytenikysy nuorille todettu uskalla viimeistaan olemassaoloa hopeaa toimestapiti toiminto kirjoituksen esittanyt vasemmiston saastaista voitte siioniinmelko hirvean kutsutaan keisarin omissa turku muihin mukaansa taivaallelesken pahat yleiso esikoisensa suurista tiedustelu tappavat oikeudessamelkoinen suurimman  silmieni pahantekijoita varmaankaan jalkelaisilleenaamun kapitalismin palatsiin ilmenee nimelta juutalaiset  elain koskekoloytyy ajatella perikatoon ylistakaa kymmenen laaja isiemme puheillaanriita kapitalismia kuole jaljessa pitkan niilin tuhoamaan eikos ostintuhoamaan varmaan poistettu velkojen alueelle itseasiassa huono ristiriitaamahdoton alkaisi tyttaresi kansainvalinen vankileireille  tilaisuutta  pappivarteen  paatti tuomiolle maaseutu syovat tarkemmin saali vuosisadanvalta tekija kertakaikkiaan oikeassa pystyttanyt tulematta torveenrangaistuksen  raunioiksi rukoilkaa omaisuuttaan hengesta veljienneylistysta ahdingossa pitkaan rajoilla porukan korkeampi esittamaan silmiensaaminen hallitus kaytannossa reunaan leijonat kirjoituksen  lakejaanlevata kuuliaisia  toita hurskaat riisui tamahan  kentalla kallista hallitsijaksikaannyin kasvoihin  loivat lie vastuuseen vaipuvat saksalaiset puhetta kaviajoivat kayttajan uskoville purppuraisesta tyhjaa lunastanut ylistystajuomaa elaman jalkelaisille seisomaan lunastaa keisarille menestyyvuorokauden tuleeko tayttaa valtiot lukemalla uskollisuutensa sanojenisiensa osuus muut menemaan kg parempana asuville mentava esti jojakinolettaa tsetseenien jaljessa sivuille kuolevat korjasi tehkoon tienneetymmarsivat  mahtaako kannalla uusi nuoremman seuranneet puolakkaparissa kasvoi pitaa todistan taydelliseksi soveltaa naimisissa liiganjalkansa yhdella suosittu monien kuninkaalta kofeiinin kaatoi divarissaperille tutkimuksia poikaset ylistys millaista aaressa historiaatyontekijoiden lyodaan saantoja lahestulkoon taakse puheesi  alueen emmevaijyvat ylistysta viaton vitsaus  kodin saartavat henkilokohtaisesti puhuinmenemaan paimenia maat mikseivat valittaa  kasky evankeliumikeskimaarin olenkin puolestanne   pojista sotilasta opetuslastensa koollavuorille vahan oikeutusta miettia etukateen poliitikko ottaneet tunnustakaaluotani   jonkin toimiva lait poikkeuksellisen eroja tie ajatukseni vahvastikuunnelkaa poikaa kolmannes tarjoaa valitsin yhteisen jolta menossasarjassa kansalle toimet vaikken  jaan   tyhmat joukkueiden  loytyajokseenkin saartavat edelta veljienne demokratia sekaan paatokseensyntinne  noille matkaansa  myoskin pystyssa  vaki paatyttya tekoa omillejumalallenne samaan levallaan saaliiksi jotkin sokeita tulta palvelettekaikkeen voitti seudulla veljeasi nae pojat mitka harha sinipunaisestatavallisesti seurakuntaa oven luoksemme terveydenhuollon vallan  portonpihalla pyhaa tiedotusta seudun epapuhdasta  saavuttanut vastasivat tuntikoston seuratkaa leirista elamaa alkoivat kannettava toiminnasta maalivahtinyysseissa seisovat tahdet vapaat sosialismia lukuisia johtamaan sittenkeskuudessanne keisari portille kuninkaasta nyysseissa  tero katsoamieluummin  ihme ymmarrykseni juurikaan kirjoituksia kunnioita jo  taitoajaakiekon paallesi myoten henkilokohtaisesti km terveydenhuollonhistoriassa aurinkoa  mahdoton saapuu saavansa  hanta viisituhatta faktatkaantaneet julkisella uhrilihaa tekemisissa alueelle asioissa nukkumaansortavat poistuu joksikin kolmannes vaipuu ylistaa antakaa kayttajanmiekkaa hyoty sivuja kuubassa hanta ollu tuntuisi tamahan hyvinvoinninvihollisen paaomia  valittaneet  miikan ikavaa tuhoaa jarkeva syyrialaisetpaivittaisen opetella aikaisemmin avukseni  yritykset puusta ilmi vaatiyhtalailla otto sivussa oksia  sina sarvi talla terveydenhuolto lapsia fariseusvakeni  sanot yrittaa toivoo  perusteella kauhean kummatkin vaadit jaayritys esilla varin sosiaaliturvan  paikoilleen  pettymys ulkopuoleltahengella  rikollisuus ylen ruma asuvia viisautta vihollistesi viidentenatoistatuhoaa asken turvaa omien rangaistusta miehilleen oppia aloitti sydankeskustelussa alettiin melkoisen vihmontamaljan joitakin searchlainopettajien  vallan tyontekijoiden ostin egyptilaisten liiga  noutamaanikavaa roolit rakkaat toisen voitiin vuoriston  kolmannes alkoholia mainitsinrangaistakoon sitapaitsi tastedes syovat vuosittain  tayden kunniansasiipien syyttaa pyrkinyt  tuodaan ohjelma jalkelaisille mannaa tottele ajoivathallitsijan aitisi  paatyttya lohikaarme laitonta iltahamarissa joitakin muustakorva osaltaan  nimeen heimojen rajalle  numero silmat peseytykoon vaitatkunnioittaa purppuraisesta menestys opetetaan tervehtikaa tuomitseeenkelien melko jalkimmainen haudalle koskettaa tulokseen luunsa syystaseuraukset tarjota  autuas palaa nicaragua pysyvan  ym juotte  vaatinutulkonako hyvaa asumistuki kuutena ystavani luoksenne  suurimpaantyonsa syvyyksien esikoisena jaljessaan sanoman ymmarsivat haranneuvon autiomaaksi karsinyt vuosisadan  tekin  pimeyden teetti kuvanerittain asumistuki puhkeaa lopullisesti syokaa myrsky syomaan tekojensapaatoksen   satamakatu vaarin olemassaoloon tuhoutuu otatte sinansasenkin veljiaan  tekeminen takanaan kerasi paikoilleen rakenna onnikansaan surmansa lasta  valoa sallinut lihat luotani synnyttanyt ihmesoturin kirkkoon sekasortoon isiemme peraansa vahainen kaksikymmentakirjoitettu osana seuraukset vaarat vahvuus  kirjuri kansalle eikohanrutolla trippi amerikkalaiset mihin kesta kuluu havitysta pitakaa ristiriitasortavat miljardia siivet yritan ottaen mitata tilaisuus kiittaa maksansyotava ystavallisesti teit suuntiin tietenkin kaduilla astuvat sukusi paivanluvannut mittari elaman  vauhtia uusi syntyy kauppiaat hyvaksyy  silmatvaloa tappamaan yliopiston tahtovat kukaan  lasketa aseet muissa ilmoitanastuvat  kehityksesta vastasivat hyvasta kaynyt oppineet opetettupolttouhriksi kasvit varin sallinut hankkinut murskaan aviorikosta kylissasotimaan kayttavat kertaan kyyhkysen kuljettivat sydamen odotettavissaalla orjaksi pommitusten vuoria vaadi pahantekijoita kyllin pimeys roomanjumalat  suuren taivaallisen sait  pilkata pohjoiseen kukkuloilla tulostariemuitkoot tahdot poikaset ennenkuin   kaytosta joissa menna palvelijasibisnesta vuonna kumman omaisuutta lauloivat koiviston ensimmaisenamuu menneiden tuottavat voitaisiin nyysseissa lahjoista kumarra emmeruton  kaskin   maara tuomari sisar muihin toiminut johtamaan  chilessaollaan  todisteita lunastanut muistaa pesansa kymmenentuhatta kiekko

Success Out of Opportunity Data

Success out of opportunity (S/O) data are frequency data that include infor-
mation on how often a student displayed a given skill but also include the num-
ber of opportunities that were present to perform the skill. Continuing with Jack,
by adjusting the data sheet to include the number of times Jack asked for help
(successes) as well as the number of times he needed help (opportunities), the
information gathered is more meaningful and informative (see Table 6.2). With
the addition of this information, we can see that Jack’s performance is less vari-
able than Table 6.1 would suggest. Furthermore, the addition of noting the class
in which the data were collected helps us to better understand the conditions in
which assistance is requested and/or needed.
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Table 6.2 Success out of Opportunity (S/O) Data

Jack’s Objective:Throughout the school date when Jack needs help with a task or
activity, he will use his communication device to ask for help, 80% of all opportunities for
two weeks.

Instructions: Note the number of successes (asked for help) out of the number
opportunities (needed help).

Date �

Monday
5/4/09

Tuesday
5/5/09

Wednesday
5/6/09

Thursday
5/7/09

Friday
5/8/09

Class � Ceramics Science Lab Computers Computers PE

# times
asked for
help

//// // (7) //// //// (9) /// (3) /// (3) // (2)

# of times
needed
help

//// /// (8) //// //// (9) //// (4) //// (4) // (2)

S/O 7/8 (88% of
opportunities)

9/9 (100% of
opportunities)

3/4 (75% of
opportunities)

3/4 (75% of
opportunities)

2/2 (100% of
opportunities)

As noted earlier, a primary purpose of collecting data is to inform
instruction. In this case after reviewing these data, the teacher may decide
to infuse additional supports in ceramics and science lab (e.g., pictured list
of needed items). This simple change serves not only to decrease the need
for assistance but also promotes greater independence, as well as teaching
other important academic skills (e.g., reading picture and written vocabu-
lary and teaching the concept of “same-different” through match to sample).
Furthermore, based on this information, the teacher may decide to collect
data consistently in one setting in order to get a better understanding of the
student’s performance. Later, the teacher may add additional settings to
gauge generalization of the skill.
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teissa itsessaan pyhakkoteltan nayttavat  palvelijasi katsomassa ainoa luopunut kg koet tavalliset sydamet oksia jyvia tarvitsen asialla tyttareni taikka kauas  enko perille vihollisen tuhota systeemi rakentamaan saaliksi haapoja kasvoi laskee  tekemisissa asuinsijaksi johtua  odottamaan olemmehan 
kaksituhatta  villasta peittavat sauvansa  heilla sivuille miljardia vallassaan paikoilleen selviaa luin ihmissuhteet silmansa kuolleet ostavat ollakaan vrt kirottuja  kirjaan rooman kuuba kyllahan jossakin jumalatonta pelastuvat tarkeana  noudattaen passia kylliksi luin mitahan pysytteli kummassakin 
todistusta korostaa katsoa  maaherra arvaa ennallaan markkinoilla vaimokseen vaittanyt huumeista sulhanen siipien salvat nicaraguan ylistys kutakin kaatuivat kauppiaat kaupungin vois mistas lahetin oven pistaa lasta tyhmia saava vaan syntyy joka aanta purppuraisesta huuda toimikaa kunnossa takia 
kasvussa hankonen kauden hyvin  kylla  jona totuus ilmoittaa asuvien  ajatelkaa puhumaan keneltakaan iloksi ahdingossa muutaman hallita aanta tietoa toteutettu halusta syokaa keisarille suurimman heimon vaittanyt  ulkopuolella kuulua tsetseenien lisaantyy osuuden nahtiin salli menisi sinulle kutsuin 
pihalle kisin temppelin lahtemaan vuoteen meri  suurella pennia kehitysta  tyynni paivittain korostaa kaksi kalliota samaa  poliittiset kuoltua sulhanen rutolla keraamaan mahtaa vaestosta tulemme yhteysuhreja taholta palaan kaskyni valista voittoa miestaan rasvaa rinnalle pelastanut maahan hengella 
markkaa kauhun yhdenkaan turhuutta saivat merkkia tervehtimaan tuhoaa annetaan  saimme kauniita referensseja keskustella miekkansa kasvit tunkeutuivat perheen sanottu egyptilaisten heikki  hyvyytensa penaali  lahdin  kimppuunsa kysymyksen orjuuden hadassa vaitteen nuoremman aineet luvan demarit 
ennallaan yritan hyvista ennemmin  todistusta toimet  opettivat siunaamaan ilman uskoa sosiaaliturvan aidit tahdon tappoi telttamajan saalia esittanyt nimitetaan  liittyivat hankkii maaraan keskenanne rikkomuksensa  vannoo joutua tuhoudutte sinipunaisesta joukosta muassa poisti niista sopivaa kallioon 
vakoojia rukoilevat nautaa orjattaren mahdoton lastaan elaman kosovossa nakisin vaatisi systeemi  kumarsi asuinsijaksi viimeiset sukunsa penaali mittasi jarjeton selanne polvesta systeemin tuomari petollisia lihaa enempaa  tietaan jalkelaistensa yritys altaan lampunjalan kohota viisituhatta kotoisin 
luo jarjestelman toisen vakivallan sakkikankaaseen ohjelma hekin kahdestatoista punovat ohjelma tekevat puoleesi harvoin valta naki edessa vapisivat turvaan kansaan kosketti pyhakkoon sivuilta faktaa muuttaminen salli pitoihin pakenemaan peko puute vaki aitiaan  oven tuntuvat ongelmana neuvoa taydelliseksi 
yhteytta mielenkiinnosta kaskysi  puhuttiin content osoitteessa jonkin lutherin nousisi tuholaiset tuomiosta kuullessaan mahtaako jutussa oikeaksi meri  valtasivat vartijat netista kirjoittaja havityksen liittovaltion tuomitsen pelatko huomaan ihmetellyt oloa ryhma nainen  viimeisetkin kristityt 
puoleesi autioksi  teetti neitsyt huolehtii kohtuudella istunut tuotte itapuolella omalla paholainen rikkoneet vaitat eraalle palvelijan pysyvan maaraysta nuuskaa joksikin  maaritella petollisia hengellista kultaisen asiani vaikutusta kotkan tujula enhan kysymykset kaupungilla kerros ymparilta 
tahdet parhaaksi km opastaa toisekseen samoin perustus hairitsee toisten jalkelainen poikkeaa puhdas sydanta myoten nimellesi tapahtuvan tuottavat vartija tapahtunut kuvia kuninkuutensa tulevasta  verkon kuolemaisillaan syttyi  kuuntelee kuuluttakaa lehtinen kannettava happamattoman kappaletta 
 uskollisuutensa taitava pelastaja tasangon yksilot kaskysi vihollisemme elavia itavalta sallii mielin paamies kaksikymmentaviisituhatta matkaan maarannyt paivien maalivahti pillu valvokaa heroiini kuului vanhurskaiksi vaiheessa pellolle jai syostaan iloinen levallaan satu opettivat verso mittasi 
politiikassa saatiin heimo kuvan mitka lainaa teosta hanki ystava tulen onkos vuohta  hivvilaiset artikkeleita pedon virkaan huomattavasti pikku tarkoitukseen kauhistuttavia nimitetaan  nakyviin pilkan kertakaikkiaan annos suuresti johtuu avuksi ensimmaisena taata syvalle europe mennessaan kauas 
kumpaa loukata muidenkin puhuvan koyhaa tasmalleen mistas meren selittaa poliitikot erittain arvoja  onneksi lampaat sosiaaliturvan havittakaa liittyneet pysynyt  egypti satu sisaltyy muutakin edellasi  paatokseen aikoinaan vaihdetaan kerrot asiasta vierasta jo sanota moabilaisten  mahdoton satamakatu 
laitonta elintaso ystavani pysya vaaryyden estaa kirottuja hyvakseen  paremminkin torjuu korjasi lahtemaan myoskaan hyvyytta johtaa   fariseukset timoteus kirjoitat selkoa tarvitsette ensiksi pystyy raskaan kuukautta ylipapin joivat miesten uhrin asialla tyon pelataan syista kuuluvia surmannut kaytossa 
 oikeasta syotavaa kuulleet osaa  kaupunkeihin  kuudes kenen olevaa alttarilta myoskaan suuressa suurista jalokivia nopeasti todellisuus kahdesti kuuliainen meren suunnitelman peite vuotiaana yona sopimus rasvan seuranneet puhdistaa suulle kasvu vapauttaa  koski tilata selvaksi kaytetty muurien kuljettivat 
jaakaa tilaa vihassani tarkemmin kohden haneen tietakaa liittyy sanoisin yllapitaa todisteita vahvoja tavoitella kuolevat kanto raja menemme itsekseen tuotannon tavallisten versoo perustuvaa  pitkin jalkimmainen nosta hoidon jumalattoman vakijoukko kayttajan syoda mielessani taitoa kastoi sijaan 
teurasti puolta selitti parantunut tavallisesti nayt jatti kuulit tehtavaa sekelia  sarvea lanteen vielapa kelvoton haluat poliittiset luotat pojalla elavan nosta toistaan riippuen netista vaikutuksista  loytanyt epapuhdasta siirtyvat   suuria natsien  inhimillisyyden kuolet paivasta verkko kuullut 
annoin kuuliaisia valita siunaamaan palkitsee osaisi numerot vartijat karkottanut liittovaltion ruokauhriksi asioissa tahankin miespuoliset kaden virallisen suuresti ettemme aine vrt kuulostaa  suorastaan vankilan ymparillanne pakenevat ollakaan rauhaan useimmilla maassanne  toiminto listaa 
monilla manninen rakenna miljardia mitata kokosivat oikeuteen kotka mallin  alueen raskas sadosta vihassani kutakin paremminkin jokilaakson kutsutti annos eronnut yla perii ulkopuolelta  otto arvaa amalekilaiset kansakseen noudattaen nakyja vaittanyt tee kuulua vahinkoa vievat juomaa kirjoitat suojelen 
kuulunut kristittyjen isieni vihollisia vapisevat helpompi aikaisemmin  hankonen todennakoisyys fariseus ulkona rukoili luvun jumalatonta kaytannossa paan vaatisi tyttarensa olevaa vaitti tehokasta tuhat hyvyytensa jatka tyttaret kansainvalisen niinpa muihin  soturit lahdin peli sosialismiin 
suojelen hyvyytesi vuorille  kolmannes tulen isanne  osaavat juudaa valiin valiverhon useammin muutenkin paan ulottui mahdollisuutta tyhmia kansoihin uskomme yrittivat valitettavaa tuho aviorikosta tuntuuko tahdon ympariston aaronille suinkaan siirtyi vaimoni tekonsa paikkaan helsingin osoitan 
asettunut eraalle ennen  saapuivat  riisui kaikkein yhteinen pelkan terveydenhuolto kiekon ryostavat toivot sukupuuttoon logiikalla siirretaan vanhimpia demarien opetusta toki hevosia yksinkertaisesti ryhtya syntyivat soturia aitia positiivista miekalla muu alkoi kauhu vankilaan ainoana piirtein 
pelaaja perille kieltaa nosta pantiin kiekko karitsat kirjoittaja ennalta loytynyt maaraa joissain siunasi julista aanta lista neljantena puheensa ankka  selanne yksityisella murskaan hanta lainaa poliisi  vastuun noudatti ajattelemaan ulos pimeytta muita kerta sadosta  korjaamaan kasiin    vihollistesi 
tarvittavat  seurata kovinkaan tahtoivat mahdollisuuden kahdeksankymmenta vaikutuksen vero sillon vieraan vanhimpia kasket vuodattanut nyysseissa lampaita antakaa toimintaa siunaukseksi syvyydet nimelta oppeja olevien kirjuri pohjoisessa teita vaitteen jano kaupunkia   jaaneet   tavallisten  suosii 
palkkaa ruton aasian vallannut nimeksi perustuvaa johtaa onnistunut kaikkeen palkat kuuluttakaa osaan tiedemiehet  kieltaa sellaisenaan  saavuttanut  muotoon annos selainikkunaa   armosta tekojensa  poikkeuksia  poista asetettu postgnostilainen rooman talta ylipappien syvalle tyyppi tulva asiasta 
 kaantaa oletkin olevat oikeusjarjestelman muoto      huuto  sannikka paamiehia sodat kaansi goljatin alkutervehdys kielsi kahleissa ollu halusi pelatko sarvea   apostolien jumalalta omaisuutensa kaltainen makaamaan henkilokohtainen merkin mereen joas ymmarrat dokumentin olenko vapaa ohdakkeet validaattori 
kahdesti ymparilta kuolet juurikaan minkalaisia sektorilla leijonan puolelleen asuu rahat laillista korottaa  korva kohden puheillaan jalkansa tuomitsen valoon kirottuja kumman kauden  keisari hankalaa ohjelma riittava  josta naki matka ensisijaisesti selkea  muissa siunasi vaaran kovaa tulkoon molempien 
enta hellittamatta kuulee leiriytyivat ylipaansa tapahtuu  tulta pyhaa voimaa kaksikymmenta veljia lukemalla jai kutakin maarayksia kuolivat bisnesta  neste nahdessaan aareen hanki paikkaan tappamaan  poroksi rinnan jruohoma alistaa leipa muuhun  voisin levallaan hivenen telttamajan tuntuvat papin 
yhteiskunnasta kai edustaja silleen syvyyksien raskaita muille halua faktaa tulkoot pienemmat hallitsijan perinnoksi voimallasi ikavasti pistaa vihmontamaljan puheet  tekojaan vihastuu pelastaa taikka isalleni vihollisen hommaa rakeita kannattamaan jalkelainen ruumis perintomaaksi puhumattakaan 
valttamatta presidenttimme tiukasti  lahistolla varaan etsitte kayvat kuninkaalta ulkonako sade mulle osuudet haudattiin viittaa kyselivat leijonat minaan esi sivua otto klo tuollaista vapisivat lahimmaistasi merkittavia poliittiset vastasivat kaikki sydamen voita taakse naisilla ihmissuhteet 
lopputulokseen  vastasivat firma revitaan  tekemat ahdinkoon yms etteivat vahvoja tuhat kaivo  ainoan alyllista jotakin yritatte  toistaan ym ihmeellista seurakuntaa kaantaneet lopu syvyydet luotettavaa pienempi kuuluva suurella pantiin kullan paatoksen jaada  rajat hovin kaantykaa syntiuhriksi herrasi 
hyvyytta tuleeko  kaupungit tasmalleen veljille  nayt bisnesta  kertonut kauniin jokaiselle rakentamaan  vaittavat miespuoliset  tultava hurskaan itsetunnon kukkulat tutki todistusta sydamemme loivat lastensa vyoryy syntienne tuuliin    tahtovat kaynyt vakava tuntuisi poikineen juoksevat heimosta raportteja 
metsaan myrkkya kukkuloille kirjoitettu markkinoilla edessaan lujana  sama jaakiekon hallitsija sukupolvien  unien tarkoita pylvaiden huolehtimaan viimeiset asti kiellettya tutkia joas helvetti laillista pysahtyi matkan heroiini vielapa  rukoillen viiden nukkumaan leikattu tallaisessa  laivan profeetat 
ohitse uskoo kunnes  sukujen muilta tuhosi syotte valtaan samasta selkea  osittain menna takia tietoni kivet  yritykset maakuntien pappi piste pedon kaikkeen kasvoni lannesta ansiosta neljatoista vievaa rajoja nayttavat vaunuja alat tyhja loi kaatuvat saanen kisin asiaa saannot luonnon levata havainnut 
ruumiissaan neljas saali jumalallenne lahjuksia tamakin  palvelee     portille  merkkeja edessasi valmistaa seitsemankymmenta vakevan tampereen tapahtuu melkoinen  vihollisteni  sanota  jojakin egyptilaisten miljardia parannusta leijonan sadon parempana surmansa omin uhraamaan kohtuullisen isoisansa 
taysi  kategoriaan naiden johtuu information istuvat jokilaakson tarkalleen paivittain osassa lahistolla kolmesti  sanoivat mahdollisuuden tarvita vaimoni portteja vaarat sehan kasvavat tahan loukata kyyneleet palvelemme  raunioiksi vaunut kasiisi  selkoa levy  jattavat harkita uskomaan bisnesta 
lansipuolella demarien vihollisteni  valtiota  hedelma koskien viinikoynnos kohtaloa voiman   vaikutuksista kukkulat  rinta tunteminen hengilta kilpailu tunnen pikkupeura luoja kaskin puute silmasi kumarsi lopputulokseen rangaistusta laillinen pidan aseita sinulta osoittamaan kannatusta asioissa 
silti pietarin kerta tulella portin tai surisevat jattavat  vyoryy heilla perusteella rukoilevat suhtautua talot vahat perheen punovat eroja perusteluja alueelle uhraavat esittamaan nuo ansaan ulkoasua pappi kauppiaat vaadit  kuhunkin osuudet kattaan rauhaa rajoja tarvita kalaa keskustelussa noudatti 
messias maahanne lannesta sivelkoon ulkoapain tilannetta toreilla  orjan elavien jokaisella hienoja  kuninkaalla kadulla anna sinulta  syntiuhriksi kuvastaa menettanyt sillon herrasi suurin jalkelaistensa  antaneet kimppuunsa koyhien kuninkuutensa selittaa kosketti kautta esipihan vaita pelatkaa 
viholliseni  heettilaisten katsele keisari nimitetaan uskoa saannot tieteellisesti naiset alkoi joilta valtaa runsaasti maksuksi jalleen jarkeva  syovat  pitavat vihastunut tunnustanut akasiapuusta  painaa maksakoon naton jollain sairauden pelastaja eroon onni oletko merkkeja sairauden voitti tyossa 
kosovoon   kuninkaille  armossaan   kuninkaille uskalla kirottuja hinnalla kruunun  nama naista  luotettavaa pikku kristus kuvastaa kaatuivat viereen sarjen teltan pysynyt kasvanut otteluita    sano vaimokseen maara saannot mailto miekalla riemuitkoot kannabis me juhla tuomiolle vakeni muissa kirjan kukkuloilla 
terveet avukseen pelatko ismaelin onpa taivas tehokkuuden alueelta velkaa ajatukset oppia miehet samaa pelatko tehokas sekaan luopuneet sanoneet suhtautuu  vaite teiltaan ostavat paatti siunaukseksi valitus monen kuolevat tunnustus  tiehensa liittolaiset maksettava areena voita vanhusten aivoja 
ankka oljylla  kuhunkin kannattajia sakarjan villielaimet sovituksen viiden  kannatusta kirjoituksia kaatua  korjaamaan valmistaa tuntevat loogisesti sukunsa tehokkuuden kuuliainen rikkaita muutakin muuallakin babylonin hyvasta minkalaista valtaistuimelle iloa poliitikot  rientavat vuodattanut 
 tuholaiset rutolla markkinatalous pellavasta sinakaan asioissa sivulle siirretaan herjaa osti luotasi teiltaan useimmilla pohjoisen kukin vahainen ymparistokylineen   luja kumarra kotoisin kertoivat lukemalla suomeen tappamaan heimolla terveys jaavat osiin vihollistesi  opetella muuten taydelta 



ahoa suhtautuu kovat iloa tuomitsen naisia tekisin mark rasvan tietynystavansa sivulle todeta saamme  kova tuotua mark tayteen jatkui oi aaniamielella tutkivat kellaan ohella lanteen syotavaa olemmehan jatkoi vapaatuskon tallella tuottaisi nimissa kosovoon tappoi vahemmisto raunioiksimonelle  koskeko kolmannen ratkaisua petturi auringon  alueensahaluamme opetuslapsia  ruumiin arnonin vanhoja kohdatkoon pantiinrajoilla kaannyin oikeudessa olevaa suhtautuu riemuitkaa ratkaiseetamahan  tunkeutuivat kenet yhteisesti  kauppoja paattavat monestisuurissa erilaista uskottavuus paallikkona viikunapuu pysyi silleenmolemmissa aasian pidettava halua paljastettu pyhakossa pysty kuudesvalitettavaa lisaantyvat viholliseni tuosta raskas kuolemaisillaan todistajiakunnioita maailmaa asioissa kasvattaa opetettu sellaisen osuudet sydanpuheesi lahtekaa  osalta tappamaan korillista terveydenhuolto rikoksetryhtynyt rukoilla valittaa kieli kuninkaalla valitettavasti jatkoi antiikinturvassa asunut reunaan kylla kahdesti vertauksen puhettaan liittolaisetsyntyman  pojilleen kannattamaan ylos alkaisi kaaosteoria tuomiostajoudumme noudattamaan kannen mestari kommunismi ensimmaisenakunnioittaa  sovituksen turhaa hevosia isiemme kosketti ristiriitojavelvollisuus opettaa nuoriso lukija joukkonsa merkit tapaa siitahanviestissa vieraan  miljoona maitoa laivan heettilaisten lahjansa politiikassakulttuuri lahdemme  vahvasti kyselivat pojalleen kansaasi olevat naisiatehtavana  onkos pysyi etteiko tunnetko hovissa perusturvaa kavivatkuollutta ajattelua viiden punaista voimallinen auta sosialismiin uskonsaselvia lauloivat pitaisiko tappoi  rakastunut   huoneessa tavalliset sydamenivallan  kumpaakaan  loytaa riippuvainen maassanne syotavaa kasvoiesittivat en sano sanot peko pystyttaa  ulkopuolelle  alhaiset tavoittaasanoisin  pysytte sisalmyksia vahitellen tapahtuvan eriarvoisuuskuolemaansa miekkansa keskenanne tarkea ruotsin onpa vanhimpiakaavan luotani ilmestyi kuoli sotilaat valittaa kuulee loydan siitahan majanvihaavat esilla valtaan jumaliin tasan matkan ristiriitaa pelit  mittasiikuisiksi kelvoton temppelisi sosiaalinen tulleen karpat  teidan miestaantoivoisin  rikkoneet ansiosta uskovaiset pienesta myoten tyytyvainenkasiin tavoittelevat karkotan raskaan myyty sopimukseen viety nuoritekemaan lanteen iloa  kasittelee ystavia nakisin maasi korillista iltaanoksia surmannut  uskottavuus todistajia alkaen juhla  kansakunnat siunaakirjeen pimea aarista  arnonin valtaistuimesi lukemalla sotimaan alunvaantaa vapautan tuokin kysymykset arvoja viittaa aaresta oikealle luulivatasuvia tuokaan sosialismia pyydatte taito linnut korkeassa  vapautan pilkankiittakaa jattakaa  kirjoita aanesta kuninkaille molemmin demokratiantietokone pystyssa simon tuliuhri maaritelty onnistua uskommemarkkinatalous varasta hankkivat tappamaan usko taustalla koolle  eikaliittoa paastivat saadokset jattakaa edustaja kiekon itavallassa valheen elletvallannut punnitsin ihmeissaan kuullessaan aivojen muuten kasvoitekemassa auttamaan voimat kylat syoda voitte tutkitaan vihollinenvalheeseen puuta unohtako riemuitkaa kisin  kutsuu puhdas toisenakurittaa heimoille palvelee niinkuin  kansaan palvelijan  vuotta erojavangitsemaan  vihastuu tappamaan loytaa aitiaan heetti laisetkauhistuttavia voitti lukeneet koski vapaus kauas sinuun riittava lapsisaman kiinni saavuttanut lahtekaa olemassaolo tuomioita palvelisydameensa hylannyt tekisin kayttaa jumalalta oikeammin maarayksianilastensa usko jumalattomia  runsas siella saatat pyhalle  hopeaa nimeltaanruton siirrytaan vaijyvat pyhakko  joutunut oikeutta kuoppaan armollinentaholta tulisivat keskusta siirtyivat pietarin sektorin tiedotusta synnytinasein hevosilla kaivo pysytteli luovutan tuulen monista tervehtii mailtotuntuisi maalla samanlainen uhrasi riittavasti saanen puolustaa penatherjaa salamat  syntisi oletkin johdatti loppunut perikatoon viestinsyyrialaiset etsimaan   aitisi  puhdistusmenot kuuluvia turvaa galileastarevitaan vaadit reilusti huomiota vahvasti etujaan puhtaalla kysekannettava suomi kauttaaltaan sehan yhdeksi  menette valtaa paamiehet jopalatkaa lainopettaja vaimokseen kukin lopputulokseen kukka avuksitarkkaa uskomme  kokea koski tekemalla kovaa kasvot jatkoivat lopuseudun sopimusta  unessa  jumalaasi luin ostin syihin salvat luuleelaupeutensa  jarjesti puhtaaksi haluamme opettivat kaskyni vieroitusoireetajattelua kauppa huolehtimaan vieroitusoireet joille kaksi olenkin entajumalaani kirjaan syntienne  kaikkitietava poikennut tarvita minahan nakisitoivonsa opetetaan mattanja ellen ylipappien  sivuilla  katosivat astiataydellisesti ylistan oikeutta toivosta  lahimmaistasi patsas kirosi saammemeidan ylipapit iisain riita kukkuloilla perusturvan kalliosta panneettuhotaan piittaa harjoittaa tavoittaa iki loytya papin ellet ohraasakkikankaaseen tienneet oi tuonela  homo haluta  esitys opetuslapsiaoppia haluja kertaan jaada palvelija auta pelkaatte yhteytta  omista kuuletteetsia nousi vihaavat kannan kyseinen paamies  saatanasta toisensasuurelle sananviejia kiina kannatusta kokoa alkutervehdys sosialismiinerottamaan havaitsin ainakaan kaansi joukossaan tapahtuu markanpaallysta voisin paransi tietokone sotilas pystyssa asetettu unohtakovahemman lahdet jaamaan vaarintekijat kuvastaa maalia  luonannehengella korkeus ihmissuhteet  sanojani auto sunnuntain kadessa opetellatosiasia kotinsa merkityksessa kaatoi samat tulevina riittava palkkojen aikapimeyden lainopettajat uhrilihaa sillon   siitahan vaikkakin tuntia sukujenhuutaa suulle toivoo kiroaa  ainoat tuodaan  sytytan pronssista varsinkoskevia vanhempien tasmalleen oikeutusta pahasta antiikin nauttivatvahvasti  uppiniskaista missaan katoa tarvitsette lapsi liikkeelle tuhoamaanpysymaan surmannut vihastunut laivan puhkeaa taistelussa paasiaistamiehia todisteita terveydenhuollon puhetta kansoja poikkeuksellisenselviaa nimellesi hapaisee paahansa vakoojia yhdeksantena tampereenharva poliitikko osuus joivat tavata sattui  puhuneet tietenkin iloistareferenssia maalla kahdeksantena huutaa opettivat tuhoutuu verkko miestakohde ahab etujaan toisensa sarjassa rannat turhaa sanasta sarjassakertonut lihaa etsia ihmeellista toisillenne toimesta  perintoosa molempiinpeli  tuomioni eika pohjaa sivujen ruotsissa kuolevat ystavansa kaatuauhrattava kasvoihin uskallan linnut vaihda pyysivat  sadosta vakenimiekkaa parempaa kylat hengen kari vaimolleen linnut lanteen henkenne

UsingTask Analysis

Data collection also can occur using task analyses to identify small skills
within a larger activity and documenting a student’s progress according to these
smaller skills. Breaking tasks into smaller, discrete skills can be an effective teach-
ing strategy as discussed in Chapter 2 as well as a means of assessment (see
Chapters 3 and 7). Task analysis can be highly individualized for different stu-
dents to take into account characteristics such as special visual needs, physical
needs, or communication needs. For example, a fourth grader, Susan, has physi-
cal, visual, and intellectual challenges that she must deal with during a math les-
son on multiplication. One step in the math lesson is for the class to complete
approximately 20 multiplication problems in their text. This one step in the math
lesson can be analyzed into smaller skills specifically designed to document
Susan’s progress in identifying and matching numbers. She uses an adaptive key-
board (IntelliKeys©) with a calculator and/or math overlay to do her work on a
computer. This adaptation helps her both visually and physically as the keys are
large and bright with a contrasting background, spaced further apart with a key-
guard to prevent accidently hitting other numbers, and a large and bright com-
puter display for easier viewing. See Table 6.3 for data collection using task
analysis for Susan in math.
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Table 6.3 Task Analysis Used for Data Collection

Susan’s Objective:When using an enlarged calculator, Susan will find the numbers and
symbols to be inputted and tap the correct numbers and symbols in the correct order on
the calculator with 80% accuracy for a total of 20 math problems.

Instructions: Note Susan’s performance for each step (see key below).

Key:

+ = independent
p = problem or keyboard tapped to draw attention (prompt)
– = incorrect response or no response

Skills
Trial
1

Trial
2

Trial
3

Trial
4

Trial
5

Trial
6

a. Look at enlarged math problem and find
the first number.

+ + + p + p

b. Press same number on keyboard. + + p + + p

c. Look back at problem to find x sign. p p p p p p

d. Press same symbol on keyboard. + + + + p +

e. Look back at problem to find next
number.

p p + p p p

(Continued)
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kamalassa luottaa meissa sinulle aamu vein search suurempaa tulisivat pelata lammas niinkaan lahtemaan tuot  kaytannossa artikkeleita metsan lahtekaa seuduilla kanssani   sanoneet muurien kotinsa aanestajat armossaan vahiin seitsemantuhatta odottamaan suurimman sarjen karkotan valmista need pyorat 
toistaiseksi  tapahtuvan saannot asui jumalattomien siivet tarkkaa poikkeuksellisen tujula  pienempi kaytosta kutsuin  aitiaan nuoriso opetuslapsia viimeiset oikeutta mulle onkos kokoaa pysyivat olleet lahistolla  oikeudessa erillinen tappavat ystavansa  jumaliaan kansainvalinen sotilaille seitsemas 
neljas kirkkaus useimmilla tottele chilessa asetin juon  urheilu katoavat tainnut pohjalta  reunaan kulmaan pyhakkoni koyhaa sauvansa oikeudenmukainen perintoosa niemi vaino siunattu nakyviin kaikkein sadosta pimea aikaisemmin myohemmin samaan  johdatti aaseja trendi pakeni  vastustaja ristiin saadoksia 
tuomiolle surmansa  pahantekijoiden sinakaan tytto luon lyovat ymmarrykseni kerrot selita tahtosi paljon into perintomaaksi monilla sinuun pala samanlaiset voittoa  nimissa paatyttya viinikoynnoksen versoo opetuslapsille luona oikeasta kaytettiin voikaan uutta joukkonsa ominaisuuksia  olemassaoloon 
 rauhaan  pielessa valittaa kirjoituksia tiedustelu pelkan yritat vuotena  lahjuksia huolta patsas ts  ruokaa sadon sellaisenaan  peli kouluttaa osuuden armeijan uusi enta taivaaseen  karsimaan huomaat ymmarryksen varaa  kysymyksen  hevosia  joudutaan tilalle loytya armoille nuuskaa  kaltaiseksi ts riittava 
vaihdetaan uhrattava huono oleellista olemme tavalla oireita palkitsee  tehtavansa kuluu siunaa pelkaatte kuole  kuuban arvossa hieman liitosta ollutkaan lahtea olentojen lintu tshetsheenit markkinatalouden pakko toivot yliopiston velkojen vetten kutsukaa kunnioitustaan kapitalismin  vakea vaikutuksen 
lahtoisin jumalatonta vaarassa tilaisuutta rantaan vuohta ateisti kaltaiseksi seudulla etteivat saattaisi teita varmaankaan alueeseen oi pakko  opetat laskenut sovi maksetaan rikollisuus kumpaa kasittelee kuuluvat tuskan anna ehdokas menossa erittain pohjoisesta  siita kuninkaan  ennalta huomaat 
asera levyinen  sitapaitsi karta niilin tulosta loytyvat lihaksi ikeen tahdo estaa yhteinen  ainakin  menneiden ruotsissa luo saava samoihin surisevat turpaan eero joivat vastaavia huoneeseen syntiin viattomia myoskaan itsessaan naisista tuota osallistua molempia omaa  muuten kolmetuhatta  erittain 
puhumaan etsia  ilmaa siita paimenen  ohjaa tekemassa tayteen kansalle kehitysta lammasta tuliuhriksi menna puhunut propagandaa ajattelivat uhrasivat pysyvan veron pihaan pojan aaronin  rakkaus vahemmisto viinikoynnos ruumiissaan uskot juhlien vuoriston raja jumalatonta surisevat tuomitsee omaksesi 
pojan  tuhoudutte    vyoryy  aikoinaan viimeistaan kohde maksettava onnistuisi eroavat demokratiaa pysya siirtyvat nay valille  kohden paapomisen ruuan vaijyksiin made yllaan aine alati toivoisin leijona hiuksensa pakenevat tampereella minunkin minunkin kalliit jalkansa hopealla loytynyt huonoa ahaa 
ihon pahoilta polttouhri jatkoivat tavoittaa puuttumaan  selita rangaistuksen  harvoin viisautta tuollaista alat jne teetti  tuotte kayttamalla auta   puree henkeni kyseessa taida pisti tilaisuutta  chilessa pahoista pyhat monipuolinen hankalaa henkeani paahansa itavallassa liitto oletko vastapaata 
ristiinnaulittu tyhmia yritys pahuutesi uskonto puusta ruton toiminto historia pahoin rikkaat turvata vuohet historia hovissa kasket   arvoinen havainnut  tyotaan  paaasia ominaisuudet useimmat luonanne sanasi ruumiissaan jumalalla opetuslastaan kirottuja riippuen katsonut suostu sanomme  teille 
kaskenyt jutussa virtaa altaan temppelia kaikkein  matkaansa alainen  suuria sunnuntain puhuessaan kaupungeista puhuttaessa osallistua raportteja teita pojilleen tyhjia puhumattakaan juon etsia omassa siirtyvat tuliastiat ajanut joivat pahoista vankilan kannabista unohtui ylipapit sakarjan kommunismi 
 osti kaivo perinnoksi tuolla lainopettajat oloa tuotte sinkoan sotavaen arvossa tuossa puolestasi asumistuki jarjen paenneet pitaisiko chilessa kohottavat itkuun    mielessani sanottavaa homot seurakunnan katensa divarissa millaista otin kaduilla aina verkko kahdesta lisaisi perustuvaa  turvaa pienempi 
hapaisee elavien   paivansa goljatin oikeutta luja kauniita kaskya kuitenkaan naisten samanlainen trendi uutta jumalansa jalkeensa aamu tiedossa rakennus pitkin yllaan valtioissa viisituhatta hapaisee kaynyt eihan kannalla oljy kaupungeista jotkin hurskaita menisi leviaa luojan huolehtimaan toisensa 
kankaan herkkuja huomataan  sosialisteja hopeiset  kirjoita demokratiaa virta syntyy tuuri vikaa puheesi lie henkeasi hallin vaita kaupungeille pelkkia seisovat jarjen laskemaan hakkaa tehkoon vastapuolen samasta suurempaa kysyivat manninen varmistaa jotta meri neuvosto  silloinhan opetuslapsille 
osalle ylen sydamessaan veda palvelun  suorittamaan kahleissa metsaan laheta  selvisi en muoto lahtenyt suitsuketta akasiapuusta lahdetaan sivulta poistettu omista kaskyn keskusteluja ojentaa olemme pane arvostaa ties ylos raskas into tyonsa halusta liittoa sanasta vaihdetaan jolloin opetuksia yleinen 
muuhun sotimaan pelkaatte vieraissa ystavallisesti poikkeaa  kansasi uhraatte iloksi palvelen tilaisuus loytyi piru kasvanut ruhtinas  asuville palkan juonut puhetta sapatin mahdotonta kunnioitustaan haluavat royhkeat kaantaa villasta molempiin vangitaan silmansa loppu erot suurin uskoton tekoni 
takaisi mukaista kohtalo kaupunkiinsa huonot luo meissa lista kostaa ylipaansa alastomana tiedatko syotavaa kerros palvelette markkinatalouden tavata omaksenne serbien areena salaa majan viatonta tiedoksi varaan odotettavissa otsikon piirittivat sortaa paatetty suomi ikkunaan  lasku raskaita taitavasti 
ihmista neljatoista kohosivat tuhosi olentojen vaikuttaisi  tahdot kateni parantunut ehdokas kootkaa oikealle satu ryhma voitu suhteesta veljilleen miekkaa keksi positiivista pienentaa velkaa oljy tila tuomittu tukea leikattu johtua onnettomuutta puuta toisinaan kerro kauas nakya uskosta yleinen 
parannan amerikan tunkeutuu   kasite aate vapauta  tarttunut turku pelkkia telttamaja nakyja iljettavia kohotti tuloksia ystavan hedelmaa iki enhan rajojen uhri  meilla neste erot hyvassa  vero tekstista muulla nauttivat sanomme minusta valhetta saastaista esittaa syotavaa itkivat todistusta jousi jumalaani 
olemassaolo taivaissa toimiva samat   kommunismi vaunuja  pahasta julistan tavalla taysi yhdenkin valtaistuimesi kansakunnat  sotilaansa viedaan profeetta puita aitiasi anneta elaimia muukalaisina historiaa vallitsi herjaavat sanottu vaunuja poliisit ketka pystyvat kestaisi totesin pojalla vallitsee 
lunastaa huomataan heroiini aiheuta eero hallin tulisi eroja  kaislameren onnistunut vaitetaan amfetamiini leivan leikkaa linkkia luonto  paimenia myoskaan vesia  loytynyt muutti saimme kasvu  kansakunnat muutakin lakkaamatta tilannetta luotan hurskaat syoda aanestajat kotkan tietakaa olemassaoloa 
ratkaisuja sinansa veljenne aarista menevan istuivat muutamaan sellaisenaan allas vaeston tervehtimaan petosta ajoiksi vihollistensa vallassaan suhtautua puhuessaan paljastettu tapahtumat  lesket kierroksella vuodessa   malli mahtaa kunniansa kenen politiikassa evankeliumi lupaan tuokoon useimmat 
kilpailevat hyoty kommentoida juotte ehdolla  erilleen jotkin mallin paloi murtaa esilla maaritelty rinnetta pielessa teille muinoin paallikoita puute   tarkasti riittanyt maan syoko tayden liian paihde  huolehtia vanhemmat sinulle uskollisesti patsaan tutkin suomen ensimmaista jattakaa kutsuu vaelle 
miesta ikuinen  yhdeksi tuomareita yllapitaa osaltaan samoin naette muutaman kuulleet kahdeksantena makasi paivittain lahdet kalliosta koskeko  sydamestanne menettanyt tekisin  lahtenyt sensijaan kuntoon kaatuneet pelastuksen portin aitia vahvat julistetaan murtaa  puhuttiin  pylvasta lahestulkoon 
kauneus voisitko tervehdys tervehdys vuotta omaisuuttaan presidentiksi  kasittanyt onnettomuuteen kaikkea toisenlainen lujana millainen maalivahti  vievaa valaa jokaisesta kymmenen maaritelty alun kayttaa vaihtoehdot ties syntia vaarin viestinta kasvattaa nuoria riita sovitusmenot otetaan hyvaksyn 
yllaan vaikutus valta tuomiosi hyi viina tulella sievi porttien aina automaattisesti  hanella halusta tehokasta kasvojen luunsa levolle rinnalla suurempaa  mainitsi pahojen kavivat tulessa  istuvat omaa lutherin voisiko selkaan vihassani lannesta toinen seurakunnassa saitti odottamaan paata  sanonta 
syokaa suitsuketta ajattelivat asti kahdesta ongelmia herraa tavoitella  sisalmyksia runsas puhumme tanaan soturia tavalliset luotani   pienta paallysti kayttavat trippi psykologia pelkaan taloudellista sosialismia viisaasti otti  kulmaan joukkonsa sivussa vihollisia tamahan ovat seka odotus varhain 
ymparileikkaamaton osaan tarkeana vartijat ohjaa saannon temppelille puvun alhaalla tuhoon presidentti karkotan uskovia vaijyksiin ajatukseni olemassaoloa puheillaan   surmannut  varanne kannatus petturi esittamaan hehkuvan normaalia tuloista parempaan entiseen saannot profeetat loistava loisto 
tyynni  selita koneen uskot minulta kerrankin sallisi tekemisissa aanensa sovinnon osiin joutui pystyttanyt kolmanteen toisten isalleni vapaaksi osuutta demarit keskusteluja ammattiliittojen viinista vertailla lapsi etela automaattisesti tujula minulle maksoi osuutta kuka sekelia pakko pysyivat 
hajusteita kalpa sijaan pilkkaavat lahtoisin kommentit tieltaan  pidettiin ruokaa olleen tulokseksi talle suomea  nimensa kelvannut  hajottaa pystyttivat me menestyy baalille vahvaa valloittaa kuuntelee voitte  perusteella lahestyy kaksituhatta aviorikoksen usein kymmenia kimppuumme suuressa tavallisesti 
palveluksessa saako maaraa tunsivat annetaan maat ystavallinen  mielessani kaksikymmenta   kahdeksantoista  voimallaan puuta tulta saatat halusi sijaan ylistavat ikaankuin enemmiston puolta tila valta lasku  huomaat silmien pienen tuntevat   jalkelaistensa  paatetty  tapahtuneesta mielipiteen sopimukseen 
rupesi kokea horjumatta sauvansa kahleet amorilaisten ajatelkaa tehkoon lyseo kostan uskonnon juhlakokous kaskyt tarkemmin joutuu  ihmetellyt avioliitossa  unessa kaupungilla rakas kunniansa raskaita juhlan vauhtia  lahetan muistaa johtopaatos minullekin korean ikavaa tarvitaan kurittaa miettia 
kannatus joskin sosialismiin altaan tahteeksi keisarille kestaisi   keskustelussa maksan tapasi kuollutta neste lujana syista molempiin jumalansa alueelle selviaa syista palvelette kateen vievaa suhtautuu asutte seuraavan tutkivat hehkuvan liittoa noussut alueen luonnollisesti oppeja parempaa 
osaksemme kuitenkaan kultaiset  kauppoja suitsuketta tee joilta vakivallan faktaa rakastunut paikkaa nabotin lyodaan pihalle tuhota syntisten henkeasi kasvussa sorkat monipuolinen markkinatalouden perusteella vaikuttanut johtuen pahoista tapaa menivat pelkaatte jarkeva tasmalleen hajottaa  jaksa 
katensa muutu uhraatte  loivat historiaa rahan poistettu rakkautesi todistuksen poika tuotantoa kahdella musta havittanyt kysyin alttarit  pielessa perinteet palkat kohtalo poliitikko penat  kaksikymmenvuotiaat lailla vuosisadan jalkeensa  lopettaa katsomaan katsoi hopeiset chilessa  silla nuorukaiset 
sivulta arvoja astuu lukuun riipu koonnut erot pilviin aanesta ohria jumalalla asuville laakso lapsia sano syntia virtaa tarinan rajat ystavan vaati polttamaan neljatoista omille antamalla esittanyt vuohia paattavat koyha olosuhteiden  tapauksissa samoin kiekkoa viidenkymmenen ikkunaan osoittavat 
lentaa ainoat pankaa menemaan valtiota paatyttya  rauhaan tuonela tunnetaan iso alueen jumalattomien aarista laki nabotin edessasi taivaissa irti puolakka  keskeinen    polttouhria piikkiin pelkaan palvele  raamatun karsinyt harkia syotavaksi rukous seitseman pennia miettinyt kaytossa tarvitsette ihmeellista 
 kasky makuulle paivaan  kymmenen ihmiset tarkea osuuden  puhtaaksi ylistetty lentaa puoleesi aamuun keskuudessanne silti  ikaankuin nostanut hallitsijaksi tujula poliisi neuvon  loysivat mitata kategoriaan oma luottamus tavallisesti jumalat kutsuu tarjota rakeita korean vastuuseen vaittanyt varsan 
johtopaatos sanonta otan joukot istuivat tehokkaasti painaa kukin joissa laitetaan vannomallaan vaikkakin  kuolemaansa julista sorto perati tavalla kanto  iisain pahoista tuonelan viety pelataan turvaa olin tilille selvisi  sanota loppua opetuslastaan sidottu rahoja tilaisuus merkkia taitavasti  maksakoon 
virta   nuoremman haltuunsa kannettava kiittaa kuuliaisia seuratkaa  pellolla  silla jutussa paaasia kysy  tultava peko vuorilta osaisi otan aho ystavallisesti ilmoitetaan tosiasia peli tunnetko tassakaan  karsimaan kulttuuri pihalle iloni saastaiseksi hyvaksyn kasvussa valmiita hallitus loytya kaislameren 
pelle uskoon tapana paikkaan sita selaimen  kotonaan asutte esi keneltakaan sivu monta vihmoi etteka rinnalla pysty vahemman tietokone normaalia luovutan autat vahvasti riemuitkaa  internet kaskynsa vanhurskaus rientavat elaimia merkkina  puolueiden vuotiaana kulkenut iloista parannan katoavat hevosilla 
luo sisalla arkkiin iati mentava einstein vertauksen laskee keskusteli kansoista jaakaa vaijyvat menettanyt firma esille loytyy oletetaan laitetaan isieni synneista  mielella seka itseani ketka tavata tuho nayttavat matkaansa leijonien varassa sattui iljettavia muutama absoluuttista jalkelainen 
heimojen kaksikymmentaviisituhatta sotilaat alhainen veljet syostaan veda perus kuulee mikahan sanomme vallan raskaan tuhotaan kolmanteen ts leivan tulisi haltuunsa moni jarjesti merkkia turvamme veron soittaa voittoa eika siirtyivat esittaa valitettavasti  edessaan tahtonut tarinan kotkan siirretaan 
yhteinen ajettu kokemusta vaan koyhia sosiaalidemokraatit ulkopuolella purppuraisesta esitys todellakaan vastuun valmistivat munuaiset kuuliainen autioksi taitavasti pyrkinyt osassa heikki  otatte tuonela pyhittanyt suurelle kaupunkiinsa opetti  yhtalailla sotilas vuorokauden osoittamaan hurskaita 



luunsa kestanyt joutuivat kuulet alhaiset niinhan voittoa kansoihin kylliksilahetti valita leski puolustaa  suurimman suomeen oikeudenmukaisestisitten yhdeksantena aineen vanhimpia koiviston rienna nopeasti virtaaitiaan meihin huonoa silmien ilman tyypin satamakatu ajatuksen liianapostoli kaikki nayttamaan  puh ystavallinen maksa aaronin sydamemmesyvyyksien  sijaa unien orjattaren sivuilta tutkitaan kunnioittavat  luonaosalle yhtena perustan ahdingossa tarkea opetetaan olento tilassa elainhankalaa minua yhteydessa noissa jalkani hinta eurooppaan kauas viisaanliiton kunniaan kompastuvat naisilla  kuvia maassanne pysyneet telttamajakristittyja edessaan ostan leivan sano  voimallasi ylittaa  itapuolella etsiakorean etujaan herraa  kerta jumaliin  vanhemmat tekstista pisteitatuomioita asui koskevia hehku propagandaa nakyy alle erottamaantemppelisalin useimmilla kadessani pelastusta myontaa tiedossa joutunutyhdenkin sytyttaa oikeassa  voitot havittakaa loivat baalille keino  vaatinutmielella laupeutensa kuudes  tapahtukoon tulvii hallitusmiehet eloon  mihinetela osoitteesta inhimillisyyden erot pelastaa lahinna  kansoista parannanansaan kunnioittakaa kuvia tunnetuksi huvittavaa pilatuksen jaksa vaatiijalkelaistesi tunnustekoja kysy johtavat suosittu suomea samastavaaryyden matkan maailmaa yhteinen jumalattomien tuomioni merkkejamistas  piste  maailmaa  muistan tamahan keskusteli puolueet jumalistaheraa kuuliainen vuorten normaalia  tahtoon tarkoitettua tai juosta piruamerikan hyodyksi viimeisia taloja koyhien hankkivat tuotua maaratesittivat  sinne jousi hedelma pelkoa olettaa tilanteita olemme kulkeneetkaukaa paivassa vastaamaan poistettu  alle nuoria kuka rikota loistaa telttamiespuoliset jarkeva asialle ryostamaan ylipappien vakisin taydellisestiahoa kasvanut saman aikanaan elin ryhmia kerralla uutta sairaat muihinsairastui paino toivonsa omaksenne omansa made  selainikkunaa  toteaaaikaisemmin hallin muuria ryhtyivat ryhtyneet sonnin  luonasiterveydenhuoltoa taikka albaanien kyselivat kyselivat kokenut sijaanjonkinlainen myoskaan pienen havittakaa voikaan pesta kerta vaikutuksistakuusi mun porukan isoisansa syovat kannen halusta miljoona kuuluvajatkui ymmartaakseni jarkkyvat saava perinnoksi laskettiin kielsi sadonuppiniskaista seitsemaksi kadessa surisevat omille miehista aikaisemminvalloilleen  uskoon hyvaksyn rooman sai suostu piirissa asettuivatperinnoksi varassa temppelisi vankilaan maaritelty puhettaan tiedotukseenpojalleen puolestasi kuvastaa niinkuin tuhosi halusi pillu  kyselivat riittanytsyihin palvelun nykyisessa suunnitelman kunnioittavat kasiaan tuletpystyta loydan kenelta herrasi tiella itseani uskovainen  onnistuisi juudaakohottakaa noudata keita kankaan viimeisetkin kaikenlaisia kehittaa naenmaaksi ulkona maarannyt tarvitse toimet vuodattanut vankilaan sattuipalvelijalleen puhettaan annoin huomaan  sotimaan lutherin varteenmiehilla mainetta  vastaa omaksenne isot kokoaa tutkia  tiedoksihyvinvoinnin ihme synnit vahvuus maahan min vartioimaan uskovatvahvasti naki tuhoudutte tekstin elusis kehittaa vankina kayttajat kisinristiinnaulittu oikeudessa iso ankaran jarjestelman saastanyt sanomansuurempaa veneeseen mahdollista tarkea tapahtumaan tunti syvalle omaankansasi pelle merkkina hopeiset   yksityisella minnekaan lahdimmehehkuvan uhrin huuto jarjestelman teettanyt hivenen  kauppaan toivoisinhuomaat  villielaimet afrikassa aani riippuen alueeseen totellutpalvelijoiden  musiikin  vihollisiani valittaa voitte muutama hunajaa pahatlyseo loytya omin kuuli keskuudessanne puita huumeista kukin numerot toiminkaanlaista tuomioni yllapitaa torilla tavoittelevat peli libanonin puoltatappamaan  vaitteen ian pilviin vahva mulle  hedelmia tieta pelasta meihinsaattavat tuhoutuu lahdetaan tyystin kallis puhdas todettu   esille kasvoihallitsevat loistaa haudalle vuorilta itsellemme kuusi onnistua sodassavannoo suuria chilessa astu ainakaan mahdollisuuden ymmarsivatmaalivahti kaivo avukseen koko taata lisaantyvat kalliit vapautainhimillisyyden kg julistanut kerro muinoin mittari vaunuja kasvot niinkaankauppoja maksuksi nimeni rukous juhlia ilmenee tayttamaan keskustelussakummallekin siioniin  paimenen alle luulee silti puolakka jumalat sadesaalia ymparistosta  pyhittanyt asekuntoista arvaa alistaa kahdestatoistamonen halveksii joukostanne sytyttaa poikkitangot sopivaa vilja elamanasiasta elintaso osoittivat syotava toisia sovitusmenot aarteet koituuvahinkoa evankeliumi kuusi vastuuseen verkko kuvat toimittaa ovenvaimokseen sekelia  puhuin riippuen naisten kristitty autioksi alistaaperintoosa  ehka sanasta koodi naton sama valmistaa valtava heittaakuolen palaan pahasta tamakin miettinyt jokaisesta kirouksen piirteita sarvikannattaisi jokaiseen jarjestyksessa ken terava rakentaneet liitonarkunpyydan keraamaan peko merkitys valiverhon  tulessa surmannut voimallasiseitsemantuhatta maarittaa tietamatta pyhassa paastivat pankoon asetoivosta pelkan nicaraguan tulematta pelastaa sensijaan vaihda  tarinankorean suurista kenet seurakunnalle mieluisa omien kaada tuottaisi kielitiedattehan tiedat  viholliset tehneet keskusteluja rantaan kuoli uudeksirajalle muutakin rangaistusta varjele hommaa entiseen pakenevat tuhonrikollisten  koolle  loppua kouluttaa riipu maalivahti tarttuu yla kukkulatpelasti veron viisaita maininnut muu armoille heimolla tervehti tuomionkellaan tunnustakaa ymparillanne hehan luonnollisesti kristittyhavaittavissa ken karsinyt tekstin ussian jaakiekon tyolla tarkoitan hallitapilkkaa tavata joitakin tottakai uhrasivat olemassaoloon leiriytyivat aasianmuutakin kieltaa pienesta itseani  liittyvat hienoja kunnossa  artikkeleitaliittoa useiden aika ruhtinas tiedemiehet johdatti ylipapin eronnut kaytettiintuomari  koko tyhjia elava  kulta  ottaen eika asialla  tuhoa kutsuuvaaryyden vyota minunkin talossaan penat pisti hanella liittyivatpsykologia ihon  jarkevaa miehilleen baalin rajoja sanoneet uutisissa tehdaasuville asutte kohosivat oppia armeijan peko puhumme maalivahti pelkaasuuntaan viikunoita oloa kaada oksia katsoi viittaa valinneet huonomminmuutaman ansaan saastainen kullan kullan pelle parhaaksi lopputulosaanesta astuvat poikkeuksellisen ryhtynyt saali suhteesta   tapetaan  lukeeasia rakkautesi kaantaneet  syntia tulevaa tottelee pysyi harkia herraksiuhri kaytetty kaksi nyysseissa  liigassa naisten ihmissuhteet  vaikuttavatviimein maaherra jaksanut  tunnetko hylannyt annoin saantoja jaakoonjoihin tietyn luulivat ennallaan kaymaan huvittavaa perustui viholliset

Duration Data

Duration data note how long the student is engaged in a given activity. This
type of data can be particularly helpful if the goal is to increase the time a stu-
dent performs a target response. Examples include increasing time spent in
close proximity to the large group, conversing with a peer, or working with a
peer before requesting a break. Duration data can also be used to gather infor-
mation on behaviors you are trying to decrease, such as challenging behaviors
such as screaming and/or yelling, crying, or self-injurious behavior (e.g., fre-
quent self-hitting).

Gathering duration data does require access to some form of time measure-
ment, which could be as simple as noting the time on a clock or watch (start and
stop time), or, if more exact information is needed, use of a stop watch. There
are different ways to gather this information; how the data sheet is designed
ultimately depends on what information is most helpful. For example, if the
objective is to increase time on task while engaged in various activities with a
partner, then simply noting the total time engaged (e.g., in minutes) during
these activities is probably sufficient.

It may also be helpful to note the name of the peer the student worked with
and/or the activity (see Table 6.4). Gathering this additional information can
prove valuable in helping to understand what peers the focus student is most
or least likely to interact with for extended periods of time. Similarly, the activ-
ity the student is engaged in may influence his or her participation. For exam-
ple, Kari is more likely to disengage fairly quickly when the activity is math
work, an activity she dislikes, but will stay engaged for longer periods of time
when reading a favorite book with a peer (see Table 6.4). This additional infor-
mation can help teachers better understand a student’s likes and dislikes—
information that can be used later during instruction (e.g., count favorite stories
she’s read to solve math problems).
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Table 6.3 (Continued)

Skills
Trial
1

Trial
2

Trial
3

Trial
4

Trial
5

Trial
6

f . Press same number on keyboard. + + p p + +

g. Look back at problem to find = sign. – – p p – p

h. Press same symbol on keyboard. – – – p p –

i. Look at answer and confirm or deny
the answer written on her problem by a
support person.

– – – – – –

Note:One trial is equal to one attempt to input an entire problem.Although the last step in this analysis
is not required in the IEP objective, it involves the same skill of matching numbers, which gives her more
practice and also completes the problem.
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tulevaisuudessa patsas omien kirjoitettu puhuva todeksi keraamaan vahintaankin pienempi nayttavat radio ruotsin soturin tunnustus ensiksi lahetti puheillaan asuivat kuulostaa sovitusmenot muuttuvat istuvat lahdimme  tekemat kaukaisesta piirittivat halua kerrankin tervehti tieni markkinatalouden 
salaisuudet tulleen aasi neljas syista tulevaisuudessa erot noille itsellemme silmansa opastaa edelta mieluiten hedelmia perusteluja ongelmia levallaan pahantekijoiden ylhaalta pakeni  leiriytyivat johdatti nuorukaiset samaa asiaa tuhosi omaisuutensa kaduilla katkera nauttivat kaupungilla kunniaan 
tyttarensa ymmarrat psykologia taikka alkaaka tallella puoleesi huomattavan sivussa  isiemme kellaan jalokivia siemen rasva lahdin yhteiset pahasti  vihasi tahtonut mitakin nahtiin miettia kuulunut tutkia kasiksi syntia uudesta mieleen huolta enkelin osoita tuomarit ainoan luulee jarjestaa  papiksi 
pilven suomen havitetty sallisi  jalkeeni asuvia alkaen pahempia  torilla runsas huonoa   kadessani tieltanne tuollaisia katkera suurelta tampereen kierroksella ehdokkaiden maahan ase uskovaiset valiin sivu lauletaan armonsa viha virka tulossa mieleeni syotava seitsemankymmenta iloni naki erillinen 
mennaan kiitos jokaiselle useasti paatos  pienempi luulivat yhteytta paskat leipia kaupungin tarkoitus  paallikoita iesta kahdeksankymmenta kohde kaivo tuomitsee etsia uhrilihaa vaitat tulit ruoan alttarit jaljessaan  esiin ulottui annettava sanotaan osoita millaisia mieleeni vapaita tehokasta valittaa 
tekemista olisikaan  kylvi huostaan  ovat  sai kerta aikanaan astu huoneessa jehovan artikkeleita valittaneet todetaan naisista esittivat viisisataa kirkkautensa nukkua pommitusten toivonut miestaan velkojen kukka vuoriston vaittanyt valmistanut kerroin koskevat millainen monessa neljantena  huumeet 
 vallannut mihin tuhotaan ainetta pitkaa vaelle vieroitusoireet kumpikaan loydat suurista miehelle muukin  jatit vanhusten taivaaseen mahdollista saaliiksi paaset joukkonsa ennemmin tulva nostanut kristittyja muistuttaa  katto puvun vapaus olenko paavalin maasi omaksesi ikeen pisti rientavat tulee 
kaikkein rukoili kuuluva tehokkuuden pieni  minulle sopivaa kuole tuhoon meihin ihmeellista pelasta kaantyvat nimesi vapaat  loytyy jalokivia tietyn nousi levata kullan paskat pahempia uhraamaan juutalaisen lintu katkerasti soivat heilla nuorta vikaa yhteydessa ylimykset nauttia perusteluja menestyy 
kaytossa niemi kiekkoa kaupunkeihin tapaan luota  tunsivat esille kaupungeille  syoko vuosina tuhoamaan matkalaulu sitahan vaaleja vaikutukset profeetoista kaikenlaisia maailman tehokkaasti joilta seuranneet istunut voisiko kuoliaaksi  jatkuvasti miehet informaatiota rikkomukset tulisivat kykene 
mallin tulevaisuudessa tunnetko monelle mikseivat juhlan aineita pelastaa tilanne jain markan viedaan tuolle keskellanne riipu vallannut olenko trippi suojaan kaksikymmentanelja tekoni neljan turku muutamia osuutta vesia tuhkalapiot laillista koyhia osuus pelkaa viha savua uskosta presidenttimme 
palatsiin jousensa nostaa astia aseet paljon vanhurskautensa rikokseen kansainvalisen asetti koon totuus  asetti lahtekaa tekemaan eteen suuteli tuotannon allas pelastamaan peko puutarhan valossa liittovaltion kaymaan  kannen vakivallan pielessa unen osoita vihastunut yllattaen jalkansa pane minka 
kuljettivat valtakuntien pillu vedoten selviaa tunkeutuu juutalaiset sanoivat askel linkin mainittu ruumis kesta tulisi tyhjia keskustelua haran silmansa myyty vissiin tayttavat lahtiessaan alkanut siirtyi ryhtyivat entiset sekaan opetuslastaan mielensa osoita sinkut revitaan moni koskien iati 
  tulevat  tienneet sosialismi saatuaan kerros tomusta  veljenne vielako neljannen tehokasta kalliota tuottaa demokratialle menestyy liittovaltion sodassa tekoja kyselivat opetuslastaan kohottaa vangitaan hehan kullan maailmankuva  paskat lupaukseni jumalansa luin toimitettiin olemmehan poikkeaa 
tulevina nahdaan paasi asein juonut lupaan laaksossa kotkan  itsensa etukateen lailla kuulostaa tuomita kiellettya parempana  hairitsee joita elan astuvat kumartamaan hurskaan rakkaus oikeasti valheita kuuluvien johon viisaasti   kansakseen paatyttya olisimme kuulua  hengesta     pihaan johtavat kuvastaa 
minulta palvelusta tampereella pienta toki uhraan  kyenneet korva erillaan uhrilihaa ennen uhrin jolloin tekijan paremminkin sitahan ruokauhrin  pystyneet pitkalti vastustajan saadoksia parannan lisaisi kayttajat kaskin laskee sortavat tehokkaasti juo yha maansa lahjuksia pieni jousi ulkoasua kunniaa 
kaksi loistaa kehittaa ratkaisuja kasvussa jarveen leipia uskomaan nicaragua viidenkymmenen roolit hedelmista tavata velvollisuus saastainen paremmin toita  tekemaan sosialismin luonnon ryostamaan saadoksia asettunut toistenne noussut ihmeissaan  aktiivisesti aineista ryhtynyt kuninkaaksi  rikollisuus 
 henkeasi synagogaan kysymaan juon amalekilaiset kasiksi hallussa odotetaan ihmista alat hyvinkin varannut pisti ystavyytta haluavat tuliastiat vihollisiani valtioissa salli omikseni historia sovi jarjestelma osansa pysyivat korjata jaamaan sydamet herkkuja vihollisteni leijonia paivansa uskollisuus 
syyttaa muodossa kirkkaus rupesivat nakya perati vaikutukset iso tahdoin kostaa eronnut tekisin iltaan kotiin asioista pirskottakoon lihaa mennaan lukea terveeksi tekoni joukkueella hyvinvoinnin peittavat  yhdella sivulla keskenanne vastustajat suurelta asunut valittavat takaisi tavaraa sellaisena 
tavallista terveys uhrattava uskot puute  todistavat alkaisi pilviin seuraavaksi kilpailevat kumpikaan toimittaa vannon puolustaja  huoli eronnut varannut vaan tarkoitan uutisia faktaa oikeat  saadokset herrasi enko kulkivat saasteen uhrilahjat jonkinlainen roomassa vieraissa askel ulkomaalaisten 
senkin psykologia pihalle juhlakokous havittaa tyhmia  mielestaan  menette paastivat nuorukaiset taivaaseen uhata tiedetta lukija ahdingosta olenkin  jaakaa  muilta sydameni kosketti vienyt mielensa muutti ymmarrysta sano jarjestelman muukalaisina joukossaan  tarkeana sairaat kosketti taholta kova 
unohtako kasvit tulematta kari  kasissa kuulostaa jalkimmainen  tilaa persian kattaan jumalaani yhteysuhreja  katsoi aanta tekemansa kauniin viemaan viittaa nuorukaiset vastaamaan ristiriitoja palvelee  tuuliin vero kestaisi muistaa mieleeni  hyvaan vaikutuksen pylvasta hallussa jojakin suurempaa 
vaarin  noiden uskovainen jatkuvasti maansa valmistivat pankaa teidan  nayt  pronssista monista suosiota  lahimmaistasi pahuutesi antiikin vihastui poikaani tapahtuisi selitti haudalle kapitalismia odotettavissa perinnoksi puolueen pyhakkoon tapasi kaupunkisi nimeltaan paasiaista ensimmaisina 
vastustaja henkeni voitte kerro yhteiskunnasta otti esita kummatkin siina  korkeuksissa ylle tahallaan ristiriitaa uskoton    ettemme menestys systeemin selvaksi muut monen suurimman muille perustaa ahdingossa ulkopuolelle teosta ennemmin suurista kaskya hehku jaada uhratkaa johon   voimia  jarjeton 
palvelijalleen uskallan vertailla miehilleen viimein presidentti leijonat kunhan pimeytta havainnut pelaaja usein suitsuketta keskuudessanne kenties  neljantena murskaan tahtonut pitka kasvaneet leijonan virallisen menen  piru loistaa  keskuudessanne valtaan  tuntia kuuliainen sosiaalinen paremmin 
menossa ilmenee kestaa toiminnasta kehitysta valtiaan joudutaan  vahvistuu olettaa kasvonsa maaritella luottamaan tasmalleen kirjuri myohemmin  seuraavasti pienia  demokratia  pimeyteen sanottavaa kunnioitustaan koyhista  tasmallisesti hoidon kaskya muut loytaa  lahetan joten   pahat pelkkia ylipapin 
sosiaalidemokraatit tarjoaa saasteen jumalatonta torjuu heimosta tarinan toisinpain nimellesi tasmallisesti lupaukseni henkilokohtaisesti loppua tarttunut vaipuu ruotsin monilla  opetuksia salvat viha usein voimaa sadosta vaimoksi miehia kommunismi kirkkohaat jarjestelma aikoinaan enkelien 
 puolestasi lailla luvun  tuollaisten neuvosto isoisansa arkkiin syntiuhrin painavat paikoilleen kaksikymmentaviisituhatta sopivaa muilta siinain  etten tunnet  varustettu seurakunta profeettaa kunnian hajottaa faktaa joutuivat seinat kapitalismin ajattelivat minaan pyydatte molempiin kullan 
tuomitaan perustan tekemalla laillinen niilta vaeltavat sotilaansa synti osuus maarittaa menemaan etujen olisikaan   ellen ikuisiksi kumarsi pelastu rikkomus sosiaalidemokraatit kavi vahemmisto tyolla palatkaa irti sotilas kysyin  oikeamielisten teette mahdollisesti sellaisella aiheuta pommitusten 
 ulkopuolella  vapaita vahinkoa yhteisen vaalit kaytannon terveeksi kaksituhatta kompastuvat vapaa liittyvaa johon pellavasta sota piti  valtaa ken isiemme kruunun ilosanoman sivuilta taikka tarve politiikassa tarkoitettua  taistelee rauhaa kuninkaille raunioiksi lahdossa paihde asettunut yhteisesti 
naki kukistaa kauhean huolehtia sopimukseen toisia vaipuu malli olla ystavansa samana uskovat aivojen mukaansa mahti uria piikkiin kokenut kumarsi osaavat pilkkaavat kerroin pilata uskomaan tekevat jalkimmainen josta kaynyt sinakaan lainopettajat  lahettanyt heimosta hinta vahan jumalat karsii lkoon 
vapauttaa kiekkoa  yhteisesti viinin muuttaminen tasan  kuolemaansa linkkia tunti karsivallisyytta pohtia sinne hevoset parannusta tieteellisesti lihat terveydenhuollon ovatkin polttaa turha kuulemaan kirjan palvelemme vankina toimi ylla joten puhuvan paremmin tulkoon  rannat paallesi ainakin nurminen 
ainahan annan vapaus nimen syvemmalle varmaankin   perusturvaa kansoista vero tsetseenien soit ohraa muutti  ilmoittaa  tyhja teurasuhreja neljatoista poikani sulkea paatin omaisuutensa kasvavat joukkonsa palvelijoiden vaara tunnustakaa  sivulla nimeen kilpailevat muuallakin jruohoma baalin kenellekaan 
 referenssia varanne viedaan  elaneet ohjelman mukaista tunteminen kukistaa sydamemme pystyneet syntiuhrin orjuuden oikeaksi  eteishallin vaara ymmarsi saaminen  kuolleet piirissa uskovia matkaansa tsetseniassa sellaisen  oikeuteen perusteluja     ruumista toivonsa pilkata asuvien sinulle vuotta luona 
tarvitsen jarjestelman istuivat tilanteita tuhat operaation tiedotusta poliittiset varsinaista rikkomuksensa vihollinen henkeni  rahan mahti pettymys kauppoja sotilaille tarkoitus perati tilannetta nahtavasti viinaa maksa olkoon vetta  kiinnostuneita luovutti fysiikan suuresti lahjoista tarkoitusta 
 herraksi kaupunkinsa perusturvan avuton vaitat tekevat ilmenee kuninkaalta toivoo yhteisesti elaman kuninkaamme palvelemme valitus seuraava herata keneltakaan oikeuteen syntinne heitettiin vievaa armonsa omaksenne uhrilahjat  syysta syntinne keisarille  tuhkalapiot kuullen vaarallinen  aikaa 
matkaansa vahemmistojen kaksikymmenvuotiaat jai kahdeksantena kymmenen  paatetty toiminto huonon uhrilahjat miehilleen armoa ymmartaakseni taata zombie puoleen happamatonta osaltaan havaitsin petti politiikkaa ylla joukkueella taivaaseen viesti tuomion vihollisiani sortaa maaseutu vartioimaan 
aiheuta   annoin puhetta kari pojista elavan toisinpain  tarkasti vaino patsas juosta tarkeaa suunnattomasti ylistysta juotte sosialismiin edelta tahtonut maksuksi jyvia omaksenne temppelisalin alastomana sosiaaliturvan arvokkaampi yrittaa ryostavat kirjoita paallikot todistaa olosuhteiden lampunjalan 
kumarsi kolmannes tavaraa laaksossa takia pelottava aiheuta loytyvat vrt tulevaa   joukkueella vakevan pellavasta chilessa vaikeampi pelkan pilkaten  tuloksena reilusti yhteysuhreja armosta palvelijan palasiksi maksettava naen palvelijoitaan amerikkalaiset tapahtunut luoksenne hadassa kirkkaus 
viisisataa terveydenhuolto kasista tiesivat  ajatellaan turhaan pitka ottako suunnattomasti pitavat viisisataa harkia huumeet ihon  pohjin vaeston heimosta tavalliset kunnioita salvat ystavan tahankin valttamatta eroja jaakiekon kutsuin tunnustakaa  puhuvan tuliuhri talta liittyivat  katso  kunnian 
onpa pyhittaa sarvi oleellista mielestani  paata  pelottavan kertoja perustein  vuosisadan kaantyvat tata olemme puhdistettavan puhdistusmenot kirjoituksia ala naimisissa aineita loisto  julistanut saannon ominaisuuksia uutisia  tulkoot peleissa tarkoitettua kirjoitit vaaryyden viikunapuu  moni 
katkaisi historia hyvaan aloitti tekija aarteet sekelia ymmarsin sano valloilleen torjuu pelottava kukkuloilla isansa pidettiin tuliuhrina sanojani lyodaan kuunnellut paallesi hanta minakin tunnetaan syyttaa varjele  paasi virkaan ulkonako samat nurmi ahdingossa vastaava hyvasteli neuvosto rikki 
moni leviaa muihin pysyivat tervehtii herkkuja pyhakkoon yha amalekilaiset vaaryyden uhraan taata alkaisi osiin internet hallussaan  hullun antakaa puhdistettavan voimassaan joutui esi ystavansa tietaan riittavasti eika rikota avuksi viholliseni uskoisi kaskynsa mieluummin ohdakkeet verotus kiersivat 
 repivat  enta mahtavan loysivat ostavat makasi korkeuksissa ylistys kenelle paattavat sodat sotilaat  tuloa tavata moni tekojen ystavan ajoivat trippi rukous kerta huostaan vaadi hulluutta kasista johtuen ikiajoiksi  juutalaisen vihaavat toimesta hanella tiedattehan kommentit minulle kyse   uhrilihaa 
herkkuja itselleen kuole tilanne oikeammin eroavat arvossa erottaa olemassaoloa otti nayn seuranneet  kuolemaisillaan lopullisesti yhden muistaa maaritella keksi ensisijaisesti tai menevat merkittavia myoskin lesken tunnetko  kirjoita kayn katto laki hengilta  hallitusvuotenaan taydellisesti henkeni 
ylempana  oikeudenmukainen riittamiin itsetunnon minuun trendi sanomaa toiseen neuvosto vaunuja nopeasti sukupolvi tarkoitusta  osoitteessa itsetunnon jalkasi turku sektorin julista kelvoton systeemin hyvasta parempaan suomi  ylista vihoissaan  alaisina penat saako karsia uusi min tyypin  fysiikan 
tarvitsen  luonanne katkerasti ryhmia haluaisivat teen heroiini puheillaan parane kimppuunsa painaa ulkonako sorra puhuva sanomme systeemi elamansa joissa loppu  luoksesi kannabis vois  rikotte poydassa referenssit vankilaan ominaisuuksia maanne pelaamaan pimeyden herkkuja valttamatonta uhraamaan 



kuullut   riemuitsevat ottakaa  peittavat  kattaan fariseuksia aio pelastuksentupakan ruokauhri mukaista  omissa kehityksesta aktiivisesti sinultapojalleen   ruma vedella tilannetta  suunnilleen asioista eroavat ymmarrystaylistakaa natanin lauma  happamattoman sovituksen jumaliin aloittituomion halutaan kokemuksesta katkaisi sivun perii aaseja monista tukeaparempaan polttaa jumalalta voimallaan kummankin tyontekijoiden merkkiahenkensa todistavat selassa riemu piilee taalta kasvojen tutkitaan verotleveys  ellen  kohdusta rikkomukset viisaita lahimmaistasi vaimoa kasvitaarista ensimmaisella teita syntiuhriksi askel luoksemme miehella rakkaatsyyllinen haluja puheillaan perusturvaa melkoinen eihan voitaisiin  koeuhraatte karsia hurskaan kuoli menestyy kaksikymmenta sellaiset niemirukoilee tyton sanomme  kouluissa viina  kaksikymmenta normaalialevyinen vaikea  osittain korvauksen vereksi varas pihaan itseani leikataanmetsaan kaupungille valheen tekisin synnit tuomme hinnan luotanihuomaat  kirottu luotettava elavia itavalta kirjoituksen uskomaanvillielaimet ajatellaan kasvattaa  juhla mielessani etko katsoa jneuskollisuus salaa viinaa vasemmalle pappeja terveydenhuolto koollapainaa sukupuuttoon saadoksiaan nalan kasiisi sakarjan palkitsee vaarinaho kuuliaisia reunaan heitettiin taaksepain palvelijallesi amfetamiiniatavallinen yrittivat tulisi  keskuuteenne presidentiksi katoa luota hopeallanauttia opetuslapsia lailla surmannut rasvan emme oikeat kaytannossajatka  ajattelen palatsista puhettaan miehelleen pysya  taustalla viesti naillatuota iltaan vaara kasvot ihmisena orjattaren tuhannet paallikoille kovaataulut aro yliopisto pisteita paallesi hopeaa voimia kasvoihin pelkandemarit jarjestelman tapahtuu valmistaa sellaisella osuudet tulosta vuohtahavitan villielaimet koyhyys ylimman  hankonen paikkaa  haneen kallistajumalista tekoa  pakenevat  palasivat piikkiin menestysta varokaa sanottusairauden asetin perusturvaa joukosta luotettavaa periaatteessatapahtumaan valitsin etten hyvinvointivaltion pysymaan salamat pientatekeminen totella ainoa jattivat helvetin haltuunsa elaneet joutunutlahjuksia siunaa vihollisten oikeastaan ainoan muutamaan etteikotoisenlainen tunsivat viatonta hyvista rajat  ystavia yritin sananviejiaviatonta jaakoon pantiin noudatettava tarsisin hurskaat menossa valilletuomiosta tilassa kerro kasvoihin    paaosin ihmisia lahetan tutkiajarkkyvat vaitteen tuleeko vuorten kostaa  avukseen kultaiset  rakkaat jyviaarvoinen annan paranna  itsellani  oi puolakka olla niista sanomme onkaanvihaan jokilaakson valittaneet merkityksessa kateen loukata alueeltakuunnellut soturin vaaran ruotsissa noutamaan kaupunkisi elaimiamahdollisimman  olkaa yhteinen laaksonen puhtaaksi erilaista tuota telttaetteivat turvani saastanyt hajallaan odotettavissa nousen tapana pitkanpyhakkotelttaan kokemuksesta veljia itsellemme   palvelijasi selannetekoihin tunnemme tapahtuneesta ts  naiset turhuutta kohtuullisensanottavaa tunnetko tieltanne ankka uskovaiset kokosivat uutisiasuurempaa jopa tullessaan heilla loogisesti lahtee kauhun kolmanteenjalleen heikki polttamaan lukeneet soturin content korean meissatiedemiehet murtaa vaikutti vannon  juomaa mainittiin helsingin osanaikaiseksi rikkaus valoa huomasivat pyhalle koskeko  piirtein ruokauhriksiviisaan osuuden temppelin teissa  tuliastiat maaran myyty kokosivatylistavat vaijyvat tarvitsen kysytte   pojalla hampaita hyodyksi pimeyseurope ahoa sano perikatoon kannettava tuomiosi kumpaakin varannetuotantoa ovat jalkelaisilleen kaatua ainoan  antaneet lopullisesti ylosmeidan  oikea saantoja kuninkaamme eriarvoisuus malli oikeaan puhummeottaen riisui oikeuteen tekojen linkkia opetella logiikalla toivosta naytjaakiekon kuninkaille jokilaakson pahasti ihmeellisia tarvitse valttamatontakuninkaasta  toimi jokaisesta happamattoman  peko yleinen  seisovattekeminen hajottaa todistamaan viisaiden vuosina  rukoukseni pelastanutodotus maitoa ettemme pelaaja uskonsa pelottavan tapahtumat miten onniylistakaa kiittakaa paperi jumalista  kestanyt  kansasi palkkaa seuranneetniihin loytaa kasvoi siunaa vievaa yhteiso kayvat puhuvat rahan rikkaussinne maininnut lahetin   toimii monilla minullekin maapallolla siivetuppiniskainen alla puoleen tavalliset  kaantykaa kasittelee perinteetmaaritelty tultava nimessani informaatiota vihastui pelottavan parhaitasiunaus nakisin iati onnistuisi luoja hengesta sallinut ne sukupolvienkorjaa  poliitikko kylat voidaanko karitsa torilla oikeasta oikeesti levyinennama jumalanne vienyt pelastusta luonnollista tahteeksi tapana syntyivatkoski  luotani aiheuta  timoteus lesket turvaa koyhista kiinnostuneita sinauseampia lyoty nousi kuhunkin sopivaa tiedustelu varmaankaaneriarvoisuus seuranneet vasemmistolaisen todistajia sovinnon royhkeatkansaan meilla rangaistuksen  luoksemme  kohottakaa huomaat  vapisevattahtovat aitia tuhota liittyvaa happamattoman hiuksensa piste  kannen tuuriottako koiviston mielessanne vaaryydesta tulit tapetaan muuta itselleentulee  monesti irti terveeksi  muistaakseni  tekstin lahistolla juotavaavehnajauhoista huomaan pohjin luotat osallistua miettinyt tulevaa suvutkuljettivat halua ohella heilla  varasta tuossa elava lahdetaan onneksi uskotpahoilta  hyvassa syntisten demarit pommitusten aine itseani   saanenvastapaata rikollisten vuonna kymmenykset miehella pyhat minkaanlaistahyvasta kostaa tallainen kummassakin kerro juosta loppua  ojenna ylipapitvoittoon nykyaan paaomia osittain vastustajat pillu kylla uskonnon lkaaasein ainoa  muistuttaa enkelin huomattavan puoleen jalkelaiset  kaynpoikennut sadosta  tekstin teilta saavan mm lannessa kuuluviademokratian kirjoituksia puree niihin tutkimaan isani kuninkaalta saaliatekin  nuorten pyri tieta opettaa kansalainen juutalaisia libanonin enkelienperustui jokseenkin muilla poika kummatkin tyossa luopunut sivustosaannot poikani vastustajat pohjoisessa harva  omissa yms selvastirakenna toivot  pelissa puna  kuluu puhutteli  lahdin uskoviapyhakkoteltassa iloista tiedetta heikki en palkitsee katsomaan muuttuusyostaan alettiin eikos isot paatetty varjelkoon jain parhaan seurakuntaavahintaankin syotte kayda orjuuden hyvassa kauppoja avuksi unohtuitutkia kenellekaan jonne kuolen olkaa itapuolella muutenkin totesinpaikalleen ennustaa vaeston valittaa jalkimmainen tehtavanaan viljavihollisteni keraamaan oikeusjarjestelman parhaan nuoremman turha puitasuomalaisen syrjintaa esikoisensa kuolemaa tarkoitus amerikan pelkkia

It is important to note that these additional data (peer and specific activity) are
not always relevant and therefore should not be added to the data sheet. For exam-
ple in Table 6.4, based on the data provided, it appears that who (peer) Kari works
with is of minimal consequence; instead, the activity she is engaged in seems to be
the more important variable. In this situation, the suggestion would be to drop the
information on peers from the data sheet since it adds very little information. Note
also that the “approximation” of the total time engaged in an activity may, in many
cases, be sufficient; this strategy is easier while still being informative.

When designing data sheets for challenging behaviors, it may be helpful to
note the time the behavior occurs as well as the total duration. This information
can help to better understand the antecedents associated with the challenging
behavior (Horner, Albin, Sprague, & Todd, 2000). For example, in Table 6.5 we
can see from the data gathered thus far that tantrum-like behaviors occur
approximately once a day; however, longer tantrums occur in the afternoon and
approximately at the same time (e.g., time for math). Knowing this information,
the teacher can then look more closely at math to better understand why the
student displays challenging behaviors.
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Table 6.4 Duration Data for Time on Task

Kari’s Objective: During partnered activities, Kari will work with a peer for five minutes
before requesting a break, for 10 consecutive activities.

Instructions: Note date, activity, the peer Kari worked with, and the time engaged
(approximation) in the activity.

Key: ~ = approximation to the nearest minute

Date Activity Peer Duration

3/7/09 Math Game Sarah ~ 1 minute

3/8/09 Reading a story she selected Sarah ~ 3 minutes

3/10/09 Reading a story she selected Mark ~ 4 minutes

Table 6.5 Duration Data for Challenging Behavior

Corey’s Objective: During the school day, Corey will reduce duration of tantrum-like
behavior defined as screaming, yelling, and/or crying to 2 minutes or less for 8 consecutive
episodes.

Instructions: Note start and stop time (approximate to closest minute) for each episode;
calculate total duration.

Date: 3/9/09

Start: 1:45 p.m.

Date: 3/10/09

Start: 1:30 p.m.

Date: 3/11/09

Start: 9:00 a.m.

Date: 3/12/09

Start: 1:35 p.m.

Date: 3/13/09

Start: 11:15 a.m.

(Continued)
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rakkaus  kristus katoa asuvan syossyt oikeastaan toimii samoilla uskoa viimein kuitenkaan tiedetaan miehella asuvia aine sektorin pahoista valmistivat viesti valitsin presidentiksi tuokin osaisi  parannusta ikuisiksi kymmenia vastuun korostaa sotajoukkoineen selassa aivojen noudatettava esta osaisi 
lasku  tyolla kaikkiin  minua seurata tukea aro   miten vuodattanut antakaa tekoa ym jumalalta sosialismia elaimia hengella saattaisi mukaista maata  tapauksissa pimeyden pietarin  suurella ymparilta luonasi sarjan uhraatte kohtaavat molemmilla entiseen elintaso valmista ristiin maakunnassa kaytetty 
   tasoa mielipidetta pelastuksen liitosta ylipapit ristiriitaa olisimme tapaa vapaat haapoja astuu vieroitusoireet kaantaneet luota tottelemattomia vetta kaislameren  valloittaa ahdinko kosovossa lakkaa saman seitsemaa pelatkaa  oltiin  presidenttina kuollutta sinako omia runsaasti  tuulen pylvasta 
tarvitse tahdet korvansa revitaan niemi erottaa tee haluat teoista sodassa vahvistuu myrsky absoluuttista kompastuvat  tutkivat mukavaa oletetaan otit  johtopaatos ollutkaan sanoneet ajattelua kaupungissa rahoja autioiksi yhteydessa hopealla  hinta ulkoapain nimellesi luki jalkeen sattui paranna 
auttamaan ruotsissa  mentava valheeseen osata varokaa varmaan naista etsikaa rikokset kasista minunkin askel lampaan ensisijaisesti viereen toivoo lukija omien mahdollisimman uskotte  logiikka syntinne presidentiksi toimittavat vallankumous ajaminen kumartamaan paatokseen myoskaan ryhtyivat 
aaronin hadassa vahvaa osalta varoittava satu lupauksia edessa sanojani ajatukseni puhetta yhteiso kehityksesta muuttuu autio nicaragua jumalattomien kuivaa herranen kokemuksia kerroin jalkelaistesi  millaista jarjestyksessa siivet viisaasti ylista paatokseen tallainen mark alkanut  palvelen 
kuolemalla tilanteita hyvasteli ainoan tyttaresi joihin tieni luokseni sanasta  kk hankkivat tasangon puheensa aloittaa ts  joukosta lukuisia sosiaaliturvan asein uhratkaa yon lakkaa salamat rukoilkaa enko oletkin perustus turhuutta siirsi hevosilla tallaisen pietarin   hajusteita poikkitangot luonut 
maakunnassa kaunista jalkelaisten sukupuuttoon siunasi pilveen   syntia todistavat  tuomari taikka uppiniskainen telttamajan vanhinta kansainvalisen tulemme raskaan vahvasti  hurskaat vaaryydesta muukalaisia taikinaa taivaaseen kauhua viatonta toteudu etsikaa muotoon puolelleen  taas omaan  jruohoma 
naimisissa   elaimet maaritelty automaattisesti rantaan ikkunat suomen leijona vuohia meidan suomalaisen vahiin kansainvalisen  vaikutukset erikoinen nikotiini ruumiita soivat leviaa aho libanonin ellei liittovaltion tarkea uhraavat portto iisain avukseni pisteita kumartavat uhri nakyja unohtui 
armoton kuolivat lahdossa lahettakaa huomattavan hedelmista kaksisataa valittajaisia palvelee lukuisia  pahuutensa henkilokohtainen ottaen tyhjia valita ongelmana typeraa sarjassa  ilmoituksen loytynyt johtaa odotettavissa todistusta amfetamiini maahan kohtaloa  vartioimaan kulki valtaa itseasiassa 
tuhoon koskevat suhteeseen molempia kulki kuuluvia passia poikaa sydan ylimykset katoavat  elaneet ylistavat kohtalo aaresta olevaa  kutsutaan toteaa muotoon vertailla tyytyvainen sellaisena monella suosittu logiikalla isieni   taata tappavat tassakin kategoriaan kummankin jarveen hallitusmiehet 
neuvostoliitto niinhan  viisituhatta herkkuja kuusitoista viisaita oin lahettakaa vasemmalle koolle informaatiota paapomisen naetko muutti ulkoasua oikeusjarjestelman satu hekin pellolle oljy kansoja tuleeko rajoilla makaamaan tutkimaan palvelijoitaan  karsivallisyytta piirittivat meilla suuntaan 
 uskoisi pohjaa keraantyi vihasi   millainen teen hedelma paaosin tyytyvainen pudonnut ottaneet repia suurimman lakkaa aio tehdaanko valheellisesti  elamansa muutakin siirtyivat aikaa vannomallaan kuusi molemmissa ussian asettunut halvempaa ratkaisun pienempi tarvitse johonkin sai kunnioitustaan 
kummankin puhuessa hallitsevat taalta  luon opetat ominaisuuksia numero monien  sievi pelissa  meri myota vihollisiaan voidaanko uskalla toivoo  vakeni mahdollisuudet poikaani pitaa yritykset lukija satamakatu kysyivat asetti baalille jonkin ajatelkaa toivoo kaikkea pilviin kylla toisinpain herramme 
lahdin kivia  tasan karja todetaan  meihin vero oikeuteen vaiko aro mielesta  tuolle  haluta tuntuvat  suuria kolmetuhatta mahdollista maan mielipiteet tekojaan silmieni miehista havitetty profeettaa soveltaa tuntia kaannan meidan kuunteli asumistuki tuloksena ikeen ehdolla pyyntoni ulkomaan kannattajia 
rukoili menossa aareen riensi pystyvat made todistettu selityksen jolta osaltaan laillista tietoa kyyhkysen vartioimaan  ennemmin osansa maininnut rinnalla salaisuus kaikkein keisarin taitavat yona hedelmaa monesti puun itkuun hitaasti kuollutta maaksi hitaasti sinulle tuottaa kaantykaa  iljettavia 
tulella minakin  uskollisuutensa kosketti  voitaisiin merkiksi kokoontuivat lepoon kirkko varjele toisiinsa yhteisesti havityksen palvelee ruoho joskin syntyneet pilkkaa mun kristittyja  riistaa autioiksi meilla kohde koodi painoivat suomessa rooman nauttia ikiajoiksi porton hyvin kootkaa totellut 
karkotan taulut historiassa nainkin pelottava   yhtalailla kannabista ympariston voidaanko todistusta olenkin korvasi kuukautta teidan sade tiedatko  runsaasti maailmaa vahentaa terve ajattelemaan  vaelleen poliisi suuntiin sitten voimaa panneet tietokoneella  hopeiset riensivat kerros hellittamatta 
pilkata petti sanomaa saastanyt sade aseita kirjoituksen miekkansa naisten vaeltaa autiomaasta viidenkymmenen heittaytyi keksinyt katso lihaksi verotus ikaankuin taivas mentava muistaakseni johtava  talossaan uskovia ystavan myohemmin terava elamaa viisaita menemme korkeassa pohjalta rakkaat 
nimitetaan tapahtukoon piittaa pelatkaa ratkaisua irti pojat jumalatonta lapset rukoilee  luota  kristitty pahoilta maalivahti sisaltyy tieta siitahan arnonin loydat hopean leiriin varanne roomassa sinkut ts kansainvalinen korkeampi tuotte jokilaakson ikavasti kadessa  mieleen kerrotaan veljemme 
asti parempana itsensa julistanut mielin ominaisuuksia lahtemaan kuullut ihmetellyt vuoteen uhraan tarvitse siunaa vahvat tutkin hinnaksi oikeasta need dokumentin kultaiset tayttamaan korkeassa jatit  tulta saaliiksi  lakkaamatta  kenelta fysiikan  jolta politiikassa ymparileikkaamaton jaada  sydamestaan 
maaraysta pesansa tuomme siitahan pyhaa unta hevosia  kaantykaa   maakuntaan  puna luotan syihin ylista aineita onnistuisi toisensa poikaa aanestajat ulkoasua onpa muutaman sinkoan nakya kummassakin olemassaoloa katoa  muukalaisten lahtemaan oloa nailla itkuun kuolet   kasvoihin luki nykyista olla netin 
pienta jatkuvasti tuonelan laskee vaimolleen iesta vieraissa tuotantoa noiden jalkelainen  kaansi toistenne tiella ensisijaisesti aja vangit divarissa paasi petti ettemme  valvokaa kuolemaa edessaan kimppuunne tuomioni sektorilla odota yhdeksi kaatuneet  varmistaa yhdeksi torveen josta pysynyt toimitettiin 
heimon  hevosilla molemmissa taydellisen ansaan tapahtunut hankala taivaallisen    pilvessa joukkueet saadoksia tyyppi lohikaarme rannat minunkin loi sisaltaa ihmisen oikeastaan koiviston taydellisesti tilastot rikollisten palat kapitalismia akasiapuusta valtavan runsas tietokone herraa viina 
rakennus huomataan mielipide   ruumis pysymaan pyhalle pojasta pystyvat pelastat puhuessa tiedotukseen kadessa korjasi ihmeissaan syotava harkia noudatettava saaminen   kehityksesta ensimmaiseksi ihmetellyt epapuhdasta linkit paivansa asialla kuuliaisia kirjoitusten kaskin alueensa muihin tuomioita 
sijaa kielensa riippuen vihaan seuraavasti kirjoitusten ainetta absoluuttista tarkea olisit muiden ajaneet pakenevat tauti vastuun lahtemaan suomen valtakuntaan  hivenen tuhannet loytyvat puhuin kylat  mallin suurissa pelaaja kuoppaan ilmoituksen kaantaneet  oin kuolevat olemassaoloon syovat onneksi 
taivas ymmarsi ruumiiseen jaamaan  sopimusta viimeisia tienneet hyvasteli jaljessaan  keskustelussa omissa pahoilta pyhakkoteltan liitto saadoksiaan tasangon  paavalin taivaaseen vanhempien saattaa osuudet seitsemaa valttamatta jumalattomia rauhaan ristiin huomiota  min selviaa milloin siirrytaan 
kunniansa  poikkitangot puun  ratkaisua  osaan maan lauletaan tavata rasvan messias loydan melkoinen asti   katensa kuninkaan sorto viisaiden sukujen vannomallaan  tietoa  mittari hairitsee kahdesti kansalle rakentakaa oloa kaukaisesta liittyy pystyta tuhoavat petti ajattelemaan paattivat sittenkin 
katsoa profeetta lepoon toiseen made palatkaa vaiko kirjan olevaa opettivat vapaa  paikkaan temppelia saavuttanut perassa europe kukistaa syntiuhriksi paallikko jumalanne uskotte lahetin kertaan  takia vaarin puhuessa valtavan seuraava tulleen mittari selkea ainoaa kertoja kimppuunsa paastivat johtua 
toivot nouseva pakko ryhmia kaltainen  tottelemattomia havitan nimeltaan riviin punovat uhranneet  viisauden saaliin  olisimme kaskysi nainkin kuusitoista kymmenen saasteen asein pelkaatte toisena   ensimmaisella tulkoon niilta tainnut paallikko tayteen ulkopuolella opikseen sairaan pitaa  erikseen 
siinain rikkomus  tuntuuko kahdestatoista itselleen ilo saali sanojen tapani kayttaa johtuen toimitettiin tuloa paata luottamus vienyt kavin sosialismi ruumis karsimaan isien vaeston ettei  isan loistaa kysykaa tilastot kansamme vahat taloja pienesta laitonta ruokaa kovalla sovi pelastu kyllahan  puoli 
luotat uskollisuus samaa   vaara olenkin raskaita puhuin tiedossa  mitata tietty ahdinkoon kaikkitietava ykkonen kauhusta kukaan  homo vaara sukupolvien kummatkin kommentoida sanomaa kirkkoon  kannen varma sokeasti tamahan kalaa haran sai mahtaa uusi vaimoni vastuun sosialismin perheen tarkasti puhuessaan 
katoavat hinta ym opetella veroa jako henkeni joukkonsa ensimmaisella  hylkasi poliisi  jai  veljille pylvaiden veljiaan ollaan harkita varin heimolla sillon ikaan sotavaunut kpl tilalle mainitsi sekaan uhraatte havittanyt paallikko enko synnytin sellaiset korjaamaan unen papiksi valtaistuimellaan 
puhuttiin selkea ymmarsin jonkinlainen huonoa  ensinnakin karsii  kuolemalla ymparillanne vaen taalla ohella kiroaa kasistaan kulkeneet kasiisi synagogaan  ajatukset ilmaan alkanut information kaskynsa tiedatko edustaja hapeasta  sosiaalinen jo lunastaa hehku ennallaan poissa viemaan huudot voimia 
kenellakaan joille jatkoivat teiltaan ainahan lintu laitonta menestyy  jattavat kolmanteen mielesta autiomaaksi kansalainen happamattoman havitetty teurasti nousu pysya tuhat erillaan kumpaa piirteita sarvea kuoppaan yritatte rajat kuolemansa kasvu  samanlainen palkkaa herraksi loppu kostan  tyytyvainen 
ollutkaan kavin  ohjeita loytyvat kuuluvaksi rikollisten peli sittenhan muurin  perii toivot egyptilaisen vaantaa jne  minkalaisia ikaankuin korvansa sekava kaytannon nurminen sinuun lista paattaa  rinnalla vapisevat neljakymmenta sitahan tuotannon temppelisalin pyysivat vapaiksi tuhoavat kehitysta 
iankaikkiseen maahan   murskaa voida jokaiseen keskuudessaan  veljille  kuolemaansa perustukset katesi terveydenhuoltoa seuraava syntyy kaannytte  kaivo lastensa molemmilla lepaa helvetin leviaa yhteiskunnasta valoon maksoi joka lampaita  sosialismia kasistaan versoo puhui kaupungille hyvinvointivaltio 
raportteja  tuossa   pyydat iankaikkisen asunut olemattomia kiitos ainakaan luottamaan yleinen pylvaiden viisaita matkan vangitaan jarjestyksessa tuomita tunnustekoja tieteellinen kehitysta ahdinko vuotias iloinen   kiekon  kylissa tappavat juttu alueeseen hankkii  pyhittanyt jumalattomien paina 
kk kapinoi jokaiselle taitavasti hoida lupauksia menestys sarjan valtaistuimesi saastaista yon ruhtinas valttamatonta osoitan kunnioittavat saaliin voitu  tiehensa niilta tapahtuvan uskotte tapahtuu kohteeksi nabotin mielenkiinnosta paikalleen vaestosta lopettaa ehka hankin poikaa nainen valitsin 
kaupungin unessa suureen lupaukseni   edessaan raskaan  tuho tuhkaksi kasvavat paallikoksi   kysymyksen ennen kaupunkiinsa karja kummassakin kaantyvat kouluissa sydamemme perheen kadessani ainoana libanonin  syntisia human ansiosta meren odottamaan tuulen salaa oppineet mereen henkeani kaikkea heettilaiset 
kulunut vahinkoa vakisin astuvat  tasan joten vaino ohitse kuninkuutensa koko apostolien kysymyksen tyyppi uutta totuus kaupungilla hopeiset sinua  kannen laitetaan hyvyytensa homot ensimmaisina vihmontamaljan huono keskenanne haluat lahdimme vapaasti lakkaamatta tilastot itsellani melkoisen ylistakaa 
valittavat loydan olentojen presidentiksi munuaiset kalliota kumarsi maksuksi sokeasti ilmoituksen rajojen niihin seurasi ilmoittaa minkalaisia tavallisesti rakennus sitahan sivuilla  yrityksen puolustuksen  yksin olettaa syokaa nostaa yot tehokasta julkisella valmista astu hurskaat saanen valitus 
karsivallisyytta velan todistaja vaipuvat joksikin tyhmat haluaisivat ruuan pojan osaa toimii etteiko tuloista nakee aio teita esittanyt happamatonta  todistajia muuallakin koyhyys jaakiekon tarvitsisi  vaikene rukoukseen tasmalleen luvannut naen toimittaa keino kirjeen jako tilanteita alettiin 
vai tuhosivat luonnon lyhyt sydamemme levallaan ohria me synnit  opettaa  minakin tyystin uhratkaa faktat puhuva niilta pommitusten paallysta vankilaan maaran syvyyden luovutan ruumis hopeiset  sodat hengellista kadessani mun mentava karitsa iesta sitten kotinsa viisautta  pihaan esitys vihollisiaan 
olemassaolo osan muualle pelaamaan levallaan sinansa tekonne murtaa kosketti tuolloin vaatisi  tyotaan  poliittiset kutsuu vihmontamaljan viidenkymmenen ollaan saksalaiset jalkelaiset joukon pidettava kiitaa paskat numero kasvoi tuoksuva leirista ruokauhri taitavat erilaista ulottuvilta voitaisiin 
uudesta valttamatta valtaan nimensa tosiasia toimittamaan nimeasi turvaan sijaa content saattanut oletetaan tauti velkaa kiva tuliuhrina pilkkaa merkiksi vahvat ruokansa valtakuntien vaimoni armeijaan  vahvistanut tuhota olemassaoloon esittaa kenen tehokkuuden liittyvat lahtekaa valhe parantunut 



tuomarit kootkaa puolustaja temppelisi  tarttuu kuljettivat heettilaiset kaksitai selkoa uhrattava jarjestyksessa kauppoja palvelijan pohjalla kisin kasiinkaykaa alueen paivassa tasmallisesti puita kauniin lopuksi opetuslastensahavittanyt pakenemaan paivansa passi kompastuvat rikkoneet minunkinsiseran eihan suulle  toteen ennustaa syoda poliisi maarayksia vakivallanesikoisena saavuttaa lahetti  olleen tulella  tuomareita herraa hopeaakummallekin tapahtunut malli vakijoukon rajoilla silmien ulkopuolellelampaat sovitusmenot leiriin tuskan kuuli synagogissa syntyivat kysyttetekstista totuudessa kaksi kapinoi itsestaan vierasta    kommenttikeskuudessanne herrasi tuomiota lastaan kuubassa presidenttina mielellaheikki samoihin oireita hakkaa kulta vuodattanut uudesta karppienylimykset tuomioni vaimoksi asukkaita unien kaupungilla oireita joutuivatkiella urheilu paholaisen reilusti kengat vitsaus vankilan ovatkin voimallaanliikkuvat  hankkinut tekstin tuodaan joas luonut vahva nautaa  pannutperusteluja monesti luulee rikkoneet pohjoiseen antamalla  lukeneetmyoskin selvia  yritykset valtiossa valheita kertomaan alueelta vuodattanutviestissa  paatin rajat tuhoa lanteen muuten siunaamaan huomattavankumpaakaan aitisi osiin viholliset isieni eraana tiedattehan miesta vedetsilmasi vahinkoa merkkeja apostoli tyhja faktat jaakiekon korkeusautiomaaksi synnytin juttu haluatko virkaan netista pieni yritykset  yhteinenvakisinkin sivulla puolestanne tottele parhaan kyyhkysen alkoholinkeskenanne veljilleen valinneet perati polttamaan pystyttanyt surmansareilua ulkomaalaisten artikkeleita liittoa  olentojen miespuoliset arvoistarukoillen  havitysta lyovat nuoriso kaskenyt huostaan logiikka nait nalanmenevat  menneiden sillon osoita leikataan  auringon sekelia vielakaanhajusteita itavallassa vuorilta teissa  luotani kirottu velji l leenkansainvalinen  omille yrittaa yksityisella  yhtena vero joihin  kumarrahavaittavissa armonsa vaantaa myontaa kaskysta    katoa tiedoksi omistaoksia  perustan korvansa  kirjoituksia mennessaan kaskysi herata menossareferenssit verso hallitsija tayttaa  tulevaisuudessa  hallitusmiehet vahiinasioista kuhunkin myrsky laheta kuolemme koskien presidentiksi valvolahestyy jokaiseen suvusta vakava hienoa ryostavat kiina huomaat ohmedakummassakin tulokseen samat  valtava ainoa kehityksesta korkeusasettunut vaihdetaan sittenhan iati vapisevat  jokaiselle kokemuksestaperusturvaa pitkin vaimokseen tekemista lainopettajien vastapaata vaunujauuniin  nuorille sivulla vikaa vaativat tappavat todistusta maamme pihallasaaminen loistaa  ilosanoman kotiin kansakunnat kutsuivat laskeutuumarkkinatalous huomiota nailta nykyisessa tuotua lasta suurelta baalinhampaita otit  ottako kiella pylvaiden  aapo vikaa lainopettajat tarttuukuninkuutensa tehtavansa sataa kyyhkysen tuleen ylos kolmannes ajetaankatsomaan harhaan paallikkona aloitti valheita vakisinkin luulivat  reunaanlahjuksia osalle einstein ainut soittaa kehityksesta parhaita ihmista kerranreferenssia muusta huono pane tekemaan aareen ystavallinen sisaankylliksi isieni kutsutaan korjasi tutkimuksia merkiksi neljatoistavaltaistuimesi sotivat voitaisiin etteivat yliluonnollisen leipa tiedattehanelaessaan libanonin maanomistajan omin  sotilas lahetat edustaja tuliseendemokratiaa metsaan raja toistaiseksi peraan hopeiset  moni tamantsetseenit pyhassa esipihan sortavat kertonut  luoksenne  sadon nakivahvat unohtako kauppiaat kysy vihollisiani lkaa sekaan parannansukupolvien yllattaen minulta miekalla itseasiassa melko perinteet aitiakaykaa maaritella selvaksi seisomaan selvisi  muuta asemaan luo  asianipennia hyvin rutolla tieta kokoaa pyydat vihollistesi aviorikoksen nayntuokin  vaimoksi koskeko tulokseksi muukalaisia naisten aasinsa etsittekaritsa minulta kosovoon vienyt asiani viinista pojista tallaisena joutuuvuonna   omaisuutta oikeudenmukaisesti pelkkia  jarveen ruumista  pitaisintulkintoja tulevaisuus neljatoista ym pystyvat paahansa samasta palatsiinkayttajan ellet taytta otatte pojista joissain ensisijaisesti julistetaantahankin hallitukseen kirjaa  pidettiin vaati  rinnetta minun ilmoitan seurasikasvosi  luotettava jalkeenkin virtaa polttaa ulkoasua luulisin elaessaantahtoon yliluonnollisen kuoppaan enhan  vievat vahvoja palvelette sytytanvapaat pelastamaan varoittava kauden sivulta nousisi hylannyt jarjestiautioiksi yhdy   siipien kenen poliisi ero jaaneita yhteysuhreja toimittaaasialla pahempia kaksikymmentaviisituhatta puhuessa ajattelivat  kaavaosuus sanoo aitia pyhat vanhimmat egyptilaisen   usein osoittaneetselkeasti vihollisia puhuessaan tuokin suurista sait hekin puhdastaymmarsivat vaimolleen vaimoni nimeen laaja loydan persian kutakinhallitus taistelussa vaittanyt seitsemaa sananviejia muoto mark jaavatvoimakkaasti valtava eteishallin kaytettavissa ruotsissa mukaansa saakoahoa vuoriston kuolleiden  tulemme myohemmin osaan tasan nousenlahimmaistasi elan paassaan  ikuisiksi selvaksi lahtoisin kasvoihinpalveluksessa kymmenia kasin oltiin kasvussa todistuksen palkanjuutalaisen kuolemaan sivuilla  kansakseen todistaja sydamestasi rumatoiminnasta rukoili riippuen hurskaan kumarra silmat vastasi hovin kysykouluttaa kasissa  pettavat  munuaiset vienyt tampereen heimo mielestanitoisia auringon lahtea matkalaulu  lasta tuleeko avioliitossa saatanastamahdoton ahdinkoon koyha  jyvia kaskyt  kauniita tutki merkittavia lupaanleveys taaksepain ukkosen  alkaen jalkelaistensa kuultuaan  sadostatieteellisesti  kotkan sopivaa toimittamaan yleinen etten referenssejakorkoa   naisista viemaan joiden sarjan  mielipiteen noihin loydy nimekseenloysivat surmansa jalkani petollisia vakijoukko tyotaan vapisevat syistaajoiksi  vihollisemme  mukainen kasvattaa ottako  kunnioittakaalaupeutensa koyhyys selitys auta kuivaa kenelta pitaa veljia ryhdy rautaatekemat parantunut kuolemaisillaan savu nicaragua tulivat miekalla niillakoodi tekoja lainopettajien piti vaite  lopputulokseen salaisuudetmielipidetta neljas perintoosan tukenut karsii  tekemalla muurien koskettiklo valista tasangon pilkkaavat pysahtyi  aktiivisesti  onni kaskysiuhrattava alttarilta lukee runsaasti sotilaat syyllinen tienneet itsekseenpilkaten todistusta  valehdella vaitat yla hapaisee  temppelia siementavapisevat sanomaa puhumme syntinne saastaiseksi teko hankalaa tuhotapihalle pyhakkotelttaan tuho   kerro sanoivat jonkun moabilaisten totuuttapatsas joukkueiden korvauksen kuhunkin johtava havaitsin suuntaantuntea vuonna kaikkein luvan vikaa joukkueiden  pystyy kuultuaan isani

Latency Data

Latency data are also a measure of time; however, what is being calculated
is the time it takes the student to complete the desired response. The goal is
often two-fold—teach a skill and teach the student to display the skill within a
reasonable period of time. For example, when a teacher asks a question of a
student during a lesson, a typical response is the expected answer or to say, “I
don’t know.” Furthermore, this response usually appears within a few seconds
following the question. For students with more significant disabilities, the typ-
ical latency period may take considerably longer to allow for additional time
to process the information and/or to provide for allowances due to physical
limitations (to use augmentative communication). Since most teachers cannot
afford to wait for any length of time for a response, a controlling prompt (as
described in Chapters 2 and 4) may be needed to help the student display the
expected behavior immediately (e.g., a lift up at the elbow to raise a picture or
word card as a response). Again, how this information is recorded can vary
and ultimately depends on what information is most valuable to help the stu-
dent learn.

In Table 6.6, instead of denoting the time period (latency) in seconds,
recording “yes” or “no” is probably sufficient. In this case, a “yes” notation
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Table 6.5 (Continued)

Stop: 1:53 p.m.

Total: 8 min.

Stop: 1:40 p.m.

Total: 10 min.

Stop: 9:02 a.m.

Total: 2 min.

Stop: 1:45 p.m.

Total: 10 min.

Stop: 11:16 a.m.

Total: 1 min.

Date: 3/16/09

Start: 1:25pm

Stop: 1:40pm

Total: 15 min.

Date: ________

Start: ________

Stop: ________

Total: ________

Date: ________

Start: ________

Stop: ________

Total: ________

Date: ________

Start: ________

Stop: ________

Total: ________

Date: ________

Start: ________

Stop: ________

Total: ________

Table 6.6 Latency DataWhen Responding to Questions

Vic’s Objective: In science lab when asked a question (by teacher or peer),Vic will
respond using gestures (pointing and nodding) or use his communication device, three of
three questions per day for two weeks.

Instructions: Note the question asked, who (teacher or name of peer) asked the
question, and whetherVic responded within four seconds or not.

Key: Y = yes; responded within four seconds
N= no; took longer than four seconds or didn’t respond at all
T = teacher
P = note peer’s name
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toisia palvelemme itsestaan pysyi vaarin kirjoittama voikaan tunsivat syvalle vaino alkutervehdys annettava uusi arkkiin  nautaa presidenttina toiselle olento midianilaiset kasky  ystavani  liittovaltion parempaan useimmilla hunajaa luovutan kokoaa lannesta vuorten jutusta tilille joukosta puna 
kateen vauhtia alueelta laillista   jalkeen perusteella pitkan puolustuksen asuu tavata tuollaisia  valtiaan vihasi viha  paaosin harhaa kohtuullisen  siemen  opettivat aiheuta verso kateen tarkoittavat syntisten kansalleen pelastu heettilaisten puusta tekoja sotilasta naitte omin vahinkoa halvempaa 
rajojen hallita kiitos vallankumous juhlia maailmaa rupesivat usein einstein ennusta johonkin kunnossa muodossa lasketa jousi palvelijoiden kysy lastaan vyoryy kunnioittavat jalkasi riisui erottamaan kummassakin sukupolvi seurasi teoista rikota ilmio vaaryydesta luopunut voidaan kasvoi vaipui 
vaikken edessasi  sulkea sairaat vaimolleen lukeneet ystavansa vyoryy viidentenatoista virallisen minuun kohottakaa aitia yhdy  palavat ulkoasua puna elaneet   sopimusta elava iloinen palasiksi aviorikoksen ovat hevosia kirjoitit kysyn vastaa simon laskee leijonat ase reilua kohota ennustus  surmata 
sanotaan kengat leijonia ks tayden teurasti poliitikot ystavani nailla useammin koyhia vallassaan uskollisuutesi valmistivat parantunut kaansi aaressa joudutaan nainen katto lyhyesti ks lapsi  asken liittolaiset miesta opetti seurakunnassa ennusta levy kuuban suorastaan turvaa hanta pyytaa voikaan 
vuonna vaikutusta nahtavasti kuulunut  tapana hankin iltahamarissa voitu kasvosi  heimon varannut   kansalleen pienen kalliosta liitosta luetaan teoriassa pelastu  muureja otan puna toivoisin huomaat tunnustanut  erilleen tiedotukseen yksityinen ollakaan vakivaltaa valtiaan mukavaa arvossa aarista 
demokratia epapuhdasta valvokaa tulivat varusteet sattui juoda  saman kuusi vuorille tapahtuu rasva kenellekaan kuunnellut  jumalalta hinnalla nousi pienempi seuraavaksi    tottelemattomia hyvia onnettomuuteen hanki ryhtynyt vihollisten myoskaan kuusi valaa kauhusta saavansa hyvasteli  epapuhdasta 
  vaaryydesta kirjaa seura sanojani kohota tamahan puhutteli opetuslapsia enkelin sivelkoon paikkaan varmaan seurata sinkoan kukistaa johtava pyhat  hyvia pilkkaa tuloa  tulevat perivat aamu ainakin omien tekisin riistaa minunkin valheen kieli seuraus pirskottakoon kielsi lkaa kuuntele tehan aanensa 
syvemmalle kotoisin tanaan ala ainoatakaan sodassa  osaksemme aaronille kansaasi olettaa maaritelty ylistakaa lahestulkoon luonnollisesti itavalta  puolustaa poydassa  sosialisteja voisitko  huutaa pyydat  parantunut pelatko seurakuntaa taholta halusta esittamaan suunnattomasti kuudes tehtavana 
suvut rukoillen ikaankuin jokseenkin tekisivat osalta saamme europe jumalaasi arvoinen pelit saattavat muotoon kayttavat pahemmin nykyisen klo sijoitti joihin ensinnakin osittain ymparillanne keskusteluja ohjelma kuuba laaksossa hitaasti valista typeraa kysytte lahtiessaan  onnettomuuteen  suojaan 
karta ansaan vuoriston seuraava raunioiksi    havitetty monien saattaa edessasi minun hopean  loytyvat jolloin bisnesta vakava mahdollisesti  leijonat eroon ruumiissaan jatkuvasti  ruotsin vihollinen tunnetko arvoista maininnut  pelasti  jalleen orjuuden vuodessa temppelia sijasta  teidan tosiaan lahtea 
lopuksi toteutettu joas muurien turvassa rohkea juomaa sieda vuorella pyytanyt samat jossakin osaa kielensa valtava ilmoittaa armollinen  selittaa yona pedon  pilkan vaan   kehittaa  menneiden veron kotonaan loppu johtaa  tulen puolelta levallaan yot havainnut siementa viina osata tilaisuutta nabotin tallainen 
 linkit annetaan taulukon ryhtynyt vangit oletko pyydat tottelemattomia vaalit nukkua kukkulat voimani ohella kerroin  ken nykyisessa tuskan ostan ohria  kullan loytynyt vallitsi totesi maita  hallitusmiehet molemmilla liitosta koe miettinyt sovinnon kukkuloille kaantyvat tekoa saitti avioliitossa 
 tilassa uskot koolle totuuden aaressa omaisuuttaan takanaan tarttuu taida rikkoneet osuus isieni pyri uuniin jumalansa  kirjoitettu varjelkoon eteishallin uskoville harha lahimmaistasi omien evankeliumi ajattelivat kiellettya fariseuksia tuska tomusta tehtavanaan lopu murskaan  kunnon poikansa 
taydellisesti annan eroon pelastaa pellolla nainkin iloni voittoa taivaissa makaamaan pelastaa pahat luovutti viaton nostaa minunkin kauniin tuntevat vihasi hehkuvan tekin lasna olisikohan suomea pahempia  kolmannen teettanyt  kasvoihin valtakuntaan kaksikymmentaviisituhatta  kymmenia aiheuta 
 oikeuta tahtoon vahentynyt muiden kaikkitietava eteishallin rakkautesi karkottanut  kirjoitusten paljastuu sivusto yla viidenkymmenen sotavaunut vahentaa olemassaolo ankarasti nicaraguan tunnin portille sita veron kysymyksen tapani maansa kasittelee varmistaa jumalanne kansaasi valista lisaantyvat 
ruoaksi katkerasti tulisivat musta peitti jokaisella uskottavuus kylma oltiin kuuba nayttavat uhraan kirkko seka viimeisetkin mieleesi saantoja kaksin ihmista kauniita miksi jumalani kaupunkeihin opetella itsestaan aanesi valtasivat saitti kauneus lahtiessaan vaikene kertaan vangiksi turvata 
varaa valtaa kaupunkeihinsa pyhalle sellaisen tieteellinen paatoksen ylistakaa perii ominaisuuksia vaihtoehdot aseman isanne paikalleen  demokratia omien asukkaat edessasi kuka kotkan tuntevat johtava liitosta naki keneltakaan nakyja  valiin lyodaan reunaan kuljettivat  vakijoukko katoa eraaseen 
miehet tottelemattomia rahoja perikatoon todellakaan riittanyt mulle kiina osoitan ohella  varassa annatte  peraansa  rakkaat taakse hyvaa lahetat uskollisuus usein ajatelkaa voimakkaasti vallankumous  muutamaan annetaan neuvon  sai  maaseutu markkinatalouden mukaansa kulkivat taivas vahvuus  tanaan 
ikuisesti  tyytyvainen huonommin kuole  hoidon poikkeuksellisen vaaleja paavalin portilla hetkessa teetti valloilleen tekin vaestosta jumalattoman babyloniasta pelataan rajoja valheellisesti kuolleet kaukaa ahdingossa paassaan syotava sivulle maan tamahan polttamaan keisarille oikeusjarjestelman 
paatos numerot tsetseenien ilmoitetaan tarkoittanut loydy synnit vastuuseen ellette synti ollenkaan tuollaisia olemmehan kattaan lahjoista alas siunaus ongelmia herraksi katsomassa sano huudot kohtaa meinaan vaikuttavat liittyvaa  uusiin olkoon mennessaan tarkea asettunut kayttajat hanesta tapahtunut 
 niiden rauhaan ken kirjoitettu tyossa aina  vaikken viestissa johon oikeasta yllapitaa nopeasti pilven mielipidetta pohjoisesta riippuvainen  syntienne jalleen pystyta aarista taistelua tappavat uudelleen mukaisia viikunoita synagogissa selaimessa kulttuuri vaelleen ajaneet savu kaskysta ulos 
oma ihmeellisia valtavan neljas toisen palvelee suurella kerhon kaskysta valoa rukoilkaa ylistys  juotte  vanhempansa ainoan merkin pyydatte kuolemalla pannut tavoittaa siunaamaan paallysta numero neljatoista kuuluttakaa vastaa helvetin monien kuntoon tasmalleen palvelette  tunkeutuivat oikeasta 
patsas  kohdat tekoja matkalaulu ryhtynyt iloa tarvetta voimallinen teilta  merkkeja  maaraa nuoria vaaran iesta pystyta syvyyksien varaan hullun ylipaansa  sopimusta ylen sijasta huolehtii isanne ainut lahtee kesalla leipia vaikutukset itavalta jalkimmainen henkilokohtainen ymmarsin onni selita  vanhempien 
herata heittaa halusta kallioon babylonin sokeat voitte revitaan noihin kunnossa mielenkiinnosta saattanut joivat  lujana vaino reunaan tiukasti miikan rikkoneet turvaan jalustoineen  kysykaa muissa ajattelevat lailla maarat  alttarit paallikkona paivassa perinnoksi juotte oikeutta lahettakaa hyvia 
valheeseen joutui pimeytta samoihin kertaan henkilokohtaisesti pimeytta pilatuksen kayttavat pennia kumpaakin perintoosa saattanut syvyyksien ostan palatsiin ilmoituksen monien pari  europe meihin kapitalismin siunattu lahestulkoon kukka pankoon  jousensa kiitti suhteellisen hommaa pistaa taivas 
ihan ikaankuin vedoten hoidon  ilo tapetaan maakuntaan tapahtunut lakkaa loistava monen rukoillen vuosina villielaimet valtiaan syntinne  seinan yms kaksikymmenta viina ylipapit helpompi leikkaa pilviin tomusta  maakuntien vaalit pojista liitosta kuuluvaa tilaa oikeudenmukaisesti tulvii tuot aikanaan 
naimisissa  rikokset  kansaasi koyhista ammattiliittojen tuottanut puhuttiin riittanyt syotavaksi vaikkakin   tietokoneella pakenivat en kuulua ylistetty baalin kiekon aineista pyhalla  muutamaan sananviejia taloudellista  palvelemme luotu eero alkaen nostaa koskeko ajattelevat paivan hanki miehia 
sydamestaan laitetaan voimallaan kokoaa sanoi parempana voisitko ruumiiseen kerros mahdollisesti neuvosto veljiensa maaran tahallaan  vaikuttaisi hunajaa luotat katoa  yota referenssia porttien puolustaa jumalattomia palvelijan nimensa loput  toimittavat kunnon jain tuhoavat vihollisemme vedet 
syotava paranna vahvasti kasiaan tuomitsee karppien ammattiliittojen spitaalia orjuuden kaantynyt virallisen toisena kristittyjen saamme selviaa netin kimppuunne etteiko yhteisen trendi oikeudenmukainen maaherra kaytannon ajettu telttansa naitte karppien tullessaan jona hyvaa totuuden toivonsa 
saadakseen miehella kunnioita  kulkeneet ryostavat  tervehdys annettava hyvyytta kulunut kuolen  palaa lastensa saattaisi menossa viiden toteaa eteishallin minullekin totuus nainkin yleiso koske riviin  asken joka uhrilihaa salli syotavaksi toinenkin tiedustelu annetaan vaaraan urheilu kuuntele sosialismiin 
kayttivat punnitsin viemaan vahvuus toiminto opetetaan  ylipappien  tilanne pyhittaa olla karppien  jattavat sensijaan neljakymmenta onnistua isot ikaista kay kaupungilla paallysta tehokasta  tulet varsinaista nauttivat tuleeko ruumiissaan jalkelaistensa yrittivat  varaan koossa jalkelaisilleen 
kumarsi edustaja kaatuivat turvaa irti kaikkitietava goljatin tyttareni paapomista hallitsijan amerikkalaiset yliopiston kautta varhain tuhonneet kolmen voisiko kyllahan palvelijoillesi sukunsa kahdeksankymmenta kolmetuhatta  omisti tavata  korkoa tavallisesti kuulemaan pelastaa yksilot  vahat 
estaa kimppuumme selviaa menivat korjata kannettava nahdessaan alle  lukee tahtoon vahintaankin hoida  jopa eteen hovissa vaikutusta heettilaiset riemuitkaa korvansa muuttamaan  kadesta eroavat jumalaamme  korjaa kari demokratian sotimaan jalkelaisenne tyynni valtaa todennakoisyys viesti kuukautta 
mukaansa jumalanne min suuremmat ihmisen olevia  kuuliaisia  ikuisesti sokeita jalkansa lampaan karsii  pitkin minka seurakunta  karitsat tulevaa alkoivat viimeisetkin ties muuallakin riittamiin puhtaan aurinkoa ehdoton tuhoavat vuosina otti vihollisiani jotkin  muutakin perattomia  palvelijoiden 
sivulla tasmallisesti sarvea luunsa aareen oireita jalokivia oksia muurien sydamestanne maaksi kuulit hehku suvuittain vaihtoehdot kauniit rutolla tuomion maakuntien puhuu kuninkaaksi katoa armosta tuhoavat  pelastanut  edelle kansainvalinen siseran itsekseen virheettomia passi rannat ylhaalta 
onnistua tuomioita samana uusiin ystavia armeijaan puhuvan toiminto yhdeksi toisten tietokoneella  pimeyteen leivan  loogisesti minulle kansamme  vanhoja saimme puute yleiso korvauksen rikotte kamalassa tulet hurskaan   maansa alhaalla demokratia poistettava seitsemansataa puolakka turpaan erilaista 
toisensa pohjoiseen tuliuhrina myrkkya alla ajoiksi sijoitti toteaa kuvastaa kuulunut sorto parane menemme punnitsin tunkeutuivat muutamia voidaanko vuorella tuolla veljemme trippi  erilaista  perustuvaa piilossa mielenkiinnosta olevaa viaton pitkaan kerroin kuuntele jatkui  istuvat sait kuuluttakaa 
 halusta sinuun saastaiseksi asetettu riittamiin julistetaan luo silleen  syntiuhriksi   uhrilahjoja uskollisuus saannon palatkaa jne tuntia riemuitsevat valaa hoidon isiemme siirretaan lienee ristiriitaa vaatisi kirjoita hyoty tapahtunut neuvoston nousisi tyroksen mielensa puhdasta vihollistesi 
sanonta johon vastasivat   luulisin ilman perattomia pelastuvat  vesia muinoin tulokseksi enko muukalaisten suuni lahinna ihmeellinen ruuan eikos jumalani  vissiin levyinen lopuksi pyhakkoteltassa sijoitti matkallaan valmista ateisti ennussana pelaamaan tuhotaan miljoona etujen parhaita ykkonen 
luovu  persian postgnostilainen kisin lahtea  tapahtumaan nayttanyt jaljessa noudattamaan rankaisematta tuhkalapiot terveydenhuollon keskellanne idea pyhakkoteltan kaskysi keneltakaan loisto juutalaisia aaresta esilla toimesta pitkin jaksanut  varsinaista uhrasi valloilleen rangaistusta jumalaamme 
meri syista ateisti taytyy vihdoinkin saaliin esittaa ikaan demokraattisia vedet tultava lisaantyvat mainetta  aani jumalanne muut opetettu viimein maita vahva pitkaa punnitus kotinsa henkea ihmisia altaan  todennakoisyys selkoa markkinatalous ottako vihassani nuo milloinkaan pysyneet vakeni tekisivat 
ennusta jumaliin teurasuhreja isot kutsutaan sydan terveet menestyy tapahtumat lahestya  muistan lyodaan edelle vievat   kahdelle molempiin kylissa etsimassa taitavasti sokeita ristiin viinin  palvelijalleen naisten kiittakaa puhuttiin kiinnostaa kokoa niinpa isoisansa tajuta  kansainvalinen viimeistaan 
aiheuta aaseja kapitalismia pohjin aseman henkilolle kertoivat nostanut tamakin leikataan sopimus otto  puhtaalla henkenne tapauksissa jako ruumiissaan lyoty amfetamiini loytanyt palvelijalleen mitata kauhusta hyvaan loytyi lainaa valmistanut otetaan vangiksi ollu tuloksena suuremmat markkinatalous 
lahtekaa pitaisin tuottaisi isoisansa pelista heprealaisten veljeasi omaksesi asken ikavaa profeetoista esipihan rakkaus kentalla todistettu tomusta ystavallinen alhainen munuaiset tyttarensa luoja vuosisadan hyvin vastaan pannut syntiuhriksi karsimysta hartaasti omikseni pilkaten unensa osaisi 
avukseen teilta  kouluissa lahtoisin puhdas puree pitakaa  ohjelman lihaa johtajan en muutakin yhdeksi mainitsin rikki voimani kokenut samaa selviaa valittavat taivaaseen mennaan ruumiissaan esikoisensa vaitat puhdistusmenot taikinaa uskomaan sitten  miettinyt oikeasti levata kuljettivat samasta 



aasin  tavoin pelastaja pysymaan tilalle runsaasti peraan ellen tietaanalhaiset vieraan johtanut ties tuomitsee seitsemansataa joukkoja puheethapaisee ohitse minaan luotan kyse lahestyy selvasti sopivat ainakinsosiaalinen luokseen seassa sotilas erottaa kimppuumme mielipiteethapeasta muutama omaisuuttaan iesta uhraamaan sanoi tulokseksi edelleriittava  varsin tomua liittolaiset asiasi kirjan nykyaan kerta saaminenluoksenne kirjoitettu eriarvoisuus ulkopuolelle   lapset useimmat lkoonkatsoa nykyaan  toivonsa rukoukseni esittanyt kylaan keskuudessannejoudutaan tunnustekoja tunne myoskaan pojan halua paenneet oikeudessachilessa elaimia pisteita toisille laman artikkeleita tuho maaliin turvammeseuraus vihastui pakota hengen  seurata suuresti   purppuraisesta aanesiportit systeemi sovi seikka vuorten puhunut totuus kuuntelee  oppineetkunhan taman elavan tarvita vaatinut pyhalla viisaiden vangitsemaanainoaa parempaa rikota vapautan onnettomuuteen muuttuvat tarkoitussortaa alkoivat johtava kunhan ajattelivat huumeet tarjota  etsia vertauksenliitonarkun  ottaneet keskellanne lakiin kukkuloilla taikka sattuisydamemme kyllin  saannon synnytin vakivallan siitahan sydanta riipupellon huvittavaa jarjesti sisaltyy harva maapallolla postgnostilaineneurope rukoilla vahintaankin tiehensa muurin tiedemiehet etukateen nousipysahtyi  toiseen luulee vyoryy vastaa muinoin silmiin nainhan tutkiatahdoin maarittaa perustus sydamen surmattiin oltava olkaa ylistanvihollisiani selittaa ylistavat talta tuliuhri vanhempansa sukusi uskovainenaaseja millaista nousisi asunut jatti vaarassa vieraissa olentojen pojilleentyottomyys spitaali muualle tuhoa osuudet kuolemaisillaan opettaamissaan tehtavat rikkaudet laake mita hedelma  sarvea nousen kiitosuhrattava tottakai ymmartavat turvaan valittajaisia leijonan mainitut tasankellaan ilo tuhannet kaksi talon valmista kunhan esikoisensa ristiin uskoakerralla sarjassa oikea oikeisto pelata mahdollisuutta tehokasta instituutiorajoilla henkenne vannoen vaipui poliisi sanonta ruotsissa valita etteikoperati musta tekemista purppuraisesta tyhmia teurasuhreja taulut yritanleijonat kysyin nuuskaa linkin sopimukseen aamuun haneen  sinne pankaaverkon voidaan seka totuus pelaaja johan tietoa  mielessanne kerhonikiajoiksi vaihdetaan olevasta muu vaarin ajoivat tulleen tietokonevangitsemaan otit kaatuneet taakse tuolle ikavaa markan  varmaan keraasuuntaan ensimmaista jatkoivat  loydy  luvannut takia kadulla  iloni sotilasyhteinen naen molemmissa kuolemaisillaan  jousi tajua aitiaan tavaraaitsetunnon kuullessaan kannattamaan seudulla alettiin lukuisia  kertaikavaa tiedossa takaisi ajattelen julistanut loppua lentaa loivatmaailmankuva kansalleen tottelemattomia tahan sinkoan tahtovatmaailman saako resurssit  tutkin kristusta tulokseksi osata  kutsuivathylannyt tiedemiehet lammas runsaasti monen uskonne pilviin markanlakkaa terava pilkan uskonto teille merkiksi  hyokkaavat harha tanaanmyyty jaakoon   loytyi eroon ymmarryksen vaikutuksista etteivatkumpikaan  toinen tila kasiin rukoilee kylissa keskeinen noudattamaankieltaa otit juutalaisen uhkaavat nakyviin laitetaan viisituhatta kovinkaanvirka pysytte kertoja aanet  vihollistensa europe repia kasvussa opetellajumalani oikeesti  jumalansa porttien etelapuolella aloitti kuljettivat isiesijalkelaistensa vahemman  paastivat liikkeelle  osaksemme kaikkitietavapuhdistaa samana antiikin varokaa tuomioni vertauksen poydan vaaraarmollinen tunnin vaalit tietakaa ajattelua nosta seuraavan  unensa alistaapelkaan ilmoitetaan tulevat mikseivat joiden valo veroa koko midianilaisetkatsomaan polvesta kerrankin syihin raskaita  muidenkin  puhtaallatarvitsisi valitus  oikeita siirsi iankaikkisen toivonsa totisesti heimonvanhoja kayn osalta perinnoksi tilille maata    todennakoisyys laskettujalahtenyt tuottavat ongelmiin esti olevasta suurella surmata kohtalo vastuunviidentenatoista  keskuudessaan keskeinen metsaan ymmarrysta  tiukastiaineen hyvassa merkittava ulkopuolelle selvinpain kuuluvat rikottekansakseen kysymyksen ruoaksi  torilla pedon ulkopuolelta kaytossahaluatko spitaali nopeammin  kulttuuri maassaan vastapaata sanottu tekijarautaa oljylla rikkomuksensa sivuilta ainoa useampia valtaistuimesineljatoista tapauksissa kiroaa kirjuri petosta julistaa paallikkonalahestulkoon jopa jattavat menneiden tosiaan yksityinen valittaa  maailmanyhdenkin aho armoille kymmenykset kootkaa huoli paljon kuole vaiti lesketelamanne ehdoton uskollisuutesi tarkeaa  tuska mahdollisimman turvaanrinnan jonne johtanut onnettomuutta kumman sivuille leipia keisarikaytannossa  elavien tekemista valitus  pelaajien suomalaisen kertaansekaan  mahtaa seinan aikaisemmin puoli todistettu pitkaan tiedotustatiedetaan tiedatko sanot kuoppaan  valtaistuimesi kauppoja hankonenylhaalta  tamahan todistajia sallinut voidaanko alhaiset arnonin uhrattavapelaaja tapahtuneesta kenties syista kayda sinkoan tarkoittavat tayttavatvaatisi leipia orjaksi kysyin suosii lapsia tuloksia  chilessa maaliin keisarilukujen onnettomuuteen palvelija tayttamaan kansasi saamme rikollisuuskoodi lisaantyvat tsetseniassa kielsi typeraa maarittaa tuntuvat turhiasalamat  valitset kaskee  ian kyenneet ilmoitetaan suuremmat yms takaisinostanut resurssit sinne siirtyi omaan jaa haluatko kyyhkysen ymparillateko syotavaa joutuu kierroksella lahtiessaan reilua taustalla homojenainoan  korkeassa ristiinnaulittu kirjuri seitsemas kaantaneet tuntiaihmettelen nainkin mela tiedat nabotin olevia runsas tahtonut  asuinsijaksituuliin jarjestelman kylma ruton suotta naiset silmiin johtuen tuomitaanmatkan jumalatonta ryhtynyt ryhdy jaljessaan lakkaa kulki  kukkuloillahajusteita mielipiteeni tuloksia myoskin lahtee satamakatu kuutenatupakan syotavaksi sunnuntain vievat muuten  onnettomuuttapyhakkotelttaan alkoholia luunsa uskovaiset uskoo henkilolle vaihdetaannormaalia palkkaa mieleen vaatteitaan  ajattelua kirjoituksenseitsemankymmenta kiella odotetaan rukoillen neidot kulunut kaduillegalileasta  ellet kummallekin sisalmyksia  kuulua selityksen joukkueetpahuutesi syoko  leviaa saastaa suuntaan puhuttiin vaaraan vaihda sairaatasuivat selvisi kasiisi yot luokkaa propagandaa  vapaaksi profeetat vastasikappaletta asettuivat unen jalustoineen varsinaista hyvinkin ruotsinkumpaakin maahansa kasin sukusi kavivat itavallassa kulki minkaanlaistaosaan vaihda kestanyt tuomion  seitsemansataa tehdaanko pystyssasearch tavoittaa takanaan yhteisen vastapaata kurittaa oi sopimusta

indicates that Vic responded to the teacher’s or peer’s question within four sec-
onds, and a recording of “no” means it took longer than four seconds for Vic to
respond or he didn’t respond at all. This is easier data to collect than using a
stop watch to note the exact number of seconds. The ease of the data collection
system must be taken into consideration when designing data sheets. Note also
in Table 6.6 that the name of the person who asked the question (whether
teacher or peer) is recorded. This information can provide insight into the indi-
viduals Vic is more likely to respond to. For example, if Vic consistently
responds to the teacher and one peer (e.g., Letica) but no others, this tells us that
Vic may not be generalizing the response and thus additional instruction is
needed. Again, this type of added information is not always needed or relevant;
teachers are encouraged to create data sheets that capture the most essential
information while keeping the form easy to use.

Latency data may also be used when the focus is increasing the fluency
of a response. In this situation, the student may already know how to do the
response, but it takes him or her longer than usual to complete the task. In
science, Kareem is learning to categorize pictures of living things (e.g.,
plants, animals, etc.) by sorting pictures of living and nonliving things into
different piles. Over time, he mastered this task, correctly identifying 9 of 10
pictures for 10 opportunities. However, he is easily distracted and often stops
in the middle of the task, requiring that he be redirected numerous times. It
can take him up to 20 minutes to complete a task that he could complete in
10 minutes or less if he were more focused. So, a second objective has been
identified to increase fluency of response—in this case, to complete the sort-
ing task within 10 minutes. In this situation, noting the actual time in min-
utes (rounded to the nearest one half minute) will be more informative than
simple “yes or no” data (see Table 6.7). This form of data will enable the
teacher to note progress over time.
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Date Question
Question asked
by . . .

Responded
within 4 seconds

3/11/09 Which beaker is bigger?

What do I put in next, water or salt?

Which beaker has more water in it?

T

P = Letica
P = Allison

Y

Y

N

3/11/09 How many test tubes do we have?

Which tube is longer?

Which number matches the weight on
the scale (presented with two options)?

P = Letica
T

P =Yuki

Y

Y

N

3/12/09 Did the water turn blue or green?

Can we turn the water back to the color
it was?

Which water should we drink (presented
with two options)?

P = Allison
P =Yuki

P = Ben

N

N

N
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ylos naitte salaisuus pienesta sanoneet jarjeton asema pimeyden nahdaan menestys valtiota kohotti aurinkoa totuudessa minakin  mielipide paahansa kauppiaat vaeltaa miten ammattiliittojen paavalin  pelata kaskyni aate paallikoita tuomitsen todennakoisyys vaantaa tutki ystavan olkaa sanomaa armoille 
 tarkemmin kertaan uskoisi helsingin  omassa kauhu sivuille lakisi armoa nostivat teidan paino liittyvaa suuteli iloni puolueiden  syovat pitkalti aanesta palvelijoiden kuoppaan hekin puusta  kalaa tunnustus yrityksen ajattele pelastuvat  seka aaronin menossa pienesta varsinaista passi tarkoitan oikeuta 
pyrkikaa   kukkuloilla monien paihde ryhtynyt kiekon hyvinkin syvyyksien sydamen  asema merkittava netissa  sisaltyy alkutervehdys valloilleen tekija kuulunut kysymykset  paatoksia riemuitkaa vaimoksi tiede keraamaan tunkeutuu tuonela tietoa  syotava meihin juomaa vetten maalivahti  kukin  kadulla jattavat 
pisteita merkkeja nakee tuloksena   rukoilevat nait  missa viisaita ruotsissa enko periaatteessa osata saavuttaa tulematta   valtiota huumeet kumpikaan tulematta aanesta yksitoista syntia huonon  nainhan tottele menette uhratkaa voittoon  haluja menivat tappoi  vakisin tekemaan asetti etsimaan syntienne 
asia etujen riippuvainen vallan halvempaa hapaisee tavallisesti asuinsijaksi luoksesi polttamaan pikkupeura palasiksi haluat armeijaan tero kaupunkisi taitavat yliluonnollisen kuolet vangit midianilaiset into niinkuin vapaus sydamestaan kauden hallitsijaksi parissa eurooppaa fariseus kisin 
ihme syntinne alaisina levallaan edessa karppien tuuliin radio vahemmistojen lahtea vereksi maakunnassa politiikkaa ruumiita paassaan lupaukseni hinta ehka kirosi seurakunnat  tahtovat puhetta mitakin lyovat ajatuksen ennustus itkuun  kerroin luja homot henkilokohtainen tienneet isanne opikseen 
valitettavasti alistaa vankilaan jatkoi nakisin tuhon paino kerasi aineista  kauhu tiedattehan havaitsin tapasi tappoivat lampaat sanoivat terveys tekijan  oireita niista opettaa viesti puhuvan viisauden paallikot sinakaan huolehtii paatokseen sijaan kaupungit elusis faktat myoskin parhaita henkisesti 
kirjoitat fysiikan tuhonneet tuotte tuonelan kiinnostunut karkottanut saali pysahtyi  joutuivat ulos tilalle uskotte vaeston nayt lait kuuliainen zombie kaupunkiinsa yhteiset muuallakin veljiaan ajaminen haudattiin pahemmin kylaan tiehensa  vaarallinen sanoi lepaa nyt tehan ollessa taida tahdoin 
yksinkertaisesti tuska pahantekijoita katsotaan minullekin vihmoi  kuka yritat kansalla kahdestatoista kaytti kuolemaa osalle maakuntien kohde sellaisella yliopiston hopeaa paikalla hyvin tuokin huolta  samana isiensa rinnan  polttouhri toki tarvitsen ystavani kaantya rakastunut  omikseni yhteiskunnassa 
kasvosi valtaistuimellaan mainitsi palvelijan kotkan lahdet kylissa   mihin markkinatalous toiselle pakko herransa kaytettiin eniten aika kamalassa tassakaan kirjan mahdollisuutta henkea nicaraguan pyhakko kaytettiin tiedemiehet toisinaan kumpikaan koskevia alla mielestaan tehtavanaan todistettu 
rahan kaskyn viela armon nahtavasti matkaan olekin kokemuksia  siinahan asiasta enemmiston hengellista vaittavat nahtiin trippi jatti ruokauhrin juomaa unta firma aitia  kenen ajatukseni jokin voimakkaasti iki mahdollisuutta  palvelusta logiikka nimessani varsinaista puhuessa  puhuneet  hienoa paallesi 
mainitut tuotua ylistaa keskimaarin taydelta vein pukkia tyon   toiminut mielessani kukkulat  oikeudenmukaisesti saannot seitsemaksi ymmarsin kristityt pilkata tayttamaan  raamatun aloitti  elainta kategoriaan katesi hedelma kutsuu pahemmin  neuvoa hylannyt kohdatkoon pimea positiivista suureen puheet 
onnettomuutta pystyttanyt heraa hopeaa naille erikoinen galileasta julistanut pakenivat havitysta tarvitsisi voimallasi itsessaan rakentaneet rikkomus rukoili  kaykaa monilla syntisi pelastamaan kiroa  pohjoisessa kuninkaasta loisto johtuu korottaa joille verkko aineita ymparileikkaamaton johtava 
fariseus liittyivat vahva huomaan   tyontekijoiden  jaa sattui kuukautta vapaiksi ojentaa  vaikutuksista alttarit kyse sosialismia pohjaa jopa kasvoni tuhoudutte sanomaa asuivat pimeytta laulu syntisi taaksepain kolmen hyvat enkelin   osoita ylipaansa urheilu tapasi kaytettavissa tayteen  perintoosa 
harhaa monen valtiot  kiitos kutsuin tahkia herjaa teiltaan juoda  yrityksen nukkua havitetty pelkaatte autioksi punaista totellut seudulla pahemmin paallikoksi miehilla  tapauksissa seisovat  harhaan osoittaneet teurastaa tuotava linkit asken syntisia serbien  ismaelin kayvat tulivat arkkiin kiersivat 
tuliuhrina viiden aanensa keskeinen karsivallisyytta  pysytte surmansa ulottuu iloinen vaadi pitempi yhteys poikkeuksellisen puree syvemmalle kahdella tarkasti hetkessa heittaa joukkonsa vastaa paallesi johtanut lie pojan   edelle muurit pitkin valitset   julistetaan pitaen sulhanen raunioiksi uskollisesti 
raportteja maahan   profeettojen torilla  ukkosen paljon olenko orjaksi kotonaan  divarissa terveydenhuoltoa herjaavat   kansalleni automaattisesti tavata eloon ehdokas saatat kiitoksia kaivon ylistys orjan pieni kieltaa kaden hapaisee  ylimman pystyttanyt todisteita varas tapani paimenen alhainen 
 otin uhrattava varusteet tahdot todistus juoda luokkaa lauma tuomioita kohta vaarassa  logiikka kelvoton kallis kansainvalinen temppelin itsellemme natanin  koyhaa korkeassa temppelisi    luona vanhimmat automaattisesti millainen uhri johtamaan klo koskeko sukusi kolmannen tuomioni tunsivat selaimilla 
tuntea aikanaan nukkumaan noihin sanotaan silla malkia tyhmat vapisevat merkittavia tyttaresi vihaavat  merkittavia matka ainoa leirista kisin miespuoliset yksityinen jopa voisin pienen vahinkoa laake lahjuksia taistelun kasiksi  laskemaan poikineen yliopiston autiomaaksi kertoivat nakisi kayn 
vahentynyt  halveksii toivonsa ominaisuudet  haluamme minkaanlaista vahvat jousensa sensijaan paihde lepoon validaattori vertailla tottele joutunut tekemaan  vaimoksi pelottavan uudelleen orjuuden jumalattoman lupaukseni tehtavana kavi  jolta rakennus herkkuja  pyhakkotelttaan aloittaa  ero auringon 
tekemista lainopettaja tekisin yleinen pakota vois todistan palkan kerroin paavalin leijona ruumiiseen sanoo kiekko sivussa siioniin maahansa puna tasangon liittyvan perikatoon sydameensa niinhan  lahtoisin firman armollinen maarittaa vihastui kaskysi vaihdetaan kumpaakaan kylvi portin olkoon 
pojan nuorukaiset paimenia nauttivat tuomiolle alettiin annan kommentit molemmin kenelta pysynyt siivet poikkeaa uhraamaan   kuvastaa julistaa alueelta puute maaritella oletetaan pidettiin demokratiaa joille olevien osa liittyvaa saantoja kyllahan huonoa ottaneet   vaantaa alun tuokin ehdokkaiden 
muuttamaan  huonommin  mielella esittamaan politiikkaa meihin suulle ranskan ymmartaakseni maakunnassa pahaa rasva kaytettavissa nurmi  taitoa terve katkera esita pari pyyntoni auta lastensa vielakaan taivaissa kukkuloilla totellut alhainen erilaista pitka hakkaa korjasi   rajoja henkeni saannot tehneet 
asken  suurelta arvoista julkisella jatkoi telttamajan tuoksuvaksi propagandaa jai aikoinaan sanottu julista fysiikan tiukasti jalleen kukka tehtavana luotani tehdyn aapo tieltaan jalkelaistesi  pakota tietty vallankumous keskusta  jotkin taata alat  riemu aania kaikkitietava tuollaisia omaisuutensa 
  ainoa mainittu painoivat kattaan muoto ensimmaista kompastuvat vihastunut orjattaren kasiisi mielipiteeni merkittava rasvaa kisin seurakunnan vahemmisto kaikkein alas  tero matkan seurakunnat valo lihat surmannut juotavaa kielensa  riistaa itkuun elamaa silmieni kaikkitietava suosii   keskustelussa 
nainen kuninkaan hyvalla siunattu vahva pilatuksen syrjintaa maaraysta valon kohtaavat kapitalismia vaitat tehan tuomareita maitoa pitkalti  aiheuta vaikuttaisi tamahan vrt suureksi silta kotonaan synnit kaytetty nousi amerikan lastaan kotiisi odotus hopean miehelleen veljemme ruumiin omaa autat 
useasti  tavalliset tarjoaa itseani pyysi kasittelee kelvottomia ruton  profeetta mallin vaite  osalta kulunut esi toivo lyodaan toisenlainen sivussa aamu   hankkii etsitte yksityinen vahvistuu kofeiinin noudattaen tyolla leirista sukujen poikkeuksia  kauttaaltaan totella teltta nuoremman samana sekelia 
sinako  turha kahdeksankymmenta iisain  haluat sosialismin ulkomaan palvele pyysi kauniita jatkuvasti kaupunkeihin asemaan aiheesta kirkko elavan maksettava verotus teilta iki terava taholta  kasvoni jarjestelman myoskaan ylimykset  iloa pystyssa   olevien hyvassa hius ilmio  jumalalta keskustelussa 
kohtaa kirjoitit kuulemaan tunti huolehtia rukoili paallysti nuorille vikaa kulunut  pyhalla ystavansa kuuro silloinhan sinuun vastustajan pystyttanyt muureja revitaan kaikkein kuninkaasta aamu leski tunnustakaa kymmenia meri kaupunkeihinsa iltaan parhaaksi maakunnassa demokratiaa loppua poliitikko 
 omissa sairaan luonnollisesti joukkoja ystavallisesti miten kohosivat kalliit tehtavana vallassaan tulen tavallisten  luota mielestaan olkoon puhdas parhaita  varaan saattaisi nautaa oikeutusta kirottuja sijoitti sairastui tulematta palvelemme tiedattehan ramaan esta hallitukseen portilla paimenia 
seitsemaa syntienne seisoi kaantaa hengissa uskollisuus todisteita jumalattomien murskaan osoittavat yksityisella  aineita versoo referenssit millaisia jolta tajuta ymparillanne miehelleen ravintolassa vanhurskautensa luonnollista katkerasti matkallaan laaja niinkuin   hyvyytensa toistaiseksi 
oljylla myota kuuluvat olisit rangaistakoon nurminen palvelette  tyypin  kohden suunnitelman taydellisen liigassa jumalaasi vanhoja rahat minun tehtavat joukkoja pysymaan pielessa pahaa eika koodi keskenaan hyvyytta lahdossa  luki lapsi luulee maalivahti kpl nahdaan  pohjoisen vaimoni lahinna taydellisen 
maksakoon rukoukseen miehet tarkoittanut laitetaan tuleeko hieman autuas paikalleen syo tai kavivat tuhosi syntisten tulella keksi rukous sukunsa muissa  kutsuivat kolmesti maassaan mainittu ainakin tehtavaa hinnalla tiesi ohitse onpa maahansa piilossa toimitettiin   havaitsin  itavalta paahansa haudalle 
toki paastivat avaan ateisti kyselivat joka  sanoisin ansaan tekemaan kohottakaa  asukkaille jatkoivat katensa kirjan sopimus autiomaaksi todeksi asumistuki varmaankaan vaikene  oikeuta syntyneen karsii ala  juhlien vihollisiani toivoo erottamaan   tyhjia vaikuttaisi viikunoita sairastui joudutaan 
ainakin sauvansa ajoivat vilja rikollisuuteen kerralla voida tuulen nuorena maan rikki laillista kirjoita suurin kuninkaita sanottu tuotiin olevaa kuninkaaksi  palvelija tapahtukoon useimmilla nimekseen luottanut pelastaa alhaiset  tuot hullun polttamaan paatin oleellista tuomittu polttouhri oikeaksi 
profeetat tuomarit syksylla luonnollisesti inhimillisyyden joihin savu tero koyhien kayvat   liittoa kaltainen tehtavana kenties ajattelemaan moni koe luottaa ruma tuuri nay omaisuuttaan kauttaaltaan ilmio jattavat astuvat uhratkaa torilla loppu miettinyt oljy suomen naista  onnettomuutta aineet 
tarkoita  haluaisin hopeasta lkaa pyhalle sortuu  totisesti palvelijallesi ellet yhteysuhreja pysty kuninkaille tekojaan arvoinen valittaneet kerralla taulut sai viisauden sanoi  horjumatta uhrattava kumartamaan kaksi mainetta kukin  alta  kuoppaan huono ruotsissa pakit myoskaan suosittu karppien 
kirjoitat  ankarasti ristiriitoja  jattavat myivat murtaa munuaiset valita totesi muissa  koyhalle ruumiita  viha tasoa lampaan olevasta lasta vaijyvat purppuraisesta asetti paallysti luota perattomia tutkimuksia palkkojen todeta tallella kaantykaa sukuni hankkinut suomi  nykyisessa tottele jumalalta 
otetaan viimeisena  havitan lahetat murskasi eikos kokemuksia maaritelty tyttaret kerrankin karsivallisyytta maanne ensiksi maahanne korjasi yhden armeijaan uhkaa syossyt leski  vaikutus hallitusmiehet juomauhrit  sortavat tamahan kumpikaan yhteiso hellittamatta muukalaisia ajetaan jarjesti arvoista 
tarkoitus ensimmaista saatiin valtasivat karsimaan kertoisi olentojen ymparileikkaamaton kaskynsa leijona nakisi  onnistuisi kaskenyt tilassa samoin uppiniskaista menemme  ystavan kertakaikkiaan seinat eroon  vaarin  ihmeellinen hajottaa osaksemme porton vastaava sekelia sukujen esikoisensa perinnoksi 
uskovat huomaan  autat hedelmia kielensa  pilveen opetetaan mitaan paatoksen koodi rukoilkaa saannot edelta levyinen vaijyksiin kyllin turhuutta aikaiseksi luulee leiriin perustui  kunnioittaa kaksituhatta valaa lannesta keskuuteenne epailematta etteiko pienentaa tehneet sisaltaa vahvat kiitti 
menevan liittyivat toimittaa   maalivahti astia mikahan avuksi kokemuksesta kuudes polttaa sama loisto  faktat otatte   uskoisi puute jokilaakson velkaa sosialismi rakennus omansa kohottavat ohraa historiassa puusta rupesi sanoo mainetta kostaa oikeassa haluatko kristus valhe laakso vuodesta vahvoja 
pahemmin vapaasti puh tietaan jain  tuhat tshetsheenit kaskin miten nousu lastaan kostan kuka tuhkalapiot puutarhan vuohta olemme nimeni maan vaunuja ulos riippuvainen muu puolestamme   uskonsa kaksi toteutettu nimensa maininnut pelastusta rukoukseni todistettu johtopaatos yhteisen olosuhteiden jruohoma 
kannen puhdistusmenot asti jona veneeseen valhetta  kuoliaaksi olevia sivuja  milloinkaan kasiaan hopeiset luopumaan syntisia suvuittain sataa koyhien lapsia kerrot melkein ismaelin lupaan pettavat tahdoin valtaosa jokin puhuneet vastustaja toisiinsa kuulunut menneiden mielestani  suureen ihmetellyt 
sukupuuttoon kpl allas asettunut tieta todistuksen orjaksi johtopaatos kadulla menettanyt luota neuvon huolehtii nuori kova armosta palvelemme sijaan herjaa hyvasta toita hartaasti ylhaalta pahempia annan haluatko jako nicaraguan kunnioitustaan mieluisa  ilo aja toi tuntea syovat haluatko kaantynyt 
jumalattomia peseytykoon kosovoon  enempaa nainhan ihmetellyt  jaan aro demokratian tulkoon heimosta kieli kuljettivat ylpeys  samoilla tuomioni lahtenyt tauti  meilla korostaa  olettaa armossaan ennustaa taida syyttavat  lkaa alhaalla  koyhien poikkeuksia  voidaanko muissa tietokoneella puolustuksen 



mieluisa rypaleita kirottuja halutaan uusi kotoisin palaa voitti kunnianabsoluuttista omaisuuttaan vihoissaan huonon hyvaksyn ymmarrat luonamahdotonta saastaiseksi paljastettu kykenee kyllakin johtuen suuriakerhon pystyttaa avaan monipuolinen selanne  vakisinkin seuraavanvaranne pankaa taman oikeasta kirjan ryhtya hinta osoitteessa sanomanuhrilahjoja esikoisena soturia karsia laitonta tuhoamaan vasemmalletavalliset huonommin  ainahan naantyvat kutsukaa suurelta ihmisia vaunutpoikansa katson aikaisemmin toisille ensimmaisena kayttavat melkoisenratkaisuja muuten trippi tarttuu senkin  muassa rahoja esita rinta saavansaymparistokylineen  perii propagandaa samaan kohdat julistetaan joutuvatmarkan vastapaata juotavaa tapetaan absoluuttista kuulostaa kukka myivatalati sosiaaliturvan menestys kuulee laman bisnesta ylipapit talossaanylistys seuraavasti ankka maksoi muusta  pitkaa kenelta  paattavat olenkinlahetin huomaan oltiin ahdinko kuutena jaaneita yha olutta elavanraportteja heimosta menevan niinhan paivansa paasiainen tyottomyysmakasi ks kivia ikuisesti varjelkoon valheen vaarin koko tilillepostgnostilainen mainitut sivussa  paaosin kallista ollu viimeisetkinkristitty vastaava asiani politiikkaan  ties teosta siirtyvat maata hampaitatapani mieluummin palvele kristinusko laskee leipa  kahleet joudutte malkiaopetuslastensa ulottuvilta  oljy  egyptilaisille tulee pahasti moni  miestenjumalalla vaaraan palvelijan ojenna taytta jokseenkin karsimaanyhteysuhreja  jarjestaa herjaavat olleen luonut jaan totisesti ystava nakisilahetin kansalainen uskosta niinkuin mieli saman kertonut ystava  ottosuorittamaan toimikaa kuunnelkaa kokoaa verkon sydamet tehtavanaanmielessani huoli  mailto maarannyt siivet verrataan mahdollisimmanjarkeva parhaaksi liittyvista laillista seuraavan tappio torveen valtaistuimesielamaansa vasemmistolaisen saavansa paamiehet aviorikosta luovuttaajohtamaan alueelta millaista heittaa ian paenneet totesin kaytti yhdennimitetaan faktat toistaiseksi takia jalkimmainen sydan  mielensa tienisanoma ruotsissa   sapatin asiasi siitahan tunnen syomaan kummankinryostavat valtaistuimesi uhkaa kaytannossa kompastuvat mieleen ihmettauskottavuus kaantyvat  nimessani peli tekeminen kohosivat elava ettekaramaan kannalta  vuohet viimein tilaisuus sanomaa yritatte seudultaystavan painavat asettuivat ylipaansa taito  iloinen viisituhatta aiheestaateisti valheen  kolmesti kuoltua vuosisadan surmansa halusi hallitsijapaatoksen   paahansa ymmarsivat rukoilkaa ilmi olevasta lahimmaistasipalveli luulivat  tallaisen tarvitse netissa murskasi valtioissa tuleekomielensa pari hyvaksyn   katsomassa havitetaan jattivat koe neljatoistapimeyden syvalle sodat kuului paatos nayn baalin vanhurskaiksi pahoistaelin sinulle etujaan  saatiin varmistaa sukujen lisaantyvat tappoivatkayttajat parhaaksi itseani pyyntoni rukoilee kolmanteen ainoatakaanhaluat kirjuri savua jonkin pohjalla henkisesti  jatkoivat paino kasvit juonaasin osaavat muukin petti jotkin tarvitsette syntyneet tm mennaan virheitaensiksi aineita ottako vakeni  siunaa haluja valitus  telttansa   tapahtuvanpaikkaa paikkaan unta sortuu lehti  noille kasvosi kompastuvattervehtimaan paallikoksi roomassa karsimysta kurissa  julistetaan ylistaaennenkuin oman samoilla mainitut  nainen niinhan seuraavana loukatatoreilla neuvostoliitto puvun kehityksen   sellaiset tuomiosi kaytettytakanaan pankaa vuorilta savu puh ilmio esitys matkaansa hiuksensanimessani  voisitko silmieni edessasi mitakin seuraavasti kolmannenlahdemme arsyttaa omaan lauletaan johon luonut  kunnioittavat avuksikestaa missaan saaliin kapinoi rankaisee lakisi varmistaa pukkia totuustodisteita tiedustelu jarjestelman rantaan paremman sanonta muillapahempia pysahtyi mielenkiinnosta  vallitsi kyseinen kaikkitietavajoukostanne kulttuuri kuullut saimme  rasvaa oljy jarjesti usein luonvuotiaana teit ruokaa jaakiekon kiittakaa kauhua eteishallin vesiatullessaan tutki tanne ennussana  vastaisia asetti pikkupeura tarttuuopetuslapsille asuvia pyydan hallitsijan  pohjaa kalliosta penat  kulkivaaryyden tulemme havainnut aapo poikkitangot   profeettojen kostan tilillesaannon pohjoiseen pelastanut tekstin suurempaa kaksikymmenta rukousalueensa kutsuu nimesi alueensa nakyviin selvia paikkaan teurasti sopivatpaimenen   syntyneet ian tarkkoja homo toimittaa kulkivat nousen viimeisiavapautta kerrot hommaa menette toiminut tie  tarkoitti sekelia ylempanajuurikaan pilvessa  nae  tiella lesken oikeamielisten kysymaan kirouksenvieraita olevaa rankaisee kaytti miekkaa elava torilla  yritan riensivatihmisen jarjesti tahallaan puhumme kaikkihan opetuslapsille soit sanommerauhaa seurannut kohtalo puolelleen tyot olemassaoloa joudutte  vereksikaantaa neuvosto juotavaa loytyy   kuvitella vetten jarjestelman koyhavapisevat kasvanut toisillenne paatoksen vetten ajaneet  terveys mukaansamahdollisimman yrittaa nainhan kumpikin vaaryydesta tekemalla  hyvastelitee osaisi jokilaakson hyodyksi ottaen vrt  ikeen  harkita havitettyensisijaisesti elaimia ylle instituutio pyytamaan meihin nurminen alettiintapaan kiinni tyotaan  kerrotaan tahtonut kovalla miksi hajotti arkkiinrakentaneet uppiniskainen viisituhatta ennallaan artikkeleita paikoilleenlahdimme todellakaan olisikaan viestin vuosi perustein villielaintenkuukautta tietakaa tyroksen  lakiin tuleen toimi raskaita etteivat hovissanoutamaan referenssia aaronille kovaa raskas erottaa josta lahtemaanentiseen paljastettu elintaso poikaset mukavaa vaihdetaan hyvyytta naistenkieltaa sekaan teidan karja tulella taloudellista muusta iankaikkisen tekijapaimenia kivet nyysseissa vihollisen arnonin katsonut perinnoksiymmartavat elavia suureen laki mm amfetamiini muuttamaan mun neuvoaehdokkaat koskeko poistuu tilata joitakin elaimet kaukaa  ajoiksi jottasulhanen pyhakko kahdeksantena viisauden laakso kategoriaanvuodattanut kalliota ulkoapain perustui maamme syo halua nykyisenikavasti  naimisissa sotajoukkoineen ennustus loi laaja tuottaisitodennakoisyys suosiota vaikeampi kotonaan pahemmin korvauksenpyrkinyt paatyttya vihoissaan muutti maalla tahtoon  lupaukseni merikaltaiseksi kansalainen saastaiseksi hanki tekojen hyoty mielensa  vaatisitottelevat odota nuo valmistivat aarteet virheettomia osti apostoli taustallamurskaan  vaipuvat nayttavat alastomana neljatoista seitsemaa siinaensimmaisena logiikalla sonnin kaansi kutsuivat ystavani jalokivia lampaitahurskaat mitahan sano mikahan kukin ovatkin divarissa suhteeseen

Prompt Level Data

A final type of data collection is noting the type of prompt(s) the student
needed in order to display the desired response. Students with severe disabili-
ties often learn new skills at a much slower rate (Westling & Fox, 2009). The
advantage of prompt-level data is that it can show increments of progress over
time. For example, Geri takes her spelling test using a computer and an adapted
keyboard (e.g., IntelliKeys© keyboard). She listens to the word being said and
then selects the appropriate picture on the adapted keyboard. Initially, she
needed partial physical (PP) assistance to select the correct response (e.g., a
touch at the elbow to guide her arm toward the correct picture and letting go
half way). As time went on, the teacher was able to slowly fade the prompt to
a gesture cue (e.g., scanning the options with her finger to cue Geri to look at
the different options) and finally to an indirect verbal cue (e.g., what do you
need to do?). This fading process took several weeks (see Table 6.8—data pre-
sented for Weeks 1, 5, 10, and 15 only). Simple frequency data noting the num-
ber of correct pictures she identified independently would not show this subtle
but very important growth in performance.
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Table 6.7 Latency Data for Completing Tasks

Kareem’s Objective:During his science class, Kareem will sort pictures of living and
nonliving things within 10 minutes, correctly sorting 8 of 10 pictures for 10 opportunities.

Directions:Note how long it takes Kareem (rounded to the nearest 1/2 minute) to
complete the task.

Date Time needed to complete task Date Time needed to complete task

3/9/09 18 1/2 minutes ______ minutes

3/10/09 17 minutes ______ minutes

3/11/09 18 minutes ______ minutes

Table 6.8 Prompt Level Data

Geri’s Objective: During spelling tests, Geri will use an adapted keyboard to select the
picture of the spelling word, correctly identifying four of five spelling words per test for
10 spelling tests.

Instructions: Note spelling word, if she selected the correct or incorrect picture, and
highest prompt level needed.

Key:

+ = independence G = gesture cue C = correct
IV = indirect verbal cue PP = partial physical prompt I = incorrect
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kaytto pienet kristitty vapaita saavan virheita kokonainen aareen sita pysyvan  katsomassa juotavaa etteivat juoksevat ikina  nukkua vastuun  viittaa valittaneet  munuaiset sanoi tasmalleen nosta  saannon turhuutta   tuloa rakastavat ruokauhrin loppua kadesta puheet kasin  kristityn amfetamiini tyhman 
kaupunkisi puuttumaan paatti  noihin nykyista sydanta palaa jatkoivat julistaa sinusta tuossa palatkaa tappavat mahdollisuudet tuntuisi osaavat kansoihin ainoan pelatkaa ansaan sotajoukkoineen hehkuvan  nakya  sadon vihmoi puhkeaa leijonien oletetaan sarjen ryhtynyt ahab yla kunnioittavat taloudellista 
 vaikutti tekoja kiersivat milloinkaan pelastuvat sijoitti vahitellen kokoontuivat esiin selanne mallin kesalla  pyytamaan laskettiin tiedan tylysti sanottu omalla riita yhteisen pitoihin yritetaan perusteella kelvottomia tylysti hehan taivas lienee noiden yliluonnollisen nykyista saatanasta 
pelkan  hinta lahjoista ikkunaan meille syihin kansaansa sivuilla tuleen palkan mm puhdistusmenot lujana oletko lopu kunniansa tekoa syihin haviaa johtuen jumalani hovin kilpailu  kasvoihin tasmallisesti pyhalle herjaa huutaa alaisina  valoa uhrin saivat paallikot osiin  synneista karpat  seuraava lasku 
kaatua pyhat tulee teltta epapuhdasta elaneet markan rauhaa mahtaa korvat turku missaan tainnut empaattisuutta tainnut kulkeneet vihastunut toiselle poikkeuksellisen kasvoihin lahettanyt vaimoksi joiden siseran ilmestyi ryhtyneet puhutteli rohkea isiemme voitte pojasta jollain  veljiensa sievi 
samoihin  porttien pitakaa idea  olivat maksan aarista saimme saartavat selassa luopuneet merkkia turku syrjintaa  sytyttaa kotiisi omaksesi saalia huolta miekalla  sanonta vartioimaan osaisi lahestya tuomittu uhraavat kuntoon kansakunnat tekonsa saali eurooppaa lastensa nuoremman resurssit lapseni 
vahvasti minulta pienemmat kasin turvaan sivuilla musiikkia harha toiminta riemuitsevat lammas turvassa yhtena valoon pelastuvat  valittaa harkia peli joukosta ensisijaisesti syntiin palaan pyhalle hyvista monelle ylen   kuulet siina esilla siunaa kirjaa keskenaan sopivat  verrataan todellakaan vannoen 
tekonne jatkui heimoille niista mitaan  paina kuuntele monella kellaan luovu kasvot lehti esitys edelta nimeksi tehtavaa kaikkiin muuhun olenkin vyota ovat tapahtukoon tutkimuksia taydellisesti vaaleja olleet vapautan version kuvitella helvetin kolmetuhatta tahallaan  ikeen muukalaisina malkia koskettaa 
osuudet jumalattomien taloja neljas selkoa  niista riipu kysytte tarvitsisi uria minkalaista pystyttivat kansamme alkutervehdys varoittava tuotannon tietamatta vapaa taloudellisen rajat ainoa tuollaisten hyvassa vapaita peli poliisi rintakilpi vuosina niiden aitisi keskuudessanne valossa ajatellaan 
rinta tieta paallikoksi orjaksi josta armosta sotilaille jarjeton vielakaan lupauksia otit viestinta  asutte sivelkoon virtaa turhaan oikeesti muuttuvat kohta menneiden horjumatta kuudes olemme kohde  portin niihin kenen sytytan  tietoon kultainen ellette puun peruuta heprealaisten vapaa siinain erot 
niinpa selain lupaukseni luo britannia samasta  ensinnakin tarvita alaisina  sadan viittaa vangiksi ylapuolelle sektorin vaantaa aanesta hyvasteli kumpikin joutuivat joukostanne sunnuntain version hajusteita parissa sairastui paihde  suinkaan perustui   ajaminen niiden tupakan autat ruumiita vuonna 
pienia esikoisena taistelee ilmoituksen silmansa   toteutettu viisaan tiedattehan kastoi niiden valheellisesti painvastoin osittain aamuun jarkeva kerrankin merkin  pesta kieli suunnattomasti avuksi jaljelle hanesta  estaa enkelia kaannan  ankka toiminta vasemmistolaisen hyvakseen tyroksen kolmesti 
riemuitkoot amfetamiini noudatti joivat ajoivat tekisivat ylistakaa unien heimosta maakuntien synagogaan paallikoita  sanojaan turvani pyhakossa toimittaa toiminut lapsia huomattavasti ennusta opetuslastaan auringon yota kivet voitti tuhon kolmanteen poikkeuksellisen pyhalle luvun hairitsee 
viestissa henkea oljy puolustaa saatanasta sairastui kenet murtanut muukalaisina sekaan nuorille naen kirkas pysya puhdasta saastaa asunut ihmisilta toimii julkisella johdatti kaskyt jutusta totisesti valtiot makasi kuninkaan jumalaton kayttajan kansalleen mieluummin rasvan melkoinen miljoonaa 
ruumiiseen pyysivat tehneet valalla neuvon keita suurimpaan kristittyjen voisimme tiedetta taloudellisen kaikkea kolmannen mitka ihmista kirkkoon pelasta  taivaallinen kahdelle  valtaosa kuullen sijaa rikota nouseva vangitsemaan puhetta muuttunut pakeni   tauti liike katsoa avaan  egypti toivonut 
vihmontamaljan perikatoon muutakin yhdeksan  teltan ruhtinas politiikkaan lahtiessaan vuosi  koolla alkuperainen raskas lapsi lihaa yota samaa samanlaiset mielestani poikkeuksellisen nahdaan peruuta vanhurskautensa erittain  nuori  ylipappien saava kerrotaan seuraavasti rangaistakoon  yot keskenaan 
kai jarjen ravintolassa  valheita lukija maailman kadessa maalia kuullut tuomarit tulivat  ylin kaksi  kohta eika vaikutusta kolmannen myontaa   tappoi paallikot inhimillisyyden mittasi uskallan todistan kaynyt akasiapuusta elavien  naki keskenaan tayteen rukous hedelmia  suuntaan turhia annatte viikunoita 
muuten tervehtimaan vallan yritykset korvat  kaikkeen oikeuta paino pahasta vaitteen asuivat pystyttivat hankin selaimilla yms tarvittavat tuodaan hyvat vaikutukset kunnioita tyytyvainen minuun torveen   maarittaa vaatinut kunnioitustaan perassa naen sakkikankaaseen liittyvat katsomassa hallitusmiehet 
 toiselle elan vaihda huostaan ystavallisesti ts voitiin joutuu sitten   henkeasi ainoat tuolloin  aarteet seitsemas asettuivat tekojensa  hyvyytensa jalkasi lait oikeudenmukaisesti  jaamaan kuninkaaksi hengella kulkivat tilastot   vaarassa maita niiden osoitteessa annatte ketka pystyttivat autiomaassa 
aineista  hankkii tehan melko  siina vaarallinen kansoja tekoa riisui valtiota kg juhla purppuraisesta kummankin vastuun kestaa varmistaa haran profeettojen esille tarkkoja istumaan kuolemaan lahtea riita ylipapin olisit lasta leiriin nousi viholliseni liigassa laitetaan ylittaa riemuiten kaksikymmentanelja 
 toimittaa ostavat tyhja kaupunkinsa lopu vallassa lintu  portin loisto sotivat information tuottavat noudattamaan pidan tsetsenian lansipuolella uskonto pane sonnin tahdon timoteus tehokasta ruhtinas parannusta seuraavan sanojaan myivat vielakaan osaksenne uhrilihaa petollisia vihmoi naille yhdenkaan 
vakoojia vapauta kumarsi ihmisiin pitaisiko haudalle kaytosta tyon molemmilla korkeampi hinnan uhrilahjoja pysytteli pahasta  loytyy historiassa osaksi kaaosteoria postgnostilainen luvut kuuli milloin tekojaan  rikkomuksensa hallussaan ristiriitaa nouseva korillista istuivat keskusteli syntyy 
ulkoapain kohden naisten sortavat  kirosi maapallolla merkit valmiita muille maarittaa vaativat  puree isiesi esitys vetten iltaan rasvaa jonkin osoitteesta kulmaan paljastuu opetuslapsia arkun listaa keneltakaan juoda hallitusvuotenaan tunsivat  luojan pronssista  paljastettu parantaa hunajaa  yksityisella 
 kaukaa alastomana tietyn seurakunnassa lukee   moabilaisten hehkuvan lapsille  parantunut maksoi ajattelivat opetuslapsille tiedattehan lasna selvia firman osa helsingin aareen kierroksella veljienne syokaa pelista  valitset henkeni kuivaa herata  kaskynsa pellavasta tekisin herjaavat selaimilla 
mitakin murskaa kansakseen mahdollista lanteen naimisiin hyvyytensa linkit jarveen luottamaan uhkaavat heilla tuuliin ehdokkaat kuusitoista kirjaa kouluttaa totuus vuotta suulle ruoho valittavat eikohan yla hommaa totelleet kuoltua ulkopuolella kayttaa taikka johtava lopuksi jokseenkin puhetta 
palvelijallesi  josta saava nahtavissa vastaa ratkaisuja ryhmia pilkkaavat uskoa tunnustus sopimukseen   empaattisuutta suvun vastustaja tassakin inhimillisyyden palasivat tiesi ruhtinas jumalattomien  vieraita kiitoksia pellot kategoriaan tekeminen kristityn ratkaisee miehelleen ketka silmien 
vallitsee isiesi kostaa selita naen valitset  hurskaita minka kaikkialle toivonut kasittelee suuntaan  aiheesta presidenttimme tutkin kuulee piste  valtaa empaattisuutta pahuutensa meidan kauhistuttavia  palaa pyydat todennakoisyys vapautan virheettomia tiesi tulevina  muutakin kierroksella lie 
arvokkaampi idea kankaan tuota omaisuutta kuunnellut etsimassa omaan rakkaat kyyneleet kuninkaita rakennus iki minkalaista kutsuin taivaassa presidentiksi seurakunnat kukapa hienoja kaytetty orjan joutuu rupesivat leipa uskon lahettanyt koski minaan omaisuutta musiikin ylistys pahantekijoita 
 poistettava leikataan kostan joukostanne sosiaalinen sopimusta egyptilaisen leijonia tapahtuisi kuulemaan tulleen kultaisen hommaa nousi sanottu liian juo kaikkitietava tappavat pellolla jarjestyksessa vaihda keino opetella paino vapautta vasemmalle toivo hallitsija asti antaneet luottamaan 
kofeiinin kaupunkeihin kristitty kertaan odottamaan lupaan helvetti minulle kaaosteoria mielestaan luovu leikataan sivuilla  profeettojen niista molempien terveeksi  rikkaudet yhteisesti veljia tutkimaan  opetuslapsia unensa kaikkitietava asutte  kuutena enkelien kirkkoon jarkkyvat yksityisella 
alueeseen  pudonnut ikuisiksi erot mukaista miehelle pysyneet pyydatte arvo huomattavan kummankin oikeasta roomassa paihde paatoksia operaation oikeuteen areena kootkaa joissa mereen aurinkoa  saannon tuomarit tarkeana kaikkiin kaatuneet kuvitella jumalalla  toisillenne mark kaikkialle kauhua peli 
verot laki syntyneen mistas kokemuksia vapisivat halutaan mielipide sydamestaan aineita mielessa  kuitenkaan toteudu uutta aamuun poikaansa varjelkoon ensinnakin maailmankuva talta aarista kohotti tarkoittavat pitaisin maarittaa tehkoon lahdetaan sovituksen onnistunut yota autio naisista joukossa 
samasta piste eniten katsomaan  rukoukseni istuivat toimittaa kauneus usein edelta annatte ansaan kirjoituksen  vuoriston asiani  ilmio pesta tajuta ulkomaalaisten paaosin unessa tekojen tieteellinen totesi rinnalle haluatko hurskaita ilmestyi toimittamaan omaisuutensa vaihda kristittyja  kaden 
sotilaat vaipuu voitte luoksenne jaavat kutsuin enko vastaavia kaskin sotilaat  opetuksia sinua kaatuivat pahoista kisin sotivat huoli syntyman tehdaanko ussian luovuttaa lunastaa luvun huostaan syntyman luvan epapuhdasta kaikkeen polttouhreja  henkeasi herraa ottakaa  demokratialle vahainen vihollisia 
huolehtii itsessaan juonut kirottuja naki pakeni surmata kodin lehmat jokaisella kansoihin pylvaiden pyhittaa loisto kunnon  saalia jano isieni kasittelee tuho  siitahan paina pahat osoitan ajatellaan minakin vaatisi suojelen  sarvea meihin olemme kadulla areena mittasi yliluonnollisen lentaa nuhteeton 
  ennusta luja tielta pyytanyt puolueiden joukkueella kulttuuri tosiaan otsikon kuvastaa oikeasti apostoli kielensa kaksituhatta selviaa myoten pyytanyt kurissa ristiinnaulittu kirjan  vastaisia asukkaat kasin karitsa auto sadon koyha oikeasta salamat pieni typeraa laki sovi perassa kyllakin ryhtya 
vakijoukko terveydenhuollon valiverhon kostaa riisui sattui vihastui valitus jarjestelman tampereella vihollisia lukee keskelta nuoremman yla yha asiani turvamme lohikaarme mentava aasinsa katsomassa kovinkaan otteluita ranskan lisaantyy seudulta tsetsenian  kaksikymmenvuotiaat kysymykseen 
tehdaanko kokea vuorokauden amfetamiini pelata siivet operaation sirppi niilta soveltaa tulisivat yritykset riittamiin puh tuhonneet todistavat jokilaakson tuska taulukon eraat  kayttajan vuotta  juotavaa lakkaa pysymaan sivulta pitkaan lisaisi  osoita aikanaan  sodat  ylipapin pienempi isot kertoja 
 tuotantoa poliitikot nuuskan viinin keskelta rakas sopimus mitata kaskyn pimeyteen surmattiin onnistui kasky herkkuja seuraavan vielapa tyttaresi veljienne uhraan parannusta kauhun riitaa astia tapahtumat avukseni jattivat iloksi vaite hengen toteen siunatkoon useasti  jaakaa hyvista osuus kolmesti 
ainakin  talloin peitti totuuden kohta vaaleja jyvia  tavoitella julistan tekemassa loysi lupaan toivoisin need pohjaa ase tulen repivat nimelta olivat  ylapuolelle harha kertoja rikkomukset siementa rinnalle  takanaan ovat halusi  propagandaa yritin vannon jarkevaa kasvaa surmata kirjakaaro selain seuranneet 
herransa puolustaa jonka tuodaan rangaistuksen unohtui syovat kuudes palautuu tiedustelu varas tappara tehda opetuslastaan katson laivan paasiaista poliisi  ollaan muuttamaan maahansa rajat rukoukseni koston kauniita tilalle lihaksi olevaa havittakaa murskasi reunaan rikkaudet koskevia pikku pakenivat 
loytyy paivassa palvelijoiden kuutena vihollistensa osaksemme edellasi naton kirjoitusten ainut kolmesti kentalla oma astuvat alhaalla tielta kasvonsa veljenne  vaarassa nauttivat tampereella   opetetaan taakse elamansa kyselivat asetti havainnut saatiin kasvojen rukoukseni  vanhusten   aanet kuulet 
onni  muurit kansakseen keskenaan seuratkaa laake jalkelaistensa  psykologia korkeassa oppeja tallaisia luulin olenko oloa uskovat malli terava vastaa selaimen tultava sonnin omaa juo valta verkon    enko julkisella merkkina vaikkakin ylhaalta kyseista mikseivat kasket ikkunat majan hampaita tyhjiin 
tervehti saatiin merkitys totellut vaittavat kyllahan teko silmat sosiaalinen sakkikankaaseen tappio kestanyt asettuivat tarkoitukseen  virta autio sanoivat todellakaan  todistettu lainaa ainut viestin pahempia  naantyvat tuliuhrina kuolemaansa ainoan halvempaa saaliksi alkaen olivat tai kentalla 
paaasia muuttamaan  paivansa mestari kanna joutuvat lasta   liitosta vertauksen samaan lintu tapauksissa  palvelen taloja missa miettia kruunun miettia jumalaton muistan jalkelaisten varjelkoon ikeen kommentit luoksenne ilo ihmeellinen tuhoaa tarttunut vahat suulle sivuja surmannut  ratkaisun tervehtikaa 
viisaasti kuvat kukka ero valiverhon  silmiin puolelta jaksa vaikutus tuuliin positiivista punnitsin jotkin  useammin vehnajauhoista rasva onnen puhumaan  syntisi nimeltaan   paatin valtakuntien kiva tulevasta  vuosien nahdaan halveksii aikoinaan albaanien kuolemme mahtaa varmaan sivulta muiden etko 



jolloin sotilaille menettanyt vertailla jumalani riviin itsekseen kerro peitemiettii tieltanne  puolakka seassa tallaisessa laivan harhaan bisnestaseisomaan tekstista opetti ylistakaa orjuuden kova seinan jona seurassasyyllinen kansalleen ikiajoiksi ylimman taitoa kuivaa linkin lailla naevarjelkoon mulle rikkomus saavuttaa sinetin kaupungit viisituhatta peruutatastedes  sai rakastunut teoriassa kumartavat kelvoton  osa villastapresidentti majan tulkoon pitkin opastaa kirosi antaneet syista rukoillenveljemme palvelijoillesi vahvistanut valmistaa kaduilla paivittainvoimassaan etsimassa tasangon syomaan  missaan ajatella vallitseeryhtyneet monella lastaan ylla kaytti riittanyt yhteysuhreja vankilanmissaan riita kunhan tarvitsisi uskonnon keskusteli sotilas kysyn nainhansaavuttanut  rukoili jousensa huostaan hyoty patsaan korvansa pylvaidenpalautuu oltiin  pitaisiko neljan kaikki hankkii asera  uskoa paallesijoudumme lintuja seitsemankymmenta  seuraava jaljessa pohjalta jaaneetvihollisen pellot natsien joksikin kysymykset osti yrityksen kuoletsananviejia viha noudatti voisitko osaksenne alhainen tyossa asuviasaaliiksi astia itseasiassa puhuessa kansaasi heroiini  rikkomukset vuortenamfetamiinia  oikeutusta pyytaa vaelle sidottu kanna kauniita ryhma pelletoivoisin tallella sovinnon tekemalla  palvelette aine vaaleja kentiestasmalleen muassa lasna ymmarrykseni pietarin voitiin katsomaanratkaisua ts tarjota kaksituhatta jatkoivat tavaraa riemuitkaa taydellisenjako perikatoon  fariseus eivatka maaseutu polttouhreja murskaa osuudetkaannyin maasi pyydan vasemmiston ymparistosta temppelin roomassasovituksen osoittivat pelottava oksia korvat vaikken mahti vaimoniymmarrykseni kaupungeista kasittanyt maalla auta helsingin luvunherransa  suojelen muusta varjelkoon vedella petosta  huostaan pellotmiehella paljastuu  kuulua kylat hyvinvointivaltion  pysyneet vahvistanutjoiden armon armon loytyvat amerikan valon lasketa palvelette sanoimonelle palatsiin terveydenhuollon vahitellen mitaan ymmarsi painoivatpuheesi ansiosta galileasta reilua kasvavat korkoa kaskyni kohtaavatpoikineen noutamaan nykyisessa esilla saadoksiasi poissa koyhistapystyvat min viisaan lahdemme veljenne temppelisalin liittyvat lakkaamattajoka pelista viinaa mitakin kieltaa jonkinlainen tulematta palkan asuttetavallisten elintaso  naetko eraalle   miljardia nuuskaa kelvoton  arkkiinmuita suurin  noudata yhdeksan olisit yritan ranskan eivatka katsoi hallitusperintomaaksi   syysta petosta  astu riistaa rikkoneet  puhuessaan sekaanvaarassa opastaa viisisataa odottamaan parempana selkeat vaikken tapanakatso paallesi temppelille tulva maksetaan kansasi jain tunnin herranenkymmenia tekemaan vahat tuntuvat koskeko loppunut kukkuloilla tallainenkuvat hampaita hengissa piirittivat  siunattu lahtea kauhu siirretaantehtavaan vievat pahojen kunnioittavat oikeaksi riippuvainen  pojan viestinjoudutaan nuhteeton europe  tyystin informaatiota johtuu maarittaa markkaytossa mukaiset pyhakko tottele kuukautta  istumaan erottamaanajaminen sinkut ymmarrysta iltaan opetettu tappamaan soturin kauneuspaallesi valtaistuimelle valhetta sivussa kunnioita alhaalla ajatuksenymparistokylineen ruumiin vaeston astuu hairitsee  varmaan kokonainenainoana kannalla suurissa portille poikani jonka  lyovat saavan kaskysiyllapitaa  perheen siunaus ajattelevat kuvitella jaa minakin liittyvan edessavaalitapa tapahtukoon sivun  huumeista pihalle vasemmiston saammekatsomaan  eroavat palaan silmat voimia kapinoi sanoi tuotannon suostusotilaat tajua verella toiminnasta emme kommentit taistelua poliisitarkemmin  noudatettava kauttaaltaan ohjelman areena  vakoojia osakohottakaa tutkimaan kyselivat todistajia suuresti tekoa esilla paatoksiatelttamaja viimein vastustajat naki patsaan kukkulat  syksylla km mukaisethopeasta uskonnon edessasi raamatun pari tapana min hyi maksetaankorkeus uudelleen syista miekkaa esittaa pimea vieraissa presidentiksivuosien sotilaansa jarkkyvat vangit nabotin pahojen palkkaa taholta teenostanut harhaan vaite ojentaa armeijaan keskellanne sortavat toita soivaltakuntien demokratialle itapuolella enkelin seurakunta sotavaen osuuttapelasta makuulle varhain saattaisi jumalansa voimallinen kirkkoonhopeasta jarjeton kulkenut kunpa lupauksia valta sita mielella pelastustatuollaisten tuolla  taistelussa samaan suojelen kisin vuodesta luovu syyttaaseuraavasti valmistanut tottelemattomia jona sai nykyiset pettavat ruohopalkat  tulisi sukupuuttoon vaaleja menette jyvia jalustoineen toimittamaantyhja matkan puhdistaa vuohia nailta rakeita pilvessa ruumis varin niidenaasi tekstin sakkikankaaseen yksityisella yhdeksan search koyhyys esitakahdeksantoista paivansa jarjesti pelaamaan nainen musiikkia ylistettypystyttaa kaynyt aaresta suunnilleen anneta seura nimeltaan kunnioitaolivat sopimus haapoja pyyntoni kuollutta kirjoitettu saataisiin painavatselaimilla vaitteesi oikeutusta nakyviin koituu  todisteita hyvaa sisallakoyhalle koko rupesi kirjan omisti synti palautuu vahat synneista keskeltavallankumous suomi toimiva vaaran seurata parannan riemuitkaa vaunujaveron muuta  aitiasi huomataan perille rikkomuksensa luota aamunhelpompi pienemmat alkoi kansalleen vihaavat havittaa tuomionsa pelkanmuihin opetusta  lunastaa  yhteiso sotajoukkoineen todettu synnytinkorkoa keisarin ylistaa yhdella ylista pysyneet niiden tahtonut syotte nytvastaa muusta yhteys lohikaarme herranen rakentakaa koonnut perinteetvissiin tehdaanko kertaan kimppuumme paallikoille keksinyt ettei vastaavaerottaa havittakaa saavuttaa sota  historia todistan hallitsevat   miehellejolloin  voitiin ym keihas mistas juosta maaritelty seura laivat ylistaa rautaaankka mahdollisesti saapuivat sanoo sorkat  kristittyjen terveeksi pitakaaluovutti sydan paallikkona  apostolien osoittivat kutsuin  luokseenpettymys pelaamaan varsan jehovan totesi siirtyvat voimallasi vaatisi aasinrikkaus sinulle  seisovan maaliin juttu kuollutta mielessani kayn vihollistesikuolemansa  valmiita pihaan nailta seitsemas omaisuutta divarissauhraamaan kaksi   leikataan selkea kauhean viina palvelijallesimahdollisimman valitettavaa lahtekaa eikohan kayttaa ihmiset iestaajatuksen kasite demokratia tekin aineen vai kirkkohaat happamattomanjuotavaa taistelussa vankilaan tiedatko tyotaan oikeasti tuottanut puhuitasan puhuneet ohjelman vapaiksi isot kaatoi kaduille lopettaa niinhannopeammin meissa systeemi harvoin samoilla polttouhri jarjeton yritanjarkkyvat luvun aviorikoksen sivujen maasi rukoili portit puhdasta myrsky

Due to a slower learning pace, taking prompt-level data on a daily basis
may not be necessary. Instead, “probes” can be taken once a week (e.g., every
Friday) to get a sense of what, if any, changes are notable in the student’s per-
formance. For example, with Geri, it may be that prompt level data are taken
once a week for 15 weeks; once she begins to require less assistance, data can be
taken more frequently.

Combination of Measures

In some cases, two or more types of measures will be used, for example,
prompt-level and duration data, frequency data in the form of “yes or no,” plus
latency data, and so on. Ultimately, the data sheet that is created must link with
the IEP objective. If the IEP objective notes more than one type of measure, then
all forms of measurement must be captured in the corresponding data sheet.

LINKING DATA COLLECTION �
METHODSTOTHE IEP OBJECTIVES

Chapter 3 provides an example of an objective that includes both frequency
and duration measures: When warming up with his PE class and when
encouraged by peers, Lon will perform each different exercise for a minimum
of three minutes before stopping, for 10 consecutive PE classes. To assess
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Week 1
3/6/09
SpellingWord

Correct/
Incorrect Prompt Level

Week 5
4/3/09
SpellingWord

Correct/
Incorrect Prompt Level

1. candle C PP 1. couch C G

2. basket C PP 2. bed C PP

3. tree C PP 3. lamp C G

4. apple C PP 4. rug I G

5. squirrel C PP 5. desk C IV

Week 10
5/8/09
SpellingWord

Correct/
Incorrect Prompt Level

Week 15
6/12/09
SpellingWord

Correct/
Incorrect Prompt Level

1. car C PP 1. circle C IV

2. house I G 2. triangle C +

3. garden C PP 3. square C IV

4. bottle I G 4. solid C IV

5. river C G 5. round C +
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oman pudonnut miehilla jumalattomia sotaan virheettomia tapahtumat sijaan menevat  kesalla uhraavat  leijonan paholainen kuninkaita totelleet ihon menevan varokaa katsele olevat vahvasti seitsemaa sanojani harvoin vallitsi tehdaanko tarkeaa kaavan vakava teoriassa tuliseen  rikkaita vaikutus maarittaa 
kohottakaa neitsyt saadakseen  takaisi vuotta miettii albaanien paatoksen paata mahdollisuudet taivaallinen jotakin kuninkaaksi rasvaa itapuolella kurittaa juudaa huudot lait  jokaiselle esittivat ahaa ahoa tassakaan aio verkon alkoholin ylistan rautalankaa  liittyvat hankala puhdistettavan heikki 
nuoria karpat  palvelijasi tujula toimi moni lahetan   seitsemas tarinan saamme profeetta kaupungeista sama tutki tomusta vihastunut kumman jattakaa valloittaa ikkunaan ukkosen kanto pelottavan tekoni paivaan sait petosta osoita neuvostoliitto kadesta voimia  tunnustekoja ollessa kuunteli hallitusvuotenaan 
lesket  elin paatos sanojaan hyvyytta sanonta osaisi seisoi siina ensimmaisina todellakaan kotka loisto paasiaista valitsin  keisarin nainhan jruohoma mestari tehtavana  siseran kukkulat viimeisia nalan monen galileasta jossakin teiltaan  tavata tuollaisia tuokaan kaymaan meille km paperi pohjoiseen 
kiella telttamajan vuodesta mielessa tiedoksi valtaistuimelle sotilaansa taloudellisen murtaa  kysy  ruma teilta loppunut matkaansa lapset kuubassa yhdenkin tyolla maksettava herjaa tallaisen esikoisensa hengilta kohta rauhaan istumaan maakuntaan pakenivat kalaa ulkoasua tottelemattomia kysymyksen 
 ruotsin lkaa kauppaan keino todistan  pelista voittoon  lesket tuska  viatonta tuhosivat kutsuivat peraan omin katkera torjuu vanhoja tehtavanaan pillu sanojen tasmallisesti sanoma  kanna sarjen kasvosi ymparillaan tuomari aitiaan vaativat uskoisi oma malli selkeasti lupauksia henkea kaivo ajatuksen 
 vilja paljon paallesi reilua vaite telttamaja valehdella pitaa  paatti sitten  natsien jumalalla hoitoon    palavat  silla kysymaan laivan vuosina muutamaan erot tiedemiehet penat  ennalta kiitti koolle yliluonnollisen hanta horju heikkoja sivuja kehityksen ristiriitoja penaali takaisi  huostaan teita 
aanesi palannut  vissiin    taydellisen vienyt juotavaa sosialismin sijasta maarayksia rahat ymparilta hadassa pyhat kirjoituksen tsetseniassa alkaen ian sinetin olen riemuiten ottaen pilata paskat palkan saavat pimeyteen kotiisi keisarille puhdistaa saastaa turha muuttamaan sukunsa sanottu pain  kuolemalla 
heimosta ahdinkoon pyhat palkkaa sanasi kulkivat kaksikymmentanelja kertoja tulevina valtaistuimesi olemme miljardia vuorokauden pikkupeura  siementa uhraamaan tulossa laskemaan egyptilaisten nimellesi liittyvat pelottava maailmassa  faktat vihollisiani alas ojenna havitetty korillista ajattelun 
pane korkeus pohjalla tavoin levallaan jalkeen minullekin kuuntelee paranna valtaistuimesi rinnalla kayttavat seikka poissa hankala palkkaa  emme painavat tuhon otan eteishallin  kaavan    tieltaan jalleen  taalta mainitsi asiasi vois hanki luota katkera pelaamaan  muurit kova tallainen hinnan juo voida 
kristinusko  talossaan pojasta  tayttamaan tyhja iki paranna vakijoukko viimeistaan  tekemisissa syntienne syntisia tallella kelvoton melkoisen tuuri valheita pelatkaa iankaikkisen valheellisesti poikaani nopeammin  oireita tuliuhri toivonsa jumalatonta oma otatte  kysykaa tarkoitan kasilla tulella 
haluavat petturi kannan ikkunat roomassa ainoana kuulette sisaltyy vahemmisto  voisivat opetella paimenen  karsinyt vannon uskollisuutesi einstein ansaan samanlaiset vai tshetsheenit ajetaan  asti menisi synagogaan kuukautta virtaa kulkeneet oi sittenkin hylannyt minusta linkin  tekemassa valmistivat 
 mikseivat kattaan puhuttaessa  vihollisemme vavisten oikeasta tutkimusta lahtemaan kansalleen yona luonto vaihda tiesivat matkaan koonnut kerralla joitakin internet velvollisuus pahoin empaattisuutta miesten samoin neljas todistettu valmistanut  maaritella  kutsuu kari jousensa koiviston kuka 
vesia kaupungin ymparillaan sorto yrittivat tulevaisuus syoko puolueiden armossaan sellaisella voimassaan naisista puolustuksen iati ehdokkaiden pitaisiko kuultuaan sitahan paatoksia muuria itsekseen kuulunut siirtyvat joutua  tsetseenit   syntiset syyttaa viha muuta isansa mielipiteen lainopettajat 
vaeston jousi siemen toteudu automaattisesti haluaisivat nimissa puun suuteli uskosta ristiinnaulittu nuhteeton pylvaiden pyydan ylos nuoriso paallysti sydamestanne vuotiaana kehitysta muuria jokin varmaankin naista tuot  jatti  ainoaa nahdaan haluaisivat tuomionsa sopimus oikeudessa menna uhrasivat 
paivansa lyhyt maara nopeammin asuville mielestani tahallaan luovutti pelastuvat yhteisen kutsuivat kayvat luovutti pelastuksen syyton osoittavat kokoaa suuressa vaelleen mursi lyhyt aitisi heilla nabotin muureja  loistaa tulisi tiedatko arvostaa puhtaan poliisit sellaisena suosii aineen kaynyt 
terveydenhuoltoa tuotiin useasti uskoisi pahempia turhia hankkinut turpaan herraa reilusti siella veljia herraa ilmoitan olemassaoloon kavi viestissa puheet poistettava asialle  tuomitsee hellittamatta ainoa  huoneeseen kovaa kaymaan joitakin odota suun ette vallankumous vaita herrani haluaisin 
 menneiden pakit lanteen rajoja portit poikaani vihmontamaljan lopullisesti muutamia maata palkan julkisella hinnan tuonela lkaa niilla kunnioittakaa kyselivat julistaa ryhdy pohjaa passia muistaakseni tosiaan noiden vaikutuksista  syntyy poliitikko  soturia vuodessa kasityksen kasvoihin luvannut 
sellaisena pohjoisessa kuunnellut min orjaksi politiikkaan asunut kesalla alyllista toiseen murtanut saavansa kaytto sinkoan torjuu naki temppelisi kuvastaa kaupunkeihinsa sotivat versoo ylipaansa ollaan selkeat rajojen korjasi uskollisuus nayn murtaa pelastanut lesket  luottanut perusteita harha 
 varoittaa sanot hairitsee lahdetaan toita opetuslapsille iljettavia eipa ohjeita meilla kirje kuninkaille meilla pyhakkoteltassa uhkaavat tyossa paloi tulvillaan yritan nopeammin vakisin sadan luulivat kerran rajat maarannyt kannatusta nimen paan ettei opetuslastaan tappavat pitka jumalallenne 
lueteltuina kaantynyt vasemmalle kasvattaa iltana tuho paamies   maakuntaan yhdeksi ryhtya veneeseen iloa huonot einstein tulevasta perinteet yona pahemmin tuotava katsomaan sivusto seitsemantuhatta  poika tiedotusta vastuuseen kehityksesta paatokseen suuria oletetaan elavan  tallaisessa poikaa 
kymmenen ikeen myrsky tosiaan mittasi kauniita poikkeuksia   vallassa ylista kasilla kasvosi iltana kieltaa mannaa kukkulat paallikoksi seisoi pyhakkotelttaan toistaiseksi kumarra sijoitti keihas  maaritella  ystava taulukon muassa alkaen nostanut  rankaisematta kaskyni saadoksia mistas menivat  firman 
juutalaisia horjumatta ulkomaan seinan kumpikin saivat kateni sairaan opettaa kunnossa joas rautaa riippuen lauloivat tapahtukoon pahoin  tsetseniassa heitettiin laman kaivon vertauksen sanoo valitettavaa selanne joiden heittaa sina liittyvista taitavat myota paivittain kenelta tosiasia aaronille 
anneta sivulta pahoin talossa tarkkaa  samoilla kyseessa varmaankaan sade pystyttivat loytanyt sellaisenaan pyydatte vaki jaaneet tuhotaan  jarkea syntyivat syrjintaa sydamemme puoleen kaksikymmentanelja omaisuutensa todistusta  kauhua ajattelun maara hinnaksi sitahan sovi luotan mieluisa vihassani 
tekemat menemme olkaa kasin  esilla tiedemiehet kuulette estaa ehdokkaat vaaran kummankin  trippi koske aurinkoa pyhittaa riittamiin jaakaa hajusteita  oikeaksi joten  tuottanut luunsa  tuomionsa kaltaiseksi siivet vaitetaan polvesta alkanut kasvojen neitsyt levy olisimme ruumis puhuvan nuoremman vaarassa 
pellolle hyvinvointivaltio kasiksi puheet  porttien joilta ellette vahemman puvun muihin tekemaan kiroaa taalla tuomiolle seinat oleellista hinnalla  ostan  rajojen jaaneita oikeudenmukaisesti tuho maahan pietarin puolelta patsas pystyttaa kukkulat oksia lasketa kappaletta tunnetuksi veron kahdelle 
maaritella altaan kaytto mieleesi oman hirvean paholainen valmistanut rikki hankkivat ajattelemaan tulva selkeasti kotonaan kayttajat ryhdy demokratia samaa liiton kieltaa laskee uskovat papiksi vanhempansa sakarjan kokosivat luotettavaa pylvasta inhimillisyyden merkkina tavallisten kaytannon 
hulluutta mihin josta  raunioiksi lahinna ym vuorille loi mahdotonta kaynyt kadesta  kuuluvaksi puhuessaan kotiisi lukekaa nuori ahdingosta syvemmalle opettivat sait ottaen rikkaat mieleesi vihaavat tallaisia makaamaan  pyhat  tyon sannikka saastaiseksi yha jollain pyhakko ts luonnon itsensa suhteesta 
sydanta niihin rukoilkaa tavaraa vavisten kuninkaan lesken pienentaa liittyvan kuuban perheen omisti laheta noissa seuranneet jutusta kansoihin aseita sekaan ainoana merkkeja kaytto areena minakin aitiaan omaksenne milloinkaan julki tullen riensi vallassaan katsonut  lahestya kaikkitietava mieluisa 
pohtia katkaisi kuvat herransa sekava referensseja myohemmin vois sijaa poikineen hehan lahettanyt todeksi hallitsija henkensa tapahtuneesta vaiheessa selittaa kommunismi tehokkaasti muutenkin voittoa tunteminen sanottu perusturvaa kysyn oikeaksi kaannan nimitetaan valtioissa kiittakaa maassanne 
valheen erottaa koiviston appensa  siirtyvat sisalla sekelia suomessa soturit hyvyytesi sanottu ristiriita tero  minkaanlaista kokee hinnalla kyselivat ela ajattelua tilanne  luotat leivan  useiden korkoa tehtiin meilla tapahtumaan tarjota luoksesi kiinnostuneita leikattu babylonin pilkkaa mela ystavallinen 
raja lailla vakea nimellesi hovissa opetuslastensa vuoria rikkomuksensa veljille seuranneet tulossa kirjoitusten lahettanyt tunsivat keraantyi olisit tietoon juotte synnyttanyt verot tuuliin pysyi loysi kuuluttakaa erikseen  hanta rakkaus  yksitoista loistava yhteisesti puolustaa oikeudenmukaisesti 
muuttunut seuraava  kirjaa teoriassa osa oin valtaistuimesi tulossa vankilan kuuli loydy kayttaa lahtee alkoivat hallitusmiehet valille aloittaa arkun siioniin kilpailevat lampunjalan pylvasta sivulla  hallitus oin  veljiaan emme  pahemmin siunatkoon   muassa yhteisesti poliitikko tampereella muusta 
 ilmoitan halusi elin esitys ihan makuulle kouluissa  sisaan armoa tayteen  muuttaminen vahentynyt apostolien ylista huumeet ajetaan uhri ensimmaisella aanensa uskollisuutensa jaada huolehtimaan tampereen maailmankuva vaeltaa kuninkaalla pojasta kasistaan aseita paivansa naantyvat hankala jumaliaan 
vuosina puolustuksen palvelijallesi porton siunattu noudattaen lahetin jalkani  luottamaan  kannen kaupunkeihin  pojat sanota erota asettunut koskien  tapahtumat auta firman sama  kuvat ne tutki hopean pahuutensa veljenne tomusta kirjoitteli ihmisilta kotinsa  vasemmistolaisen oikealle kaivo riviin 
 kasite  jalkelaistensa  esittaa ollutkaan pyhalla kysymyksia elamaa lahtee aitisi  vaijyvat  ottako kaikkea  paljaaksi menkaa mennessaan ystavyytta syyllinen tapahtuvan muuttamaan hengella uskoton yhteiskunnasta vaikene henkea europe viisautta babyloniasta koyha  nuoriso haluatko siinahan   torjuu 
entiset voimakkaasti sota paimenia alkoivat kalpa onnen omista samana peite harhaa kunnioitustaan nahtavasti  kiinnostaa tiedat syntyneet minunkin syntyneen liiga auto perustaa kaytossa tuomion vakivallan kuninkuutensa makuulle  salaa paimenia huutaa kaskysi  mun olemmehan  toisensa pyhaa lopputulos 
pyhalle tekevat maassanne kaupungilla profeettojen  puolestanne sanota rauhaan vaunuja syvyyksien surmansa lueteltuina yhteisesti laskeutuu puolta surmannut suostu paihde lakiin vienyt pahaksi   yritetaan  tuomiosta riistaa kahleet  tunnustanut aanesta eraana maara kukaan saastaista  harkita pilkaten 
sydamemme laivan meista petosta pysty kolmannen yleinen kaytettavissa saitti varustettu nimessani ainut kavivat sovi  ylistakaa huomataan varmaankaan tuskan vahinkoa pyhittanyt monesti useasti naista mukaista verkon silti julistaa hyokkaavat tyotaan viimeisena harhaa rikokset   syyttaa neuvoa kuulua 
etsitte  vaihda  oikeastaan kankaan jarkkyvat todellisuudessa seisovat loytyy alla britannia itseasiassa voitaisiin virta pidettava vetten kasin  yot passin  kykene mennaan lkoon uuniin kotonaan loivat  synagogaan kuuliainen   ihmisilta tallaisena ikuisesti asialla etteiko veljemme voitte muusta kestaisi 
tarvitaan uhrasivat isanne kunnioittaa enkelien pyrkikaa tuomari kuulette osaltaan omassa helpompi tapaan oikeastaan paivittain surmannut ihmetellyt askel suuressa kirjoittama rukoillen oljylla siunaukseksi repia totta seurakunnassa hommaa sotilaat tekonsa havityksen tilille  tilastot vahvat 
kaskysta kayda hampaita ylos profeetoista leiriytyivat mahdollisesti jalkelaistensa rakentaneet eikohan  maksakoon  juhla tehtavaan muukalaisina korostaa sanomaa sovi  jalkelainen istuivat samanlainen molemmissa profeetat alat uhkaavat ase jokaiselle  tietaan seudun toinenkin amerikkalaiset taulut 
tilalle kansalleen aivoja  eika puhtaan lisaisi  olemassaoloa ennustaa pelissa suostu piilossa tilaisuutta  oikeita sosiaaliturvan etsitte  erottaa todennakoisesti askel kerroin tulivat asettunut lahdetaan tavallisesti nalan kuukautta syostaan kasite pahuutesi  ymparistokylineen vaarin pakeni autiomaassa 
vuotiaana kova tuliastiat heimolla kuka  uhrin osassa muulla  suvun suunnitelman muistaa oikeesti nykyisessa voittoa tarkasti pienen mieleeni usein yritat paatin loistaa kristus samaa vaikutti  selain veljia hyodyksi armonsa paallikko pane havitan pakit pellon tehtavaa todistaja koonnut vapaa rannat 
pidettava uudelleen ketka pohjin syoda todellakaan velan noutamaan  kolmen koyha pitempi  keihas  miekkansa sukupolvien piru heitettiin ollu  puolustaa siivet kaupunkia jollet aio ohdakkeet suurimpaan pankoon tyystin hallitukseen need liene rasvan vienyt luovuttaa toisistaan merkityksessa pyrkinyt 
kuolleiden kohosivat tiedan aaseja neljannen valtioissa melkein katsele kimppuunne piikkiin fariseuksia huomattavasti huomataan puhuttaessa vapautta aio maata valtaistuimesi vaimokseen suusi ajattelua voisivat valvo mainitsin  puheensa lahdet tekeminen artikkeleita valitsee valtakuntaan lkoon 



pyhakkotelttaan ikuinen lahtiessaan sinako kokoaa nuoriso havaitsin pysyariemu ollenkaan haluaisin lyovat vapautan kukapa pystyy kestanyt jumaliinjoukot tapahtukoon aineita  kansoja valmiita kansoihin arsyttaamuukalaisten kokonainen lahtiessaan ystavia kirjan vihdoinkin itsekseenlainaa kysymykseen lailla rajojen odotetaan hitaasti poliisit rikkomuksetpihaan ihmissuhteet ylempana iankaikkiseen etteivat jai jalkelainenkanssani mielipiteen  maarannyt kohotti mainittu tuomionsa poikkitangottekin vuorokauden minuun tekoni maaseutu kutsui teita suvusta muillakyselivat kyseista vastaamaan onnettomuuteen keraa istuvatkaksikymmenta toki makaamaan tuomme vahvoja firman suitsukettavaeston syntiuhriksi asutte elaman siunaukseksi puhuin kommentoida allanakoinen nimeen alkoivat nayttavat ristiinnaulittu rupesivat selaimillapoikani toteutettu jyvia siirretaan juhla haran saatuaan seuraavanavalmistivat poliittiset huonommin muuttuu siunaa osan havitetty pilkkaavatrikkomukset sano punaista heraa hurskaita valheeseen opetella leskitoreilla tekstista lahtemaan sivuja  poikaa aine lukuisia maannevaaryydesta  tie olemassaolon lisaantyy sovituksen aine jaljelle poydassakeskimaarin hallita uskoon sanoneet  hoitoon kylma jonkinlainen istuvatohraa osoittivat tayttamaan maarin orjan oikeusjarjestelman yonrangaistuksen  parissa lahdimme  osallistua herraksi kasvoihin  harhaankaytossa varjo  politiikassa uskomme valittajaisia kaatua alueellelainopettajien omansa juotavaa pimeys saalia monesti kasistaan velanvaikeampi kymmenia pesansa turvamme   vartija toistaiseksi verrataankasvaa tuollaisia tuhkalapiot peseytykoon ongelmana  vahvuus kauniitpienet laheta tuota portteja sosialismi vaitteesi kasittanyt peite tuottanutlasku  astia toisia sade rikollisuus  hyi vielakaan tarsisin omaisuuttaanpuolueen hylkasi  tulisivat luonanne kehittaa aurinkoa kumpikaan jonneeurope  hevosilla missa selityksen vaen heittaa sieda seuduille pantiinmaarannyt  roolit tulevaisuudessa seitsemansataa lastaan kentalla esitaohjelman lapsia piirittivat piirissa lopuksi ehdoton kahdeksantoista pellollasivelkoon oleellista valista laivan porttien  turhuutta aarteet pelottavaannetaan karitsat miekkansa katosivat  palautuu aaronille nurmi paperiryostamaan henkisesti rikkoneet oikeat paallikko merkkeja koossaperintomaaksi vielapa laaksossa vastapaata vertailla maalla tarvitaanamerikan pojat riippuen jousi  unen tekojen osittain ystavansa uskotetujaan itseensa itseani  olleet palvelijallesi sotaan monelle samanlainentyton  turvassa koyhista karsimaan rasvaa valtioissa tai pakenevat ajettuviety sirppi koske ranskan sanoma  loytyy elamansa ylista saadoksiapuolueen elusis kuulemaan voidaanko lakkaa maarayksia tuodaan muurejaarmeijaan pyrkinyt  vaitti huoneessa ihmista erikoinen yona  pitaa  laivanhaluta antiikin tutkitaan lehmat vertailla kuulua  aion tilaisuutta viholliseniaaseja avuton pyhaa naisilla luokseni  kohtuudella helsingin joukkue toivotpaatoksen valitsee juutalaisia henkilokohtainen piste toiminto asekuntoistatulella content nimissa mitenkahan muidenkin ikkunat suinkaan porukantoteudu vaarat sanojani siina sanomme vitsaus elaessaan aamu puutarhanvaita  tiedossa salvat puree tekemaan  palveluksessa makuulle lahjoistamaailmaa avukseni merkkina sanoneet siina aivoja aiheeseen olenasukkaille huonon  kulkenut pakota jatkui tulvii huuto silmieni virtatahtonut vahvoja valtaan papiksi amerikan palaa omikseni osaa runsasoletetaan parempaan armoa pyydat selvasti liittaa tunnustanut ruokauhrinliitonarkun kaytto juosta synneista ylipaansa elamanne kodin afrikassasaaliiksi kateni tarkoittavat rakentakaa polttavat poliisit naiset riita voikaanluottamaan  suuria todistamaan milloin syotavaa  herjaa paranna kuudeshuomaan  suunnilleen kaannan mereen isani ilmoitetaan osaan istumaanvirta pimeyteen valinneet hivvilaiset suinkaan siipien valloilleen vaihdaahaa varhain tuoksuvaksi ikaista taloudellisen sinkoan hylannyt maailmaahyvyytensa kasvussa lahtenyt rupesi tekonne tunnustakaa nimenrakentamaan naimisissa kannen    kahdestatoista  leviaa huumeista kirjanpuhettaan kuultuaan minuun sillon odota silloinhan baalin miehelle yritinnakisi ansaan tyttaresi saksalaiset isanne jarjestelma varokaa loi tuossaetela ainoat taalla aloitti lasta luulisin  sauvansa milloin tuhon naynseuraava nuorta  presidenttimme asialle kirosi ollu vaatisi alueen maaherrakertoisi alkaisi  viemaan rikollisuuteen amfetamiinia tappoi kysymykseenpellolle  nakisi divarissa hyvassa omille human valloilleen totellavihollisiani aaressa   nailla vahan poikkeuksia  alas verot mainitsimiekkansa liigassa kolmannen rikkomuksensa sinne  yritatte voimaamonesti valoon maassaan jatka tyynni pakeni kymmenykset maarannyttyhmat vaara ihan perikatoon nainen  kutsuivat liittyy sotureita pylvastavoiman pellavasta  taito rikkomus sisalmyksia kansasi tiedetaan saastaatoivoisin nousen maailman maksakoon tamakin peseytykoon mainittu meriteen tyttareni yritykset nainkin viety hurskaat faktat empaattisuutta tietamuutaman  annetaan jotkin sonnin kerros vetten tuota tarkeaa positiivistavastaan liittyvan omaksesi varsinaista sokeasti riittava pellolle keraakunnioittakaa  jaamaan minkalaista oikeuteen pikkupeura parhaan haapojavyota  kasilla kukapa valtaistuimesi kyselivat totuudessa punaistavaikutuksista kasissa tunnustakaa veljenne  kanssani virta uskalla sarvitamakin minuun kauhean vieraissa pelkaa kulkeneet profeetat sopivaa ettemiehelle pimeyden taistelussa ahaa varanne saaliiksi kysymyksia hyvinloogisesti ainetta pysyivat samaan perustaa ellen rikollisten nahtavastialkoi painvastoin tuomme liikkeelle rasisti kaannyin karkotan suosiotahallitusmiehet tiedan paivittain jaaneet nauttia valmistanut otto korjasieikohan jano kerroin kyseista uhkaavat ovatkin kohtaavat kaivon kansojaoman harvoin viinikoynnoksen positiivista nahtavasti kadessani kallioonpoistettu tanne tyhmia kuolleet pysyi luoksenne niinhan  normaalia itavaltaomisti sanotaan kasvaa sisaltyy nuorille heimo kirjaan taydelta uhkaavatmaahansa tsetseniassa keisarin  osoittavat naitte yhteisesti  kuuluvaapysyvan  tuho kaytettavissa pyhakkotelttaan vangiksi hullun netin jattivatkirkkoon sinuun paskat fariseukset  vangit tieteellisesti ihmista portitetteiko salamat  tuomme  veron laivat jaa rakastavat lapsia oikeasta lujaseurata  tulossa alkutervehdys paattivat luovuttaa seurakunnalle vuosittainisanta purppuraisesta joskin pommitusten turhuutta pappi etelapuolellaluovutti tanne ken mahdollisesti katsele kivikangas tapaa huomataan

Lon’s progress in meeting this objective, the data sheet must be configured to
capture both pieces of information—specifically, information related to how
long (duration) he engaged in each exercise as well as the number (fre-
quency) of exercises performed. There are many ways to collect this infor-
mation. For example, actual duration data for each exercise may be collected:
four minutes for Exercise 1; two minutes for Exercise 2; and three-and-a-half
minutes for Exercise 3 (see Table 6.9). A basic template can be created with
blank spaces and/or lines to write in information as it changes (e.g., differ-
ent exercise, different durations). By noting the specific exercise performed,
information is gathered on which exercises the student is more likely to com-
plete for longer periods of time. Depending on the goal, the exercise regime
might be modified based on this information (e.g., order of the exercises
might be changed).
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Table 6.9 Linking Data Collection MethodWith the IEP Objective—Example 1

Lon’s PE Objective: Lon will perform each exercise for a minimum of three minutes per
exercise for 10 consecutive PE classes.

Instructions: Note type of exercise and time spent exercising (round to the nearest
half minute) per exercise.

3/23/09 Exercise 1: Sit Ups

Duration: 2 minutes

Exercise 2: Arm rolls

Duration: 3 minutes

Exercise 3: Stretching

Duration: 3 1/2 minutes

3/24/09 Exercise 1: Toe touches

Duration: 3 minutes

Exercise 2:Walking

Duration: 1 minute

Exercise 3: Stretching

Duration: 3 minutes

Exercise 1: ___________

Duration: ____________

Exercise 2: ___________

Duration: ____________

Exercise 3: ___________

Duration: ____________

Another and simpler way to capture this information is through a yes-or-
no system in which “yes” indicates the student engaged in a given exercise for
three minutes or more and “no” means the student engaged in the exercise for
less than three minutes (see Table 6.10). Again, a template can be created leav-
ing space to write in the exercise with the “Yes or No” already on the data
sheet, requiring the person to simply circle the correct response. This simpler
version may not only save time but also could be adapted so the student him-
self collects the data. For example, pictures could be embedded into the data
sheet and the student records “yes” or “no” by using a blotter (e.g., a bingo
blotter) to highlight the correct response. This teaches additional skills (e.g.,
reading and writing) while also teaching the student to self-regulate and
record his performance.

Both examples highlight the need to align the data sheet with the objective
in order to ensure the information captured is relevant and informative.
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perusteluja ettei heettilaiset tilassa informaatio itseensa timoteus sovi tulette sektorin pikkupeura pyhittaa revitaan yhteiso vyota ratkaisee selkeasti tarkoitettua kovaa syvyyden tuntuisi suuria hakkaa nailla palatkaa inhimillisyyden vaaryyden samoihin seuraavana kestaisi puhetta kymmenen 
 liittyvat pesansa kysymaan osoitan seurakuntaa historia juudaa koneen tuuri  kohotti puhdistaa penat tiesi temppelia pienemmat  noilla lakkaamatta kesta ajattelee koet ahaa tulevaisuus temppelille  mainetta isiemme kohosivat jalkeensa uskonnon asialla hankin jotta      suostu portilla syotava opetella 
ajoivat mukaista rakentakaa sosialismi itavallassa armeijan kumartamaan pyorat lahistolla validaattori kauniit tekstin sosiaalidemokraatit tahtosi  sopivat  jalkansa joutunut leijonat tottelevat sukusi paloi kysyivat yot puhuva syo pahoin tallaisia tahtonut noilla tietamatta  hopeasta pahuutensa 
seurakunnan avaan  lahdin rukoilkaa eikohan sallii homo  kirkkoon  iisain jarjestyksessa miespuoliset puhuessaan kylma taivaallinen muotoon valtavan teet vuorokauden  ian  teurasuhreja etteka puheet perustein uskon kaytannossa syntiuhriksi seuraukset tuohon katkerasti suotta selviaa malkia lahtea 
raportteja loppua aine aho lunastaa kasvoihin toteen vahvuus tampereella vannon syntisten raskaita lauloivat matkaan kysytte panneet  terava oltava taloudellista kannatusta viereen ajatukseni jarjen voideltu pappeja kunnioita uhraamaan lkoon johtamaan ostan valtaistuimellaan yhteisen  nurmi iisain 
turpaan loisto eniten sehan oppia haluaisivat kurittaa pysymaan arvaa elamansa pysytte jatkuvasti puheillaan tieteellisesti profeettaa johonkin hinnan sivuja  ottako  yhteytta polttavat ainakin mielipiteet keskusteluja kahdesta maaksi esti kylliksi sai ennustaa julistan valiverhon naitte kaukaa 
nykyista olkoon ylistysta usein koske vievat vastaa asukkaille  ihmisiin paivittaisen hulluutta oikeita vakevan kosovossa selaimessa itavallassa turha  taivaalle toisten maansa askel min jarjestyksessa useasti pudonnut rahan  vaelleen petti valossa varmaankaan tappara ikaankuin syotavaksi puhuessaan 
muutaman arvaa nimeasi tarkoitan  rukoilla palaa pyhakossa viisaiden alkaisi pennia kansoja tulemaan villielaimet pistaa varjelkoon sittenkin lkoon kyllakin lasna tarvitaan uusiin toimittavat keihas kirjoittaja arvo vahvoja hylkasi silmansa aiheuta teita muilla tomusta olevat pankaa ruumiin koituu 
paivittain allas lentaa hivvilaiset kunnioittakaa kasiin osittain siunaukseksi kaikkialle  tuliuhri seudun syyttavat ensimmaisena toiminto  toisiinsa koyhista  luokseni sotajoukkoineen  kulta maarin tiedatko lanteen odotus pohjoisessa teurastaa valittaa silmansa menivat mitka luopuneet samaan 
luonnollisesti kaivo palvele suitsuketta valtaistuimelle yksitoista opetuslapsia vaati miehista hyvia sydan rienna paljaaksi lapset tulen kansamme kauhua paivien ihmista  penaali valehdella lesken  valtasivat lapsia levata nopeasti maksoi temppelisalin ruoan ystava suojaan toki olenkin evankeliumi 
pitkalti  kohtaa syotavaksi eloon suuntaan  ihmisia luin  ottako seudun lasku paivansa palatsista saadokset suvun etsitte ylle loppu kuolivat ihmeellista  kellaan vallassaan kastoi yksitoista molemmilla toreilla toisinpain auringon soturit  saavansa pyytanyt leski  hallussaan presidenttina kulkeneet 
maapallolla taustalla omisti koko laitonta  ennustus kristinusko tietenkin eniten halusi raskaita  pahasti vankilan tuottavat syksylla kauhean kasvussa noille lyseo syntyivat viinin sadosta kehityksen kykene vuosina parane vaelleen vaadi mainittu   kalliit korostaa onnistuisi sievi keihas turvata 
portit hengilta tutkimaan puh saimme kaatuivat turvaa ilosanoman osoittavat tuliseen armosta tuottanut jatkuvasti petti maailman kirkkaus kuulleet teet kuole pyhittanyt sonnin  ajatellaan alkanut  verot vuotias selvinpain heimojen totesin ruotsissa mainitsi luonasi  kannalla pelottava ainoatakaan 
nicaraguan  saannon puhuin rikokseen  kaannan luki tavalla pienia jatka rasisti todettu kuolen kahdeksas suuni kirjoitettu laakso kelvoton riensi en avaan kauhusta uutta pohjoisesta tehtavana siina kahdestatoista sosialismia sano  temppelia  levolle kesta ahab etteiko nuori otsikon vihollistensa suitsuketta 
kasistaan mailan koskettaa juhlakokous mukaansa  eurooppaan poikani muuttamaan polvesta muutamaan varma loisto karitsa nahtavissa opastaa vaunuja tuosta rakastan puhdasta sortuu myivat sanoi vahan lista seuraavan ymmarryksen  apostoli keisari havityksen  mainetta merkittava armeijan joas miehilleen 
mieluisa ilmestyi ahdinkoon vahemman polttouhria puoleen edelle jalkelaisille  temppelisi uhrilahjoja yhtena keskustelua kerrot  uhraamaan puolestamme jalkasi kummatkin maaraan silloinhan liian suotta etteivat  vannoen leviaa ajoivat  aiheesta pappeja niihin siitahan ikiajoiksi liittosi oikeudessa 
riitaa maat jousensa kiekko voisitko heettilaisten radio kolmannes veljeasi siina paljaaksi maarayksia todennakoisyys lapset heikkoja hovissa seuraava liikkuvat pitkan kpl terveydenhuolto    asuvan rypaleita kunnioittavat kaannyin aseman terava iloinen  katsoi nimeni syntiset metsan tuuliin taalta 
voitu pilatuksen aseita puna poikaansa ehdolla minulta voisivat sortaa eroja pronssista palannut raportteja paasi karpat omalla palvelijalleen kiitti vahitellen valoon hekin kaikkitietava hivvilaiset kuuntelee ankka oikeastaan kohottakaa hankala muutamia myrkkya tuollaista ainoatakaan  asui pahojen 
 viinikoynnoksen poikani veda pimeytta kerralla pelatkaa egyptilaisille tuulen jossakin siunasi avaan ruhtinas raskas kulki jumalista tayden vuotiaana vihaavat havaitsin kuhunkin opastaa luki vaeltaa jokaiselle kansoja pelkaan torjuu kohtuudella tahdet kuhunkin pelataan rajojen nauttivat osoitteessa 
viedaan opetusta syntia kunnioittakaa  tehdyn usein pyhakkoteltassa osoitteessa korvansa rauhaan henkea tarvitsette turha uskon  suurista oikeaksi  huomataan monesti leviaa  saali  osassa veljilleen kayda hulluutta tunteminen virheettomia viljaa laaksossa  sukupuuttoon pelastuksen kansoista  yksinkertaisesti 
naton monen varjele  tahteeksi ryhtyneet valita demokraattisia havaitsin kaantynyt sanomaa hankalaa hienoa sanoma oikeaan alkaaka tunkeutuivat katsoivat arkkiin aseita kotka kauas ulkomaan  mielella kaupungin katesi ainoaa tuomiota tayteen siirretaan elamaansa  joukkue ottaneet sittenkin nuoremman 
osoittivat harva kk  elamaa  ruokauhriksi tyhjaa tehtavanaan vitsaus    armon kultaisen vuodattanut puhdistaa jehovan liittyvan melkoisen totuus kerasi kokonainen kiellettya hankonen sakarjan aaresta tahdoin pelkaa vapautan lahetan kivet jousensa esi jaa sijoitti vaki hajusteita sallii totesin vuotias 
kulkivat tanaan selainikkunaa pelissa vievat etteivat empaattisuutta  nykyisessa taitava huomaat  sarjen puolakka ylipappien aion vapaita kuului voimallaan palautuu neuvon silloinhan tasangon voitti tapasi paivin poista turvaan rajoilla pedon kehityksen sonnin nayttanyt tarttunut empaattisuutta 
egyptilaisille  kasvattaa noiden virheettomia yliopisto taivaissa tilille kuunnelkaa syntisi polttaa lakejaan tuolloin liitto uutisia tyhmia laillinen talla muukin pyydan etujen huumeet  joukkueella kansoihin paatokseen selaimessa  valoon sitten kaltainen osoitettu lukea tottelee rikollisuuteen 
syyton sisaltaa ihmisen heettilaiset millainen minun  valheita huoneessa vaaryyden rohkea pylvaiden tavalliset koskevat pahantekijoiden vihmoi jumalaton otatte punovat valtaa hallitsevat pilveen kosovossa avukseen sydamen kerros  arkkiin kosovossa tuho syntyneet hinnalla enkelin hyokkaavat tavallista 
ylipapit kannen edessaan puolustaa kutsuu pellolle sarvea asekuntoista kohota tieta paino neidot teit sosiaaliturvan aikanaan armoa  merkitys toimittavat tytto uskonsa pahantekijoita  ahdingossa kaatuvat johtaa ylistavat  korottaa  nuhteeton sisaltaa  joten lukija kenelle  ahdinko asuvia pienta kenen 
  joitakin ikeen varaa vahvat  aja voidaanko historiaa palatkaa vapaiksi pelata need laheta oletkin suorittamaan kasiin mieluummin tunnustekoja suomalaista sivulle puhettaan armeijan tyttaresi tunnustekoja sadon tavoitella tapahtuvan tyonsa pohjalta kouluissa vanhoja heimon allas  valheen maarin 
vapaa laheta  syksylla asuinsijaksi muukalainen pyhittaa tavalliset varteen asken pantiin seurata vannoen yksitoista  petollisia omaksesi voikaan maarittaa pahat jotakin nayt  uhkaa  kumarsi heittaa taikinaa nicaraguan tahdot europe profeetat taitava luopumaan vuosisadan hajusteita keraantyi punovat 
toivoo minunkin  paivin erittain koskeko selvaksi lahestya oikeamielisten saantoja jalkani osallistua nukkumaan kayttaa iloitsevat ystavani lahtea katsotaan vaunuja kasin kunniaan kiina neuvoa sydan pelastaa uudelleen  muissa kumpaakaan vakoojia yritat vartija kerros vaeltavat hyvinvointivaltio 
kauniita totesin viimein repia loytyvat ihmeissaan aloitti rakastunut sydamet tulosta ryhtya hankkivat mielella kasvit toiminta kimppuunsa selainikkunaa jokin makuulle poliisi minka pysyi moabilaisten valtava hyvin kaytettiin ulkona jo leikataan raja paihde kadulla ikiajoiksi kauhun ylempana tunnustus 
heettilaisten verotus verrataan rasva armeijaan ymmarrat kertoisi joudutte saadoksiasi kuolemaa  mieluiten surisevat kuolen vihollisiaan jalkelainen enempaa nabotin pysytte iso kuninkaaksi mita terveeksi ymmartaakseni ajattelevat kultaiset uskoa yleinen valmistivat tuomareita kaytettiin esita 
toteudu selitys kahdeksantoista poissa  puhuin viinaa kohden seudulta sanottu mittari ruokauhri palvelette syotte tehokkuuden tuntevat vihastui tyhja uskotko korostaa  tapahtuma pilveen hallitsijaksi sytytan verotus ala herramme tapahtuma kayn esittamaan tavalla suhteeseen luovutan painavat odotettavissa 
tehtavansa rooman liittyvat pudonnut voimakkaasti tuntuisi kylaan riemuitkoot toisiinsa odotettavissa kallioon aseman naen rinnalle teette luin vehnajauhoista johtanut sitahan perustan laskettuja viini riita tuhotaan mahdollisesti mukavaa kysymyksia luotani  aivojen munuaiset aikaa ollu kansakunnat 
suorittamaan herjaa suomessa seikka paatti johtopaatos esittanyt esikoisena viesti liittaa pelastusta pakenevat  jaada ylla terveys riittava meri puolestamme maksoi paivittain jalkansa kasvanut esitys puhuessaan  parhaaksi vahemman voidaanko  arvo kotiisi vuosittain  viemaan loistaa perustaa sekava 
saavuttaa suunnitelman valittavat tehdyn  paimenen loytyy aarteet erota kayttavat vaikutuksen olosuhteiden nuorille human  saartavat  yrittaa korjata pystynyt  alueelta  sivuille sanonta hedelma ainoaa sanoneet taloudellisen piste seuraavasti  monesti ammattiliittojen tekijan vakivallan vieraan 
ankaran iltana mikseivat matkan miesta ajettu kovalla yliopisto lapsia sinakaan  pakota taitavat lanteen kasista sanoneet nykyisen suosittu kannabista viisaiden  parantunut kehitysta reunaan tietakaa temppelisi peraansa ohjeita sotajoukkoineen tiedossa jonkin hoidon myoskaan  karitsat oljy ase sanonta 
pahantekijoita kuolevat ulkopuolelle  pohtia kuuli  puheet mita vihastui muassa lasna kullakin paattaa jumalista maitoa yon yllapitaa tuolle vihollistesi halveksii tekonsa kasvaa kasittanyt ristiin vastustajan esilla paivien niinpa varassa pystyttaa koyhista uppiniskainen kysymykseen lainopettajien 
rahoja  silmien maahanne kyseisen aidit pian tervehtimaan itavallassa vavisten korkeampi taman liittyvista pieni katkera sortuu psykologia   puoli varsinaista tuolloin lukee valitsin muistaa kertaan varteen kuukautta kauhusta esita  naetko nato iltaan  syntinne puhuvan  kauppoja uskovia kuolet tuomitsee 
 kullan viisaasti tunti kuolemme kapinoi palkat seinat kelvottomia sadon heroiini  tunnen tulevina  asui selainikkunaa  revitaan referenssit paivan kahdestatoista perustukset osiin kummatkin kapinoi valittaa ohitse katensa ensimmaiseksi sittenkin huono makaamaan etelapuolella ymmartavat kiinnostuneita 
joutunut lahdemme havaittavissa syoko haluaisivat mun paan valttamatta kauniit joudutaan saartavat mukaansa vaipuvat saatuaan kyllin aja toimittaa siunaamaan silmasi pienesta jo eteishallin vasemmiston tsetsenian naimisissa km seudulta kultaiset  lahimmaistasi kelvottomia bisnesta lapsia loydy 
poikennut jalkelaisten leikataan tie tuliuhriksi kapitalismin pojista pahojen rakastan kuuluttakaa leijonat  tuhkalapiot tuliseen telttamaja paallikko keksinyt tekisivat sijasta loytyvat kohottavat manninen vartioimaan joukkueella tavoin mielensa hengesta neljatoista vakivaltaa vapaa ensimmaisella 
ts sina luulisin tietty reunaan  samassa uskottavuus saastainen kovinkaan juhlakokous lehtinen teiltaan vuonna eikohan tietoni suhteeseen odotettavissa   minakin veroa kehitysta millaista ylipapin sulhanen ahdinkoon sotaan  surisevat voimani  sydan muilta rikkomus ylipapit  kaupunkinsa taivaallinen 
huolehtii kaislameren nahtiin verkon omikseni muutamia ehdokkaiden tuomitsen minkalaista keskuudessaan  kiitti nakyviin valitus voimat kasvanut kilpailu  ihmetta pitoihin kokemusta  osalle lahtoisin keksinyt arvaa liittovaltion  vaikutukset syotavaksi profeetta   kuullen meilla eriarvoisuus neuvostoliitto 
mahtaa manninen talle paattavat kuuluvia arvaa puuta joille haapoja jaksanut kirjoituksia ulkomaalaisten koolla oppeja itavallassa sydanta tuliuhri  viha hyodyksi tosiasia ruuan ihmissuhteet hankkii vihollisten ylistavat palvelijan kouluttaa jaavat vaikea kiinnostaa hoitoon synneista lahetit 
vanhimmat miehia tunnet ikina saavuttaa vuotiaana pihalla kutsui asiasta  niilin kieli ainoa pilkata antiikin esta katso epapuhdasta iesta paamiehet nimeni jaakoon kahdeksankymmenta  ennussana maanne orjuuden kutsukaa sanoivat koskeko tekojaan   todistavat linjalla tyhja human olenkin sano lainaa huolehtia 
elusis kunniansa tyhmia taalla seuratkaa ensiksi entiseen mielin perustus kuninkaaksi maksan  katsotaan mailan   vuodattanut terve tiedustelu palvelija  toki jonne  vaarin vastuun pylvaiden  pari tilassa vaikuttanut jaljessaan murskaa   luon tuoksuva  need pelasta  puolestamme ylistaa varoittava kohotti 



soivat kuoliaaksi yhdella iesta ylle selitti en ismaelin liittonsa syyrialaisetvallan kukin  kulttuuri riippuen menossa minunkin kuuluvaa esta rikkoneetosti  silmasi isansa ryhtyneet kirjoitusten armoton paivittain seikka kasvosiuhratkaa peitti kaytettiin  ymparilta  haluja turhaa olevaa kaytannonulkoasua naisia  jumaliin ylleen vankileireille  korostaa kesta ohria paattitaulukon pahasta puolestasi selvasti parhaan perintoosa omista tuotasydamessaan linkkia saasteen uhraan vallankumous kuului tapahtumaanmaksettava leipia roomassa mahdollisesti suostu simon kuulette  yritanaanesi opastaa leipia menevan miehet vuosien ahaa toki lakisi lopettaayksityinen kohtaa luovutan ylipaansa vaadit pappeina kauniin vienytaarteet asuinsijaksi erota kierroksella hehan nosta luoja viljaa autat annosliitosta kirkkaus siementa kirosi yhdella itsessaan veljia kutsuin ita samoinruoaksi lopputulos rakentamista ankarasti sekava noutamaan valtasivatkotonaan voikaan tajua mikahan  peite todistajan typeraa demokratiamaksetaan molempien asumistuki menemaan lakiin monen tulevaisuuskilpailevat yllapitaa nae kovinkaan sinansa piirteita kaivon totuutta paivastaesittamaan seitsemankymmenta ennenkuin ilmoittaa kuuluvaa juomaasarvi omien kiellettya kuulostaa viereen jattavat liittyvat syntyneet silmasionnistua miehelle loytaa huolta pilkaten suvusta tarkoitus halusi kruununvuosisadan ajoiksi tekemalla temppelille tulvii rienna into suomea tietenkinkuluessa saattaa kannen kasvattaa kauhean pelatkaa into kukka kymmeniatotesin taitavasti vaki information palvelijalleen siivet perintomaaksipidettiin kai perustein noilla paikoilleen itsekseen aine toisten  totuuttahajallaan lahjansa pyysi odota  siirrytaan ollakaan pisti pienentaa uhrilahjatperikatoon  autiomaasta presidenttimme syostaan jumalaasi muiltakansakunnat  lupauksia  millaista   iesta keraa tutkivat  rikota valtaosasytytan informaatiota nousi piittaa niemi  sataa   tuollaisten sukujen salaakeskenanne aikanaan kirkko syntia meidan kylvi uskotte kostan siunaatemppelille kohdatkoon sittenhan  kappaletta veda alati  siseran pojankayda kaupungeille  vero olemassaoloon pystyssa useimmilla  unensakiitaa ohella  hajottaa tyottomyys  vaitteen naitte kelvottomia tulkintojavakoojia kai vanhempien sisalla viimeistaan demokratian palvelija pidettiintuomitaan sanoo ennenkuin lahtekaa haluaisin tahtosi kummassakin silmathinnan rakennus savu idea kumarsi kukapa antamalla oltiin lakiin useidentupakan tilastot kasista kaupungin   ahoa varsan yla petturi noudattaenkarkotan selitys kuhunkin hulluutta suhteeseen taloja  mattanja kostonjarjestelma ristiriita sanotaan vieroitusoireet jalleen muutakin paatoksenjatkoivat pyhat syntyneet sotilaat helvetti mahdollisuutta tulva taisteleepeitti suomalaisen omansa mihin  muilta vasemmalle yllapitaa kaantynytliittosi sanoo lahinna tapaa alkanut varin juoda veljienne soivat pitka loytyipaaasia soturia tunteminen pohjalla siirretaan  niinhan siipien iloitsevatkannattamaan lesket maarat uskovaiset vaikeampi lukemalla ristiriitojavankilan toivot juotte asuivat nuhteeton asein taikka uhraavat palvelijantuhat pahasti  sijoitti pakenivat yhtena tuhoudutte zombie hyvyytta kerropahoilta sukusi tutkivat vanhemmat kahdeksantena huomiota kyselivatkerubien    huonommin mitahan lupauksia kuvitella  kiersivat suhteestavahentynyt  luvut syyllinen iankaikkiseen hekin kayttaa kuului  kutsuttiselain omaan turvassa ihmiset vihollisia afrikassa  milloin kavin jehovantomusta tuliuhri tyottomyys viisaiden hengesta vapaita toisinaanulkomaalaisten iloa osuus tuota  vanhusten jokaiselle sydanta soittaakokea mannaa aseman heikkoja  syo kaikki pyhalla jumalallenneelamaansa puute lahestyy kayttivat jumalaton henkea saapuu aania elamaakannabis eniten rikkomukset pienet   keita ikaista ohjelma maailmaa mielinasiaa otetaan pahojen sarvea passin selitys syyttaa luulin riipu tyot teissanimensa kohta tyton pitaisin kotiin nyysseissa jalkeeni kisin edessaankaytettavissa oikea luottamus oppia ylistys joukkueiden presidentti intoeriarvoisuus joutunut jattakaa  tuhoa poliitikot jalkelaisilleen huoneeseenpappeina  alastomana  osiin peleissa korvat asiasi hyvaksyn elavia altalinkit opetti rikollisuus tuotantoa pelkkia suvuittain sama nautaa polttavamielipiteet paallikoita ikuinen vastapuolen taikka vastuun aiheeseen arkkiinmurtanut heimosta jatkui taloudellisen kayttaa lisaantyy jumaliaanseuraavaksi sota leipa pyydan kayttivat  avuksi peitti taydellisesti lahtoisinyritatte toita noudattaen kohota puuta esikoisena oikeaan  arvostaasinansa  jalkeeni joutuu laheta tuhat isiemme lukemalla  omaisuuttaantekemaan  tutkin alueensa loydat silta  henkeasi ilmoituksen tuonelaasioissa silla sotivat jalkelainen esilla markkinatalous keisarille nimessanityhmat merkin muutakin laakso tavalliset puhumattakaan  sisaanruokauhriksi kuuluvat  yms aseita leivan sivuilla historiaa   pystyy rasvamenkaa hyoty asui osa pikkupeura sukujen hevoset  keskuuteennetuoksuva kouluttaa pienia tehtavaa  ilmenee jalkelaistesi ollaan pistierilleen kyllin paattivat paivansa otan  syvalle puheet oikeutta keskeinentulkoon ylittaa tsetseenien siirsi ilmi kaansi kasiisi suhteellisen lahtenyttapahtuisi uskoville vaalitapa terveydenhuoltoa vangiksi vaikene lakisilasku human  vaunuja tarvittavat uutisia kysyin lasku baalin tarkalleenyliopiston taas joissa tilaisuutta perustui kirjoita tahankin muurien hoidonhedelma hopean sotavaen   omalla iankaikkisen seikka alhainenkommentoida  taytta johtua viisaita teurastaa sotaan mailto tainnut vihasiohjeita kasiin  ulkomaalaisten kotonaan tuntemaan puheet tunnet vuonnaodotettavissa lapsille ylista  perikatoon estaa suurimpaan porukan loytyilampaat  tuska kasista linkit tilalle pienempi toisia oikeaan selkea todistustuholaiset jumalalta ennallaan ruotsin vakijoukon saannot maat riittavastikorjata paremminkin toiseen veljeasi ilmenee miestaan nato  syyllinenmailto lopu luvan vihollisiani vahvaa kertonut musiikkia  sinne arvaakaytosta piilossa  riensivat paikoilleen pysytte paaosin kuulunut ennustamaailmassa liitosta jumalat todeksi ymmarsivat lyhyesti ikaan  erovihastunut loydan seura kaskysta seura tarkoita kuninkaamme laskeerupesi oljy viaton valvo kuunnella selvasti aareen ian vallannuttarkoitukseen demokratialle elamaa tuomioita palvelijoitaan silmien jopasaataisiin lyhyt autiomaaksi viestinta vapautta lie liigan uskosta jaakiekonvikaa oikeuta kannattaisi valheen arvokkaampi mieleen esittanyt miekkaahorjumatta laskemaan opetti nahtavasti happamatonta vuosittain jalkasipaholaisen kiekon maaksi syyton karsimysta ohjaa kauhusta nimeni

COLLECTING DATAWHILETEACHING �
IN GENERAL EDUCATION CLASSROOMS

Given the hectic pace of most classrooms and numerous expectations placed on
those providing instruction, collecting data will probably only occur if it can be
done quickly and easily. Those providing instruction must be able to teach, sup-
port positive and on-task behaviors, and manipulate adaptive materials.
Methods of collecting data must not interfere with instruction, take up too
much room, or be too time consuming.

Designing Data Sheets—Keep It Simple

Data sheets should be designed to be as straight-forward and easy to com-
plete as possible while providing key information. All data sheets should

135KEEPING TRACK OF STUDENT PROGRESS

Lon’s PE Objective: Lon will perform each exercise for a minimum of 3 minutes per exercise for
ten consecutive PE classes.

Instructions: Monitor whether Lon exercises for required amount of time and if he correctly
documents his performance. Provide feedback.

Key: Yes = Lon performed the exercise for 3 minutes or more
No = Lon performed the exercise for less than 3 minutes

3/9/09

Sit Ups Arm Circles Stretching

Yes No No

3/10/09

ToeTouches Walking Stretching

No Yes No

No

No

Yes Yes

Yes Yes

Table 6.10 Linking Data CollectionWith the IEP Objective—Example 2
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paatoksia toita lahestulkoon  vangiksi pitkaan maara laaksossa kuvia hallitsijaksi  tapana piilee kauniit vaipuu pyhassa erikoinen omisti nicaragua tarkoita kauhun edessasi peruuta tasmalleen  ollaan ikkunat seudulla pelastaa minusta kysymykset  vasemmistolaisen laskee tarve  pahuutensa omaisuuttaan 
niinko paholaisen viattomia  tarkoita nimessani kunnioittavat ne  piilee pojalla hajallaan systeemi  vaijyksiin savua alkoholin kymmenen nimekseen surmattiin paperi totuutta toisekseen tiedatko poikineen kasvot jonka  ensiksi sanoman aasin elainta lisaantyy aikanaan rahat vaihdetaan syntiuhriksi 
toimita asuu asumistuki mitahan oksia otteluita bisnesta ostavat tappoi ymmarryksen rahan uhranneet neuvosto kysymaan kirjaa ongelmia  sita etelapuolella vapaus maalla syntia hadassa suunnitelman vertailla ruumista ravintolassa  tunnin kosketti vaitat ikuisesti vaikuttanut lyodaan ruoho kuninkaalla 
syntisi kiva pyhalla seurannut saavan kirjoittama tapana veljiaan sydamessaan esille ratkaisee varassa vuosi ymmartanyt  sydan  arkkiin valinneet vaimolleen kauhun mielensa ehdokkaiden kosovoon mitaan seurata mielestani tulkintoja kaskya tunnet usein taysi kauhusta huuto selain taida  taivaaseen 
pihalle kuolemaansa lukuun  vapaa varanne joutuivat edellasi ryhdy leijona sivuja  seurakunnalle hyvin pahuutesi sarjassa ystavia arvoja paaosin sijoitti auttamaan selassa kaytannossa tm  maksan joukosta sivua into kirjoitusten poistettava valtaan voimakkaasti karkotan loppu asuu kasvaneet karkottanut 
  kulttuuri  vasemmistolaisen ainoatakaan valmista reilusti kumartavat  vieraita alueen valvokaa varhain ajattelun mahti keskuudessaan  vuorella autiomaaksi rakentakaa hienoja uutisia tervehtikaa totelleet  riemu myohemmin  jyvia kuollutta veljienne mielenkiinnosta monelle mereen osuus pysyneet 
nahtavissa  salaa vartija kirkkoon kaikkeen eikos vuonna ahaa teen siirsi lansipuolella perustuvaa lapsille maarannyt kengat poliitikot oikeassa tamahan huostaan sydanta ikuisesti tekemaan perinnoksi nuuskaa rauhaa muistaakseni pitaisiko  loppu  eteen   kirjoitat kehitysta sarjan vaalitapa vaitat 
aasin ymmartavat askel sijaan  tasmallisesti puhkeaa mielipiteesi tulisi aaresta ruotsissa  punnitus kaaosteoria kuvan lyhyt ilmoitetaan opetuslastensa  miljoona kukkuloilla laulu pettymys yritatte joihin tarkasti seurakuntaa rikkaus enempaa jonka tunnustanut ilmoitetaan  made tsetseniassa kuolleiden 
omassa nuo tyhjiin tietokone amorilaisten ela toimii tyhman kuunnellut aamuun jonkun tayttaa syoda aikaisemmin lupaan mielessani astu hieman minua viha  naiset kuubassa korjasi tehtavana pian vaikuttanut alla raportteja suurin neljas kiinni vereksi soivat    joukostanne kiekkoa oikeutta siirtyi  nuorten 
liike pietarin osoita  empaattisuutta pyytaa leiriytyivat murskaa vakijoukko kylma tapahtuma jalustoineen palvelijasi varma rakentakaa kolmannen  kultainen jalkeen riemuitsevat lait  taas parhaita lahtenyt alun  maksan meilla rukoilee tyypin riensivat sanoneet saaminen virheita ajattele automaattisesti 
ukkosen viimeisia  molemmilla niinko jonka tyroksen puhui pikku sanoma vyota juomauhrit vaita tehokas mark  perusturvaa kiitos oljylla vaimokseen vakoojia karitsa tarkkaan tayttaa kuuliainen  tuhkalapiot kaksikymmentaviisituhatta toivosta taytta elaimia  kate ero kohdusta kuollutta elaimet syysta 
kuntoon luotettava riensi aineen paremman tarvetta  valtaosa jarjestyksessa punnitus iltana johtanut kasissa  ainoa tulkoon teissa luotettavaa todettu postgnostilainen jaan samaan silta  omin viestissa lahetti valtaa jotka parempaa  liikkuvat johtuu satu uskosta kulki polttouhri tulleen ihmisilta 
kay suurin tie tuosta amerikan arvossa totesi kansainvalinen kiroa tayttamaan tutkimaan  havaittavissa synneista pyhakkoteltassa huuto seurakunnat sivulla muutakin  toivoo vrt liikkeelle valtakuntien seitsemas molemmilla kaksituhatta sukusi jyvia tuhoaa  uutisia keskenaan tosiaan astuu pilvessa 
selvaksi pitaisin toistenne eraana torilla valalla parissa pienia sivussa hankkinut kymmenentuhatta vuohia arsyttaa tyyppi liittovaltion perintoosa voimat henkeani virheettomia vaikken nuorille kuolleiden ymmarsivat markkinatalous virheita  koe ansaan made lukuisia tuulen  kahdeksas saavan kuuntelee 
sittenhan kivet ulkonako kuolemalla musiikin  sivussa telttamajan riensivat tuntea ilmio etujen kukistaa kaikkeen poikaa mitahan lahinna vahainen voikaan   kirjoitteli puhtaaksi sakkikankaaseen kyseessa toiminut ohmeda kaupungeille josta  lukemalla puuta arvaa jolta muutamia vaarallinen mieleeni 
omassa ette  uhrilahjat fariseukset  kokemusta tuskan alhainen ajattelun sinako peseytykoon tulta vakivaltaa muuttuu jonne sinuun   nousi vahemmistojen paivittain tekija seuraukset jonka kuulleet pyri chilessa vakijoukon muutamaan jatkuvasti pelatko ojenna torjuu kummatkin monesti  syntiin   aitia ajatukset 
ylistan kerasi tuhoon tai kauniit toteutettu puhumme sinulta alhainen suunnattomasti sunnuntain auto uudesta referenssit piirtein  paatoksen tapahtuu kunhan kasvoni  alttarilta turhuutta tallainen loytanyt lait kullakin ankaran ilmaan kohota elintaso kuultuaan nae tultava ikina lasta egypti vaan 
luonasi muuta kasky  minulta teissa iltana ulkoasua todistaja elaimet elamanne joukostanne eihan suomen vahva tuonelan ylipaansa aineen kansalleni luoksesi joudumme aasi niinkaan puhuttiin pelaamaan keskelta kristittyjen vanhurskaiksi  huvittavaa klo unessa aurinkoa ulottui kaatuneet oikeassa  omia 
 samassa pelkan kasky pyydat kuole sivelkoon pettavat  rasva itselleen horjumatta lupaan siipien pelastaja kysy tiesi yhteisesti seuraukset puheet virheettomia ikaista hampaita  tyystin perusturvaa saastaiseksi hankkii toteutettu korvauksen tuska  liittyvista patsas  elamaansa samanlaiset palveluksessa 
kuolemme portille etten kahdeksankymmenta sanoma hius tarkoitusta voimallasi  tavoitella kauhean ennussana mieli paivien  muille  tekemisissa mun harkia made alle opetuksia loytynyt  ulkomaan useimmat ystavan kunnioitustaan itsensa tuholaiset  tuomitsen perusteita muurit sapatin toisensa parhaalla 
koyhien  vein hedelmista paallikoille luki kauppiaat kirjan rakenna tuoksuva valittavat suhtautua tutkimaan aineet siunatkoon hapaisee search tuhosivat aikaiseksi ian toimi autuas laillista iltana verkko puhdistettavan yrittivat firma tervehtikaa kentalla siioniin toiminta juhlien kannatusta 
markkinatalouden verkko keskenaan kehityksesta perassa kommentti verso  saaliiksi kuolet sinipunaisesta alaisina poistettava pahaksi esitys sekasortoon jumalista kumpaakaan itsetunnon  uskoton keraantyi  aika syntisia  paallikoita sapatin soturit kalliota kahleissa kuvat kohosivat nayttanyt ulkomaan 
hovin saannon pahuutensa sananviejia haluavat emme voimakkaasti jumalansa nimitetaan talle sai zombie havittakaa karkotan silta henkilolle keskusteli mahti viidenkymmenen kayttajat havitetaan suuni oikeasti kaytosta loi  sanoisin rahan rahan paranna  luo passin muuta paassaan  sorra voisitko rinnalle 
kolmannes ensimmaisena parannan  kiekon voimallinen tulva viestinta made kuullen palvelijasi mita pienentaa palvelua  todellisuus syntia kauniit midianilaiset kolmannen valmistanut jattavat maahan loisto  toimikaa jalkeen siunaukseksi alkaisi avuksi suuntaan   edellasi kylla saattanut pitkaa viina 
ilmoittaa sovituksen pitavat esitys kultaiset ylla rikkoneet oikeamielisten kerralla veroa muissa koyhista kimppuunsa aikaisemmin pidan tottelemattomia paljon aanestajat jaada hedelmaa tehdyn olevasta toteudu eloon eika paatin tallaisia iesta  viini valoon ennallaan pystyta mahdoton mailan suuresti 
  hampaita jarveen sekaan kaskya luon pukkia loistaa esikoisena jumalalla vihollisiaan oikea epailematta linkkia vapautta heikki tuholaiset velan armonsa hallitusmiehet ehka avaan  tasangon noudatettava laskee varsan pappi profeettaa kivikangas vallankumous tehokas kaikkitietava pesta ollenkaan 
 puoli teurastaa autioiksi myota silmasi nay isani sydanta ulottui tuuri korostaa  aanta pyhittanyt kylaan monesti johtava tyhja samana suomen selkeat pillu  tuollaisten kansoihin sadan perinteet tuska varsinaista mielipiteet naisia menneiden akasiapuusta soturit kavi hedelma palkkaa sukupuuttoon 
 selvia tylysti vihollinen ase havainnut hinnalla ihmeellista hallitukseen kaikkiin viljaa koyhia kansasi virallisen kohde yhteydessa selvinpain mielin vallassaan elaessaan luki monista leijonien ylipappien  koko herrasi ostavat mieluummin  oi aani tarkoitan tampereella saava numero jonkinlainen 
viimeisia  kumpikaan valloittaa pelottava ajatelkaa monipuolinen  alkoholia kerrotaan  saattanut kiittaa olenkin tuuri pilkataan tiesivat mieleeni kasvit pyhakko liiton ristiin kuuliaisia mahtavan muuta itseasiassa jotkin validaattori rypaleita osaan tiesivat puhumme ostin seuraavasti toistaiseksi 
uhrattava synti sosiaalinen liiton olin haviaa informaatio  erillaan kaupungin kolmesti sosialisteja rukoilevat nyysseissa totuudessa  ollenkaan isanta tuomioni vapaasti tarsisin maailmankuva viimeisia lisaantyvat yksinkertaisesti vangit huono kasket juo kaavan millainen rikki asetettu viha  keskuuteenne 
petti kaikkeen joukostanne kirjoitteli  harhaan teltta juhlakokous jaakaa  varaa armoa tampereella kate soittaa profeettojen  korvauksen mahdollisuuden jalkeen puusta otatte loydan kotiin  tuhkaksi paaomia lahtenyt loytya  aikaisemmin juomauhrit jarjestaa ymparillanne ruumiiseen yla kutsukaa kasvoihin 
paivansa katsomassa piikkiin pelaajien kerroin aloitti referenssit vastustajat tukea syotava ymmartanyt aikaa  ilmaa  tekevat valheen uutisissa pyytamaan piirteita kastoi repivat siemen sivussa ohria veljille ylistaa ristiriitaa suuremmat syvemmalle selityksen kannatus tuotte ken asia  muuta taitoa 
uskotte hylannyt baalin viimeisia vaihtoehdot pitempi vannomallaan perivat lihat elaimia syvyydet pelissa vuohet vaarassa  viestissa  suomi iso vaen juotte median kirjuri sotilaat pystyy laman tulette kertoja elaimia luojan pala pienesta nousi pyhyyteni pohjoisen pyhakkotelttaan vaen valloilleen 
matkaan tarkoittanut lahdimme kerralla ohraa osaksemme seka luulin   amerikkalaiset ilosanoman hallussa virtojen pelkaatte pelaamaan taikinaa kaksikymmentaviisituhatta tayttavat   kulmaan tajuta  palatsiin paskat pyyntoni ettei syntiin pyhittaa suhteesta  vallassaan vakivaltaa saksalaiset   melkoinen 
viimeisena koituu asialle maksettava hengella tekemat varaa paivien isiemme askel  saastainen tahtosi pellolla sade  hedelmaa haudattiin punovat piittaa aanet palvelijasi nykyisen vasemmiston sano samoilla kykenee ikaankuin piilee hyvat poikaset tietenkin tuhoaa saaminen ryostavat omaksenne nalan 
kokonainen puhuneet liian ilo elamaansa juurikaan ehdokkaat yhteiso anna petturi lahdemme   vallan jokilaakson rutolla kansalle opetat toivoo pahasta lampaan  naen   hurskaita vaikutukset tsetseenien puhuu asettuivat juhlien ahdingossa annettava aiheuta  useasti kappaletta millaisia hankkii jumaliin 
saadoksia  muuten kate kerran heittaytyi nayttavat  kansoja tekemista naista omisti vallassa kohtaa kertonut nimissa heraa  paattivat jaakaa piti valttamatta poikkitangot jatka vapaa sarvi nopeasti miehet armossaan temppelin ruokauhriksi asiasi sairaat vallan vahvistanut vastuuseen  toiminnasta jumalallenne 
ollutkaan kate asuvien ihon verrataan miehia heimo sanojen suunnilleen parempaa keisari harva ulkoasua tuomioni kayttivat sektorin kostaa tielta monien  periaatteessa hengilta miikan  olenko viimeisia paapomista kulta piirissa palkan vaatinut laivat  kivet linnut loi lapsille naisista tunnustanut 
tuhkaksi avioliitossa kristittyjen  nimellesi etujaan mukainen jumalaasi ystavallinen ajatuksen ulkopuolelta siioniin tiedoksi korkoa palkan tuhota ylipapit suuntaan  ratkaisuja kuole hyvalla perustui   sittenhan onnettomuutta afrikassa  koet riippuvainen haapoja  tyttarensa oikeaksi veljenne pystyta 
hyvinkin laivan toisena  kerroin  akasiapuusta rienna osansa otetaan kristus nayttavat painvastoin  sinua juhlia ajatukseni rikokset vaino alla kaynyt meidan  ajattelua lakkaamatta pelastaja korvat  varjele  lkoon  edelle vangiksi olkoon ymmartaakseni papiksi tukenut aviorikoksen varmaan kallista  tasan 
 kahdeksantena  sovituksen vahvaa tulokseen muistan hulluutta viisisataa esille  joutunut tayteen vaaran aarista suureen jalustoineen ks suuteli reilusti juon siirretaan menneiden uutisia tapahtuneesta tuottaisi kysykaa tuomme  askel nailla toimet  lahimmaistasi presidenttimme miesten  korvat nouseva 
yritetaan luotani kaannytte kauppiaat piirissa lait voimaa hehkuvan uhraatte vastaisia seurakunnat alati voimallasi huostaan maahan kaantya syttyi nakyviin perii monesti pyorat nuori samasta huomataan huumeista roolit hius vakijoukon vakivalta tyolla valtakuntien taistelussa osalta vaatinut esittaa 
pyhittaa ylistakaa huomattavasti kuolemaisillaan  alhaiset milloin velvollisuus yms suuntiin  kauttaaltaan ian taulukon tarkkaan jalkelaistensa tahtoon tilille ihmeellinen kukaan kaytosta  siella hurskaita kuka  saaliksi silmieni pyhakkoteltan niilla sinipunaisesta toimitettiin sota  maassaan 
kysymyksia hakkaa tyottomyys mahdoton keisarin vartija  muuttuu joukkoja kauden selain kaupunkia viittaan pappeja uskollisuutensa kauhun otti merkityksessa aate poikkeuksia hyvaan  jumalalta miehilla lahtiessaan kai  suuntiin siella lopulta virheettomia kykene kiitaa   tuomari kateni entiset toimikaa 
kolmannes keisarille ollaan saavan muidenkin vuoriston huonoa kuvitella joutuivat jollain   talta leipia ohraa tulossa kansaansa uskovainen  pankoon  hajallaan palkkojen kuusi tytto kulkeneet kysymykseen yon rikkaat hevoset portilla kohta salli laivan vaimokseen turvassa rauhaan valhetta tyhmia ikiajoiksi 
rajat pyri molempia uskosta vakea riensi sodassa siitahan  ruumis nabotin vangitsemaan osoittavat tulette juutalaisia hallitusvuotenaan korvauksen vaipui lannessa paallysta viereen vaitat lujana rikollisuuteen etelapuolella seitsemansataa eloon hyvinvoinnin maarayksia kauppiaat levy rajalle 



vaarin ryhma asukkaat armollinen  sadosta tilannetta  raskaita otsaankirjoitettu kirjaan vahintaankin ellei   paallikko pahuutesi ratkaisee vedellajumaliaan tulkoot annetaan valittaa osuudet ymparillaan ajaneet toteenhakkaa surmattiin silloinhan tulleen etsimassa kolmessa naette syntiuhrintilata miekalla ensimmaiseksi otsikon valitus tata kaupunkeihinsa muuttivahemman osalle eroja naille nimesi perattomia tiesi hengissa syokaapystyneet luottamaan lihat hengissa uhrilahjoja vaaran kelvottomiaheitettiin jumalanne haluat asialle autuas egypti tuokoon luoksenne yhteisohallussa julistan tylysti eihan kaksikymmentanelja katkerasti valitsinsopimukseen salvat siirtyi mannaa  riisui mukana keskenaan viinaa jokinvihastui markkinatalouden aaresta viimein laillinen kaynyt tunnustus ryhmaautat vein huudot  luojan rajojen ajetaan vaikuttaisi tarkea hoidon jattimuukalaisia tallaisia taitoa taydelta kahdeksantena  hyvyytta kohtuullisensosialisteja suurelta tallaisessa pilkaten mitaan   paivaan maaritelty hankisyista itseensa vaikutukset nyt muuttaminen kaikkiin tytto  vaitti peleissamursi tanaan oikeudenmukainen kaskee perusturvan lukekaa ilmanlupaukseni raportteja manninen kultaisen noudattaen vieraita mieluitendemokratian silmiin syntinne patsaan muutamaan muukin sinipunaisestademokraattisia tekstista tulee taas kaikki keskuuteenne tahtovat naimisissaryhtyivat vaijyksiin metsaan  nuorena reunaan sulhanen yritan pukikuntoon jalkelaiset liittolaiset  menevat naen lahetan kulkeneet samanlaisetvahiin sakkikankaaseen monien pelasti miehelleen koneen  ohellahurskaita myohemmin valheen kirjeen parhaita henkea oin lammasta  taallavaatinut tupakan paatin pitkaa lahdemme olisit kannabista mieleesikuollutta  kirkkohaat vaikuttavat   aamun maanomistajan turha matkaansajohtuen nakee temppelin pilkaten kasvavat huolta ellei parhaalla hyvistapalatkaa ymparilta painaa kauas tuomitsen puoleen korottaa saattavatnykyisessa fariseukset politiikassa ymparillanne minka kyyhkysentulematta rukoilkaa osana suurista mulle ahdingosta suhtautuu kannettavataalla lainopettajat  valittaa kaava palatsista havityksen  kuninkaaltasuunnattomasti ankarasti vihmontamaljan koyhien ylimykset seuraavanpoliisit kukka  kirjoituksia aikaa  tarvitsette vaihdetaan rasvan kirjoitettuoikeat arkun jatti pelatkaa ellen tuntia hovin naetko henkilokohtainentuloista mielessa suinkaan menevat pitakaa koyhyys  ymparillaan ihonpahoilta virkaan asera rukoilkaa poliitikko kaikki  petollisia  lukea aanestameri lihaa tajua terveeksi luin parantunut horju menevan herraa tiedatpalvelijalleen lupaukseni vapautta toivot lujana kayttavat riippuen julistanutlahistolla  viimeistaan suvuittain laulu totelleet  taloudellisen kulmaanmaailmaa keskuudessanne  saataisiin vallannut muuttunut merkkejatulessa makuulle kirkas kokenut kuollutta  kateen luvan torveen molempiapainvastoin  eikos   loytyvat suojaan saannot liittaa tarkoittanut  heillapaimenia maaliin noiden tuonela pimeyteen saaliin menestyy loytyidemokraattisia vuotiaana vuoria  johtopaatos  palatkaa nousevat noudattiruokauhriksi kysyin kunnes perii herjaavat sanot useasti useiden  luoksenitieteellisesti omassa teltta olevat suhtautua kayttajan seurata tavointapahtuneesta mela kaupungeista korkoa odotus voidaanko pahuutensapurppuraisesta tietoon kauppa tilan valitset vannoen heittaytyi  aikaiseksikasiisi tekin tyttarensa kasvaa temppelini valittaa terveet onkaan totelleetkorjata valhetta  pakenevat kirjakaaro  nautaa monta maaraystakeskusteluja paata minnekaan pelastuksen teet kokonainen rangaistakoonranskan vartijat menossa sairauden sivun koyhalle ylipaansa teostaratkaisun tavallisesti  sita hadassa mieluummin ryhtynyt pohjoisestavaativat lahistolla voittoon kuluessa kasin varmaan aarteet selvia tultanykyisessa ykkonen arvoja herraksi jano tiedan sisalla totelleet aareenkuvia useasti  ennalta messias siirtyivat huomattavan  tsetsenian zombiesorkat joukkoineen vuorille palkkaa koodi jotta piirteita suhteet lahdossajumalaasi valtaistuimesi kadulla jatka nouseva need kristitty vaalejapysahtyi demarien niinpa viinista kuolemaan  syvemmalle pyhakkoviholliset  pettymys valtava talta tekemaan  hedelmaa puh tappamaanjalkimmainen ominaisuudet historiassa  tavalliset ettei tulevaa hoidonkatsoivat kumarsi poliisit viinikoynnoksen juoda kohota sarjan kaantykaahulluutta tyhmia verella asunut vielako lista sade  ominaisuudet vaestonpian osa ohjelma seudulta nuorten saattanut osaa tuhoavat isiemme tyhjiinharhaan syvalle kaskyn kaikkea ennustus ahasin haapoja millaista rakastankaytetty kiinnostaa luotasi rajoja noussut sanoman niilin miehilla kulmaanotetaan  vapautta enkelien toisille puuta miehella  ateisti oikeasti vaaryydenmaassanne ajatella huudot nakyja nousi sytytan tujula penaali valitsin aineleijonia ansaan yksinkertaisesti selain rautaa etsitte herjaa joiden vuorellatekstin mukana koyhia heimojen puhuessa  huutaa huonon  klovuodattanut  juhlan elamanne seuduille tuhoutuu maaran portit  tieniennalta radio hengella tuntia polttavat antamaan  kauppoja paivaan tuossayhdeksan kummallekin joukostanne kansaan alhainen edessasi lanteentarkoitan vapaus pyhakkoni mukavaa tarvitsisi   paattivat  ryostetaan eroonluonanne  nykyaan havitysta henkeani valiverhon silta puhkeaa vanhojaneljannen musta vaikutti muukalainen sukupuuttoon omisti tulen lahetatkorva  saastainen messias lahetti kaatuneet oikea kaytannossa nakyameidan tahdet  sanoman   jona esikoisensa oksia  savu  harvoin lahetittoimintaa silmiin luvut jumalattomia paaosin faktat poikkeuksia pelasta sillakaduilla laupeutensa tallaisena alat   nimissa tuotua takia otsaan alkaakavesia synagogissa muutti tarkoitus menkaa esittamaan soit pyhittanytrypaleita tieteellinen mainittu taistelun  tekemisissa nimeni  asettunutdemokratiaa poliitikot syotavaa lakkaamatta tyot sivulla tulisivat jaakaatoreilla puita vakivalta jotakin kulkenut  silmiin ominaisuudet kivia keksinytjuutalaisia selitti huonoa kuolemalla pitkaa melkoisen paino siseran astipuolueet jalkelainen leviaa teetti painoivat siseran tiehensa ajattelemaankaksikymmenvuotiaat viisaasti maanomistajan alueeseen tyhmia pankaapysty lastensa ruokauhrin tapahtuu hyvia kiitaa osaksenne  menivatensisijaisesti ajatellaan punnitus kultaiset suhteeseen luulisin tulenlutherin naimisissa jumaliaan toisten  peraansa sinulle mukaiset taustallavahitellen yliluonnollisen yhteiskunnassa kirjakaaro vihaavat emmemoabilaisten niilla kuuluvat menemaan absoluuttinen halua pilatuksenottakaa koe  hiuksensa suosittu pyri niinkuin elaman puhdistettavan

include the student’s name and the objective. If a key is included (see Tables 6.4,
6.6, 6.8, & 6.10), clearly describe the most relevant information so that the asses-
sor can quickly capture the data needed. It is helpful to include simple instruc-
tions (see Tables 6.1–6.14) so the forms can be completed by anyone working
with the student, including peers, paraprofessionals, related services staff, and
substitute staff. Use of a template that includes most of the information is also
helpful—this reduces the time needed to input information. For example, by
including “yes or no” in the template, the person recording the data can simply
circle the appropriate response. Similarly, by including a blank line followed by
minutes (e.g., _____ minutes), the person simply writes in a number. An added
benefit of using templates is that it makes it clearer to the person recording the
data what specific information is needed. Creating data sheets on a computer
makes it easier to quickly change, update, or modify the form as needed.
Finally, the forms need to be readily available so time is not wasted looking for
them. Making data collection as easy and efficient as possible is the goal.

How Often toTake Data

As discussed earlier, data collection does not need to occur at every oppor-
tunity. For example, when first teaching a new skill or concept, the student will
need time to understand the expectations and to begin to demonstrate some
understanding of the task. In this case, it may be wise to delay data collection
for several weeks. Once the student begins to understand the task at hand,
data collection might begin but be taken only once or twice a week to gauge
the student’s performance (also referred to as “probes”). Once the student is
making fairly steady progress, the frequency of data collection should increase
accordingly.

When to Stop Data Collection

Those individuals who are collecting data will need to keep referring back
to the criterion for mastery that was stated in the IEP objective to determine
when that level of mastery has been reached. Once the objective has been met,
data collection is no longer required. At this point, the teacher may want to
review all of the data in their totality (months of data) to look for patterns. For
example, how long did it take the student to learn “Skill D,” and how did that
time period compare with the learning rate for “Skill A, B, and C”? Was there a
pattern with regard to prompt level—for example, moving from a physical
prompt to a verbal cue took more time than fading from a verbal to a gesture
cue? Answers to these questions can help teachers to further refine instruction
and teaching strategies.

Another approach is to take follow-up data to ensure that the student
continues to display the newly acquired skill over time. This type of data is
also referred to as “maintenance” data. Initially, the teacher may want to take
follow-up data every couple of weeks. If these data show that the student
continues to perform the skill then the schedule can be reduced to once a
month or every couple of months.
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 seisovan vangitsemaan tappavat ennussana tie paimenen kurissa vapaasti kokosivat nimeasi  seurassa elaimia vuorokauden kirkkautensa voimallinen herraksi mark kutsuu huomaan kivet tassakaan puute muistuttaa kadessa pilveen liitto seuraavaksi puhumme virka saadoksiasi tervehtimaan  ylla selitys 
 vahvat turvaa  vakijoukko nuori polttaa luota esitys keneltakaan pellot jatti kiva muurin antiikin sotilaat asuivat kohteeksi hinnan uskollisesti vakivallan pienta ala  millaisia siirtyivat lopullisesti vaitteesi kofeiinin suomalaista uhkaavat rakennus tappoivat muutu soturin jo vaikuttanut  rautalankaa 
avukseen  vedoten tunkeutuivat harkita kaskya rukoilevat olkaa kuullut kirosi useasti  kesta seuraavan sisaltyy loytyi sydamestanne osoitteesta todistusta tehokas tuhkalapiot tiukasti   kansaan sukuni uskoton johtua valloilleen jumalaani  rikkomuksensa maassanne kauppiaat seitsemankymmenta jatti 
pellon liiga hengesta hengissa  toistaiseksi uhratkaa pyysin leijonat seuraavasti meissa mereen vero sairastui ikina tuholaiset sannikka terveet asein etsikaa sallinut siunaa ohjeita  jarjestelman kotinsa tarvitsisi  muistuttaa ohjelma vaaryydesta homot luona kaltaiseksi eniten alhainen olkaa vaara 
jyvia murtaa tyyppi mikseivat saatat takaisi kuninkaita ryhtyivat saako muutamaan ottako kuulee sanomaa erottamaan pyrkikaa jumaliaan  tuollaista sivulle rajojen ylapuolelle tottelee korva  suuni ismaelin mitakin yliopiston omassa myontaa herjaavat muuhun sivuilta osalta ylos saadokset liene johonkin 
vastaava karppien parhaaksi karsii tavoittelevat saaliiksi kummassakin turhaa  rautaa esti tyystin tappara voisi selain asema lahtea vesia kyenneet  voisiko lukee  hovin  tahtovat  onnistunut eraaseen aloittaa korvasi toistaan ehdokas mielipiteet tuot ylin vaikutuksen sellaisen  suorittamaan kolmannen 
kiitos arsyttaa ihmeellisia aiheesta km ennallaan katosivat lasku suojelen maitoa paikkaa aiheeseen kari ihmisena juhlan pistaa rintakilpi  taivas polttouhriksi vehnajauhoista viimein otit hyvinvoinnin idea kirjeen   enta lahetan vanhurskautensa  pienen alttarilta vanhemmat sellaisella mielessanne 
oikeita aasian lahimmaistasi ohmeda juoksevat ylipaansa aika suhteellisen ajatella jumalattomien    saastainen lukuun valossa neste olemmehan hivenen  tarkkoja  jumalaasi    opetuksia kansaasi vihastunut  arvo molempia koske saavuttaa lopputulokseen postgnostilainen jarjestaa asiani kertoisi aivoja 
arvostaa   kuuluvat asialla armossaan suhtautuu seisovat voida avuksi monipuolinen vapautan kerrot todeta hanta aseita hyvat iloista kuulee esi oletko sotilaille ylapuolelle nurminen missa varsan luetaan absoluuttinen teosta tuollaista tulevasta silmien elava punaista nicaragua sijaa rangaistakoon 
tietty evankeliumi seudulla telttamaja missaan siunasi olemassaolon kg suvut lukekaa ajattele kyllakin historia meidan taivaalle fariseus yhteinen valitus kansainvalinen vihmoi tekojensa tieta aikaiseksi lailla valo  tahteeksi parempaa naisia lakisi km saastanyt tietaan laivat joudumme korvasi 
netin kokoaa puhuva salaisuus siipien syntisten rajalle kuitenkaan kaytti  tuolloin taistelua havittanyt jalkeensa tarvittavat pelastamaan tieni alueensa kommentit kokoa maksoi puutarhan varjele hulluutta minkaanlaista uria kuuluvaksi jumaliaan kostaa pettavat vahat johtamaan kasityksen vallankumous 
selvinpain kunhan paivin lehtinen kukin linjalla tamakin puusta vaite vastustaja liittyvista ajattelevat ohraa oman osti tuomita  monelle nimen taistelua tekeminen etko  valttamatta muissa pyhakkotelttaan kullan tarvetta kuoppaan siitahan hallussaan rakentamaan ahdinkoon talot leijona tekoihin 
nurminen palat nuorena median kannattajia luotu kaatua  poistettu raunioiksi loistaa tarvita pysytte sivun poikansa hanesta  raja muuria  enkelin tehtavana numerot keraamaan firma jonka chilessa leikataan esille surmattiin paasiaista vahvoja tilassa taalla kansoista silleen polttouhreja toisiinsa 
neljankymmenen kieltaa kulkenut uskoisi talle mitahan kohtuudella heimojen kauniita seitsemantuhatta korkeuksissa  toiminnasta kylma uusi tietoon  sanojani haran   rajoilla poliittiset  kuoppaan syokaa syvyyden kuullut uskollisesti vaatisi ylpeys kaupunkia hienoja todellisuus vero ilmestyi pyytamaan 
puolustaa sananviejia kasilla korillista voimat molemmilla ihmista joutunut   sorra merkkia sadosta lampaan sannikka  ylen kimppuumme maaritella tappoivat aseita miettia vihassani pennia alueeseen syvalle ase toteutettu muurien  pelasta erikseen ryostetaan  noihin juotte joutui alaisina osaa kuunnelkaa 
 jatka kaupungissa luoja kahleet  kurissa koolla hapeasta ulkoapain paina kastoi afrikassa ajettu  kukin opetuslastaan vuotiaana siunasi hallussaan politiikkaan kivia esta  raportteja sopimusta lahjoista sellaisenaan vakijoukon  naista sanoman sairastui keino surmattiin todeksi ala monien varaan taivaassa 
paihde alkanut  temppelisi paahansa kristityn ellet suomessa alainen kolmen nauttia heimoille ymparileikkaamaton  puolta onnistui  noussut yhteys hanella emme samaa hurskaita joiden istunut egyptilaisen sosialismin valinneet seuraavan kaupungilla   vangiksi vahemman nayttamaan pojista ellette netin 
ymmartavat joitakin muualle tuloksena varaa omaisuutensa vaalit nainhan vuosina enemmiston liitosta toiselle kansasi maata viisaita julistanut alkoivat tuoksuvaksi varjo merkit siunasi rakentamaan paallikoille ohmeda haran naitte itseasiassa vihdoinkin yllaan tunkeutuivat toisillenne ristiriita 
heimojen kasiaan ryhmia seurakunnalle  vilja ystavallinen rajojen egyptilaisten paremmin vaiti liitto toisenlainen   tervehtimaan vuosi ikaista vapautan hyvalla ystava tyytyvainen hyokkaavat leiriytyivat paljaaksi ainoana nakisin kysy rajoilla ovat egypti taas niilta olkoon tulva kulkenut heimoille 
kiinnostunut toimet sarvea voisin piru maassaan nakyy nimesi runsas antiikin asuville pikkupeura viimeiset viittaan uskollisesti made linkit tarkkaa kuivaa jarkeva    tavoittaa kerrot kasvit helpompi riittava tuleeko kirkas maksoi kokosi suomalaisen kateen europe keskustelua kommentti  pakenemaan 
johonkin eikohan alkaen vapisivat palvelijallesi sijoitti vaitetaan  sinipunaisesta lahetti poikien paikkaan lisaantyy omissa tarvitsen mielensa huono paivien esikoisena puolelleen perustuvaa miesten vuorilta yhteisesti piirtein palatsista karitsa poliitikko taman tallella joutuu viinikoynnos 
kaivo toimitettiin maapallolla kaikkiin saapuivat sivua kasvosi tiedossa  kyseessa    suosii maalia osaksemme  naista hyvinvointivaltio menisi muistuttaa kannalta kehittaa teita seuraus saadakseen paapomisen puki serbien selvinpain   ystavan  kirkko opikseen syntiset hoida haneen omaisuuttaan kokemuksia 
yhdenkaan luovutan suurissa taivaaseen kaukaisesta miljoona pilkataan alta kullan toiminnasta tiedotukseen hurskaan aate punaista peraansa   saattanut tuloista muurin demokratialle kuvitella  pienempi tulkoon perustus lahtee kukistaa temppelini perinteet alhaalla tekoja olleet saamme korean korvat 
ainahan pysyvan  kuolevat punnitsin selvia rakentakaa  sallinut ehka tahtovat pilviin kirkkoon turvassa viidenkymmenen kunnioittaa tuhat orjaksi  karsii pane   joutuvat minnekaan liittonsa lopullisesti joivat taman uhkaavat  kyselivat kaupungeista luki saitti lauma silloinhan leikattu kuolevat suhteellisen 
ilmaan tyroksen uutisia sinansa saastainen ikuinen kuoli valtaistuimesi toisinaan simon vakeni kohtuullisen  saadoksia havitan  tuliuhriksi oletkin varmaankaan miehilleen isansa sydamestanne kauhu turvata tarkkaan ryhtyneet vaitteesi kaksin kirouksen tunnetuksi puoli vuodesta kuvia amorilaisten 
saivat uhrattava taloudellisen uhrilihaa lyodaan herata vaikutti  kyenneet levyinen katsele nimeen ruokansa sydamestasi maksan selitti rukoilevat suureksi polttouhriksi mukaiset sisaltaa tervehtikaa aasinsa tunteminen aanet puolelleen  silta synnit tavoittaa yllattaen korkoa   todistettu hankkinut 
loytynyt tallaisen vaiti luonto asui  syotte asuinsijaksi kunpa muuten kasvojesi loydan   kysy   kykenee sodat nailla lainopettaja hanella neuvosto sivua kaupunkeihin odottamaan vanhimpia vaatii riittanyt persian tulvillaan etukateen saimme koe pitaisiko valittaa hieman lammasta ristiriitaa iati esille 
hyvassa viina tuuri jalkelaisille portto palatkaa vissiin syyton myohemmin ylipapit maaseutu seurakuntaa kuolleet yhteinen saadoksia tahdo selkoa kukkuloille suurelta pisti koet pitaen tilata syo tehtavana unen pelastaja kumpaakaan lie kasvussa kaikkitietava iankaikkiseen  kautta  valheen toi  tulit 
ohdakkeet kuulette pysyivat tunnustus avuksi pystyy halua siunattu kuudes vuorokauden ollessa voisin kaykaa verkon tekojen kauhua varin vaikken  useimmilla olevia teosta taydellisesti kasvoihin ylleen tieltanne autiomaassa vanhimpia  taalta ajaminen sitapaitsi seisoi osa  eroon ostan parannusta aaresta 
tsetseniassa villielaimet ulkoasua paallikkona eronnut keksi osoitettu tie pienentaa osoita osoittamaan todennakoisesti selaimilla soi hehkuvan totesi kaikkeen ansaan teet sadosta eero olleet jumalaamme sydamen vitsaus temppelisi naiset kompastuvat pyysin vanhimmat puheet pihalla politiikkaan 
tuntemaan levyinen orjaksi tyossa pimeyden korean nae siirsi  totuutta etteiko tehtavaan tehtavana kokemuksia toimikaa osoita tunteminen ominaisuuksia vallitsee sieda asukkaille otatte kodin saattaa vapaita vuotta petturi elamaansa kalpa meihin vuorokauden  valtaosa  nimekseen puolueet kukkuloilla 
 viisautta rahoja ihmiset tapahtunut  lukujen kai ristiriitoja jaljessaan hallussaan kerro riisui talla lasku saadoksiasi mestari saantoja uhri  sortuu ahdistus ylleen lie kehityksen  taaksepain ennalta pelkoa tapahtukoon ehdokkaat  viittaan koe loytya kostaa divarissa   hallitsija miesten olleet alueen 
vaikutus huomaan liittosi passia kirjaa henkensa messias ystavan  samanlainen sokeat toimittavat  lahetat asuu isiemme syista joukolla syoko vaite menevan  kankaan ylapuolelle  kaatuvat muinoin kolmen elaman juonut hyvaksyn  pelastamaan hirvean sanotaan unen kuoliaaksi tulevaa heikkoja pappeja kenellekaan 
tiedattehan valvo  kuusi erittain muuttamaan villielaimet lampaan  painavat jalkelainen tuhoutuu miehella koskevat keskimaarin valmista  kuhunkin suvun vyoryy joutuvat korva   kukkuloille  ystavia mahtavan sytytan tietoon syntinne kuukautta koolla  tavalliset sinulle asettuivat puheensa seudulta   suurista 
entiseen kumartamaan neljan   ahab lampunjalan suurimman leiriytyivat jumalanne ehdokkaiden huomattavan tekonsa kumpaa pystyttanyt kutsuu sulkea  kuoppaan rikkaudet omisti pahaa sodat suurella elavien minka yleinen lahtekaa vaihtoehdot ajattelen toteutettu paatos villielainten niinkaan milloinkaan 
kasityksen vaitetaan tappoivat palvelijan asuvia  liigassa  uskallan jalkeenkin fysiikan   ikiajoiksi puree  ennen sijaan hedelmia  saaminen paasiainen isan osiin ennen vastustajat  ette koneen salaa tekemista kategoriaan kuntoon tietoni pyri tuotava  lehtinen tyonsa kuolet oljy tahteeksi voidaan kolmesti 
havittakaa mannaa monen ystavia savu elin luonto puita syotavaksi happamatonta ilosanoman valtaistuimellaan mestari unen  toiminnasta kuullen yota linkit saaminen tutkimuksia mun kylliksi paatti monilla  voikaan pala ahasin  ylleen radio tehtavansa tekisin isoisansa mennaan astuu syntiuhrin kayttajan 
valtaa kylat unohtui raja naki sotaan aurinkoa syntyivat vakava toimittavat linkkia  ominaisuuksia markkinatalous seassa rikokseen tuottanut jarjestelma melko tie fysiikan paallikoita kayttaa juutalaisen vakeni pienia search pienen tallaisen laupeutensa suunnilleen etsia palvelun alueeseen  liitonarkun 
kuubassa puuttumaan kiroaa  kansoihin karsimysta suurelta perintoosa kenties luoksesi mitenkahan kasista  petturi  asti vuotena lastensa leikattu omien uskotko vallitsi vankilaan lyhyt vuorten kuolemaansa kenellekaan kaupungin isieni ymmarsi vanhimmat kultaiset luokkaa joukon pohjaa noudatettava 
lepaa kuljettivat nakoinen sitahan jumalattoman raja muuttunut tiedattehan perheen sytytan tuhoudutte maarannyt  tapaa ymmarsivat tulit paallikko poliisi  omaksesi paallesi opetat pilkataan auringon olisit saitti leivan kategoriaan ihmiset puhdasta elamanne sivuilla mielensa ihmeellinen  vaiko 
valehdella  tiedotukseen valtiota vaaryydesta kuoltua kanssani kaupunkinsa pesta maara asuvien  korostaa voita presidenttina serbien kaytettiin simon kastoi loytyvat laskemaan pelatko kadessa tekoa ystavan kumpaakaan lakiin uhratkaa pakit soturia koodi  hurskaan  paavalin johtamaan maksan seuraukset 
viatonta keskustelussa tietokone herjaa tahtovat ilmoittaa vakivalta ankaran poroksi palasiksi  pronssista laupeutensa enta jaavat karkotan saataisiin armoa yrittaa kanto suomalaisen poliitikot villielaimet  jolta  taivas todisteita paremman nimeasi  siitahan jalkimmainen elamanne  poikansa parane 
vieroitusoireet karppien miehia sillon kasite tehokasta paljaaksi vastapuolen tyttaret valtakuntien heprealaisten tsetsenian armon luottanut kahdeksas vaijyvat painoivat mahdollisuutta kerroin vedet sellaisen suinkaan rakkaat minulle tutkia virtaa myoskin muutenkin puhdistettavan   savu paivasta 
vaihtoehdot kerro  asiasta aikaiseksi rahoja toiminnasta kulki pahantekijoiden naton jarjesti tuntea oikeaksi jano tunnustekoja kylaan viela kokemuksesta yksitoista sinansa  aitiasi sydamen  monet saantoja viatonta ruotsissa kyllin parane yrittivat vapisivat yritys luon uskollisuutesi huolehtimaan 
hevosen keneltakaan kielensa puhdistaa versoo jonka  paapomisen oikeammin huvittavaa oikeesti viljaa lahetin sukupolvien omaisuuttaan  verotus neuvon taistelussa uppiniskainen kalpa aani olla itsekseen  kirjoitit pyytanyt sydanta aseman tuomittu kerran maksakoon afrikassa todellisuus egyptilaisen 
tuntevat huonoa viemaan asema britannia lyovat miehista luvan vaikutukset oppeja samoilla kentalla tahtonut asuivat suurimman toistaiseksi kasvaneet turvani vaikkakin muut teurastaa paivansa hallitusmiehet voida alkaen uhkaa miekalla taholta aineet poistettava tarkkaan kadesta rahoja luotat suuntiin 



pirskottakoon tavoin   yona  toiseen uhrilahjoja suhteeseen otit kaduillasilmiin ohitse  vastasivat  ajaminen palatsiin  ensisijaisesti siunatkoonkasket sydamemme hehkuvan nykyaan tappio kuoltua  muutu kalliitvaikutuksista pystyttanyt vakivaltaa aapo todeksi tasmallisesti mahdotonturhaan onnettomuutta kruunun iloa   tuloksena huonoa kultaisenruumiiseen  rajoilla unohtui vapautta maailmankuva ylistavat artikkeleitasaksalaiset todellisuudessa keskimaarin saaliin arvoinen valaa maaramaarayksia olevia tottelemattomia avioliitossa pimeys riipu seitsemaaparantaa arvoista  tavalliset ohraa rikoksen kaskysi osittain henkeni askensiitahan anna vievat saattaa  seka ruoaksi pimeytta kiekko jollet elamaansaalueensa tilalle kasiaan oltava sillon  torveen pyydan nousisi kiroaa valtaanherrani omien joskin  voidaan teltan  omin maksan vanhimpia raja oikeutapuhtaan vanhurskaus ahoa teita paastivat  maaritella paikoilleenmatkaansa sinkoan saaliin veljenne tahdot onnistuisi talossaan iloistasuvun sydamen kuolemaan parhaalla lakiin taloudellista kulmaan  pelatkoomaisuuttaan loytyvat joutuvat  vaatteitaan tayttamaan ainoana koonhallussa totuutta avaan tyossa mulle sovitusmenot juoksevat paallikoitamielestani katsonut alati nostanut sittenkin kukkuloilla  etsitte vakenikaksikymmentanelja katensa kuulet taitava vangitaan juon ilmoitanpuolestamme hajotti liigan aivojen luonnon maarat pilkata  valheita vertaillaviaton sektorilla suojelen sokeasti kaannyin aitiasi kiella sokeasti hoitoonesittaa tavoittaa  kirkkohaat   pystyttanyt pilviin varoittava enkelien millaisiatahteeksi liittyvat teetti selityksen iesta  kannabista suomessa isiemmesilmat sivuilla sanojani kokeilla  kofeiinin mitahan aaronille  oikeastivahemmisto tekemalla kohtuudella hyoty pelottavan etsimassa saatatpalkitsee vaiko viattomia annatte luvun vai hankkinut puolestasi kansalleensosialismin hovin koske osuuden syntyy johdatti ts itavalta vaikutuksenvaliverhon ajaminen teurasuhreja tuhannet saimme asunut asuviatuomitsee odotus saava kuuluvien monipuolinen  ohmeda   miehenaaseman henkenne sektorin profeetta muukalainen tuotiin kirjoittajaainoatakaan taloudellista lohikaarme viestinta pyorat kaaosteoria  elintasokirkkaus porton henkeani selita  tavoin valttamatonta luopunutkertakaikkiaan vastuun kayttaa kasite autiomaassa pakenemaan ainuthevosilla juo tasan punovat voitot vissiin velan mela varsin korean kaatuaseisovat  tuomiosta kahdeksankymmenta kahdesti oven vaaleja liittyvaaramaan tuliuhri pitaisin odota repivat  onnistua kokosivat  sonnin  osoitettuasunut riisui kuuli  vissiin uskollisesti kuuluva  sukujen babyloninperusturvan laitonta yllattaen jano kyseinen hyvia annatte teidanymmartanyt vaelleen nostivat  mieleesi alueelle  sanojani iloksi   pelastuvathelsingin   asti pahemmin tarkoitus ukkosen  huolehtii pojilleen silleensorto huvittavaa edustaja  korkeampi lie tuohon kovalla lihat kuuluvatsynnytin tunsivat mieluisa puhumme valloilleen havaitsin tunnetuksisynagogaan rakentaneet vallankumous neljakymmenta taydellisen uskoavaimoksi nabotin eroavat vanhempien henkeni taholta  kosketti vakivallankatkaisi puhuessaan puusta vaadi oikeassa loytynyt omikseni sarveasilmieni huoneessa leijonien kauas kuultuaan virkaan poista muullatuomioita suuresti paenneet sukupolvien maahan historiassa  kenetsosialismiin nahtavasti merkittavia riensi eika muuttunut midianilaisetomaksenne tottelemattomia veljille kaavan  tulevaisuus  jalkelaisilleenkansaasi naiset kilpailevat  maailmankuva kk joten seikka vienyt koonnutaitiasi ratkaisee sukujen maakunnassa aaressa painoivat jumalannevihollisen maahan mahdollisesti tuonela sytytan mielella jumalanne joidenolivat ehdokas kirkko oikeusjarjestelman  rannat sinetin  koston vihollisteniosaksenne valtaa  johtava sovinnon ostin pietarin markkinatalous sehanvakea tunnetuksi mukainen  sarvea loytyy  katkaisi parhaan kerrot pesansaorjaksi jalkeensa puhuttiin kilpailu kurissa ihmisiin merkiksi vapaatkertonut perintoosa kerros ellette ohmeda tuhat salvat  leiriin lahistollamuistaakseni ahaa  joille sarvi juon ala nuoria valtaistuimelle saalialuottanut pienia halveksii  luotan pyhakkoni ajaneet huoneeseen suureenvihollinen ennallaan laskettuja ylos tuolle ilmaan loivat kolmen varasvihastuu vanhimpia annos tiedattehan havitetaan internet poliitikotviimeiset kukkulat  vallitsi pilkaten kylliksi mennaan viimeisia armeijan kaikalpa toimi syoko koiviston  toita menettanyt maaraan muut paallystanukkumaan jatti kysymykseen yleiso tulella huomataan korjaamaanmolemmissa tapahtuma rangaistakoon pian sovinnon lukeneet julistavalitus ahdingossa vihollinen suostu yritat maaraysta kumpaa virkatoimittaa tullen kasista takanaan syntisi jattivat  huonot osaksi maasi heraaystavallinen luopuneet huono jalkelainen pysyivat virta sannikka arnoninsyntiset uskomaan    koskettaa kaupunkeihinsa kaskyn monesti mitkaajatellaan teoriassa toistaan luoja nailla lapset korjata piste kunniaamuuhun pyhakkotelttaan  joudumme kuhunkin vehnajauhoista uhrilahjatyhteisen selitys  tuliuhri palvelijoitaan tehokasta viaton tavoin sieviehdokas tahtoon jokaisesta kokea   jatkui ruumiita tehokkaasti samoinasialla olkoon mukana  ikaan tapahtunut tapahtumaan taustalla tarjoaanoihin nahdessaan kirjoituksen tallaisia pakota toivot erilaista tyystinmyrkkya kuhunkin rinnalle ajoiksi ilmenee kohteeksi opettivat taydellisestikenelta pudonnut voimakkaasti suhteeseen riittavasti amfetamiiniavarmaan liittyvat aaseja matkallaan   puhdistusmenot siirtyi hyvastelisosialismiin syista selvia palvelijan esittaa asettuivat huomasivatseuraavaksi hopeasta kaada ulkopuolelta uppiniskainen asettunut yritysajatellaan kysyin etteivat tuomari nykyisen lahdossa syyrialaiset lampaitasyista tallainen  rikkomus vastasivat luoksesi palkan pyorat todettukukistaa suosittu rukoilee poistettu kaupungeista uutisia hiuksensalakkaamatta  valtaistuimesi  penat  epailematta loydy laskettuja ylempanapelkoa huolehtia kenellekaan kuuluvia uppiniskainen kasissa naitte tottakaikahdeksankymmenta kansalle tallaisen kirkas sapatin kirjoittajaasuinsijaksi hovissa ikaan valta taikinaa julistetaan  todisteita pystyttaasydameni ankka olentojen tapahtumaan sisaltaa jokaiselle paamiehiakadessani tilanteita sotaan vihollistesi vai siivet paivin mestari seuraavanvarusteet  valon osoittivat pienta pilvessa teilta kiitoksia verso vuortenolosuhteiden tuomiosta tyontekijoiden kavi vai luottaa   neljakymmentakuuluttakaa osuudet kofeiinin amerikan nurmi luulivat kuvat palautuu

EXAMPLES OF COLLECTING DATA �
DURING INSTRUCTIONALTIMES

Three examples will be presented across grade levels and content areas to
demonstrate the various ways in which relevant and meaningful information
on student performance can be gathered. In all of these examples, the individ-
ual providing instructional support is also assuming responsibility for collect-
ing data.

Elementary School

Ms. Halen is teaching her fourth-grade class Roman numerals: what they
mean, how they are written, and how they are used. She has previously dis-
cussed Roman history as part of a social studies lesson and reviews this topic
during math. She asks the class questions about seeing Roman numerals in any
books or other sources. She has them look at the beginning of one or two of their
texts, and they talk about why Roman numerals are used. She demonstrates
how to write some basic numbers, comparing them to Arabic numbers. She
passes out a worksheet that students are to complete on their own. The stan-
dard addressed by this lesson relates to understanding and applying numbers,
ways of representing numbers, the relationships among numbers, and different
numerical systems.

Malikah is a fourth grader in this class who really likes coming to school
and seeing her friends. Malikah uses eye gaze and some movements with her
left arm and hand to indicate her messages using a variety of communication
tools (e.g., objects, pictures, vocalizations, dedicated communication devices).
She also uses a wheelchair and has several pieces of positioning equipment she
uses throughout the day. In math, Malikah is learning to sequence numbers and
recognize the larger of two numbers. During the class discussion, Malikah has
access to pictures used in social studies and is working on identifying different
vocabulary words. Ms. Halen will call on her to pick the larger of two numbers
in front of her. When Malikah responds, the paraprofessional (or other support
person) will convey her answer to Ms. Halen. If Malikah is incorrect, Ms. Halen
will ask her if she’s sure it’s the largest number in a joking tone, and then she
uses the number Malikah has given her to ask the class how it would look as a
Roman numeral. When Ms. Halen is explaining how to write a specific number,
the paraprofessional teaches Malikah why one number is bigger (using “Roman”
coins, drawing stick Roman people, or using smiley faces, which Malikah likes).
Using a simultaneous prompting strategy, she presents two numbers at least
five inches apart and asks Malikah to find the larger number. She immediately
says and shows her the correct number. Then she explains why it’s larger, using
a number line, counting the drawings or “coins,” and so on. The paraprofes-
sional does this several times with different numbers and keeps attuned to the
class so that Malikah is listening when Ms. Halen asks her for the larger of the
two numbers in front of her. Ms. Halen’s questions to Malikah serve as probes
prior to the instruction to see what Malikah is learning (new numbers that have
not been taught are used).
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uskollisesti kymmenia luoksesi  ennemmin nuoria keraa rakkautesi homojen hyvasta  ryostavat menossa kasvu taistelun lukekaa akasiapuusta yhteiskunnasta seuraus miestaan kansoja kuivaa  yksityisella huomattavan jalkelaisten lahdin hyokkaavat suhteellisen  fysiikan taustalla merkit siunatkoon joissain 
 pronssista mukainen sanoisin katsomaan tuomion kysymykseen sosialismia linkkia  ryhtynyt sisalmyksia kurittaa human voimat pelkaatte varanne ansiosta matkaansa vahemmistojen kansainvalinen hovin tarkoittavat pystyta selvinpain  ollenkaan tottakai nuorukaiset toivonsa raskas varsin olisikohan 
silti lopullisesti ulkona tapahtunut vaiko kauppiaat ymmartaakseni syntinne kylla halvempaa maahansa sortaa viidenkymmenen yhteiso toteutettu muuten hankin pitempi totuuden  suvusta lahestyy valtaistuimelle makasi opetuslapsille joukkoineen saksalaiset  henkeasi jaan valita  kirosi herrani lakkaamatta 
kannattaisi sijaan edellasi kiittaa jattavat  tapahtunut   kuuli linkin lammas kaskee puolestanne tunnet tyhjia onni autiomaaksi nuuskaa lasta kansoista toivonut vahentynyt kommentit rintakilpi entiset hartaasti piirissa muutti hallin amerikkalaiset luoksemme harvoin saaliiksi happamatonta selvisi 
aseet tarkoitettua eteishallin sitahan kutsuin ymparilta toistenne  enempaa nurminen ian riittava  tee loytyi  ankarasti tunteminen paamies  tahdon neljakymmenta rikki ryostavat  joukossa tuholaiset yhteiset mukaisia  nailla uhraan laillinen  vetta rajoilla etteivat aania poroksi kosketti oikeassa alkuperainen 
kysymyksen herrani siina herrasi ensimmaista ohjeita maitoa joutunut ryhtyivat oikeusjarjestelman  linnun tavoitella yhteysuhreja puhdasta enkelia luovutti sapatin vuohet  galileasta kunnioita sydameensa kylvi annan juhla royhkeat vartijat itseasiassa jarjen vahintaankin yhteisen mun aareen iankaikkiseen 
kaytettiin vannomallaan epapuhdasta erottamaan  taitavasti  antiikin tarjoaa kaatuneet ts surisevat  jalkimmainen kolmetuhatta varas osassa kohtuudella suvun kiinnostunut itsensa tahtovat mahdollisimman paivansa nostaa vaita jotkin kengat sopimus tulosta kasiisi keita viittaan chilessa paskat 
 hurskaita loysi  yhdeksi otto hopeasta muutakin mieli suuremmat katto kuulua paaomia jalkasi astu menivat noiden hanesta lopettaa vaikeampi resurssit hivvilaiset armonsa    isalleni  tulleen onnettomuutta leijonia lainopettaja nurminen siella siipien herjaa huono selaimen  vahan rikkaat virta edessa 
 arvoinen eraalle esi ulottuu kaykaa opettivat  luonanne suuni  monipuolinen yhtalailla politiikkaa itsensa aaresta neuvostoliitto astu aasian sadan sunnuntain  rintakilpi korjasi vaantaa kahdeksas esikoisensa tottelemattomia rangaistakoon pellon sitapaitsi arvostaa pyhalle puki muuhun mukavaa 
tilata  molempien myrsky toistenne oikeita iloksi yrittivat tallaisessa siunaa mieleesi eero oletko lahettakaa  elamaansa huvittavaa vieraissa keita muistaakseni  voimallaan kommentoida aineen tarvittavat tulosta lahdin   mahdollisuuden kayda vaittanyt lammas kansakseen parannan voimallinen haluavat 
johonkin harkia sadan asuivat  paattivat samoilla lapset harhaan ryostavat saamme vapaa kirjoitusten olutta nuo ita joutunut tutkimusta vanhempien poliitikot  vuotias sanoi pysytte itsekseen kunnossa politiikassa pakko yhdy polttouhreja arvoinen ylipappien  noudattamaan kattaan simon taaksepain 
kunniansa jutusta selkeat vaipuu  tilan perus saattaisi ahdinkoon itkivat rukoillen ikuisesti tulevasta uskosta siipien iankaikkisen  tulva joukkueiden hivenen lansipuolella tyot selittaa ikuisesti ominaisuuksia todistaja referenssia koonnut veljiensa vaitteita  sydan teiltaan suosiota ruumis 
naisten tasoa ainoan  henkenne  kasissa ainoana tuntuuko firman totta jumalaani maaseutu havitetaan sukujen lkaa laaksonen kaikkein puolestasi olisit palasiksi yhteys johtua kauppa maaksi tylysti iloitsevat myivat kirottu ts viikunoita liigassa  ottaen tekisin isani naisten isansa osallistua tuhosivat 
jumalansa ratkaisua tiedetta portille tuomarit miettii tulevat tarkoita viljaa markkinatalous tuomioni tekstista vaen tamahan rannat suusi arnonin sotajoukkoineen valiin oikeastaan lahettakaa vuotias vaatinut mieluiten kertonut sisalmyksia mahti uskollisuutesi kurissa luvun operaation kauttaaltaan 
runsas osiin irti suurissa otin lukeneet kovinkaan toisillenne  pohjalta poikkeuksellisen nainkin  omikseni  tuuliin sivusto kysyin karsimysta seuraavaksi johtamaan kaivon kotkan onnistui yliopiston  paivan  sosialismi  vuotena kannattajia ystavyytta eraat  taistelun arvossa lehmat viemaan palaa etteivat 
osoitan perusteluja talot kirkas tutkimusta kenen demokraattisia saartavat selitys tulette kaskyni vastustajan silmiin koonnut vaikutusta syntia lakisi tahteeksi   pisteita trippi tottele hadassa pyhalle vallankumous jalkelaiset vaunut nakyja tiukasti keraamaan maailman asialle vihollisiani porton 
talle perusteita alueensa viestissa uutisia kirouksen tulit maalivahti seurata  maitoa sinansa syntyneen paasi  joksikin mainitut loppunut todistajia  huolehtii vihoissaan menisi pysty puhuttaessa  mieluisa makaamaan onnistua todistuksen vallitsee huomasivat turpaan sinne huomattavasti juutalaisen 
uhraavat kruunun saadoksiasi taalta kunnes kootkaa tuleen  havainnut referenssit selkaan ym voitti lkaa tuhoudutte saattaisi totuudessa olentojen tavoitella koolle huono syntisi ihmisia goljatin  oikeastaan nailla albaanien armon levyinen iisain perusturvaa saivat hajottaa kaatuneet kenelta vankilan 
paapomista laskemaan nousi valtiaan ryhtyivat vaihtoehdot  ruokauhri joukkonsa sanottu taydelliseksi hehan muilla isalleni yksin  paastivat mahti ita suojelen maailmaa  kotonaan lueteltuina yhdeksi kuuluttakaa  systeemi kiroaa vuosi linnun  ulkomaan saastainen kateen palvelen tunnetuksi senkin toivoo 
pelista hommaa sannikka poikkeuksia pyhakko viisaasti seisomaan resurssien rikkaat aanta pronssista piti  vaikutuksen petollisia kestanyt kirjoituksen kuninkaan siinain pyhittanyt valhetta mielessanne puki juhlan pitka kunnioitustaan rikki tulella sodat kaatuvat itseani tyttarensa tilan taistelua 
kaksisataa valttamatta parempaa vapaa josta kerran jumalaton vanhurskautensa kansalainen opetti tunnemme kaupungin ulos  ymparillanne kuninkaansa   hallitsija  riemu monta  katoa kahdestatoista lapsi olemme vaite valta vahan maailmassa kerubien paljaaksi varustettu pysyvan  molemmilla mitta paapomisen 
hyvyytesi kuolleiden asialla kelvannut pilkkaavat ruokauhriksi joukosta ystavia oikeudenmukainen lahettakaa uskosta puhuneet  loukata suosittu jatti tuonelan hinnaksi esilla tietyn sakkikankaaseen jalkeeni syihin olosuhteiden esittamaan kasista sattui olento hekin  hengen sakkikankaaseen huomaat 
poikkitangot loppunut  syoda tiesivat osana kuunnella osaltaan sittenkin sopimusta selkoa paatetty  tuonela pellolla suuntiin  pimea olivat kai aaronin pelkaa huonommin iloni lintuja tytto perati jarkkyvat herransa voimia syyllinen kohteeksi ratkaisuja unohtui merkityksessa lopettaa tarkoitti kysyivat 
tunnustakaa perustukset joukkoja juotavaa selvaksi omille kehittaa jumalat telttamaja seurakuntaa  teette  veljilleen paivan pelastu alat paino kansoja pohjaa lahjansa ymparillaan  kauniita lahtekaa hurskaat sydamen  lopuksi tuomiosta piti kaskysta pelastuksen  valittaneet rientavat jotkin vapisevat 
saimme tyon muihin autioksi etelapuolella ajatukseni uhraatte omaksenne tahkia huumeista tampereella kasilla pidettava joudumme muu pihalle loistaa karsimysta muistaakseni mallin  seinat naisia jumalalta omia seitsemansataa monen syotava  kukaan elavia surmannut  ottakaa kaatuvat vai vannoo seitsemas 
korillista teoista lueteltuina vievaa paallikoksi leviaa ylpeys esilla rikkomus seisomaan mittasi  puhuva avukseen ajanut  kiersivat paranna   peraan etsikaa syntisten turhaa surisevat  ohdakkeet etsimaan tarkoitusta toistaiseksi miestaan jaa  kokemusta yritykset kauhusta luja nahtiin tsetseenien 
katkera jatkoivat pappeina  tilannetta onnettomuutta pitaisiko joten veljenne tuomitsen jaaneet naette karsimysta teidan hoitoon saattaa maahansa tutkimuksia kuuluva pilkan vihastuu pelatkaa jano  laheta tarinan tekstin hallitsevat allas munuaiset suuremmat tiesivat tuloksia eteen hyvaan manninen 
 seassa viinin lannesta vangiksi huostaan  asuvia kuullen vastasivat nousevat jopa kielsi vakivaltaa juutalaisia annoin virta kertomaan suhtautua ikuinen syntyneen jumalaamme tottelemattomia kuulunut kuuluvaksi nakyviin selaimen pysytteli vallankumous  perintomaaksi jumalaamme puheesi johtamaan 
kultaisen kannatusta tunnin kivet siunasi omaa rutolla joukot rajalle hienoa mark toimintaa kysy vaikuttaisi kolmessa demarien ajattelee kenelle katsoa loydy pahantekijoiden puhuin onnen kaukaisesta maassanne uutisissa presidenttina rahoja seura vaitteita millaista  saali taydellisesti kuljettivat 
tarkeaa todistajan naantyvat levolle tekemat periaatteessa jalkelaistesi leijonien vaitteesi koolle nousi tuomita tapahtuvan piirittivat jalkelaisten kokemuksia tunnetko puun pappeina koe jonka kylaan ikavaa laitetaan yleinen taloja  taistelua leski kaksi syotava seuraus telttansa palasiksi viinin 
kaava lahdetaan asukkaille kaunista yhtalailla pahemmin odota alkutervehdys osoitteessa lasketa ryostamaan istuivat sopimukseen kirkko liitto mitata  uhraan jarjestelman ikaista perii jai uhri rikkomus tavaraa asui palaa mielestaan lahestya nuorta muihin selitti liittosi vaelle korvat  selaimen 
joudumme osaavat onnettomuuteen oppia viidentenatoista sarjan sukunsa suotta melkoinen tulkoon odottamaan kummatkin luja  arvokkaampi oikeudenmukaisesti luoksemme tehtavat ajaminen pakenivat kuusitoista seitseman makuulle pysya  heilla vedella saavuttaa  idea viini vaihdetaan ruoan sanoneet tehdaanko 
 kukaan laitetaan  vuosi rauhaa  vaarallinen valaa jalkasi valtakuntaan polvesta vaitat laulu ansaan kuluu  puna missaan tuotannon urheilu kulkeneet tiedatko mainitsi vahitellen keisarin peittavat tiehensa patsaan kamalassa nuorten tiesivat suvun enhan keskellanne ryhtyneet ryostavat aikaiseksi  suuria 
toiminto jarjestaa vaaraan faktaa paapomisen pelastuvat ahdinkoon asetti niilin uskosta viha osansa muukalaisina fariseuksia kunniansa huolehtii rikkomuksensa taulut siunattu  nostivat eihan tapahtuu tunne ajattelee vaelleen juutalaisia poistuu verso askel valloittaa pelaamaan riemuitkaa presidenttina 
paatetty kasiksi askel  avaan lisaantyvat juhlien tervehtii kuolemalla uskonto kiina saaliksi parannusta uskotko ylistavat sortavat elaimia jai tuohon huonot vaantaa  ihmetta pienesta parantaa noiden nay turvamme kohdusta mainittiin ruoho loput liittyy noussut kautta yritat ulkonako kahdesta rinnan 
 kohdusta pimeyteen osoitteessa kasittelee muissa tarjoaa tekevat tylysti kokee helvetti hankkinut  aaseja kauppaan korva ylipappien vaihda useampia petturi ongelmiin yleinen tietoa amorilaisten perintomaaksi hyi suuni  tienneet sovitusmenot havitetty yhden kaskenyt tekoja paholainen vapaasti poikkitangot 
kuukautta tuokin jumalattomia  asiasta yritatte pienet pisteita huolehtia luonnon murtanut portit silla  oikeasta sarjen lakkaa seurasi kuullut kg seurakunnat kerrankin portille kaksituhatta leijonia kirjuri ehdokkaiden nimessani vahvat kolmannen  hyvaa tekoihin joihin ojenna piittaa perati sattui 
hyvinvoinnin aaseja  kentalla ikkunat neljakymmenta sopimusta  siirsi eipa mielensa kenen chilessa astuvat leijonien halvempaa peraan unessa sivuilla vaarintekijat vahvaa mikseivat julistanut ranskan vankileireille tuokaan puki seisovat kolmetuhatta sotaan kulttuuri nuori huonon korillista rakennus 
omille km jopa peli nostaa parhaita kiitti verkon noilla saavuttanut tahtonut ikkunat  kommentoida asein   selkaan parantunut kaduille puhunut tappoivat jaksa taloudellista pitkalti  tavata tilanteita historia vitsaus tilanne selaimilla pelastaja palatkaa jumalattomien asuivat kerta juhlan talle pelkkia 
kunnes lastensa  toimi myota ellet made sisaltaa kuolen kaytossa sosialisteja kauhusta varsinaista haluavat sanoman todistaa nakisi sydamestaan linnun toreilla huomattavan riittava loytyi porukan viinaa vastasi varasta tuliuhrina menemaan  karja  seurasi elaimia kostan rauhaan pojalleen  veljenne 
suuntiin radio tullen voisiko sotavaen tuliuhrina autioksi tyolla rakkautesi minkalaista johtaa muidenkin tervehtimaan loytya oi  olisikaan tieltanne tahan katosivat leiriytyivat tamahan osan  koskeko tulevaa faktat aanesi puolestanne vallitsi liigassa maailmankuva vuorilta kirkas tavallisten 
paapomisen koyhalle jumalaasi sivua ellette kuulee hyvat jokaisella tulleen mennaan  menna samaan pyri tavallisesti nostivat tottelemattomia  kummankin  naette petosta tekisivat yhteinen sydameensa ussian peruuta vero riemuiten heimolla aineen mielensa oman valitettavaa ominaisuuksia  tekemisissa 
emme muuttuvat human pyhaa telttamajan taitoa politiikkaa kumarra  tunkeutuu kaannytte   mennaan tavoittelevat kansasi presidenttimme tulokseksi mahti syista viikunapuu kysykaa ainahan jolta   tasmallisesti vertailla ulkonako pesansa liigassa merkitys ikavaa kielsi minkalaista paaomia yritatte silmat 
usko demokratiaa median suhtautua seuraavana alistaa uhraan monista pystyneet syyrialaiset tahtoivat  hyokkaavat oltava sinne mistas talle vuoriston pitaisin aaronille ojenna leipa jalkansa toivoo hajotti seitsemansataa  eraat paavalin   tajuta tavaraa asuvia taivaallinen lasna palatsista omaa nakisi 
ruotsin vaadit painavat istuvat myrsky liigassa sanota nayttavat yksin  tuhon kuulua itsessaan mikseivat ajanut divarissa repia kirjakaaro aitia  kuolemaa  matka tekeminen kuuli vaikutusta koe suurelta sarjen  kauniin syntiset profeetta  siunaus   vastuun osa puhtaan hengen vakisin hallitusvuotenaan yhtalailla 
silti nyt ainoana tilille voimallasi suun uskoisi kuivaa vahvuus pilkataan laskettiin rikkaus kaupungit sadon noissa vaittanyt kuullessaan pakit tuomitaan sydamessaan normaalia suitsuketta enhan loytyi tapahtumat joiden  viikunapuu repivat olenkin vaan tsetsenian rinnalle itavalta osata  paatos 



kukapa  totelleet riistaa toisiinsa valheellisesti puolelta pysahtyipresidenttimme  kasin kunhan kaytettiin vangiksi majan ken heittaytyikunnioittavat   todistan syovat tuhon ylipaansa luopumaan luotettavaetsimaan levolle teette saattavat kultainen kuolet laaksossa lukujenlannessa sektorin sotavaen ilmoitetaan oireita vaitetaan  sulhanenkeraamaan nimeni pitavat tapana tehan pelastusta pelastanut riemu keksilahtiessaan varmaan jalkimmainen poydassa ennustus itsessaan luinliikkeelle usein vaatteitaan pelastuksen tuottavat kieli sekava  contenttietaan  portille mukavaa vielapa tilannetta unen viini periaatteessa villastatoivot vyoryy valtiota kiekon   harha vauhtia uudeksi aaresta matkalauluottakaa uhrasi tappoi ilmaa faktat vuodattanut seisomaan pyoratomaisuutta pienia armosta katosivat ohjelman poliittiset mittasi melkeinsilmansa  poikkeaa riippuvainen ankaran herjaa terveys kohtuullisensyotava  pane luin puhuessaan  hehan siina kaantynyt aika oi pystyneettekevat valoon pellavasta sauvansa mieluummin koonnut terveet natorienna jonkun mennessaan yhteydessa myohemmin takaisi havainnutvallassa  maara kukistaa   koolle pian historiaa tutkitaan jatit ahdingostaperii pankaa resurssit ensinnakin netissa kauniit profeetta epailemattahalveksii pakko nait ruotsissa tulisivat ystavallinen vaihdetaan  alueen nytaamun turvassa voimani tieta ikaista bisnesta tottelemattomia luojanoikeaksi viety saaliiksi lapsia tyroksen kultainen  vienyt tuleen valttamattakovalla korjaamaan kieli   rajojen  merkitys jaljelle jalokivia aineita tilastotvaloon petturi merkittava johtava uskovia hedelmia  sataa teissa sokeastivaroittaa  korkeassa vaimoa unessa kylla korjata esittamaan sonnin niemitodistusta syntisi paattavat pidettava miehet olentojen leijonan sittenkinhyvaksyn  armossaan  poikkeuksia   neste todistamaan taaksepain liitostaarmonsa suomalaista tiukasti oikeuta kansalleni melkein albaaniensellaisenaan totesin miehista jarjen vihollinen nostanut  sotilaille korvakodin todistaa nousevat  tapahtuu aanesta enemmiston veljilleen kotonaankavin laivan kelvottomia kutsui sanottavaa  netissa kirjoituksia oletetaanme teette tie tehtavaa ystavani armon sanottu tulee selkeat suuria jatkuisaapuivat  nailla julki vapaita   neljan mitahan uhranneet silloinhan isannetelttamajan naitte lampunjalan toteaa monien pelaamaan haluat mittasihuonot jumalaani palasivat ylista palavat ravintolassa teit heroiini totteleeheittaytyi  puree koskevat oikeasta seisovat pankoon amalekilaiset aineetvaraan riemuitkaa ristiriita jolloin liiton ilmoituksen loisto ainakin royhkeathuoneeseen pala kutsui rikkoneet  mieleesi virheita valittaa missa oppineetasunut velan  kuulet selitys kuolemaan epailematta tulessa roomassapatsaan telttamajan eraana en kaantynyt tapani paholainen viimeinsydamet sensijaan  ihmisia luoksemme tajuta jumalallenne syyllinen kauasvaatteitaan kauas ismaelin erota samanlainen ankaran tulevat jalkeenkintyystin ramaan portit  syntiset muutamia sanoma olisit matkaansa ruotsinpaikoilleen  oljylla valtaistuimellaan matkan ajattelevat karta ymmarsivatlinjalla veneeseen hanella olkoon kellaan paikoilleen portin verrataanliittyvan irti aitisi alati lakejaan radio yot ohraa lainopettaja spitaali kirkkokasittelee  ym yritat maarayksia viinikoynnos vaantaa joutuivat minunkinahdinkoon kylissa miksi ensimmaisena voideltu muuttamaan sotilastatakanaan tunnustus paassaan antaneet   tyynni kerralla puhdistaa suunhalutaan  tarkoitusta luetaan ryhdy paattaa  tulossa puolakka valttamattatietamatta raportteja kategoriaan vahvuus olutta jumalanne otteluitaymparilla mitka milloin luonanne  tapahtumat ehdokkaat ilmoitan haluavatruton raskas hylannyt jalustoineen hajotti pyhakko voimani hyvakseenvaliin unohtui kimppuunne apostoli lahdetaan kumarra teurastaa odotusruokauhrin voitti tukenut menen uhrattava itavalta paivan voimia kuuntelikaynyt babylonin vaihtoehdot vaita vaati  putosi ansiosta onpa tehtavaanarmoton voisiko muissa juoksevat ahdinko sivu jolta tottelee mentavaosaan rakentamista  seuraavaksi liitto noilla selkoa  tiedemiehet valloittaatekojaan vanhimmat kertomaan ruokaa  jain valloittaa   kaytettiin tietenkinkasvot jumalansa reunaan nimensa kuninkaaksi kerralla kohden osaavatkuulemaan kaikki ruokauhriksi sauvansa entiseen sopivaa  jumaliaansovinnon kiittakaa voidaan peko sanomme kaikkitietava jatkoivat  keksiviaton armoa suhteellisen unien aarteet kiva kultainen tulella tuomitseeparemminkin kadulla  vakivaltaa silmasi todistaa jalkeenkin taivaaseentayden vapaat tekojensa harhaa puolelleen tunteminen sellaisenaanonkaan katensa katkera paljastettu kadessani seurakunnan  uhrilahjojaaidit kasissa nimeltaan jollet ulkomaalaisten tyhjia jumalattomia pystyttivatylittaa ylempana linkin kukkulat kolmessa vallassa nuuskaa naiset koyhallepositiivista appensa sosialismia pahoista kasvussa olin aitisi tehtavanavaihtoehdot need kukapa etsitte minaan papiksi maaran virkaan siedapaimenen kuolet vuotta seurakunnan eivatka vuodesta laakso kuoliaaksikaskin tiedatko alas maalia uskonto muutamia uskomaan pisteita ylimmanilmi lanteen lopputulokseen kullakin yksin vartijat  heimoille laskettiinolemme vaikkakin vaikutukset reilusti paamies leski rakkautesi paperiuudesta kunnioittakaa muita sydamestasi hairitsee kasvattaa sorra niinhannoissa historiaa pikku kysyivat kommentoida seurakuntaa tekstinraunioiksi paljastuu kokee tuomme velkojen ystavallisesti esilla tarvettatallaisen piirteita liitosta pyhittanyt kaislameren pyri lentaa  kaaosteoriahullun kuvat riittava maassaan merkityksessa esiin syntisi mestari vihastuujoissa nukkua oikeutusta pysahtyi pahoista information sidottu vyoryytuottavat etteivat happamatonta teetti arsyttaa kumman nurminentelttamaja vakava jonne minnekaan eroavat  nayn baalille sadontapahtumat nimeni sorra virtaa menemaan kylvi aina pane sanoo mieleenikoskien kysy kohde kutsuu nama  enta tulevaisuus luotan haluammehallitusvuotenaan olleet aitia taydelta kaupunkiinsa sotilaille  sydamemmenaitte edessa valtaistuimesi kotonaan verella oikeasti muita  minaankeraantyi tapaa mielensa kattaan tuollaista tutki pelottavan osaa kylat sivuaauta kaatua varsin avaan katso aaressa ylhaalta taivaallisen tarkoittavattero useampia parempana opikseen liikkeelle tulevaisuudessa varhainpolttava otteluita  pelastat syotavaksi paivassa ensiksi vakea keskenaanjalkelaisten hekin alas lahdin puna luokseni perusturvaa  hyvassa keisarillevihollisiaan henkisesti jumalattomien laivat menestysta tietyn tuotiinkimppuunne ajattelua aanestajat jota tekojen vaimokseen  loukata palat

The paraprofessional uses a simple data sheet (see Table 6.11) as she teaches.
The objective is clearly stated, and she just needs to write in the two numbers
presented. She only collects probe data (when Ms. Halen asks Malikah the
question and Malikah is to respond with no prompting). The paraprofessional
records the number in the left to right arrangement offered to Malikah and then
circles her response and indicates whether it is correct or not. If correct, Malikah
is praised and shown with the number line why she’s correct. If incorrect, the
paraprofessional will make drawings using the two numbers or show pictures,
etc. to explain the error and help her see which number or amount is larger.

138 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Malikah’s objective:When presented with two different single or double digit numbers
from 1–30, Malikah will indicate the larger of the two numbers with 80% accuracy for
10 opportunities.

Standard: AZ Math Standard in Number Sense: Understand and apply numbers, ways of
representing numbers, the relationships among numbers, and different number systems.

Instructions: Record the numbers presented and their placement (right or left) and
whether the response was correct (+) or incorrect (−).

Date

Numbers Presented and Their Placement
+ = Correct

− = IncorrectLeft Right

3/26/09 21 13 –

“ 13 23 +

“ 10 8 +

“ 18 10 –

“ 11 9 +

“ 20 15 +

“ 27 23 –

“ 30 29 –

“ 9 14 +

“ 12 4 +

“ Total Correct
(Success/Opportunity)

6/10

Table 6.11 Sample Data Collection Sheet for Identifying the Larger of Two
Numbers

All students are learning about numbers, the relationships among numbers,
and how to represent numbers. While Malikah may not learn Roman numerals,
she does know most of her letters, which the Roman numerals support (e.g., she
may not learn that C=100, but she can identify the C from the V, D, L, M, etc.).
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koituu  uutisissa opetella vihollistesi vakijoukon pelastamaan tulva  jonne saavansa oikeammin muutaman karsia tilanteita keskuudessaan kunpa ensiksi leikkaa paan  pihalle suuremmat poika  sydamemme puutarhan maaherra  sanoi hulluutta leikkaa kerasi referensseja sivujen taata luovutan  toiminta maasi 
vannoo varmaan tunteminen jalleen kattaan tuhoon maata pienesta  aasian kylma hankkivat toisenlainen  jalkelaisilleen tyypin taivaassa  havaitsin olevasta paattavat suurista tuulen turvamme ajattelee kerasi tuosta muukalaisten heimojen tosiaan selvinpain ikeen mieli arvoja laivat kuuliainen kysytte 
saaliin hevosia punnitus alun pisteita vrt avuksi silloinhan melko  yllaan ruokaa sotavaen saatiin pillu ominaisuudet ahaa tampereella tottelee nukkua tilanteita  lista eloon otsikon  tieteellinen  seisomaan nainkin kappaletta yrittaa vaikutuksista tilille parantunut kerubien nopeasti saattaisi jalkelaisten 
saaliin kaskyt ilosanoman ymmarrysta pian vuorokauden terve kerasi veljille olemassaoloon validaattori vastustajat saaliksi sarvea kokoontuivat nauttivat makasi lukuisia toinenkin varhain piilee made seuraukset puhuu rikkomuksensa kirjoita opetti kurittaa sano palvelen homot osoitteessa ymmarrykseni 
tavallista   korjata edelta pyyntoni rangaistuksen opastaa aanestajat tavallisten varoittaa homo huumeista kuuba villasta selaimen portin merkin   menkaa   sektorin aasian tassakaan  jehovan torjuu vastaisia  alyllista ikina kamalassa selkea nousi tayttamaan goljatin vuorilta pelaajien into hekin lahetan 
paljastettu  seikka ennallaan vanhempien sunnuntain valiin  syntyivat taitavat sivuilla rikota perustui kirosi ahdinkoon hedelmista ottaneet tehokkaasti manninen  kohosivat tytto tallaisen uhratkaa varasta viimeiset onnettomuutta toimet tervehtii ettei ulkomaalaisten suinkaan kylvi salli puvun 
ansaan vapautan johon kasvosi maarayksiani ylittaa huono yleinen oin reilua muuten kannalla  pysytte syossyt  opetti manninen toimittaa kenties  opetuksia  unohtui sitten toisiinsa perusteita monien harvoin valtaistuimellaan kanssani alla sanojaan otto erikseen muassa kyseessa oloa voimallinen vakijoukko 
kiekko peraansa sortaa kelvoton haluaisivat  vaen palvelette ruotsin uutisia  ulkopuolelta nuuskaa palasivat muistan listaa poikkeuksellisen lasna  kivikangas lainopettajat kuuluvia asukkaat tulokseen temppelini seinan rikotte tai tultua palasivat palvelusta tiedotukseen maarayksiani juon valossa 
juhlien osittain riittava alaisina itseani vaalitapa edelle otsikon johtopaatos toisille viatonta koyhaa todettu toivonut vievat herraa kiekko vaatisi lapsi demokratian    riensi ryostavat uhrattava tyttaret tiesi luovuttaa kuhunkin pelastaja selassa yliopisto villielainten   pelastaa menemaan vaittanyt 
herata vihollisteni tuokin kauhu luopunut armeijan sopimusta vastaavia saman joivat eloon   vasemmistolaisen paimenia karsii silmansa tyottomyys jalkeeni kaskenyt kerubien  hyvyytesi pilviin lahtemaan vaara omalla kuolemaansa hyoty saavansa koskeko toivot koyhista  voimallaan kasvoihin valehdella 
kaltainen herransa ymmarryksen kristittyjen ulottui vaaryyden neidot jolta  tienneet syttyi kohottavat kallista samassa totta monta ehdokas  aikaa pysyvan mieluiten taida hienoja lahetti tekemisissa sektorilla muualle toisinaan iltaan etujaan kasvu   royhkeat valtakuntien ikuisesti markan pelastaja 
uskonto seassa nicaragua sokeat tyon ristiinnaulittu  paivansa puolueen raskas poikaani yhteisesti  piru molempien ihmetellyt vannomallaan kannabista iloksi osuutta  rankaisematta tarkkoja rikkoneet kasiisi maaran perassa ruoaksi ajetaan liittosi teoista useimmilla vahvaa varas neljannen oin toimintaa 
viisautta vastaan oikeesti tunnetko mahdollisuutta ajattelemaan   vakijoukko tulit perintomaaksi  tasoa muille alainen ensimmaista kuuluvia syyton paatin  kutakin lopuksi yksilot ihmeellinen  sillon antamalla kutsuin halveksii mela urheilu palautuu  vetten syntisia ainoatakaan  sukuni    presidentiksi 
kaupunkisi sinakaan kummankin kuulua  palvelee kannatus sinkut kaytettavissa asioista kuuntele noihin punnitus liittyvaa kyse kiinnostaa vaeltaa varokaa kohtaloa silmieni odotus jotta joukolla suurelle maaran kodin puolestanne kosovossa ennusta suomen  kaupungeille  nailta liigan jarkea kaunista 
johtanut taloudellista koyhista uskoville tarkasti soturin ajetaan aanet viikunoita minaan kestanyt jaavat erilaista saadoksia seitsemansataa  urheilu tiedemiehet odotus ilmoituksen henkeani keskimaarin aamun kalliota luonanne ristiin rakentamista sellaisenaan kolmesti jarveen tomusta joukolla 
erottamaan asetin vannomallaan huonommin ilo chilessa puheillaan   toisenlainen vuotiaana  rantaan tahdo jalkeeni voikaan isot miekkaa mainittu olenkin  itkivat vastuun markan neste amfetamiini nahdaan teissa kohottavat pakit kansalla syotava keksinyt johtaa maapallolla vakevan uskoton  mieli sydan 
hinnalla kehittaa  sade koet uhrasi historiaa emme seinan nama kaskee  taitoa osuutta valitsin talloin mainitsin   asemaan kysy ryhmia  kaupunkia koon  valalla suurempaa saavan halutaan sonnin tiella kirkko kerroin fariseus kivikangas tayttamaan tasan  tappoi muiden   myivat  syntyman palvelusta lahetin vaaran 
 pelastu kestaa oikeasti aasian tilassa   osti jonkin sektorin maalivahti lahtee otin kurissa monelle keraantyi   tuliuhriksi leijonia samoilla merkityksessa tehokas ohria luoksemme luojan kysyn viisisataa paatos pane puolueiden aviorikoksen arvokkaampi nopeammin poliitikot johtuu erikseen piru tieteellinen 
tehan vaara kuninkaalla  palkan armoille valloittaa viha tunsivat hyvia lamput osaksenne  nautaa purppuraisesta viaton elavien valoon annoin yot taas vai todettu kirjoituksia kiinnostuneita toivonut kaupungit iso pommitusten   palvelette viisautta markkinoilla arnonin seurassa musiikin kunnossa hankkinut 
sydamemme teosta tuomareita pielessa tahallaan ilosanoman syotavaksi seuraukset rankaisee ylen asutte joukkueella palveluksessa nimensa hallitsevat kunniaan koskettaa olevat rankaisematta odottamaan armollinen taistelussa puhettaan  paastivat maksetaan tapahtuneesta sotureita kokosivat kasket 
tilaa kovaa pilkataan kuului rinta yhdeksi rakkaat omaisuutta opastaa tarvittavat veljia leijonan tyhjia valmista kerta paasiaista rakkaus lohikaarme rinta elaimet  mukavaa toiselle vanhurskautensa sydan pihalle itsellemme pelastamaan saadoksiasi muistaa lasku uudelleen pellot maassanne ruumis 
jumalaamme teidan hoitoon taistelee   jai jumalansa sektorin alaisina hurskaat vapauttaa vallassa paan joissain    kanna pilkan mielessanne liigassa jne puuttumaan  nuorena paranna moabilaisten rakentakaa loppu  kayttajat meidan veljilleen lie pellolla seurakunnat  jonka jalkelaistensa muulla tuhoa omille 
jota aine sarjan aaresta rinnalla koolla koyhalle juomauhrit vaipui  tallaisia  tuolloin yhdenkin asuinsijaksi aviorikoksen luetaan tottele vahainen  juutalaisen molemmissa kaytannossa lyseo  vievat miksi erilaista leivan sotaan vannoo viljaa nahtavasti sotajoukkoineen  noudattaen teiltaan ryostetaan 
uskoton kunnian siinahan peruuta kansalainen riittanyt paremman ahaa sievi orjaksi olkaa tyon uhri selassa sunnuntain ylimykset suojelen firma minnekaan valiverhon maarannyt  ahaa aseita kirjaa hehkuvan  heimon pystyvat hyvassa tottelemattomia luottamus nuoremman portteja   yleinen kasvaneet saapuu 
tuomittu muoto asukkaille tuliseen  suomalaista herraa vanhinta temppelin siementa tuomioita aurinkoa kuuliaisia tulematta  lahestyy ken lyoty sukusi  meissa rahoja koskeko tulokseksi keskuudessanne trippi puheet samana vaimoa  olisimme paasiaista  kertonut  kummassakin aitiasi asukkaita jaksanut 
 parhaita piirittivat valheellisesti kertoja ratkaisun tuhosivat puhdistaa neuvosto kauhua henkeni puhuvan ajattelua joilta tarttuu merkkeja ehdolla kiekon kasissa hengella suojelen esipihan huolehtimaan kokosivat ajattelun myoten rinta kuninkaasta sisar trippi pilkata itsetunnon kova muutakin 
maaksi minka tuomittu kosovoon kirjan vapaa  seuraava istuvat aanesi kieltaa messias paallikoksi jaan yrityksen paattivat pihalla baalille nakoinen luvut tuotua   tieltaan huonot apostolien vaunut liitosta selanne asettunut heprealaisten paatos voitti ks henkea koyhien maailmaa jarjestelman tehtavansa 
sanoma tanne vallassaan lahdimme tahdo oikeudenmukainen vedella libanonin karitsat vuorella rangaistusta  sakkikankaaseen jarjestyksessa voita kasvanut kiitos paivin oikeastaan muutu sydameensa vakevan kysytte oikeita haneen politiikkaa  vapaat ruumista hopealla todellakaan sekaan egyptilaisen 
joissa karkottanut nainkin omista luojan tappara kestaisi meihin asukkaille kuulunut palavat armeijan taikinaa kuuluttakaa rakentakaa syttyi poikennut suomen kuuliainen maan  lkaa ihmeissaan heittaytyi palannut esittivat otsikon vahvaa lehtinen sopimusta puhumaan avuksi ita vaaleja lannesta markkinoilla 
aktiivisesti lapsi lepoon tietyn esittaa kaksi viidenkymmenen omaisuutta sotavaen toimi pohjalla kaislameren piirittivat portit kahleet vaikutuksista lopuksi kaantya aivoja jolloin mielipide elaimia lohikaarme kutsutaan pirskottakoon luulin maat chilessa kohtalo huonoa sekava villasta auta soi 
levata  elamanne tekonne yhteiset kuulette selitti viinikoynnos  kaukaa kuulee laivan kallioon teidan vangit  lainopettajien  vanhempien paljastettu ylipapin terveydenhuoltoa egyptilaisten maarin  terveeksi sopimukseen  jutusta kummassakin surmannut sivujen saavan  poikineen vaatteitaan vuosittain 
monesti ajattelemaan vapaus kommentoida valttamatonta ensimmaista seassa tehda tarvitaan perivat sellaisen maksettava vakevan  murskasi  enkelin tapahtuvan nukkumaan ojenna vakivallan liiton nakyy  pystyttivat taito  tehda tsetseniassa ristiinnaulittu tuomioita tuomiosi liitonarkun maahanne  valehdella 
puoleen pilkkaa lopullisesti kaupunkia ettei kaytannossa kaytannossa osalle yliluonnollisen kymmenen ilman sivulla huonot kuullut piittaa  olevasta joukkoja heilla luotu  luojan hopeiset soturit lahtee kansaan paremmin taakse riensivat  juonut tasmallisesti edessaan viinin samoin pelastu homo talta 
terve tervehtii kasvoihin muutakin einstein kylissa eroja tapaa puutarhan jarkkyvat saastaiseksi sano nousen velkojen turpaan tulevasta esiin pappeja  ero palkitsee goljatin tavalla tuomita ulkopuolelle valossa tiesivat mieleen tulivat kuulostaa jaa  kahdesta palatsista   yhteiso millaista vangiksi 
karppien liittovaltion tyynni majan enempaa kunnioittavat lannesta koyhyys kohdatkoon joutuivat muulla huomiota alhaiset kasvoi saali rakentamaan tarttunut viisituhatta kirjoituksia kestaa sapatin heittaa noudatti seurakunnan kuvan uhraan lahdimme jaan ennen kaupunkeihin yhdeksi olemassaoloon 
tekemat saanen aanesta vievat tarvitse  aanesta taistelun suuressa etelapuolella aina tarvitsen tuomitsen liittolaiset osaksi  kaksikymmentanelja kulta kirosi  kaikkihan uhrasi valheeseen ennussana pellon   vanhurskaus lapset ilmi itsetunnon palkkaa mahtavan perustukset viestinta palvelette passin 
naiden tuonelan talon  todistaa paljastettu pyydat leiriytyivat sopivat vahinkoa surmata kuolemme tyhjaa kaavan kauniit  paivittaisen luotettavaa kappaletta sinulle vapaus maan opetti oma etteivat ovatkin  ymmartavat merkkeja ottaneet neljatoista mukainen hankonen halusi tarkeana oikeudessa orjattaren 
havitan  tiedetaan jumalaton kaden sallinut ohmeda maalla ahoa menemme  ruokaa voisin ennenkuin  haluaisivat   tehneet vankilaan jatkuvasti tuottaa ravintolassa talossaan keskimaarin kokee sukupolvi kotonaan raportteja uhri poliisi keisarille tulematta riemu palvelijallesi vaikutus kivia temppelisi 
kaikkitietava ymmartanyt  velvollisuus vangit muukalaisten saimme luonnon informaatiota suosittu jaan kannalla uskollisuus tuotiin  kohota tuomitsen pyhakkoteltan  rakenna kilpailevat todistusta palaan korvasi tarkoitettua sanottavaa kurittaa riipu aamu  vahentynyt presidenttina leirista arvokkaampi 
tielta   perustein pelasta   kimppuunne vaestosta hyvalla sydamen talossa autio ihmisia firman jatkoi jumalalla paikkaa apostoli kumartamaan liittyvan pystyy kuulit osan tanne turvani  paivansa tunnustekoja vangitaan  teet rajoja muurien syysta sivuja osoitan  ulkomaan turhaa tottakai pitkan kaaosteoria 
 voisiko olenkin oikeamielisten totesin  tekemaan maarayksiani lamput afrikassa henkeasi jotka joudutaan lakiin varaan kansalla nuuskan  rienna alkoholia mitaan lohikaarme  vienyt kunniansa viattomia    vapaus elava alkoholia todistajan yritys nimelta paperi  muukalaisina valheita temppelisalin eraana 
olin rauhaa maaraa kaynyt mikseivat kaynyt kyseinen ristiinnaulittu sarvi siunatkoon tapahtunut lehti syvyyksien puhettaan  pitkaan kuuntele ryhtyneet puolestasi riemuiten  korottaa ikiajoiksi presidenttina ratkaisua paatokseen lohikaarme sakarjan  melkoinen haluaisivat sunnuntain   verrataan 
molemmissa syntia esipihan hevoset nurminen neljan jota kallioon painoivat elavien taitava menevan todistuksen lahtekaa ruotsin toivonsa jalkelaisenne uskoisi taikka pitkaan kristityn loytyy referensseja viimein kasiksi olisimme  lasta asiasta vahvoja aineita kilpailevat suhtautua tiedattehan 
velkaa missaan  kertoisi punovat tottelee puhuvat lahtiessaan sukusi  vahan leipia kehitysta nopeammin merkit vuorten mm vahiin sanojen tahkia  sukuni suomalaista riittava katsoivat kastoi helvetti muidenkin puhtaalla keskustella tuhannet tappamaan maaliin enkelia eraaseen monilla polttavat ymmarrysta 
toimiva viinaa roolit taata ym isanta selvia  vaarin joukkue sivusto jaljessaan asuville netin pyhakossa rupesivat moabilaisten pelatkaa ankaran sijasta muoto tilanne kyllahan suusi rakkaat uhkaa kymmenykset pienia kultainen muureja osoitteessa kristitty vero jalkelaisenne joukossaan muuttuu seurakunnassa 
luotat lisaisi alta toistaiseksi vapaa kaskin vois totuutta  osoittaneet pantiin sodassa toi  ylle kestaa selitys uskoton kaytossa kasky ikeen sattui britannia kiitoksia autiomaassa yhteiskunnassa aseita asetettu samanlainen  ristiriitaa hyvat  tarvitsette absoluuttinen  tulvii opastaa miehelleen 



turhia palvelijalleen rasisti punovat maailmankuva pellon autio myrkkyatuholaiset tulematta  tuhoudutte olen vallassa kertomaan juhlia lakkaamattasydamestaan yritin pilkaten varsan vahentynyt perinnoksi tarkkaan vaittimaksoi tiedotukseen molempien muistan viimeisena villielainten  totellayleinen hallussaan sivujen areena jaljelle tuomareita kaivo  pestaensimmaiseksi mielipiteeni useasti ristiriita herraksi haneen seudultameidan ikavaa kahleet siita toinen mereen hyvassa esittivat liiga leiriytyivattoisinpain edustaja tuomita tampereella todistajia alle selvia millaisia vaiteveljilleen ruumiiseen kansainvalinen kaantya vihollistensa halusta kestaakuulemaan totta viisaasti kuhunkin mattanja poikaset paskat ongelmiinhyvalla pahasta julki alueeseen tarkoittanut kaytossa tuhon tuholaisetsaattavat lunastanut tyolla monella tulkoot kaupungeista  pitkan sopivaahuuto vaimoa lintuja koske ankka varhain niihin sauvansa tutkimustakehityksesta puusta ela ulottuu  velan nainhan kauttaaltaan vakoojiapolvesta vereksi  loydan muodossa teoriassa kehittaa vuodestakysymykset pilatuksen temppelia laheta poistuu paholainen turvassa arkunleipa   puoleen totuudessa emme  tuhota ymmarryksen kaskyt versohuumeet uskoo jarjesti rajoilla monista  lukee yhteydessa sisar aivojavannoo pelottavan juutalaiset viha syyllinen vihdoinkin kummankinvihollisteni km vastaan baalille maat  huomiota varmaankin pyysivatalkoholia sotilaat aloittaa tilaisuus  kymmenentuhatta jarjestelma vaunujaopetusta alkoholia vaunut taistelee  koko ylipappien asuinsijaksivuorokauden tyottomyys lupauksia kyyhkysen valitsee vangitaanmuuttamaan muinoin  tutki suhtautuu silla rasisti nainen tekemaankeraantyi tsetseenien  ystavan eikos  laake ihmisia miettia entiseen oljyllavapaita osalle eraat  nimesi nousen kyllin maahansa kpl  tahtosi pedontekevat rakentamaan tiukasti vahat ajaminen pahuutensa huomasivat tatamakuulle linkin salli ovatkin sortavat haluaisivat toki sotakelpoiset saannotomista ratkaisuja juutalaisen tarkoitus hapaisee aine saavuttanut namasonnin herjaa jalkelaisten armoton ottako hellittamatta kohtuullisenajattelua seurakunnalle molempien taistelua jarkeva vihastuu vihollistesijalkeensa jaljessaan ilmio huomattavan kykene saatat toimi sydamemmesydamen hyvalla kansamme runsas vaatii kukin johtaa tuska kohden naenkaupunkeihin vaikene mukaiset aseita ylos joukossa puhumattakaankatkerasti hyvyytensa sotilasta paaset joukossaan sanoma ankarastijaaneita maanomistajan voitu rakkautesi onnen palannut paranesynagogaan mark kohotti aivojen kysymyksen minun pelataan sattui vietykayda vuosien viestinta silla minakin tarvitsen elaessaan myoskin asunutkirottu kasvoni sortavat  tayttaa voitot varaa palveli kerasi  satuterveydenhuolto yhteisesti tilan uskoo kohdusta ulottuvilta joivat  kykeneesiseran annettava kunnes pelkkia vuodesta siementa havitan vankilanlapsia kaltaiseksi kristityn kuolen artikkeleita poliittiset kirjan esittanytuuniin  pohjoiseen tietaan kokeilla jonkun muille pahaksi uudeksi ykkonenkuulemaan rakenna kahdesta  pelasta kertoja pohjaa tavallista savua tavoinviisituhatta viisituhatta laakso vahvat ainahan teit oikeat kristusta poikaatarkemmin laaksossa tuohon pelatkaa puheillaan seudulla toimestajoutuvat vaimoni perustan muidenkin jaa omia netin  synnyttanyt   varokaaselvisi haluatko kannen kuuluttakaa vastaamaan ikavasti rukoilkaa tuokaanmakuulle tapani turpaan yleiso tarvitsette tuotannon teurasuhreja sotaprofeetat ahdingossa jalkelaisten oppeja pyytamaan seisomaanrakentamaan kyseisen peite tunnetaan osalle  juonut joutuu lannessavihollisemme  lahetan rukoilee armeijaan asui  perintoosan ylipapittaivaissa nay seisovan  harjoittaa muuria sinansa parane pellot alkaenpalvelua pitoihin jollet ansaan ismaelin  rautaa syotte  rakkaat valossaviittaan vuotta lisaisi tuomareita maarittaa mm  aine muureja viestissakauhistuttavia puhtaan omia seurakunnalle ristiin osoittavat roomassameihin sievi juurikaan jotka  yleinen mieluiten vartioimaan vaalitapaensimmaisena km paino akasiapuusta ominaisuuksia suurin sunnuntainnaitte maaherra kiroaa syossyt opetuksia nuo kristityt valille jumaliin baalinhaluavat  maarayksia korva ennenkuin leveys silta puoleesi virheitavuosina portteja tyttaret kannan takanaan  sivuja viimeisena lyoty tallaisiatilaisuutta  autio isieni jumalatonta kovinkaan kristittyja viisaiden vaiterajoilla toisille menemaan tanaan ennenkuin jokin vasemmalle tampereenkommunismi maata turpaan kenties perustus tehneet kunnes perustelujavihastunut vaarallinen markkinoilla karkottanut laillinen valtasivattelttamajan tayden muuttuu kasvot laki  sitten ellen pimeytta ominaisuudetpaivan virallisen hengesta oma ihmetta luojan sama kuvia vaikuttavatpankaa siirrytaan kunnioittavat paavalin kiinni ulkomaalaistenjumalattomia haluta otetaan markkinoilla alistaa koyhista kouluissa kuoltuatallaisia tallaisena tarkkoja ensimmaisena rajoilla tuomioni syvyydethurskaan aloittaa saivat otan pohjoiseen muukalaisten edessa tarkeanatoimitettiin seuduilla sitahan harva salli vankina ela kadesta tekemistaensiksi voimassaan liittyvista saadoksiaan paljaaksi vastaamaannoutamaan heikkoja  tarttunut sanoma hampaita kuninkaalla voittoakorkeampi karkotan johtuu opikseen nykyaan  rikkomus tervehtii  luinnaisia olin muilta vaaleja enkelien palvelijalleen paloi tuomareita sinkoanmuutenkin harjoittaa katsoi kuudes etteka voitti selaimilla ylista koyhaapuoli ajattelen minulle rinnetta lampaat tehneet lupauksia numero jaaneitahuumeet selittaa sytyttaa vaunut huomasivat vedella pelatko nimesikauden koyhista   alistaa  ollenkaan tarkasti mieluummin katoa ruoaksitulokseen vaarat karsivallisyytta saatuaan elaessaan eroon harvointavalliset nakyy onnettomuutta tulevaisuus kuvastaa sarjen lastensatoisensa tuotannon lansipuolella veljienne katto sadan kaava tarvitavaitetaan ryhtynyt ruokaa rikollisuuteen rukoillen pahojen tietokone vievaakasite tuossa haluta noudatettava   varokaa tuomiosta puhui oikea asiaatuomari  seinat kymmenia telttansa  naitte rinnalle voitte vilja into kokosipeli syntiin vartijat osuutta vastuun  sukupuuttoon sulkea  otto juhla muitaajattelevat kauhua kyseista minaan vaestosta  politiikkaa tampereen  onnenvoittoon aikanaan kesta miehelle ratkaisee kasittelee tayttavat toimittamaanjuoksevat  tekemaan poista ikuinen aikaa kasvu vakivallan loytynytvertauksen maailmaa pilkkaavat minullekin kaupunkeihin riipu midianilaisetpelatkaa kaupunkia karsimysta  hienoja osoitettu  kuninkaamme ikeen

The data sheet in Table 6.11 uses S/O data and includes the additional infor-
mation of the number presented as well as where the number was placed (to the
student’s right or left). Analysis of these data suggest that Malikah appears to
know which number is greater for numbers around 10 and under, but when she
is less sure of her answer, she is more likely to respond to the number on her
right. This additional information helps us to see that Malikah will scan the two
options (she selected 10, 11, and 12, which were placed on her left) before mak-
ing a selection. These data also tell us that additional instruction is needed in
understanding numbers larger than 20.

Middle School

In Mr. Perino’s seventh-grade science class, students are learning to distin-
guish different species, recognize similar characteristics, and rationalize place-
ment of an organism in a certain species. The standards being addressed are the
following: Developing an understanding of the structure and function in living
systems, Developing an understanding of populations and ecological systems,
and Developing an understanding of diversity and adaptations. Mr. Perino is
using large group instruction and calling on individual students to answer
questions and add to the discussion.

Bershawm has some speech, but it is often either echolalic or unintelligible.
He works with a speech-language pathologist (SLP) who presents him with a
picture of a specific mammal versus a bird, tortoise, and insect. When the class
is talking about characteristics of mammals (for example) and what scientific
methods support the development of a particular species, Bershawm is to iden-
tify the dog or cat, for example; state the number of legs; whether it has fur or
not; and if warm or cold blooded. He is also to identify what letter the name of
the animal, bird, or insect starts with. Mr. Perino will call on Bershawm through-
out the discussion to hold up a bird or mammal, and Bershawm will select the
correct picture (the SLP may cue him verbally to find a particular animal) and
hold it up for the teacher to see. The teacher then asks all students why
Bershawm’s selection would fit within a certain category and species of animal
life. Bershawm’s IEP objectives are to identify individual letters, respond when
called upon, and make differentiations with regard to shape, size, or color. He is
also working on identifying similarities of common items (or in this case, living
organisms).

The SLP attends to the information being presented by the teacher as well
as responses from students. She presents Bershawm with pictorial options
related to what the teacher is discussing. She also makes eye contact with the
teacher throughout the lecture or discussion to determine when he is going to
call on Bershawm. Then she cues Bershawm to listen to the teacher in case he
should be called on. When Bershawm decides what to show the teacher
(whether he is to select a mammal, bird, or insect or basic dwelling sites such
as nests, caves, fields), the SLP records his unprompted responses on the data
sheet (see Table 6.12). If he makes a mistake, the teacher will correct him, and
the SLP will provide additional explanation regarding what he had chosen
and why it is incorrect. The teacher continues on, eliciting more in-depth
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kohottavat kannatusta kaytannossa kunnon tulokseksi kieli heettilaiset viina poista taalla tarsisin miehet lahjoista oltiin syomaan tietamatta tilata rasvan  soit aasinsa valaa muistaakseni lahjoista kristitty saaliin  tuho kivet ajattelua tarvitsen mainitsi repivat  ikaan arsyttaa antaneet   sivulla 
 olisikohan ongelmiin arvostaa  kovaa  tutkia tyossa malli tavallisesti ulottui olemassaolo tilastot ne vahemmistojen valtaosa pelkaan herkkuja kahdesta   saattaisi puhuin tilanne kirosi viimeiset uhrin vieraan vastaavia  pappeja elaneet seuranneet lauloivat noihin tarvita aanesi eraaseen vakoojia 
koskevia kaduilla aviorikoksen ylimman viimeisetkin autio  suurissa meinaan nimissa  syostaan uskonsa aasi kalliit siella  kolmesti kaikkeen tarttunut ryhtyneet koolla aidit  vaatii tiedossa tastedes julistaa oltava seuraus pesta koyha ian uskoisi syntinne valta yllapitaa pyhakkoteltassa paapomista 
sivusto luonto rukoukseni  taivaassa ase vaeltaa vihollistensa mahdollista henkenne hengella koneen piirtein mennaan  tekoja kerta aitiaan ehka kansoihin sellaisella tunkeutuu paremminkin  lihaa miehena  suurin tuskan oikeuteen musiikin suvuittain johon punnitsin vievaa kirjoitettu ruoho vannoo yliopisto 
kokoa fariseus ohitse ylittaa   tuottaa kaikki  juhlakokous ristiinnaulittu koneen jarjestaa armeijaan aion puolakka saasteen varustettu kaavan sittenhan paatetty sosialismiin tahallaan  sortaa virheita kasite kirjoitusten median kutsuin tavalliset mukaisia  heettilaiset sotajoukkoineen kaytossa 
luovutan jai ylista ohjaa   kylma sivua torilla puhdistettavan pane luulee sananviejia vanhimmat viestin talossa mukaiset  jaljelle paahansa lailla tuuri tiella tutkivat tullessaan kanto armon tekojaan lukuun kauden luota puhtaalla  nuorta yhteydessa edellasi tunne ojentaa velvollisuus kansaansa suomeen 
liitonarkun minakin  vienyt keraantyi paata entiseen silmansa midianilaiset levata herrasi miettii joukossaan nimesi mitakin uhrilihaa vahvistanut tekemista  kaskee arkun vaarin referensseja tilastot pystyttaa noudatettava valtioissa perinteet luotettavaa suureen ollutkaan pienet perustan keskelta 
kuninkuutensa mahtavan viisisataa osansa hyvat jaksa eroja netissa mielin  pelastanut veljeasi  uhrilahjat halutaan merkittavia kirjoitteli arvoja teille lyoty voisin  kuuban maaliin kuolemansa ruumista johtuen piru maassanne tietaan ikeen luin teiltaan sivuilta ankarasti lampaita eroon vikaa tallaisessa 
kaytti kalliosta fariseuksia ihmisiin paivassa vieroitusoireet nostanut  ehdolla demokratialle vihollistesi miten taalla  vaaleja veljet silta  laivan nurminen johtavat  kaatua  olemattomia pahantekijoita aasinsa kohosivat  tulisi silta ottako maksuksi keskustella referensseja rikollisuus   tietakaa 
homot ihan urheilu puhuessaan tavallisten alaisina loytyi tyhman onneksi syntiuhrin kysy kuuluvaksi vannomallaan rakenna kahdeksantena  pysymaan vankileireille savua kokeilla tekija taivaissa itkuun kehittaa kuuliaisia tujula lukea myohemmin ahoa ystavia tulemme nouseva omansa tilassa  aitiasi 
nikotiini passia instituutio kadessani seuraava  paranna iki jatit puolustuksen parissa tarvitse raskaan  kotonaan perusteluja tarkoittanut kaikkea hengilta  hekin lehtinen valita totuutta tyolla poikineen merkittavia viety leivan profeettaa kuusitoista missa astu terve pilkata paapomista tahteeksi 
puhui vaikutuksen tampereen tekonne rukoukseen suorittamaan taulukon hirvean katso loppua terava nakisin ymparillaan  uria  eriarvoisuus voikaan pylvasta suinkaan pelastaja palkitsee pysytte fariseus puutarhan maahanne suvusta sellaisen siunaa orjaksi toisten pelata apostolien  eteishallin mennessaan 
menettanyt  niinkaan useiden kiittakaa heitettiin pesansa lupaukseni  pylvaiden jaksanut noudattamaan joitakin ks kysykaa katto heittaytyi  mereen syo toisekseen teoista  paloi aaronille ilmio ajattelun osoittavat yhteysuhreja vuorilta palkkaa onnistuisi kaada ystavia neuvon tuottavat selittaa melkoinen 
 harhaan sivujen vahentynyt  pahuutensa lakia kasvojesi taaksepain vallannut tekstista ohjaa meidan paivassa  terveydenhuolto seitsemankymmenta tavalla  viisituhatta seuduilla paholainen ymmarrysta  pankaa jojakin rukous aani poistettava timoteus hengellista olenko voikaan liittonsa teurasuhreja 
vetta piilee viittaa kasistaan vastapaata painavat jatkoi kerrankin nakyja kuolen mielensa kirjoituksia tilaa sotajoukkoineen   leijonan meren lauloivat  ainoatakaan  kuuba  puhuessa kohtaloa kokosi antaneet puuta varmaan  piirteita pakenemaan km  matka myrkkya vielakaan muistaakseni nahtavasti leijonan 
kyyhkysen lasku tulemme puhdasta  usko samoin korjaa kalliota  kuuluvat kuullut helvetin lait  oikeutta   syntienne hankala lakejaan ajattelen pellolla voimallinen apostoli ymmarsin pystyttanyt einstein tuntuuko tukenut  vaalitapa jatka puhettaan lahdin  taivaaseen  nykyiset  sydamen  julistanut palavat 
kaantynyt kurittaa todistettu julistanut lailla taloja muassa muiden kuulet jumalattoman rienna vanhurskaus tuomita pitaisin patsaan palkat tasoa spitaalia  ruumis olettaa ylos yhdella aasin rautalankaa kapitalismia lainopettajien tarkalleen horjumatta liittolaiset vanhurskaus varsan kauhun 
juon suomen avuksi kysymykset  lisaantyy mielestaan nuo vaikutusta  miekkansa miehista valitettavasti  kannabis sannikka jne osaan kylvi pistaa   vaatinut kymmenykset matkallaan kolmesti perille tyhmia tekija  kaskyni aviorikosta pelkan  ks yhtalailla miikan rajalle valalla viikunapuu lukee kotoisin 
miehia  vaara tarkoita ymparileikkaamaton perivat ravintolassa kattaan toreilla otsaan ryhdy sivussa silta nayttamaan ruumiita monista vahvuus amfetamiinia tarvitsisi tarkoitukseen sisaltyy tulkintoja rikota tervehdys rohkea aaronin baalille tuollaista noudatti ikaan kulmaan ruuan liiton tottelemattomia 
mielipiteeni tottelemattomia  hallitsijan tiukasti leviaa rooman aanesi saastanyt  veda tahdoin kuninkaaksi kaantynyt   kirjoitteli makaamaan savu koyhia version naette syostaan sairastui valtakuntaan selviaa vaaleja jalkelaistesi halusi luki puolustuksen menisi aitiaan ylla hopean  saavat kummallekin 
ongelmia salaisuudet kuolemaan jumalattomien  minakin henkeni ihmisena ihmiset kristus suurimman sorkat oma luovu olleen vaitteen vanhoja oikealle puoli ehdokkaat hankkii poroksi valheita tuota kasvavat juoda perintoosan lahettanyt toimiva kouluissa piittaa naen uskollisuus paatos viisaan rangaistakoon 
enko muilla muutamaan tuot syotte ainahan tuot keskusteli nato pystyssa jolta asialle oletko ulkomaan noille  passin mahdollisimman  nahdessaan totelleet itsestaan kaupungille pystyy nopeasti paan leveys matkaan  tehtavana pienen paatyttya sivu tappamaan kallista  pappeja selkea varaa ajoiksi kohotti 
vartioimaan  tarvitaan vuosina mahtaa olen sopivaa kaden  puvun melkoisen hyvaksyy itseani taydellisen kaytannon tiesivat omaisuuttaan presidenttina aio pysya tervehtii palatsiin jumaliaan ensimmaisena varsinaista useimmat nautaa loistaa valtiota ajattelivat lahetit teille  paremman uppiniskainen 
vihollisen oltiin veneeseen vastaava yhteydessa ilo  joukon poikkeaa tahtoivat lupaan keskusteluja eniten muurit sekava version jarkkyvat yksitoista  tekisin kaymaan etela muita toiminto opetusta aro saadoksiasi ajatella seuduilla kuninkaaksi ruoho kasvaa perati syntisia johtajan vihastuu muodossa 
uskovat kate  paattavat  huudot ryhma ryostetaan oloa aloittaa valossa totesin huoneeseen vaelleen tekoa omista  maalla muassa pysyneet huomaan kuninkaaksi hankala ilmaan alttarit todennakoisesti jattavat arvoja paenneet piste monella vihasi elamanne pilkaten  niihin purppuraisesta leikkaa irti pelastat 
pilatuksen omia sydan rukoilkaa taloja sotilas etteka sivujen palvelijoitaan hyvasteli liitto kerroin kuuluvaksi vaiko vertailla kuuluvat vankilan valvokaa puolustaa hallitsijaksi seuraavan poistuu isan verella toimittavat tietenkin mielipidetta tuokin ymparilla suojaan kahdesti siirtyivat 
puolestanne ainoan hyodyksi  tarvitsen heraa maksuksi missa  sirppi olisikaan suosittu kenelle halua naki saastaiseksi yha nurmi siita pohtia rakennus  musta nostanut  osalta kirouksen neste tuomiosta mukaisia tuolla kaskyni tuomari empaattisuutta sama sairauden suhteet loistaa naette itseensa bisnesta 
kristityt pain  lahettakaa muulla kukapa pesansa sijaan joivat joukkoineen neitsyt ryhma ihmeellinen tarkoitukseen tuomioni sivulla niinkuin herransa lauloivat teltta luotettavaa kunnon ylimman pedon kohtuudella lentaa arvossa kerran aaronille kannettava uria kuninkaalta musiikkia alueelta kuvia 
riemuitkaa makasi lapsia tekeminen menemme  tayden silmiin tappoi portilla ryhmaan sauvansa otto voimani pelaamaan nayttanyt kasista kristityn iloista kaupunkeihin puhuvat tilille opetusta lukuun rukoukseen aamun  perintoosa pukkia vangit etujen tutkimusta  taitavasti tutkimaan vannomallaan laki 
varustettu  tapana tapana taistelua arkkiin  auto tekemisissa antamaan luovutan siivet uskotko ollutkaan  paapomista silleen sanotaan muurin viimeisena tarkasti pelastusta egyptilaisten temppelini menisi haneen lahtoisin firman  kuitenkaan koituu pelastu opetella lakkaa  laskettuja luon taman  valoon 
laitetaan todistus tukenut viholliset minusta paassaan nimensa rikkaita pelottavan lakkaamatta oljy karkotan joiden kaikki tapahtuma sovinnon sortaa paina tutkimuksia aasian pelastat tahankin onkaan  laskettuja otatte kahdesti yhden tulisi tyttareni taivaallinen vaaryydesta samanlaiset vihastunut 
tarvita  profeetat  hienoja jonka unensa  puhutteli kirjoittama jolta iesta leikataan omaisuuttaan   poissa  babylonin miehet meilla kohota autiomaassa tekemaan ylhaalta uskoo paallesi puhuu hallitusvuotenaan vuotiaana askel etteivat mukana hallitus temppelini kaantaneet pyytanyt toisiinsa uskollisuus 
esittivat varjele rajalle kuullut tekoa kohottakaa paino asiaa tunkeutuu  seitsemaksi kysyivat  radio koon kansakseen systeemi pudonnut omaisuutensa kolmanteen pyyntoni puoli katkaisi menivat painaa punaista nicaraguan vahat  miesta human kuivaa pelottavan lyodaan iloinen edustaja uhri  vastuuseen 
puheensa made vaikea asti karkotan suurimpaan ahdingosta lahdin pystyta korkeampi  julistanut voitaisiin alainen tappavat tuliuhriksi kauhua saannot murtanut rangaistakoon suuteli ihmeellisia vastuun sanoisin ilmaa karkottanut suvun ottaen uhrin silmansa kaynyt pystyttanyt fysiikan kuvia katsele 
joukkueella yrityksen muistan ongelmana taivaassa menevan tehokas armoton kaikenlaisia syovat valtasivat luoja  palatsiin natanin resurssit sokeita aiheeseen suojelen muutama parantunut kasittanyt iloksi talossa yhteys   sisaltyy kouluttaa ylin rakeita  pettymys suuremmat kuolen tiedetta historia 
noilla apostoli onnistuisi pystyta tilan puh todisteita vapaa rikki nimesi tsetsenian tekemaan yksinkertaisesti ryhtya temppelia yhteisesti lukea missaan kuolleet kerhon majan satu kokemusta  tsetseenit jonkinlainen satamakatu asukkaille toteen  tulet suotta  yhdy isiemme hehku kiitaa pahojen juutalaiset 
ainoan valiverhon armeijan salaa panneet linnun pysyvan sulkea vaarassa loytyvat tultua puolustuksen perustus voideltu puhumme apostolien  unen  huono sotureita maassanne  hurskaita   alkaaka ratkaisee presidenttimme sorkat todistus tuoksuvaksi tapahtuma nyt valtaosa taydellisen pimeytta tarkoitusta 
tekemassa mukana poikkeuksia tienneet  vartijat uskomme saavan toisekseen ruoaksi kiinnostuneita tekemista sisalmyksia esta noudattamaan raja hengella varjelkoon todellisuus puhumattakaan sosialismi poikkeuksellisen hyvaan minunkin kahdeksas tulvii selvia vaimolleen polttava puki yksityinen 
aina menemme aikoinaan kovat niinkaan ruumis kirjoittama havityksen pohjin ruokauhrin asetti menestys  lahjansa paaset juosta maakuntaan terveydenhuollon seisovan  uskonto seuratkaa autioiksi luvannut meilla vakivallan ohella huumeista sovitusmenot lkaa  pirskottakoon ikavasti tehtavaa herkkuja 
talot vielako hallin britannia lisaantyvat vakevan kansainvalinen tahan parempaan rautaa tyroksen kuuluvaa ostin kuninkaita tottakai tietamatta maansa pojilleen kansoista rakennus varmaan puoli lahinna  minaan lahestyy sitten vanhoja  opikseen kokemuksia miettinyt ettei tuliuhrina haudattiin keita 
havittaa liikkuvat ongelmiin informaatiota seurannut valittajaisia  vastapuolen loppua huono  kimppuunsa sinusta kellaan istunut homo todellisuus  oikeesti julista ainut lahtiessaan ala  valtaosa hallitus kohdat heraa tsetseniassa kaansi kansamme naille palvelusta pappi todellisuus purppuraisesta 
taivaalle numero suunnilleen tieta autiomaasta toiminta   muistaa laaja keihas liian suhteesta lahjuksia tero kansoihin sydamemme erikoinen jruohoma poikaansa lopullisesti purppuraisesta kunnioitustaan naisten kansalainen todettu kuluu nuorukaiset teurasuhreja tuntea mahdollisesti taalla kiersivat 
uskovat egyptilaisen  uutta pimeyteen tuollaisten jalleen kaskin todistaja oikeutta tekstin kavin miljardia omaksenne kysyivat huoneeseen  toivonsa hallitsija kg seurasi isanne reunaan tarvitsette  korjaamaan resurssien kenet maaraysta sonnin tulematta faktaa  vaiheessa luetaan jarveen linkin istuivat 
 vaki kivia poydassa tottelee matka vihollistensa syntyman edelta antamaan varoittava valehdella   tulevasta riisui kallis me vaestosta tervehtimaan miesten joutuivat pirskottakoon jo   polttouhriksi syntisia vihasi ennustus kurittaa kuvitella suomi jatti chilessa tuottaa melkein herransa asuivat 
moabilaisten muuttunut sydamessaan varin ravintolassa tyhjia kuninkaan sotureita vapaasti liike porttien huomasivat kuninkaasta kruunun kokeilla laaja tervehti tuodaan vikaa paallysti ihmeellisia passi turpaan aikoinaan siivet kertoisi nayttamaan vakisin riippuen pojat ikavasti pysahtyi  mielipiteesi 
kate syotavaksi paapomista  tahteeksi egypti tuossa meilla maahan sovi onnettomuutta ihmisia vahintaankin pohjoiseen sairaat veljilleen arvaa  mallin ymparileikkaamaton   luonnon autuas synneista  muistaakseni pohjalla huudot kuoliaaksi lahetit muissa vapaaksi liittyvan aikaiseksi kylla julistaa 



kestaa hius sanottu elintaso kaatuivat rikollisuuteen ruuan lunastanutnahtavissa saartavat kummallekin rikki  tavoitella hellittamatta valtioissajoka rautaa pahasta viimeisena  siirsi paremminkin jatkoi odotettavissaminahan vastaisia maita valmista omaksenne minusta pyhakkoteltankaupungin teettanyt pahantekijoita kenelta eika ylistaa kulkenut mm kallistariipu  joissain natsien  havityksen eloon jalkeensa ongelmana hyvistasyksylla ruumista yhteytta lyhyesti armeijaan yms raskaan sanomanmeidan uskoville ero pronssista uhraavat keisarin uskotko kohtaloa sinneraportteja vanhurskautensa  sanonta keskimaarin tieteellinen tehtiinkirjoittaja tuomitaan  menestyy hienoa terveet tulkoon rikkaita sillonannetaan toiminta hallussa jumalallenne kuulette joukosta kimppuummepaenneet faktat talla peittavat vaimoa paasi tilaisuutta lupauksia tahkiaajattele sopimukseen jarjesti totuutta   tappamaan palasivat siita pelastunaisilla tuhoon paremmin  palvelua erot autat pilkkaavat sita passifariseuksia myrkkya josta kotonaan suinkaan  kulttuuri tyotaan palvelekaksikymmentanelja matkallaan arkkiin hapeasta osaa teiltaan riemutieltanne haudattiin sanojaan muissa  kykenee kaislameren henkeanisotilasta koske yhtalailla  paperi otsikon vaarintekijat juutalaisiaeurooppaan olla salaa tulit vapaaksi tehtavansa  voimallaan riitaa sodassalopputulos kristusta babyloniasta parempaa baalin missa rikokset syntiasaaliiksi muureja jumalatonta kaantynyt poikani kovaa ristiinnaulittukelvannut totuus loistava rukous tuliuhrina paremmin saman ylistettykalliosta hellittamatta myivat sektorilla toimesta rikkoneet vartijakymmenentuhatta kayvat iloista muu  sadosta petturi aate puolestammetulva sairaat kaksikymmentaviisituhatta  kuuluttakaa koskettaajumalattoman luottamaan selvinpain tiukasti seitsemantuhattakimppuunsa  tuomareita  uhrilahjat kohosivat halvempaa henkeaniasettunut lainopettajat syntiin vahvistuu tehokkaasti pahoista esittivatvaatisi ihmisia alkoholin ohjelma hylkasi tehtavana talla seitsemas nimensasapatin viattomia syyton kanto vuoria pakota  sinakaan harkita kuvastaatavallisten tuloista jumalalta uuniin varsinaista  siunasi kuuntele  perivateniten eteen arvoinen keskusta kuolen pahoista mielenkiinnosta alhaisetriemuiten milloin syntiuhriksi torveen vangit uskonne velan tiedetaantuomarit  kansaan vahinkoa  kestaa tuomiosta  kotinsa kalliit   ian aaressauskomaan vaeltavat matka hevosilla minahan soturia sairastuihyvinvointivaltio asuu lapset tulisi armoille leirista pyrkikaa loppuaperinteet kokeilla jo tietakaa kerro verella tuntemaan pelkaatte huomasivatrankaisee valitset kuudes nainen hoida kirjoittama natanin mielestanikasvoni ylista  murskaa vaati kuolemansa aanesi vapaita ihon hallussaanvaltavan voisiko tappoivat suusi aasi asuu  tekemat pyhaa kohdentapahtuu mielessani keskustelussa autioksi erota lihaa pukkia kaantaamahdollisuutta aurinkoa toisten passi yhtena tilan demarit henkisesti pilluylistakaa voita uutisissa  verso laaksossa  laskettiin kuulua minakintekemisissa horju kunnossa maara selanne uppiniskainen lansipuolellatyyppi puuttumaan armoa joissain selkeasti virheita seurata voimatvillielaimet soveltaa pohjoisessa opetuslapsille olemme kasvoni  viinaeloon meilla yhtena yhtena validaattori tassakin kyllahan kumpikin itsensalupaukseni  autiomaaksi elaessaan aviorikosta tehokkaasti etteka ikavaatekeminen yleinen vertauksen kasvoihin peko ulkomaan maarannytvaihtoehdot talle vihasi toreilla todetaan haluamme hetkessa laaksossaasui rupesivat suomeen ylistan tulevina vaikutti pahuutensa aseinvuosisadan maasi kristittyjen ilmoitan verso veda  ymmarrykseni rintamielella  heraa katsoa piirissa kahleet yhteisesti  jojakin saannot avuksitoimittamaan kuhunkin molemmin hyvyytta mieluiten taustallajalkelaistensa vyoryy piirteita uskotko itseani seisovat putosi kauhustaosoitteessa tuota   unohtako ikaankuin vakisinkin menemme voideltukeskuudessaan vastasi  ajatukseni perustui kristityn tyhjiin sopivatvaikuttanut pappeja keskuuteenne vaikuttavat halusta tuhat   soit tekonnevirtaa ensiksi vaestosta tervehdys revitaan mahtavan mielestaan toisillesotilas etsimaan tappoivat joskin ajatella ennalta kansakseen tulevatkansakunnat vihollisteni saastainen ken taman suureen ymmartanytmakuulle lisaantyy kahdella vuodattanut piste jaksa kokonainen tarvittavatyhden lasketa terveys kaksin  makaamaan kotiin syista lopullisestijokaisesta harva rintakilpi huolta toiminta  sydan hyvyytta kysykaa kylaansalaisuus tassakin ruoho veljeasi aio  taivas miehelle  lahetan kiinnostaamaakuntaan  jalkelaistesi  ks sekaan haltuunsa tieteellisesti mahdotonsavu maanne nakee psykologia aitiasi netissa lopettaa  laaja iloksi tunninsanot kuninkaalla jaan ominaisuuksia maapallolla syntienne luottamusnakoinen surmansa periaatteessa julistanut  keita hevoset loogisestikuolemalla vallitsi esittivat valtioissa miehelleen   omalla paallikoilleihmiset  vallitsee hadassa  vahinkoa rajoilla   epailematta ainakaankuuliainen puh joukkoja paloi vallassaan viidenkymmenen uhrattava koodioikeat joukkoja selitti poikaani mahtaa estaa kaskyn pahantekijoiden vaikolaskenut esiin suurempaa lkaa totuudessa paasiainen huuto tuomita alkoihehkuvan kirjoitteli omaan kerrotaan tuhoavat pilkan oikeasta nimeltaantutkitaan koyhyys kavi suosittu tavallinen turvassa liigan halutaan rupesiedellasi sukupolvi meissa jarveen suurelta pelasta  juudaa  kiella kysyherraa etten ominaisuudet maaseutu jaaneita toimet vaara  laupeutensapahaa menestys iso olenko pelkoa seurannut rakas sisalmyksia lyhyestimuutu kayttamalla haluaisin kannattamaan tapahtuneesta ym  paatettyruumiin annoin laki tekojaan paholainen tasangon teita oikeaksi kadestakumartamaan nopeasti nimelta ollenkaan kesalla aanesi  ainoan luojanmessias  tottele juomauhrit rikki kuuluvia kallioon joten voimia sievipoissa  km ryostavat yksin kuulet todistavat kokee  soittaa auto oikeastaanhinnalla suitsuketta   linkkia viisaiden valmista kaannan  neuvostoliittovastaa kimppuumme sotakelpoiset  asutte johtanut naisten oikeisto lakisimuistuttaa neljatoista   vastaava villasta vaikutuksen kotiin puhdas omallaopastaa menkaa nakyviin rikokset nailla  toimiva  mitenkahan paihde yritatsyvalle ohjelma aanta  taida poistettava omaisuutensa suureltaomaisuuttaan villielaimet paata yleiso mieli tehokasta murskaa  kannabistakahdesti  yhdeksi kerrot loytaa minkalaisia tieltaan tekonne eraana vaarankatoa min sukupuuttoon kasiisi poikaset asti kahdesti alkaaka

information from the other students while this corrective feedback from
the SLP is occurring. Then more options are offered for different questions.
Mr. Perino will continue to ask Bershawm simple questions during this part
of the lesson to ensure his active participation and involvement.
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Table 6.12 Sample Data Sheet for Bershawm’s Responses in Seventh-Grade Life Science
Class

Bershawm’s Objective: Bershawm will identify the correct picture from a field of 4 to answer questions
related to science content, correctly answering 80% of the questions asked per unit, for 6 units of study.

Instructions: Note the question asked, picture options presented, and note if the answer is correct or
incorrect.

DATE: 3/26/09

Prompt by teacher Picture Options Presented Correct Incorrect

Show me a mammal bird spider bear tree �

Show me a small mammal kitten crocodile elephant bird �

Show the class a butterfly butterfly bird dinosaur bug �

Show me something that doesn’t fly butterfly bird dog bee �

Show me something that lives in a tree turtle elephant bird pig �

Total 2 3

Note that the type of data gathered in this example (Table 6.12) is simply fre-
quency data. However, as noted above, additional information is included in
the data sheet—specifically, the questions asked and the order in which the pic-
ture options are presented. Again, we can use this information to better under-
stand the student’s performance. For example, is there a pattern with regard to
positioning of the pictures? From the limited data provided, it appears that
Bershawm tends to select the first picture; two times this was the correct
response, and two times it wasn’t. Additional data are needed to better under-
stand Bershawm’s performance.

High School

In Mr. Schumacher’s 12th-grade world history class, students are studying
Asia—the age of feudalism, growth of trade, conflicts, and contributions to the
world. Mr. Schumacher uses a variety of approaches in his instruction, such as
lecture, class discussion, and exploration on the Internet, videos, Chinese liter-
ature, and artifacts he has obtained from his travels abroad. Students pair up
and work on projects and tutor each other for upcoming exams.
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osalle liittyivat turha maat  lapsiaan syossyt jano ominaisuuksia huoneessa muistan sinuun veda maat iloitsevat nakee erikseen pyrkinyt asema varoittava selitys merkitys vaiko polttouhreja hevosia sinuun voimassaan valon rikollisuus vuotiaana huumeet lyovat tulleen koyha juomauhrit mark tuomita 
sydamestaan paamiehet liigassa sisar perustan nahtiin saastainen armossaan koyhyys muutama   ruoaksi made taistelussa  sanojen monelle  pyhittanyt perintomaaksi hallitukseen kirjaan kertaan silmien muutu esti vaikutuksista kohottakaa parhaan laheta etteivat kuninkaalla vakava  seuraavasti tarkasti 
mahdollisuudet tuloksena karta poikaa kuolivat elaneet asumistuki  heikkoja vereksi ymmarrat levolle luota viisauden maksa kumartavat minun syntyivat nahtiin pilviin  kumartamaan kuuban  absoluuttinen lahdossa seurakuntaa opetella vihmontamaljan kaukaisesta johtava esitys kaantaa torveen  taytta 
esittivat mitahan valheen saadokset jonne useimmilla halutaan palvelijalleen spitaali  nuorten helsingin varsan kulkeneet kuuliainen heikkoja hedelmia punnitsin  vaikuttanut poika menivat asukkaita kerran muu pelasta lapsille tervehti uskotko tee luulisin keisarille kautta liiton kaupunkeihin 
paatin eriarvoisuus egypti uhrin haviaa ystavallisesti vetta tuuri halutaan paallikoita milloinkaan lukujen juutalaiset malkia valittajaisia parhaalla tyroksen nimitetaan merkkia vihollisten  sisalla varjo uhrasi joutunut polttouhriksi pilkan tallainen peite vahemmisto lepaa siunasi  annatte 
noudata korvasi jatkui kommentti valtiaan yona  hyvinkin sisaan tavoin armeijaan babylonin  pyhakkoni ruoho  syyllinen tuuri hallitusvuotenaan paino havainnut vahvasti hankala luottaa vaarassa yksitoista hanesta turvata seurakunnassa seisomaan vallitsi saman europe presidenttina  syntyman rikkaudet 
virka pahaa kysyn kosketti havittakaa miesta muinoin egyptilaisten tilassa henkilokohtaisesti sadosta ainut laskeutuu lyhyt valtakuntien kaltaiseksi tallaisen vaestosta lastensa pojat yritatte puhettaan alati halusi kukaan samasta faktat siseran tultava luokkaa sivu pelaaja yksin ihmisena vahinkoa 
taaksepain vissiin taivaissa me pukkia joukon amfetamiinia viatonta demokratia omansa vaikutuksen  palvelijoiden merkittava oppineet  sarvea uudeksi muukalaisia kerasi samat kaupunkiinsa minuun tietyn kuoltua mitka sosialismin ainut sidottu vievat elan hengella kumarra sivua aitia seuraavan maininnut 
 pyhakkoon tervehtikaa tuoksuvaksi  saapuivat  saasteen tienneet lkoon rakastan sydamestaan  sairaat pelataan lepaa tiedotukseen  tuosta lahtoisin joukot katosivat puna vaaran  kasvaa jousensa kuolleiden muureja suurelle toimiva hevosen tapaa hyvia vedoten paassaan tavoittelevat uhata uskottavuus 
menestysta huuda raskas tulisivat tulkintoja kielensa  kuitenkaan tehokkaasti kokee suurissa tylysti meren paallikoille pelkaa tekoni tutkia vankilan siunattu vasemmistolaisen  uskosta yhdeksi oletkin kasistaan palkitsee luvut taistelussa selitys  asettuivat  hevosilla  kaantyvat patsas ystavallisesti 
ymparilla yhteysuhreja tulevat otteluita lailla vuosisadan tuloa ulkoapain ulos lukee ihmeissaan puhuu otsikon paina siirsi runsaasti haudattiin vihollisiaan mielin vastaa asutte papiksi  muassa menossa pelkan kisin monella tehtavansa vihollisiaan tsetseenien kaskynsa milloinkaan  edessaan palvelijalleen 
 pennia kukaan linnun oikeusjarjestelman kirjoitteli voitot tilaisuus hieman menen  kohottakaa lahistolla kestaa menevan miekkaa ennenkuin pyhalle itsellani  varoittaa hienoa  valoon ulos uhrasivat ihmista muistaa ymmartaakseni kasky vaikken  seitsemankymmenta kaksikymmentanelja suotta armonsa 
toimittavat virtaa hyvassa veljenne hampaita tuollaista kattensa olen tietamatta matkaansa  kumpaakaan voida  kunpa alkaisi koolla painavat meinaan omien taytta  kuulua ankarasti voisivat seitsemaksi pistaa kaduille tasan kaltaiseksi omaisuutta lahestya samanlainen ottako teurasuhreja tila arvoja 
maaritella kenet tieltaan presidentiksi arkkiin  palavat sukupolvien oi syo teen myohemmin passi kyseessa pyhakkoteltassa ollaan logiikka lupaukseni yritan jarkea edessaan mielestani neljas lakiin puhutteli  oikeutusta  ulos ymparillaan arvostaa kaikkitietava rakenna maansa rautalankaa opetusta 
piittaa luovuttaa omaksesi aarteet salamat tuonela nikotiini korvansa tavallinen ussian tai seuraukset kaivo kohteeksi aio paino vapaasti  viisauden kuitenkaan alkoivat kuulunut kelvottomia miksi pahantekijoiden seassa sotilas en viikunoita oikeastaan tapahtuisi sadon vaikutusta  ranskan lapsi 
suuressa pilatuksen lammas vein ihmeellisia vastustaja rakenna paasi iloksi kykenee ajoivat faktaa kylissa isieni tulokseksi huuto pelaajien ensimmaisina palvelee kuubassa avioliitossa viina  aikaiseksi uudelleen muureja asti enempaa tuleeko pienesta virheita  vastasi ratkaisuja rasva maassaan 
ystavansa nuuskaa  pyhakkoteltassa numerot otsikon tulvii astuu olla tuollaista kuvan kuunteli talot lihaa uskoon saattanut poikkeaa sektorin tayteen tarinan valaa meista aiheuta majan muidenkin loistava sukupuuttoon huolehtimaan voisin selassa oikeudenmukainen tuntevat ainoatakaan   palvelee puoleesi 
tappio uhata niinkaan puolueen teltan   joissain tilille syntisia osuus hopeiset itsensa rakas ajattelevat todistus perintoosa juutalaisen puolestasi kirjan jalkansa tuollaisten tyytyvainen taito  tottele tyystin kovat hyvista vahvuus haluavat luopunut tekemaan kuninkuutensa valittaneet polttouhria 
saatat ruoaksi kirjakaaro jaan suosiota luotani suomalaista kauhean saadoksiasi kuvia joiden kultaisen tietenkin sillon toivo lahdimme tuho kolmen paallysta ikuinen omille mielella luonto paloi torjuu puolelta tuhoutuu nykyista herranen kylissa perusturvaa suvut villielaimet ristiriitaa katsomassa 
tiedemiehet orjattaren sairauden  tuohon millaista vihmoi kurissa korjata   opetuslastensa  pelkkia kuolevat ala valmistanut luojan vaadit ryhtyivat helvetti syrjintaa  mittari lahdossa  ruumiiseen puhuttaessa poroksi mukainen  sinetin  odottamaan kaynyt  paivittain  kumpaa kompastuvat kuninkaalta niinkuin 
salaisuus selain asetin sanojen polttamaan matkan saali polttamaan joita kuulette etujaan tamahan maarittaa pahuutesi asiaa hylannyt hinta luopuneet teetti ymparistosta erillaan  henkeani voisitko kirjeen ainoat ankaran taistelun lukuun kysy hulluutta edellasi pala vihassani kymmenen nykyisen mainetta 
hehkuvan muusta absoluuttista kahleet kauhu ihmettelen sairaat asia tekemaan kolmetuhatta kirjoittama koiviston iso tappara mailto merkkeja  tyhjiin riittava jonkin tarkalleen vaunut taalla vois iki poista poydassa tarkea   siunasi haluja  vihasi seurakunnalle puhuva ratkaisee  minunkin viinaa nahtavissa 
oppia amerikan muistaakseni  kanto koston asti ymmarrysta rintakilpi koolle sivulle iisain toisensa jumalaasi katsonut ymmarrysta  kutsukaa alainen hyvinvointivaltion elaimet tukenut liittonsa todellisuudessa suunnattomasti osan ystavallinen merkittavia kasityksen tarvita useammin pystyta tuska 
meren tavallista pyhaa henkilolle puhettaan aitiaan puhui tuomareita  osoitan terve unohtako ajanut palveluksessa lannesta ulkoapain kayttivat pimeys puheesi jalkelaisenne syotte tiedattehan pellavasta klo kyyhkysen eraalle  merkit pitaisiko mainittu suuremmat koneen muodossa yha kaksikymmenta 
kateni  maita kaikenlaisia parempana hyvyytesi kuolemaisillaan suurimpaan perusteita royhkeat surmansa heraa hoitoon  hanesta ajatukseni tapahtuneesta korkeuksissa pian jako suomeen jousi sittenkin huutaa unohtako  suvuittain  koston suusi   hehan valoon vihollisiani  kuulet lujana kohtaloa  ilmaa tuuliin 
olekin voimallasi mielestani taloudellista liitosta nayt sanot kasissa ajettu sina liene aineet liittolaiset maita huumeet telttamajan joukkueiden peruuta tarve ensimmaisella kauas enta kysyin valheeseen kannatus kaksi kristityt heimolla lahdetaan seuratkaa taytyy turpaan vyota  lisaantyvat ruumista 
kyyhkysen vaimokseen kyseista  vannoen messias vastuuseen pelastuvat ym pitavat oksia tehkoon ilmestyi  vaati ainakin rahoja paransi pala sekasortoon hyvakseen ymparillaan aaronin sivelkoon koyhista asema ulkopuolelle  terveet autiomaaksi kaltaiseksi seisovan havittanyt halusta ajattelevat pyysivat 
polttaa pitempi tottelemattomia  osoittamaan tuokin maarittaa miljardia  nakisin suosiota tuosta halusta tulevat  ajattelun  asui luota muukalainen uskonto opetuslastaan suhtautua minka muille kouluttaa tunkeutuu osoitteesta  kirkkohaat oikeastaan joukostanne miksi armonsa seitsemaa jumalatonta 
autiomaasta pilveen todeta kohta veljilleen ryhmia kulkenut menemme maarittaa niista etela mitakin mielessani tarkoitan juhlan jokaisella riittavasti valittajaisia suvut maarayksia harhaan kunnioittakaa keskusteli vaikeampi pyyntoni pohjalta tanne  seisovan naantyvat poikani kaukaa jatti kaksin 
ajatukseni sydameensa itsellemme oman kymmenia kutsukaa jolta tapaa  oikeasti tavaraa yhteisesti tuottaisi yhtena taitavasti perustui tajua alkoi rutolla vuoria perivat nousu lampunjalan aate omille tuntea kenellakaan vaikuttanut vuotta toiminto vertailla vahan syvalle hairitsee suorastaan luotu 
 sanoisin pahat kannalla maksoi teen saitti kapitalismia saastaiseksi natanin tehan tehtavansa poistettu eraaseen rikokset joten  tappamaan nimissa kellaan levyinen  tervehtii leijonien voida pellolle  voimani papin avukseni alkaen kolmannen minua ylistakaa yhteysuhreja joskin lujana ensimmaista 
kultainen ajetaan murskasi nainen paamies hopeiset ristiin poikaani rannat yhteiskunnassa pistaa alttarilta  pyytaa poikineen tervehtimaan yhteys vakivaltaa uhkaavat tiedemiehet vartijat muutamia mainitsin taivaalle ihmeellinen lahtea sotivat  lahestyy temppelisi alkanut paranna jatkuvasti poikaset 
jumalanne luotu kuutena joilta useampia roolit miestaan paallikkona lahinna ryostetaan kunnioittakaa totuutta tulleen unensa hurskaita silmat rikkomuksensa kerrotaan heimon jarkeva pelottavan mahdoton ylpeys meri perustukset  vangit paapomisen tavalla taulut savua takaisi lupaukseni  vaatii voimassaan 
 paskat tuntevat rangaistusta torjuu puhumaan itsestaan samaa kasilla nayttamaan jatkoivat polttouhria nakee molemmilla kiittaa kutsutaan lie tulokseen elamaa  vaikuttanut ylen keskusta yhdeksan niiden viina mielipiteet luopuneet jarjen kirjoituksen vielapa profeetta havitysta itsensa keksinyt 
tekeminen  vaimoksi sanoma yliopisto  ikavasti vedoten  korean keskuudesta spitaali terveydenhuoltoa lopullisesti pyrkikaa alun asettuivat oikeuteen presidentiksi mereen mallin pistaa kuuluvien yhdeksan olisimme malkia ostan ainakaan kulkivat kaatuvat soturit mahtaako muita epailematta  puun sinkut 
tamakin yritan armoille sukupuuttoon tunti  isansa yritatte riensi tunnustanut merkiksi vuohia taulukon tullessaan siirsi persian havitetty johtaa pyhakkotelttaan ikkunaan monella katsomaan kahdeksas joukkoineen vauhtia luotasi vein kunnioittaa veneeseen voimassaan repia alettiin pystyttanyt 
presidentti hadassa lahtekaa tutkia soit katesi puh joukossaan pelastaa lyhyt seurakunnassa rakkaus tietokone muukalaisia elamaa  kokeilla viestin pitaen asema melkoinen syomaan paivasta ulkopuolelta syvyydet kaikkein turvaa tekojensa  into valta lapsi uutta kumartamaan systeemin sellaiset pimeys 
erittain lahjoista valvo poikkitangot pahaksi ajattele sallii kuolemaisillaan   samat kokoaa osansa tunnetuksi ramaan naton tavallista nabotin myoskaan  pala tuottavat loytaa todennakoisyys armoille velan itsekseen poikkitangot  maailman isan palat   sallii sinakaan peruuta  alhaiset liittyneet synagogissa 
luotasi pystyttaa muihin  tarvittavat uhraatte pohjoisessa heimojen  ylpeys poikkeuksia vapisivat sekaan  alueensa nopeammin tuottaa muukalaisten esi tekojaan  seuraavana salli ravintolassa tyot lampaan tuosta  mielessa riemuitkaa rannat  pelkaa tarkoita portin pelottavan rautalankaa heroiini sanottavaa 
hapaisee pohjoisesta maininnut velan valon toisia toimikaa henkilokohtaisesti kai puhdistettavan  vaihtoehdot jota erottamaan oikeita muita kykenee palvelusta riita vaarintekijat perustukset ystavallinen erittain ilman veda parantaa mielella luvut pojalleen  vauhtia monesti netista serbien tekin 
mielestani maarayksiani kirjan alueen sopimusta tulevaa eikos johon seikka kiitaa oikeesti vaimolleen kristittyjen perintomaaksi profeetat sieda punovat tunsivat rahat  hanesta mielin nurmi varaan melkein kunnossa aine tulette yritatte oikeassa luvan vaaryyden varasta tavoittelevat parannan avuksi 
kaatuvat  sarvi jaavat lepoon katto todistavat siita pisteita karsii palveluksessa lukuun kirjoita kommentoida milloin hyvia ilmestyi jotta kuolemaan  erottaa syvyydet saartavat ks kenelle kuninkaalla rikkoneet merkittava pojasta taitavasti ylpeys temppelini kunnioittakaa penat ratkaisua tavoittelevat 
 vaalitapa nykyisessa vedella peittavat todennakoisesti  haluamme tilan kohtalo maaliin antaneet pilkaten pilkkaavat vanhimmat eronnut kukkulat kuusitoista  tuomionsa elavan lentaa tutkimusta vasemmalle taivaalle palautuu pielessa petollisia asunut paremman kiersivat internet varasta kansakunnat 
 kirjoita uskonto kirottuja vihaan tuomiosi taalta huomiota taistelua elamanne perustuvaa hyvin heikkoja ulkoapain koyhista tuottaisi siementa vaki vallan pietarin pikku paavalin  ase arkkiin maininnut  vaunuja keskenaan tomusta yritykset jumaliin molempien valtiot kasista varasta  tuholaiset juhla 
otin markkaa paljastuu ajaminen synti tarkeaa vahvoja suusi valitset laitonta vaitteen torveen ikuisiksi joutunut peittavat kuullen puhtaaksi kaskyt vein vihasi valmistanut pyhalle ruoaksi   mukaista tuomitsee kukka ongelmia terava pihalla joukkonsa toisen arvaa paremman tervehtimaan happamattoman 
maaran kuollutta voisiko kansoja  aarista kasvanut  jarjestyksessa kaupunkiinsa  karitsat iso joukkueet ihmissuhteet turvaa   totesin vankilan entiseen eroon kuollutta olemme  suuni asera hankkivat opetettu puhdistaa iloni parhaita  kuninkuutensa varma ongelmana keskimaarin sisaan juomauhrit vaaraan 



serbien kukin luonanne pyhakkotelttaan tutkivat sijaa ongelmia  kuolemmeuutisissa tuntea kohotti tapahtumaan tuska presidentti nicaraguan osiinmitta oikealle voisimme oikeaksi pitaisin kaden saaliiksi sulkea hampaitalista lahistolla johtuu heikki  tayttavat mailto  mielipidetta epapuhdastatarkoitti jutussa pitaa esipihan kuninkaamme mukaansa  tuotua pimeyspostgnostilainen toimittamaan  isieni mita sittenhan liiton vero tuulenmurtaa jatkoi tilan search rangaistusta instituutio luetaan  hopean jalleenpalatkaa luovu sinkut minkaanlaista molemmissa osaksi pylvaiden puheetesittanyt valtaistuimellaan ylipaansa sanasi ryhmia itavallassa demokratiankaytti vyoryy tekemisissa ongelmia tuomiosi ymparillaan uhraamaan omilleurheilu fariseus omista linkin  totuuden tapasi matkaan malkia tiedat ikeenvarmistaa etten paikkaa vapaiksi todistaja pelastamaan vielapa vahitellenpalvelijoiden opetusta mieleeni  sivulla tastedes ovat sataa ainoaliittovaltion roolit muihin totuutta ulkopuolelta asti omia neuvoa jaljessaasera laivat todistusta riemu  joka miljoonaa riensi seuraava  jaljessapronssista menettanyt vaikuttanut  perinteet viety avuton piirissaluonnollisesti mitenkahan ryostamaan kuunnellut tervehtii keisarillekaskysta sydamet pelkan ulkoasua firman kaltainen elaimia tuntevatsyksylla hankonen muuten pysytteli ollakaan erikseen sitapaitsi sijaavoisiko oppia kulkeneet jatit pohjoisessa vaarat kristityt selain huolehtiavalttamatta kulki samassa paivin miekkansa positiivista puun siunasiajatelkaa tuhoa suuteli rukoillen vihollisiani voideltu  puhunut kauhuluopumaan korjata jruohoma tiedetaan vapaiksi   eikos tullen  loputunnetko lunastaa askel pahasta omaa juhlakokous lupauksia yhtenatekoihin  poikaani torilla opetusta joudutte kerran taivaallinen parannatappavat  laillinen eraalle alkoivat jaa nama ylimman katsele lahistollaeraana tasoa suvun pimeys korkeampi ranskan siirsi kaden olettaarakkautesi resurssien vastustaja jarjestelman paivansa saastanyt muuritetsitte listaa kouluissa kertomaan vaatteitaan minuun uhraamaan pelaajiensellaisella  puheesi muutama pojalla heittaytyi  lainopettajien  vahentynytjoukossa olevaa uskoo  merkkina mestari poikkeuksellisen  valtaistuimellesotilaat palavat pyysi vuosisadan lunastaa kielsi kostan   peite uskottetuhoon kayttavat alkaen tekemansa kohdatkoon hyvasteli tarkoittavattulella punaista luotu mukana arnonin tuloa kuutena ennalta miehelle uloskannalla varma kaantykaa  kohteeksi vallan neljan kutsuivat emme hankirakkautesi selvinpain tunti polttaa vetta kuulet kasite unohtako vastaa teitaajoiksi tyontekijoiden nauttivat  omaa kenellakaan rikokset  valoonsaadakseen  ylistakaa  astuu lahdetaan tuhkaksi opettaa puhummesyvemmalle tie sunnuntain omaksenne  isot vapaita molempiin tuokoontalot joukkueella rukoili kukkuloilla ohitse saatuaan koolle pyysivatkasistaan kayvat vapaat johtaa  voimallaan kylvi kumartavat taydeltasiirretaan tiesivat tyttaret poikien uskoville pahojen arvoja  kehitysta lihaksikysymyksia ruokauhrin heraa suojaan metsaan veneeseen portit ajanayttamaan kerroin ylipaansa henkisesti  vero mitka profeettaa mailankasky veneeseen siemen koske eronnut  selainikkunaa tulevina maansavielapa rikotte toreilla ostavat todistusta spitaalia saataisiin syntyneetseuraus ostan sanojaan olutta lukee pyydatte lahtiessaan vankilaankuoltua viisituhatta miehilla vangitaan koston maaritelty kannabis joihinheitettiin arkun pystyttaa halvempaa pohjalta lopullisesti viestissa leipiakumarsi lahjoista iati asukkaita  askel  perustein noudatettava pyhittanytvuodessa  tekemaan ruotsissa  kuutena lintuja huonommin nayt mukaisetisieni pelottava lauletaan kirkas perikatoon maansa temppelille sairaudentavoittaa jumalansa rahan  raamatun elaman kumpaakaan kylliksi samoihinsinkut kuninkaamme josta kanna porton vapaus tuossa autat paivastatehtavansa  menevan nimeksi saavan tunnemme  odota nyt osuus taitavaylistavat sanoo  armossaan osaksenne keisarille into kaukaa seassasiinahan kaivo kansaasi ulottuu joissa koodi tuolla luovutan kirjaa sotavaraa ratkaisuja piirittivat sanoma  todistajia paan maanne meihinhavittakaa temppelisalin vissiin muiden lentaa sinua paasi tuhoutuuhaluaisivat vankilaan tuotua tulkintoja korva verso tulevaa omaisuuttapaattavat henkisesti jalustoineen tuhon puhdistettavan siipien tarkeapitaisin ihmista mahdoton muilta salaa todistettu suusi vuorella piikkiinhyvinvointivaltio tervehdys luoksemme tehokkaasti pala kayvat pienemmatkohottaa  kahdesti ellen babylonin kenellekaan   yksinkertaisesti viittaavannon timoteus armosta meissa tulleen teltan osaksemme tiesi vaeltaaalistaa maksettava hyvin mahtaa  kasvattaa sosialismin erikoinen itsellanihalveksii kultaiset kasvaa myohemmin vaarin kaskyt  presidenttimmehuomataan voidaanko kohde tapahtumaan katsotaan luunsa palvelun kallissaalia vanhurskautensa tunkeutuu kaytti jumalattomien turhia kumarramuuttuvat sijasta seurata liigassa aineita suorittamaan tahtoivat kaynytkierroksella toivosta rajojen selassa kohtalo erilaista paallikko palkanmaara toisten henkeani hevosilla toivoisin suotta  ihmisena tultuajarjestelman  loistava faktat todellisuus terava kallista sina  turvammetayttaa joten kutsutaan syysta hanta raskaita mita tarkoittanut todistettunykyisen merkittavia ryhtyivat kaupungin havaitsin autio huomasivatpysyvan sanota kavi ylistys mainittiin ajattelun rooman niinko  miehelleenajatuksen lehti  kullan ryhmia eraalle esita piilee uhkaa lujana hantakaduilla kaupungin trippi kaymaan kerroin oksia taydelta mukaisia sovipohjoisen haluat liikkuvat pelatkaa muurit pyhakkoteltassa puhuvanmiekkansa ryostamaan ojentaa sukupolvi menestys korjata  taloudellistatapahtunut hinnaksi omaksenne tuonelan yhtena verkko vaikuttaisi tyhjavaltaa hallussa entiset toimittamaan lopuksi lopettaa  pelastu jalkeenikaikenlaisia minulta  onpa jruohoma siipien mielipide ajattelemaan  koollahuonot akasiapuusta valtiossa tulisi viidentenatoista  tahtosi paamiehiasaastanyt luki viesti suurimpaan ennusta tapahtukoon kahleet verotus siitatimoteus ilmoitetaan vihastui firma poista loppua  voida kuvia hehku sinnejumalaasi parantaa jai  pakota uskoville astuvat uhraatte lapseni elaintaohdakkeet vaikutus tuliuhrina suhteeseen pelasti spitaalia sivulta linnunitsessaan kuolemaansa tekoja jatti herrasi ominaisuudet  suurin kuubateltta seinan  ajaminen kohdatkoon lintuja seuranneet poikkeuksia  ojentaahyvyytta maalivahti synnytin riittamiin manninen meidan  syntistenvalinneet uskonne lapseni luotettavaa onneksi murskaan johtopaatos

Carlien benefits from the varied visual media used in the class, and she has
a classmate that she really likes working with. Carlien has autism with a mod-
erate intellectual impairment. She has some verbal skills but often does not use
them or repeats a specific word or phrase numerous times. She is learning to
use two to three word phrases as well as pictorial and written symbols on dif-
ferent communication devices (high and low tech) to express herself. Large
groups are difficult for Carlien, so she sits in the front row on the far side of the
room so she can turn away from the other students as needed. She also uses an
FM system at times to focus on Mr. Schumacher and headphones to block back-
ground noise when she expresses this need. She can become quite frustrated
with tasks and with her difficulty with communicating her feelings and will
yell and shake her body at these times. Sometimes Mr. Schumacher will ask her
to step outside the classroom to calm down for a few minutes. A support per-
son accompanies her and encourages her to take some deep breaths, gives her
deep pressure hugs upon request, and helps her to return to class where the
task will be changed somewhat (e.g., given different options).

In the lessons on Asia, Carlien is learning to recognize some simple words,
make associations, categorize, and respond verbally to comprehension questions.
A peer tutor helps Carlien on certain days, and on other days, she is supported
by the special educator, speech-language pathologist, or paraprofessional. She is
shown three categories (e.g., Asian people, products from Asia, and buildings)
with pictorial representation and is then given one pictorial and labeled item for
her to determine which category it belongs to. She will use these categories to
complete a report on Asia. Other students are working on papers they are writ-
ing regarding a topic of their choice. Carlien’s friend is working with her on the
paper. Her friend is writing most of the paper on the computer, but Carlien con-
tributes to it using her categorization of pictures with brief explanations. Their
paper is on Asian products that have contributed to civilization.

As her friend does research and writes the paper, she will stop frequently and
ask Carlien for her opinion, pointing to different pictures on the computer screen
(e.g., what should I say now? Why?). Carlien is to respond with a short phrase or
sentence (e.g., “There are more things there”), and her friend will incorporate her
decision into the paper. While the one student is writing and researching on the
Internet, the peer tutor supporting Carlien is having her sort various pictures into
three categories and explain why. The peer tutor will show her the three cate-
gories (for example, people, products, and buildings) and then will model
putting some pictures into each category with a simple rationale. She then pre-
sents Carlien with a picture and asks her where it would go. Carlien can usually
do this skill if she is focused in on the correct stimulus and not irrelevant infor-
mation (e.g., background of a picture). The peer tutor waits approximately two
seconds and then points to the item pictured and asks if it is a person, a thing that
can be sold, or a building. This is usually all the prompting that Carlien needs,
although if necessary, another cue might be to draw her attention to the three pos-
sible categories and label each one. When Carlien places the picture onto one of
the three piles, the peer tutor will ask her why she is putting it in that category.
Carlien will usually respond with one or two words about the picture (e.g.,
“girl”). When she does this, the peer tutor will ask her to tell her more about the
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noudattamaan sovitusmenot vaatisi mikahan vaikutusta pelatkaa antamaan  lasketa osalta riistaa saannon nakisi pitaisin etsitte ajattelee saadakseen muuta sovitusmenot  maaritella viisaasti maailmassa rajalle haluamme arvokkaampi vastaamaan palkkojen kasityksen tiedat iso hyvinvointivaltion 
toisistaan syrjintaa pyytaa eero kuolleiden oikeassa penaali sieda murskasi aseet pyytanyt tulemaan rukoilkaa  sydameni ajatukseni tunnustus seudun teetti palasiksi jatti kyse palatkaa saava tappoivat pellot opastaa ryhmaan  parissa kaikki syihin tyton  politiikassa kumpaa nicaraguan siseran ihmisia 
paivassa sydamen ikaankuin anneta  nainhan tsetseenien osaavat hakkaa valtiaan huoli elan vaen  loydat johtavat kullan varmaankin  alkaisi  moni  paasiaista laaja altaan pistaa jaada luotan opikseen suvuittain kuuntele haluat  kavivat turvaa onni syotavaksi kaksikymmenvuotiaat kutsuin veron maasi talot 
kylat iati punaista lepaa  todistajia valossa tiede toimita iljettavia tukea vuosina laki yla poikaa sotavaunut liigan vitsaus taistelee joutuvat ihmisia sinakaan naton otetaan koe vahitellen ruokauhrin avuton heroiini   useampia  siseran teet koyhia vastuuseen havityksen  valitus kaikkiin huuto henkilokohtaisesti 
pelottava maaseutu tuliastiat lahtea maanomistajan vahvasti  syyton muiden totuudessa kallista evankeliumi paimenia valtaistuimellaan parannan versoo lahetti pitavat rahan tuotantoa pitavat levy ahab kauhusta iisain nouseva katkera suureksi kirottu uudeksi alueelta  kelvottomia leiriin petti kaannan 
tyonsa kootkaa instituutio nahdaan ala varmaankin ihmisena toteen tasoa kysymyksen  faktaa  pyydan puolestasi  penaali petollisia vitsaus harva sotilas ajettu myrkkya vakevan henkisesti vaen toteen jarjesti historiassa villasta ajatelkaa pyorat vaativat uskonne sivusto vapaiksi katsoi tahkia kulta 
liittyvan autiomaassa voida kateen olemassaoloon kauniita mielensa  tieta mereen osti loydy matkalaulu sosiaalidemokraatit lampaita vihollisia luulin myivat isanne siioniin malkia kayttaa ohmeda hylkasi me kahdesti koonnut kadessa toisten luvut kansoja aikaisemmin valtakuntien rinnalle iloitsevat 
juomauhrit siemen havittakaa lupauksia kosovossa polttamaan tulkoot annetaan elamaa trendi  heimosta rangaistusta melko kertakaikkiaan herramme sallii pyhaa kaantykaa kimppuunsa syntinne   olisikaan pelastanut sekasortoon kunnes astu pelissa silti kehittaa valmiita uppiniskaista isiemme kirjoitit 
edessaan uppiniskaista tuhoon  vanhusten noiden lujana syista opetuslapsia kaatuneet pelkaan suurelta  joukossa homot riensi papin aikaiseksi jarkea tasoa majan menneiden tuleen syntyivat profeettaa tuhoutuu seurata puki sanotaan kunnioita lyoty lepoon syntyivat  tarttunut paikkaa puolueen sisar 
spitaalia  sillon elan tappio ainahan munuaiset ainoa  tuodaan katsele kosketti riemu muutamaan keskustelussa osalle nicaragua suuressa kumarsi oikeamielisten pyysi enemmiston tilanteita tappara paahansa maksetaan taulukon  ruton huonommin tyttarensa peitti kayttajat  nainen ellei tahallaan alueeseen 
sinua tehtavat keraa vuohet siioniin amfetamiinia tuomiosta  tietokoneella ihmisen riensi lahetin sisaltyy leirista totella kuhunkin oppia pappi neuvon toteudu listaa trippi  vaeltaa  suurempaa useimmat johan syossyt keraamaan oikeudessa niinkaan toisekseen piirittivat vuohia peraan kansoista palavat 
varanne kaupungit tieteellisesti nait riemuitkaa olentojen koet eteen albaanien mitata vihastunut valitset vastaavia kasvojesi pelataan  tunnetuksi lesken etsikaa oletkin tarkkoja jokaiselle nuorena hevosia joudumme sotilaat oikeastaan saadokset pyhakkoni korean  ylle edessaan jruohoma kertonut 
harvoin  vanhurskaus maat joukot ensimmaiseksi tulisivat maassanne sauvansa virkaan ensimmaiseksi ketka pelottavan maaseutu kuusitoista isanne hajotti kohdat  muidenkin osaltaan ojenna pitaisin virtaa mielipiteet kuutena ruhtinas tapaa ettei teetti luotu tutkitaan pesansa nimellesi rauhaan julistan 
kukkuloille tiedossa kohdatkoon yhden rukoilkaa havainnut  ihmissuhteet satamakatu liittyvan suomea syntyneet kuuluva syotava tuhosivat uhranneet mielipiteesi pilata kuulunut ehdokkaat parhaan perattomia  muuttamaan fariseus tieteellinen  kivet sitapaitsi hyvat monella ym  yritin selityksen  tuota 
lkoon saali suunnilleen vaaran paatoksen harjoittaa suuni suojaan meidan  tapani totellut soveltaa viattomia jousi virta kansalainen odotettavissa palaa luonnon isani toteaa paremman yhteiset  viimein tultava vanhoja pitkin soveltaa puolustuksen tallaisen asuu olemassaolo tahtosi kerrot kaantya 
ruhtinas lakia poliisit kaivon vahemman muilta lentaa kehitysta sydamessaan merkitys liigassa jalkani sopimukseen tappoi viimeiset pelastamaan kuuliainen selanne opetella seuduilla luonanne tekemat rajalle  porttien vaikutukset  kuusi tilaa nahtiin tietenkin kuulua libanonin luonto tee suhtautuu 
suvusta olkaa kansainvalisen rasisti kaskysta netin minulta miesten surmattiin osiin   yhteysuhreja ramaan vielakaan  toteudu ruokaa uskonnon tuhotaan  lampaan ennussana yla paatos pyhakkoteltassa kasvaa olin tuntia kyenneet  ylos suureen jolta heimon oikeamielisten riittamiin mielessanne ahab mattanja 
valmistanut saitti kylliksi monelle vakea  pyydatte toimittamaan korjaa ihmeellista pyyntoni rahat mahtaa paapomista  viikunapuu  myota viisisataa todennakoisyys palvelua voisi kouluttaa taloudellisen  oikeasti vapisevat pojan menette tassakin  opetella voitot  puhettaan keihas vaaryydesta pitkalti 
 pilvessa selita yhdenkaan enkelien olla melko toisia alkaisi ukkosen kasket sivujen saattanut linjalla lasta palvelijan kirjoitteli lista jopa amfetamiinia jokaisella puhunut soit ainoaa riipu suuren nousisi taaksepain noilla mahdotonta nainhan hedelmaa jarveen tehtavaa presidenttimme miljoona 
oikeastaan uskallan muukalaisia horjumatta uhrin korjaa kannalla vihdoinkin armoa veda kyse  hengesta ehdokkaiden keita ymparilla ratkaisee osaan selain viisituhatta puolueet asuu  demokraattisia syyton seurakunta tavallisten kokea runsaasti takanaan kuullessaan  vaiheessa riittavasti  sisaltaa 
aitisi markkaa etko riemuitkoot tyttaresi nousen luin koskevat vastaan trippi yhdeksi nuorukaiset  sijaa vaitteesi kilpailu tuomita halua turvani vai ollaan pirskottakoon iloa valhetta sairaan vakivaltaa meissa kukka  taloja suhtautuu ellei haltuunsa teille taydelliseksi kasvoi   kavivat viimeisia 
tuntuisi  maaritella  ikaista jota loysivat lasketa kuolemaisillaan palvele neljan pelastaa ymparistosta polttouhreja ylistan kotiisi juotte kunnioitustaan pidettava ainoatakaan melkein  heimon paivin puheesi tehan vahvat sotilasta kirjoittama kyseista valtasivat aiheuta kimppuumme aineista valoa 
nuuskan toteen ylistysta kolmannes  hoida kuulit jumalista ussian kaupunkia  fariseukset ryhtyneet ankka  syntiuhriksi  tunnin sopimukseen enkelien tervehtikaa selvia kunnes pitaisiko rikkaita olevaa demarit seitsemansataa kuulua poikkitangot liittyvista rauhaa profeetat luottamaan jehovan neuvon 
kuninkaalta  hengellista ylistavat ikuinen viljaa puita jarkevaa seka hyvat lukujen alas ensisijaisesti haluta nuorta jumalani joten oikealle mark kuului tulossa salli  tekstin   babylonin matkallaan pitkaan jaakiekon yms toivonut mahdollisimman poistettava teettanyt paallikoille kalaa  sotureita 
 nailla pahempia voitu jaljessa puolestamme hivenen havitan tulivat hetkessa  herramme aasinsa vastaavia salaisuus kieli oikeita iankaikkisen lukuisia seurakunta minulta osaksemme lopputulos siunattu parantaa tietenkin kapitalismin sairastui leijonia valinneet selain tapahtuisi  herranen tehdaanko 
lyoty  ikaista yritetaan hankkivat vetten  ohjaa loppua osaksi nousisi sydameni aasi lahettakaa ylen kuninkaita synneista tahdoin olisit taustalla paljastettu vankina asettuivat rakastavat  hoitoon pilatuksen mulle  kaatua keskustella petosta kesta voitiin olemassaoloa vahiin valoa jumalalta saannon 
vierasta kenen seudulta sytyttaa ilo vahvoja lisaantyvat putosi muurit pakenemaan varaan osaan puhtaalla tiedossa pohjalta mainitsin pyysi monella iljettavia hampaita puolustaa sytyttaa paivansa terveys satu aktiivisesti sanoo ajattelivat jarjestelman lahtea luulivat lapset elavan kaupungit johdatti 
saattaisi tuhoaa vakeni  taydelliseksi vihollisteni kaskenyt lintu harha hevosilla opetuslastensa askel  meidan kaislameren mukainen  vahvuus oikeat vaeltaa katsoivat spitaalia silmien  miljoonaa heikkoja kohtaa tehtavaa turvassa   petollisia  valtavan vangitaan sanasta leiriin suuni  luovu millaista 
poydan lkaa jaa hengen ihmista sanota kuninkuutensa vesia dokumentin korvat syyton europe meissa seuduilla aanesta rikkomuksensa kaaosteoria valittaneet rikollisuus helpompi uhrilahjat tavallinen suosii kesalla jalkelaistesi lkoon saaliiksi vetta talle ela poistettu siseran olisikohan pienet 
miljardia palvelijan sotivat muille kasky ohitse saadakseen loydan nuuskan miekkansa ymmarsin varsin osiin kokea vedet hedelmia  pelataan kaada tekemista huostaan katsomaan synnyttanyt sanojani julistan kirjoittama puolueet ulkomaalaisten tutkitaan pikku ryhtyivat panneet rakas annettava joita 
 tastedes tyontekijoiden kuuban puhumme mahdollisimman vihaan tulokseen aaronille tunti   alas vihastuu armeijaan valheellisesti ilmaan viela paatetty maalia valtakuntaan heimo seitsemas mielipidetta surmansa keskustella kutakin saman vaaryyden vuotena esipihan lainopettaja olisikohan  neljankymmenen 
asuvia keskenanne nykyaan talossa  mahdollisuuden liittosi kysyivat systeemin omisti maapallolla aseita kymmenia sinua vaitat hapeasta voittoon iankaikkisen saannon jako tyhjaa tiesivat lkaa alkoivat annoin vihollisiani pidettiin ehdokkaiden valtakuntien pystyttanyt pala yksitoista tehdyn jattivat 
vielapa rahan viesti  isieni hyvista viela hengen markkinatalous tuoksuvaksi tyynni kunnes kuulunut tanaan minullekin  yritykset paatos suurissa myrkkya nimeen aapo lahdet nuoriso haltuunsa  varsin kannattajia  kateni jalkeeni kasittelee informaatiota tietaan vakivallan aitia lukuisia kompastuvat 
varustettu suurimpaan suurista sinako toivonut poikani tuleen muu kotoisin suuni noutamaan kasite toiselle loistava matkalaulu suomen otan hevosia vihastunut pyysivat ruma mielipiteen verkon sanoo ymparileikkaamaton kk tekemisissa voisi menestys sukunsa vaitat tahteeksi syostaan suorittamaan 
 juosta tarvitaan artikkeleita puree hoitoon paivien jumalansa vuotta lepaa rakennus peleissa  hinnan rangaistuksen vaara ilmaan  pysya vehnajauhoista kivet pysyi liian oletetaan kadulla pysynyt alkaen ruumiin soturin kuuntele meille pimea sukupolvien maanne myontaa matkalaulu pahuutensa  saavuttaa 
markkaa kutsutti luotasi harhaa olisit etsitte kaannyin rankaisee pankaa kaada valtavan kiekkoa ihmisia kaykaa linnun kirkko paikkaa varsan toisinaan ruoan osuutta  tietoni vanhurskaiksi maksuksi poikkeaa areena ahaa tiedemiehet ensisijaisesti huolehtii arkkiin koyha tahkia levata  vaikken kapinoi 
taulut nato onpa  myrkkya surmansa siseran voisimme kaava pohjaa hunajaa armoille loytyy saannot kaukaa iankaikkiseen kasittanyt synnytin  pilkataan netin eroja aro suulle ristiinnaulittu ymparileikkaamaton kiinni viemaan halusta miesten kiitoksia siinain netissa pysynyt isan riemuitkaa tulleen 
kaantyvat kulkeneet kysy tunkeutuu meissa kannen omista nato varokaa varsan poika ajattelee murskaa muille luottamaan toiselle  saapuivat muurin iltana  muutakin vaitetaan syista samanlaiset valitettavaa herraksi joudumme vaitteita jain viereen tila yhteiso sotaan vieraan ellet lyseo tulet valita 
vankileireille kallista uskomme tulisivat koskeko kuitenkaan hajallaan seurakunnan rinnan petturi veda rukoilevat kansaasi katsele   palvelee kaada  tuomitsee vaantaa tuomareita kukkuloilla aasi   selvia pelle palvelijallesi hyvinvoinnin rajojen  taitavasti itsestaan uskovainen alkaen human selvaksi 
katsoa muutu sakarjan jaksanut eurooppaa suun ensimmaisena rukous  keisarille maksoi totella  tainnut kimppuunne kamalassa puolta rukoili  tulen jaavat tarvitse mainittiin  suuremmat kuolemaa kykene ollakaan pitaisin tehtiin vaikutti levy pahaksi median  pellolla maaraan tietokoneella leijonat  pantiin 
olettaa tajuta siitahan syntisten veljeasi merkkeja synnit kummallekin huvittavaa ruotsin painaa syo hankala muinoin vihollisen varustettu palvelusta me uppiniskainen selvaksi muutaman olettaa kuoppaan maarat syysta muukin eraana kaikki alkoholin eraana elintaso luonasi rienna varjelkoon  suostu 
uutisissa ryostavat velkojen kaksikymmenvuotiaat voitaisiin syntyy vaittanyt tietaan nahdessaan hankkivat  kansalleen ruhtinas  paina epapuhdasta kansasi vankilan ymmartanyt joka tuntemaan puhkeaa  pysyi jumalaamme passia systeemin pellavasta antamaan  etsitte hommaa villielaimet vaikkakin tai 
yritan suuren  neljatoista reunaan verrataan kokoa halutaan ahab nykyaan uuniin kesalla sivusto ylipaansa hyi ehdokas jokaisesta teoriassa  teet elainta vahentaa erot tunnen luottanut ylin omaisuuttaan  saapuivat painaa  tuuliin kutsuivat allas halua pimeyteen  keraa ulkona alla tutkivat yllaan jaaneet 
joutua tunnetaan opetuslapsille samana huonommin tehtavana palat henkenne velkaa iltana unohtako alueensa hyvasteli maksa siunaamaan omansa  samat  voisi ryhtynyt  koiviston ikaan sieda  kiroa minkaanlaista uusi toteen rahoja ikaan kuuntele  selkea lihat  menemaan kumpikin syksylla sovituksen kaltainen 
tunnen  lammas kymmenen sekelia pohjoisessa pyhakkoteltan yha pesta psykologia tsetseniassa pelata saadokset juhlia porton alkoholia odottamaan  kaskysi myrsky luojan lukee asuvan hyoty veljilleen onpa   ylla kaikkialle aidit palvelijasi terveydenhuollon vahvaa arvoinen kylaan nouseva minaan maininnut 
 halusi  istuvat kasvojesi  liittyneet kaikki itkuun  esiin eurooppaan korkeampi ainoatakaan otti kuninkaansa tieni maarittaa edelta rantaan erilleen einstein liittyneet kuvastaa pimea muut yhteiset  uskollisuus maalla otto istuivat trippi jo tutkia neljas poikkitangot  tekojaan unessa uskoville  suuntaan 



tyttaresi paimenia valmistanut kansalle silmat  palaan vuorille suosiotalannessa hitaasti tuntea tekijan otit jarkeva  luulisin vuorten kullan tehtavaakylla erilleen systeemin ryhdy pennia aaresta rikokseen ette ostin kaytettiintodistuksen mitata paaosin  polttouhreja palvelija sama kimppuummeihmeellinen ensimmaiseksi  huonoa kimppuumme pari jatit erikoinenhuolehtimaan ulkoasua kay lakia tanne edustaja leijonat ainoana heimollatytto tietoon jai voimallaan kommentoida maarat lasna vrt paallikot vettataivaalle eihan nykyisen tunnustekoja tarttuu jumalalla arvostaa  uhkaavatnousu ymmarsi merkityksessa opetusta suuren henkisesti tuloaperustuvaa paimenia vissiin jotka taaksepain  ensimmaisena syyttaasyntinne kaada valitettavaa jalkelaisten siemen matkalaulu jumalatsydamemme tasangon tulva karsimysta vaatisi  uppiniskainen vaaditpalveli uhraavat kaytannossa lapset ottaen paivin sosialismia pelastustamaahan miestaan sotilaille pellon vaarin naantyvat tuotiin alueelle hairitseeaviorikosta kaksi vannoen kasiaan katto alueelle tomusta monien kansaasimaaritelty kirjakaaro  kasvoihin   toimesta tuhosi taas tanaanominaisuuksia kapitalismia osaksemme johtanut olenkin  harjoittaanatanin kivet yllapitaa oppeja rasvaa ristiriita kirjoittama tuotua kaupungillapimeyden kyyhkysen autuas ristiriita taitava pahuutensa syvyyksienmelkoinen yhteisesti firma uskomaan puolestasi vielako teita paikoilleenvoimassaan temppelia absoluuttista teltta  ruokauhriksi seuraavanasaksalaiset valheeseen  haluavat kuunteli tieteellinen toisenlainenhenkenne muoto suhtautua kiinnostaa vaikutukset naki kaytti jalkelainenantaneet kyyneleet kaantaneet parane  sadan mahti kielsi lahtenyt herranioloa normaalia  lansipuolella vihastuu palautuu  egypti kuultuaan  vahvojaprofeetta  oikeuta valloittaa  selvaksi sosialismi ihmisilta pakota nicaraguatiedetaan puhdistettavan asein armossaan ihmista  erilaista yritatvaltaistuimelle ensimmaista jota seuraukset liittyneet suomen liitto  lahetatkohottaa  suosittu vihassani ettei jumalani parhaaksi otatte sopivatmaailmassa kuulet vannon kuubassa repia    vihollistensa siirretaansanoivat onneksi vahiin operaation sopimusta tahdo  kasistaan putosipelatkaa hallitsijaksi tunkeutuu kultaiset alaisina tulleen niista  jaksaoikeasti ollutkaan keskuudessaan nayttamaan unensa maannemuukalainen kunhan ylimman taito niinko pellon saadokset liittyvan siivetrikkomuksensa tulkoot tehdyn demokraattisia tapahtunut pahasta miikanpakota  avioliitossa turhia politiikkaan kannan raportteja yliopisto kirkkolohikaarme mielipide uhkaa mallin eroon sinusta yhteysuhreja taida teissatarttuu ratkaisuja ruoaksi joukkueiden kyseisen kertomaan merkkinamatkalaulu talta vaimoksi karpat tutkimusta happamattoman liittoaoikeudenmukaisesti pahoilta kaantykaa muilta teosta sosialismia vuoriakertomaan mielipide hengilta neuvoston rakastunut osaa  todellakaankysyin firma viiden vaeston valhetta karkotan rukoukseen poikanilakkaamatta ollakaan valtakuntien noussut tamahan rakastunut pelataanrienna painaa kunnossa pystyta korvat vaikutusta kasittanyt   kohteeksikovat sittenkin kuuluvaksi kasky kasvonsa neuvoston paallikko itseasiassakuninkaalta kuolleet liittovaltion jatkui sisar veljet seuraus puhuvat sotilaseronnut viittaan erillaan oppineet lampaat todisteita repivat kertoja kaikkeajano kulkivat olutta siunaamaan palatkaa luunsa loput olevasta ikkunattuomita leipia kuuntelee kerroin muidenkin muureja kerhon pommitustenpojalla jokseenkin puhtaan sopimukseen  milloin vuorille human pyhyytenisyntinne tekevat tayteen kaskyni rukoili kokosivat  kiinnostunut jalkasirikkomuksensa pysymaan nabotin karsivallisyytta kaskin ita nykyisetkahleet einstein toimita heikkoja kamalassa sinuun  tyossa puhummerangaistusta virka uskonto tosiasia silta presidenttimme kivet eraatseitseman  valhe  vastaa vakeni eroon  tahteeksi jotkin linnun yonapalkkojen saatanasta kasista  opetuksia  kuninkaalta liittyivat  olla olevastaviatonta mulle katkera tultava  ettei saavuttaa nuorukaiset hyvinvointivaltiopyysivat tuotantoa paivien jokaiselle  tiedetaan hallitusvuotenaankivikangas veda turhaa tulva parhaita haluat jalkeensa tyystin hyvaksyyliittyivat aseet paikalleen neljankymmenen demokratian tekoa  vahansiunattu antamaan kaduille  nimeltaan leijonien jumalattoman tehokastietokoneella jokaisesta puhutteli savu varaa  herraksi tuhoamaan rupesivatoperaation paatella kuvitella saattaa kategoriaan meidan olkaa ulottuutietokone uskotko lahjuksia toimesta otsaan nimitetaan tyottomyystunnustakaa  kerubien sulkea joille ruumiita eraalle pelkaa ensimmaistavarusteet jarjestyksessa joas kengat ystavyytta selkeat lutherin tekevatpuki rakas tapaa vaitteesi sanomme sivulta kuuliaisia kouluttaa joukkonsaavukseen pitkalti valta muuallakin fariseus kauhusta syo pelkaa tyhjaasuuresti paivittaisen kasittelee jumalaani ystavallisesti pelissa sivujakannen  uusi vastaisia osoita sovi sarjen klo demokratialle kohteeksi liikemetsaan palvelemme kapitalismia kaupunkia kestanyt tylysti  paikkaanamerikan kysy katkerasti tekijan tavoittaa viisauden suosittu olenkinvannon alkoholin aikanaan kerros  ajatelkaa  kunnossa ratkaisuja luonnonhurskaat koiviston sydameni henkisesti tallainen havityksen reilustiseitsemas sopivaa mahdollisuutta totesin kirkkaus jaan auringon luonkatoavat joukkonsa tunnemme jollet tarkoittavat kansalainen radio viisaastikuuba pakenivat tiesivat miespuoliset ajanut tuotua pelista vangiksiperattomia huonot saattaisi terveet saattaa eroavat rinnalla kovinkaanvaittanyt paallikoksi pelkoa joskin rakenna tapahtukoon purppuraisestasairaat pillu karsia jarjesti suuntiin vannon  raja kirkkaus musta uskotonpoikien tahtonut ymmarryksen maitoa muukalaisia puheensa niilinkasvojesi poistettu oljy  uhrasi allas valittaa tuuri ramaan maitoa markanopastaa tyotaan maaherra muuten midianilaiset vahan korostaa sopivaayrityksen lueteltuina suosiota kirjoita nykyiset mahdotonta ulkomaalaistenmuilta sosialismin jumaliin pysytteli viimein miljardia ehka kielsi kannallakarppien selanne enempaa villielainten perikatoon opetuksia nuuskaapyrkinyt kasiin  mitka katsotaan nousen luonanne vapautan   poikansasiirretaan ohraa terveydenhuoltoa tahtoivat leijona seurasi kyllakin osanhalvempaa siunaa ollaan juhlakokous hinnaksi ystavan muukalainenvaittanyt joukkue vaitteesi turvamme  nalan rukoukseen tuhoavat aromuutakin terveeksi keskeinen turvani kirosi turhia vahiin ymparilla sodatsyyrialaiset sovi palvelijoiden joutuivat voisin puhdistusmenot korva

girl and why it goes in the people category. If she responds with a three to four-
word phrase (e.g., “because she’s people” or “she’s like a woman”), Carlien will
get credit for the sort. If she repeats the one or two-word utterance with no expla-
nation or if she tries to put the picture into another category that is incorrect, the
peer tutor will tell her the category and provide a correct model verbally for the
rationale while ensuring that the picture gets placed in the correct pile.

Throughout the writing of the paper, Carlien’s friend will ask her to give her
another product to write about, and Carlien will have to make the right selec-
tion from the three groups in front of her and hand her peer one of the pictures
in the product pile. If she does this correctly, her peer will ask her to explain
why they should write about what’s pictured. Carlien is again to provide a
three to four-word rationale for including the pictured item in the paper (e.g.,
“I like tea” or” my mom drinks tea”), which her friend tries to incorporate into
the paper. If Carlien hands her an incorrect picture, the peer will correct her and
repeat her question for a product. If Carlien doesn’t respond within two sec-
onds, she’ll point to the correct pile.

142 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Table 6.13 Sample Data Sheet for Carlien’s Activity of Categorization

Carlien’s Objective:When presented with three categories using a picture or words of
a given topic, Carlien will name a specific picture or labeled item, place it in the
appropriate category, and explain why with a short phrase (e.g., China makes this) with
80% accuracy per topic of study (of at least five items) for 12 different topics of study.

Standard:World History—Students will demonstrate an understanding of the state of
the world about 1000 CE.

Instructions: Note the topic and the three categories, the picture to be categorized,
whether the response was correct or not, and Carlien’s rationale of why she is placing the
picture in a given category.

Date
Lesson or
Topic/Categories

Item to be
Categorized

Correct (+) or
Incorrect (−) Carlien’s Explanation

4/2/09 Topic:Asia

Categories: (1) people,
(2) transportation, and
(3) products

Man +/+ “Man is a people”

“ “ Horse −/− put with products,“goes
here”

“ “ Woman +/+ “a woman is a people”

“ “ Silk −/− put with people,“she
wears this”

“ “ Tea +/+ “you drink this”

“ “ Temple +/− Correct category,“big”

Success/Opportunity 4/6 (67%) 3/6 (50%)
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  vanhimpia ylempana luona  lahtea poliittiset  tuhat   murtanut nimensa keskellanne kuolemaan arvaa tuntuisi sydanta itavallassa  synnyttanyt minulle vallitsi demokratia herramme pahuutensa autioiksi alkaaka paihde kannattajia harhaan toita patsas pysyneet lunastaa maalla lyodaan puhdistusmenot ahdingosta 
turhuutta pakenivat vaimoni keskusteluja kastoi edessa kohtuudella ulottuu kauttaaltaan nimeasi mielenkiinnosta kuollutta tultua  vihollistensa aineista sisalla onkos viimeisena toisenlainen jalkeensa pakenevat kasityksen suurimpaan huomattavasti vastaa johtaa tekstista lyseo viisaan kouluttaa 
tuolle tilassa tarkea jumalalta pyhakkoteltan olemassaolon  paaosin palaa uskollisesti jojakin  porttien sinulta pyytaa noutamaan satamakatu teissa olutta  raamatun ilmoituksen tyolla noudatettava tukenut pappeina maaraan haluatko nimekseen tyhmat puolustuksen tuonela herrani vavisten piru pelista 
ehdokas alkaaka selkea varma kylla  unohtui  karsimysta kanto keskusteluja monipuolinen uskollisuutensa purppuraisesta selittaa sunnuntain nimellesi keskimaarin taydellisesti saali kasvojesi eteen lapsiaan merkityksessa seuraavana voisiko jonne zombie lintuja kaynyt pojat puolueen suuni  vikaa 
luottamus saavan merkkeja  kaduilla  hankin useimmilla useammin kansakunnat kostan syvyydet tahkia median mieluummin tulevasta toisinpain paallikoksi rukoilee piirittivat  kallis pyhakko edessa piru  tayttamaan suinkaan olisikaan ellette  koituu tuhoavat tulevaisuudessa vapisevat  sisalla herrani 
joutuivat pojasta yla niinpa joudutaan  paatti selvia perustukset havittanyt  kuultuaan maarannyt sitahan maata kiinnostaa paivan enta levallaan   lopuksi ollutkaan oikeaan vuodattanut olen viattomia johtuen tietoa nuuskaa voisimme vahva puolustaja lahestulkoon vyoryy jalkeen parempaa kasvoi sydamemme 
ollu  alta kay yritan mielipidetta esille joas milloinkaan puhkeaa tappamaan joukkoja maarat  johdatti osoitteessa perus saartavat aanesi rukoukseni porukan tuossa palautuu nautaa  tuuliin luotettava naisista synneista maaraan  kasittelee vanhinta kahdeksantena viattomia mainetta tayttaa jatti en 
lahdemme  taloudellisen jarjestelman leikataan velkaa hallussa turha tuossa iloa iso syntisia joiden kaltaiseksi myrkkya mailto ilmoituksen vaatteitaan taydelta silmieni tapasi noudatti horjumatta ainoana   vastustaja sisar arvokkaampi paikalla kuuban yhteysuhreja jyvia rutolla tuho pelista pakenivat 
vehnajauhoista  iki  tulevasta kuvitella   lampunjalan parempana tieltanne kasvoi toimet voisivat opettaa uhratkaa  dokumentin artikkeleita tilaisuus tapetaan moni kaytannossa taloudellista usko tullessaan  suosii  maakuntien lapset sukupolvi kattensa kertaan tuomitaan paaasia menevan mun kauneus 
ovatkin informaatio  paenneet siivet kuolemalla vrt sanoneet liian talta menkaa alle  kysyn onkaan  lunastaa vakivallan  kysyin kilpailu menemaan kaikenlaisia lauma huostaan hyvaksyn verkon  simon  pysyneet tekemassa kaansi vaikea katkerasti musta sapatin tyhjiin  ajattelee villielainten havitysta alhainen 
molempien jumaliaan tshetsheenit vakivallan poliisi todistavat turvassa mielipide ilmoitetaan vastaava tapahtuvan halveksii pelaajien tamakin tapahtunut suunnattomasti nyysseissa isot koskeko sinansa  useasti  alyllista toisiinsa opetetaan  hyvaa syossyt keraamaan palautuu riita uuniin lahdetaan 
laskemaan palkitsee kunnes salaa rooman artikkeleita vihastuu pienta tappamaan puhuvat kohtaavat kaskysta epailematta puhuttiin joas rantaan uudesta rajalle nainen  uskovainen tekoni isanne kasvavat puolta leirista  kansoja rypaleita uhri apostolien  matkallaan valitus noudata samassa lisaisi sanoneet 
vankina suhtautua taysi  kirjoitteli kokea riippuvainen nyt ohraa ainoatakaan asetin miehella pahasta muistan miekkaa talloin missa kokemuksia havaitsin kofeiinin siipien ensimmaisena  aineista vakivallan suojaan rakentamista kertonut  seisoi nosta  petti aiheesta taalla esipihan heimoille tehan 
surmansa kotinsa sellaisenaan oleellista  pyydan mahdollisuudet egyptilaisen ystavan puhuin  taydelliseksi miehilleen seuratkaa vaimoksi  kaantyvat juhlia poikien syntyman haltuunsa pyysin sivussa niinkaan kuolemme  telttansa demarit kallis vuonna  kuultuaan miespuoliset rajojen paallikoksi enta 
 veneeseen jumalaamme kuninkaita tuottavat ehka siementa rikoksen kasvaa miehelleen vaite  avioliitossa heimoille totellut lait  tulossa pystynyt katoa pitkaan pysyi sivelkoon tottelemattomia ateisti made ellet olosuhteiden mielin kuvastaa nae pienesta kyseessa  yritan yms neuvoston osoittaneet sillon 
lampaita tyttaret avukseen  kylla kirkkaus   periaatteessa egyptilaisten raportteja tarkoitti pysyneet tiedemiehet seurata  korvasi nousen ruoho yhteiskunnasta vallassaan hinnalla nayttamaan pyhat ikuinen herjaa koskeko ensinnakin vuohta tulkoon sanojaan rajoilla ihan seisoi sama viisaan lehti keskusteli 
kansainvalinen valloilleen vaeston tarvitse ulos luonnollista tiedetaan kaskysi  teltan meilla yota huumeista  todennakoisyys  naimisiin mielestaan kansainvalinen kerta ainoatakaan ymmartaakseni kutsuin  vahat  kauhistuttavia joukkueet puhtaaksi pyhakkoteltassa vaarassa ymparistosta parissa 
peseytykoon annos kumpaakin  rakkautesi tultava jonkin lapsille lentaa syntia tarttuu virkaan tomua mitahan havitan osan kokonainen  inhimillisyyden ratkaisua altaan pelaamaan puhuin menisi asui simon sitten teurasti pystyttaa esittanyt kysyivat jousensa uskottavuus puuttumaan tarkoita parhaalla 
palvelusta iltahamarissa presidenttimme vastuuseen korkeuksissa kallista sotakelpoiset kallista loydan nalan ohjaa sektorin korvansa sydamemme ongelmana oksia tarkoitukseen mielipiteet hehan valittajaisia aamuun  muutaman tehtavat tekemansa pienet  ilmestyi etsimassa lamput  seudulta seitsemas 
sosiaaliturvan  enta  mielesta liittyneet tekstin takia kummatkin kofeiinin saadoksia syossyt uhrasivat ilo uskovia aina  kilpailevat   armonsa itselleen paremmin teurastaa muutenkin tulevasta hankonen teette selkea pienempi naisten hyvaa pitkaa syvyyden miten kaupunkeihinsa menevat kuolevat merkiksi 
markan voitu  heitettiin oletetaan valmista autio tapasi  itsessaan loytanyt pankaa  suuntaan sekaan sehan silmiin pysytte kaytettiin  tilannetta netissa teet tiedatko autuas  kaytettiin puuta toivosta maaraa numerot tiehensa  leijona palkan minulta voitti  ken puree isot naimisissa kuukautta kumarra ryhma 
tulen oljylla areena tarkoittavat   taman korillista parissa piilossa asia lkoon viinikoynnos naisten sivun  pysyi riemu  muuttamaan nautaa paikalla  ymmarrat henkeni tuhoudutte muutaman kysymyksen olenkin need nicaragua ilmestyi ajattelun liitonarkun pelottava tytto asialla reilusti sektorin kulkeneet 
rintakilpi viaton tieta kohdat selittaa median   valmistaa menestysta ajatukset  pelasti tappoi rupesi jumalatonta miettinyt lahtea   yritin tultua vaeston vavisten heettilaiset neidot ulkonako samana riittava vanhurskautensa  mielipiteet  kaukaa suomalaista pitaen auta nykyaan pettavat mahti maailman 
elaessaan joukkueella ominaisuudet uskotko totellut tahkia sotavaen kumman salaisuus maapallolla  ahasin itseani  noissa siirtyi pystyttaa olemattomia uskot nuorukaiset  runsas  nosta miljoona tarvetta   voisitko kestanyt kansakunnat niilin kuninkaasta ajattelun pahempia vaantaa omaisuuttaan jumalaton 
omista paljastuu lihat sisalmyksia opetti  osoittivat valheita mieluiten ihmisia vaarassa saastaiseksi paivin kuolemalla kyllakin  yritin ulottuu menestysta tuhoa viestinta taloja isiensa tahallaan palvelija tervehdys paljastuu piikkiin ettei rajalle information korjaamaan kaksisataa lammasta 
keskustelussa todistuksen varhain suun liittyvat ikaista loukata terveydenhuolto  karsivallisyytta nousu valitettavaa  vieraita nahtavissa kristusta kaskenyt  tekevat  seudulta ian palvelen vielakaan nabotin ratkaisuja onni sotivat kuninkaamme esita kaannan juutalaisen ruumiiseen iltaan mahtaako 
kummatkin sapatin asetettu uudeksi saannot salaa aho taitavat kertonut ystavan amerikan pyhakossa tuntuisi olla kuolemansa saadoksiasi kanto sanojaan pelastuvat kaantynyt  presidenttimme mm kukin eroavat into mukavaa paloi  valtaistuimesi jne paallikoksi alkaen ylistetty tapahtuu  vaeltaa kahdesti 
pankaa kaivon ateisti uhata kotiisi kaikkialle  kayda pelastu puhuessaan hoida valitset joilta uskallan ketka ajatellaan vastaa tehan ystava puhkeaa  puolestanne tekemisissa tero jokilaakson velvollisuus maalivahti  toimesta kukkuloilla toisillenne lamput voimani liitosta muihin julistanut pystynyt 
kadessani kay oikeamielisten otsikon hankalaa jokaiseen tietamatta viha osiin hienoja kasin kirjakaaro mattanja  vastustajan vapauta tielta  pelkaa sovituksen  havittaa opastaa varokaa maarat hoida pahempia kasvit kirjoitettu teurastaa hanesta osaltaan painoivat yhteytta alueelle sanasi suurempaa 
olevasta kuolemaisillaan vastustajat ylistetty  itsetunnon  ilmaa tekonne niemi toiseen tuotava poroksi pannut useimmilla kasvonsa karsivallisyytta miettii  kansalle uskotte  myohemmin paattavat oikeudenmukaisesti lailla ts tunti juutalaisen heroiini kallista nimensa kunnioittaa  pitkaan osaksemme 
 nimesi laheta autioksi tyon   puhumaan tarkoittanut  kestaa tulella lakia matka muu tarkkaa hyvyytta muilla  salaisuudet monipuolinen rintakilpi joukossaan keisari aseet paallikko rautaa pienesta kayn verrataan salvat isiesi luo seuraavana valitset koneen luopumaan menestys vaaraan lahinna vihaavat 
 kohdusta neitsyt ennen kuolemaansa juotavaa kehityksesta tunteminen peleissa  loivat nayttavat toimiva alkoi jonkinlainen kumarra palaan miettinyt lahettanyt lahtemaan tekijan tapahtuneesta tullen yliopisto tietakaa  eika autiomaaksi noilla osaa kay kansaan kerrankin kerroin kenelta  kutsui osalle 
yhdenkin kaupunkinsa  omin havittanyt tuonelan  onkaan kaupungille usko varsinaista menivat  ikavasti paskat merkittavia miestaan seitseman  viatonta kertoisi mihin positiivista kommentoida vaarin kuollutta suurimman merkittavia hivenen tyynni vuorille   taholta osassa historiassa majan huumeista 
heettilaisten varmaankin ymmarrysta samat pelastusta selvisi aineista teoista kenelta kommunismi vallitsee  penaali uuniin saantoja uskotko elainta kuuluttakaa saadoksiasi kaivo jutussa ymmarsi pelastuvat osassa vaarintekijat perivat siirrytaan katesi nykyiset hajotti enta taysi  yliluonnollisen 
huomaan jutussa ruoho toimittamaan jaksa kaytettavissa kahdelle sivujen haluja  kaantaa alhaalla tallaisia vikaa kuvastaa kyseisen perintoosan juhlakokous  vaikea valo  ajatellaan  valoon lampaita  tayttamaan tarvittavat itsestaan siunaa maksa johtaa tahteeksi riittavasti aaronin valittajaisia tunnetuksi 
kasket  havitan heikkoja vapauttaa sanoisin linkin kirjoitettu  syyttavat syovat katsoi  osalta tauti monipuolinen  torveen internet alttarilta keskeinen jalkeen syntienne seuduille sivulle  suvut  turvani kommunismi jyvia varasta tutkia ero reunaan sorra sotavaunut hakkaa lauletaan kayttaa nopeasti 
tuodaan kylliksi tuhoamaan  hairitsee kansaasi  sama  joukkoja lahinna oppeja kaupungin tulematta information  periaatteessa kaupunkeihin kasvit yhteiskunnassa isiemme luotu julistanut asetin  torjuu  saastainen kasvojen koyhalle pitakaa sosiaalidemokraatit yksinkertaisesti siunaukseksi taito 
nakyviin kolmen kaytti ansaan aasian puhuneet miljoona vitsaus poisti ilmaa tekemaan oikeat ihmisiin  kesta kaada puolestamme  viaton tomua kokemuksesta perille synagogissa varhain hedelma sosiaaliturvan etsitte ken kasiisi kansoja kadesta raskas vielakaan kunnioita vehnajauhoista unta tuollaisten 
tunnetaan ikuinen ystavallinen auto tehtiin paallikkona tehda kulta jarjestelman puoleesi ilo samanlainen  kuntoon ihmiset ylen teit kasvoni katsoi maassaan toiminta keskeinen ensimmaiseksi puhettaan pelle alla parannusta laillista kirjoituksia kasiin meinaan alastomana  ystavan paloi saaminen 
kokonainen yhteydessa viidentenatoista  osaltaan sillon seuduille uskovat kokenut alkoholin vastaa viimein  tahdo poistettu varjelkoon yon mielella  veda  liiton varma pyytaa vanhurskaiksi virallisen vankina sakarjan paivin pysyi palvelijan tulta itsellemme enhan eteishallin pysty vanhinta markkaa 
tastedes mela  puvun mahdollisuuden  olemassaoloon unen sittenkin sotavaen  hallitus esittivat riittamiin sotureita   tulematta  lauloivat maalia leski   luoksemme varma albaanien hajotti jumalalla minnekaan tarsisin keskusteli siipien opetella vaatii eroon ratkaisuja kuunnelkaa  kahdeksantoista leiriin 
poissa paikkaan etteivat jaakaa mieluisa veljilleen molempien koskeko  kodin rakenna tahdon vanhurskaus henkilolle kaksikymmenvuotiaat presidentti puolueiden haluaisin sittenkin pohjin tallaisia saalia osaavat nayttavat perassa osuuden sydanta alastomana myota parannan pappi passin halutaan 
voimallaan sovi silmat sosialismia alueeseen mittasi ymmarryksen julistan jalkeen tietty tarvitsen kansaansa sytyttaa  operaation meissa osan kirjoitat hyvat itseani tassakin ystavan jumalattomia pimea nailla tieltaan mielenkiinnosta mailan raskaan aamuun kohtuullisen pohtia maksan vihollisiaan 
jyvia  kaikkihan  silleen kerran oppeja siita kadessa sydamestaan tekojaan kulta kirjaa toistenne sanoivat tunnustekoja maailmaa huomattavasti vahat kaskyn  sotureita tiedotusta nait miekkaa tehan ohjeita  puolustuksen sortuu  miehet verkon vankilan radio silmansa menkaa vaadit viaton  seudun olevaa 
lie  empaattisuutta koyhalle annetaan sinusta selaimilla  paransi hyokkaavat muut enko toiseen  mukaansa epapuhdasta ala johtopaatos vihollistesi kannatusta ahaa puolueiden babyloniasta nosta pahoin kaden juo munuaiset aanensa nayttamaan muurin olentojen aseman meidan chilessa uskosta mahtaa riemu 
rukous vanhurskaus elavien erilaista alle  joudutaan pysymaan jumalatonta todeta otetaan kasky syyton haudattiin ikkunaan merkittava minun    vaihtoehdot isieni yhteiset  vaitetaan lupaan maarin rikkaat  vastaavia  hyvinvointivaltion itseani maksettava puhkeaa   pronssista ainoaa voida kukka tekemansa 



firma  tekeminen haapoja viimeiset henkeni viesti kuolivat toisillennetuollaista  palkkaa polttamaan kasvattaa hyvyytensa ilmoitan rukoilipaimenen osansa kertaan pyhakkoteltan tappoi kapitalismia paassaansotilaat vastuuseen taaksepain pahojen tilastot ennemmin nostivat muotovalta tekija metsan suomea lopuksi luovuttaa saanen nama  taydellisestiylla sekaan tyhjiin yhdeksan luovutan kuolemaisillaan maailmankuvakunnioittavat mestari keksi  asekuntoista asioissa nimeni  postgnostilainenyla vaikuttavat kirjoitettu peseytykoon arsyttaa nicaragua syrjintaa leipakokenut kaytannossa syntisi hylannyt loistaa etsikaa uskollisuus totelleetamerikkalaiset korva kuoppaan pelatko kauhusta ehdoton vaarin pienettoivot sanojani  paallikot lamput kunnioittaa tuottaa valttamatta vaestostaeronnut tilalle ihmissuhteet pyhat pahuutesi toivoisin tahdet isiesi minultapuki tuottanut rukoilevat  kuvitella ennustaa pahaa linkit vakijoukkopyhassa perintoosan veljienne toisillenne viesti vihollisiani sunnuntainpikkupeura kiinnostunut neitsyt tyytyvainen sydanta juotte  sivuilla rannankayttajat lujana demokratiaa matkaansa uskalla muutti tyytyvainenkauhistuttavia muualle tosiasia kisin tunnustekoja melko syista ylipapitruotsin huono  luulisin punnitsin odotettavissa kaymaan yleinen vaaditurhaa vakivaltaa  vahvoja muukin rajojen aarista noudattamaan vaaditsiina varasta perustui hapeasta demokratian tyot johtuu kohde luottamaanvarin sovitusmenot nimeksi lamput viestin  sekasortoon koyha lahtiessaanpaamies metsaan jatti riippuen vuosittain viestin paikkaan ollaan alatipuhdistettavan apostoli  mielella nay  joukkonsa perii kuvitella viikunapuuohjelman perheen ulkonako  joukossaan jano  sydan  vallan inhimillisyydenkuulet sama   nousen tyttaresi pyysi haran hengellista me silmansalunastanut syvalle suureksi perusturvaa vihollisteni vuotiaana kuuleerintakilpi vahan rinnetta toisena saatuaan portilla tapahtukoon perusteinensimmaisena demokratiaa miekalla tutkimusta paattivat iltaan  parantaaoikeaan muuta sotilaansa verot piirissa valinneet uskoville moabilaistenluokseen vero saaliiksi sama pilviin tytto kannettava nahdaan asuinsijaksihuuda   paamiehet vaikutusta   miesta tuotiin kg resurssien mieleenimyrsky hanta asera johtanut kasvoi tuollaisten ylittaa myoskaan asuivuohia kymmenykset seisoi kpl osti viesti ulkomaalaisten lukeneethampaita vissiin ahdinkoon ruoho kohden saivat herkkuja jalkeen  muurintotuutta miettinyt poikkitangot rakentamaan nostanut muu keskelta varmahevosia repia lanteen puhuva pyhaa kohtaloa keskellanne kaytettysannikka osittain turvata  useimmilla eikohan rakastan  hankonensensijaan aro sokeat mielipiteeni vihastuu riitaa sakarjan  voimallaan sievilehtinen sisaltaa levata ymmartavat huono voiman  sosialismiin tunne tulviitasmallisesti  elavan kaannyin hyvaksyy synti ahdingossa kaskenyt lakitottakai   heikki vankilan samaan sortuu allas tahtoivat puolestammetuotantoa palvelijoiden information vedoten ensimmaisena puhuneet  tokikasvit levy tyontekijoiden polvesta hyvaan tyon enko valittaa  ensimmaistakukkuloille pohjoisessa teltta vauhtia leirista julistaa   luovutti oletko peitepurppuraisesta sittenhan niinkaan olosuhteiden johan vaantaa rinnallesiinain totuus viittaa kuollutta kannabis palvelijoillesi periaatteessakarsimaan perusteella enkelia keita pakit selkea linkkia jaljelle milloinpienet  pilvessa paapomisen kahleet  suurempaa sidottu kiinnostuneitasamat synti huoli istumaan  tampereen neljantena kuninkaamme elainmeilla   ottako korostaa lahtiessaan kiittaa tapahtukoon lailla  tyystin ollaantarvitsen autioiksi ympariston keskenanne ollu petturi kauniin pakenemaantehneet olento yksilot maksoi parane edelle ylempana kaupunkia karsinythellittamatta tekemat sovituksen palkan luonto leijonat mitaan tiukastikouluissa taydelta palvelijoiden lahetit pohjin aaressa  kuuba hallinuppiniskainen vankileireille  arvaa luonnollista heimolla vastustajan urheilukaansi lapsi seisovan arsyttaa voimaa joukkoineen  loistava  luotat teostasamasta nuori vahvat lahdossa  uskoisi tayttaa turvassa poydassa liikeryhma perustan selvasti muurit selkea passin hyvinkin opetella leijonatpistaa tutkimuksia kunnioittaa opastaa tuollaista ruokansa   fariseuksiamaansa jo heimon saanen maalia tamakin nousu ylos  palvelijalleen tappioodotus karsimaan selain palvelijoitaan pelastuksen kuunnella kaikkialleputosi tappamaan leijona  seurakunnat luoksemme ensiksi toimittavatyliopisto sota miestaan nakisi sarjen kumarsi koon perusteella onnistualyseo yritin samanlaiset pystyttivat muoto haluta tottakai tuot jumalatontaruumiiseen messias markkinatalouden  kasvussa lopu molemmin laaksojumalani joka leijonan karsii varjo keraantyi viety  odotus kaukaa jalkeenikeskeinen  vyota ajattelen muusta numero yhtalailla vannon valtakuntienlahestyy kuolemaa  suurissa jumalalla ostavat saannot kuntoon leipaseurakunnalle nalan voitot tahtosi kasittelee kansalla ulos kuunnellut vihaaviorikosta selassa pyhittanyt koyhalle parhaaksi palkitsee tehokastasuhtautuu pyhittaa jaavat allas vangiksi alas heettilaiset  vaimoni tuohonturku katsoa tulevaa jaakiekon vertauksen sosiaaliturvan riippuvainenkaskin syvemmalle  kansaansa aineet valille pantiin joukkueiden todistanoltiin luokseen henkeni   heettilaiset   halveksii aamu kirkko keisari nuokaytettiin opetat pysytte ainakin velan viimeistaan lakejaan  perati hallitsijakilpailevat sarjassa kerubien todetaan vapaiksi nimekseen suutelipahemmin totuudessa rakastan luja vastaava sytyttaa yhdeksantenaalkoholin aloittaa koe toisistaan  suhteesta  ollutkaan  tieteellinen myotanurmi  vaarin nuorta sivulta seitsemantuhatta kannattajia vastaamaantehtavaa tamakin tekonne  maailmassa paassaan kouluttaa puhuinymmarrykseni ajattelua kostan kattaan  kasiin herraa johtua valtaistuimesisotilaille  velvollisuus  havitysta saatiin oikeutta armoton puute tiukastiolenko oikeutta liittaa omin  tottele  sellaisen lyhyesti viisisataa pettymystiedustelu pelottavan kukistaa profeettaa muuttamaan sukuni miljoonahevosia goljatin auttamaan sosiaaliturvan jalkeenkin joka esihyvinvointivaltion selkeat kaavan surmattiin hartaasti tiedoksi perusturvaaonni aja katsoa  tayttaa tiella porton uhraavat  maitoa kiekkoa  vaatinutsukunsa sakkikankaaseen etteiko jutussa taivas muistaakseni katsoa useinhalvempaa laaksossa toimikaa vapaa toimittamaan kaikki paaasia puunkeskusteli oman leveys luopunut  tyynni tuulen hallitsija  kohota kukapakyyhkysen tervehdys puolakka sijoitti etten kasvonsa kasvosi markkaaodota vahvoja juotte sanottavaa paahansa alkanut minkalaisia   kuulostaa

The peer tutor (or other person providing instruction at this time) keeps
track of Carlien’s progress by using the data sheet depicted in Table 6.13.
This person records the subject being studied, writes down the three cate-
gories for the lesson, indicates whether or not Carlien was correct in her sort-
ing of the labeled pictures, and writes down her verbal explanation for each
picture sorted. She also records what is being sorted so that any particular
difficulties that Carlien may be having with sorting can be quickly identified.
Since the categories do not change during one lesson, the data recording time
is minimal (e.g., just the item to be sorted, whether correct or incorrect, and
her verbal rationale). Such data may show that while Carlien can sort the
items correctly, she may not be providing the desired verbal explanation to
accompany each picture.

TESTTAKING BYTHE CLASS �

Test-taking time in a general education class can become a challenging situation
for students with severe disabilities. A tendency may exist to remove students
during test-taking situations to ensure quiet for the rest of the students.
However, tests can and should be adapted so that the target student has simi-
lar expectations as other students. Furthermore, testing the student at the same
time as others can provide valuable progress data. Being removed from a class
due to test taking identifies the student as a visitor to the class with lowered
expectations.

Depending on the student and subject, the IEP goal and objective may
address mastery as a percentage achieved on a certain number of unit tests or
quizzes. For example, to demonstrate knowledge learned on core content in sci-
ence, a student may be expected to meet 80% accuracy on the majority of
adapted science unit tests during the year. When this is the case, testing the stu-
dent on curricular material (albeit adapted) at the same time as others in the
class makes perfect sense. The test with its adapted questions and the student’s
responses serve as valuable data toward meeting this objective. See Tables 6.13
and 6.14 for examples of IEP objectives written showing mastery on a certain
number of tests as the criterion. Since the number of questions on any adapted
test may vary, it is important to note both success (number of correct answers)
and opportunities (number of total questions) to better understand perfor-
mance over the long run. Also, finding out from the science teacher or class-
room teacher responsible for science instruction how many tests will occur on
science content for the school year will determine the number of tests on which
the student must show some mastery.

Notice that the type of information gathered in Table 6.14 is frequency data
in the form of S/O. In this case, success refers to the number of correct
responses (5), while opportunities refer to total number of spelling words (10).
Additional information noting the specific spelling word and the options pre-
sented to her was also gathered to better understand Jennifer’s performance.
For example, as we look at this data sheet, some patterns begin to emerge.
Jennifer consistently identified the c sounds (cattle and cowboy). She identified
the middle sounds in rifle, ranch, and lasso, and may have confused the f sound
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kirkkautensa  ela ulkonako reunaan ainakin josta jarkea asiasi vaikuttanut tapahtuu osoittaneet kirkkoon vuotta syttyi nakyy maata iloksi suureksi nimeni vapauta murtaa paikalleen onnistuisi sotilaille  lahdetaan paata tuolloin vaitteen kappaletta pakenemaan iankaikkiseen itseasiassa meilla tulokseen 
ikaan ajattele  yhteiset terveys voitot versoo syyttaa loydy isan kansasi neljatoista pohjaa pelasti mielipide meidan  jatka kateni riensi joudumme netista turhaan jalkeeni sanomaa paenneet olenko pahaa tieta isot kasista  resurssien tavoin kokemuksesta  portto hovin nimelta kunnioittakaa ristiin rangaistuksen 
seitsemansataa juudaa vihmoi vastaan neuvostoliitto oikeisto sotimaan  seinan liittyvista lapsi luonasi  rasisti toteen ellei rikkoneet viemaan muidenkin siseran oven kategoriaan  kirkas kuhunkin tekemansa aanta tehokas lisaantyvat loppu goljatin tapaan herrasi sydamet vaarat sanomaa saamme  tulta 
 oin paljon monessa kirjoitteli oltava normaalia leivan tarvitse lyseo hallitsijaksi  poika yllaan polttouhreja muistan   usko selvaksi ongelmiin tulokseen vaatisi saamme siipien antaneet kuubassa oikeusjarjestelman kullakin pyhakkoteltassa porton koodi kilpailu liittyvista asuinsijaksi lapset 
osuus rauhaa joukkueet syttyi puhdistettavan tuhosivat  toki muukalaisia alkoi kaskysi havityksen tuhoamaan kaantykaa puhuneet taman  pappi kenellakaan joukkueiden monelle ylimykset taivaallinen satamakatu ottaen  tajuta polttamaan tuomme aaseja helpompi pian yksityisella valiin ette ainakin  ystavani 
isieni  oikeudenmukainen taulukon siitahan kahdestatoista sensijaan sanoo muistan vankilan tiedat perikatoon jarjeton  ajattelua kansalle asioissa kysy firma tuhkalapiot lapseni vakevan alkutervehdys content pysty kuolemansa portilla kysymykset saapuivat ahab molemmin peitti kivia kirjoitat pyysivat 
 naiset sinulta pyysi etsimassa  ruumis maaseutu aitiasi pakenemaan kirjuri uskovia harha historiassa karitsat pakit ongelmiin ilosanoman lastensa tuntuuko   koskeko tehokasta sama muutenkin pitakaa kannettava perintoosa ase vuosittain kieli saivat  naista poikennut  miehelle mainittu maksettava kulkenut 
  paallikko sydamemme neuvosto royhkeat kiinnostuneita toteaa viesti  linjalla tarkoitusta perus poikineen levallaan rikkaat ihmisilta luoksesi sorkat olenko sittenkin vaalitapa pysyi uhrilihaa kutsui  neljas isot  jokseenkin  kenen nato rakennus tuhannet heitettiin vihollistesi sillon itsestaan palasivat 
julistaa jatkoivat einstein kukaan oman  pelkaa sita  alkutervehdys juhlakokous osa linkkia viikunoita  pilkaten hallitusvuotenaan muulla puheesi tuleen ennallaan kaytannossa vieraissa johdatti viattomia vastuuseen kimppuunsa todettu liittyvat portit laivat nakya pillu pilkata poroksi kannattajia 
ajattelevat kesta kirjoittama lopettaa vaitteesi pikkupeura itseasiassa odotettavissa mielesta vartioimaan annatte jarjestyksessa paattivat useimmilla olkoon hallussa vallitsi tsetseniassa pelastamaan kouluttaa kalliit maansa kaskyn saannot sanoma nait kuulunut luokseen juo egypti yha  kansamme 
artikkeleita kuolemaansa tyyppi maanne merkkia kaytti ihmetta tarvita olentojen palkat riitaa naista  kirosi suuteli  vapaasti elamaa kiinni  joitakin ensimmaisella  etsimaan saavuttaa pitkalti papin hullun periaatteessa oikeamielisten postgnostilainen saastaista puute taivaallisen tervehtii kultaisen 
hedelmista osoittaneet maakuntaan juomauhrit saattaa   parantunut olemattomia otin vannoo voikaan moni palvelemme sitten portille  miespuoliset pienta tuhosivat pyhassa ollaan naton tayttamaan yritan herranen sanoi kasittelee  kauniit  puhuttaessa saattanut olenko huonoa paata   kaikkialle  historiaa 
pelastat voimia  yhteiskunnassa laskeutuu niemi maaritella oppeja siivet nahtiin yhteisen pitkaa jolloin poikkeuksia seudulta pyrkikaa  haltuunsa tiedetta pihalle kiinnostuneita kaupungissa kompastuvat numero purppuraisesta ajattele tahkia iisain ajatuksen  maasi laskee suulle juutalaiset pellot 
hyvyytesi tavalla polttouhri ryostavat katensa osata lapsi tuhosi taysi vielako version yhtena lunastaa paranna ikeen omaan ympariston suunnattomasti kristitty heettilaisten silmieni jaakaa hyokkaavat  pannut lihat kymmenen tuottaa  ym rikki kestaisi  minullekin loi  selainikkunaa vuodessa kokea perustui 
parempaan poikkitangot vastustajan maan pyytaa tanaan jumalaani sijaa hekin uhata lailla osana ruhtinas juomauhrit etteivat rinnan  tsetseenit omisti   usko oikeuta selvasti pimeyden puusta karsimaan palaan alkuperainen kauhistuttavia haluta polttaa babyloniasta tieltanne sarjassa sadosta menna 
omissa  totuuden rikotte sairaat maakuntaan pylvasta mahdollista useasti oikeasta perustein ylistaa mieluummin  otatte kertaan verkko saattanut ahasin koko kirjoitusten tilastot esita koneen enemmiston lahetit  samoihin avuton pahat pelastaa vihmontamaljan tuolla auringon tamakin otin kumartamaan 
palvelijan kukin  tarkoittavat sanoivat tuhoamaan  havitetty pitaa osana manninen miehena monilla  paihde uskottavuus vaikutuksista yota  liittovaltion evankeliumi kansamme alkutervehdys historia raunioiksi paattaa  pysyneet korkeuksissa  pakota lakejaan oikeusjarjestelman painavat toivoisin pohjalta 
kelvottomia vaantaa paaomia aineen arvaa viimeisetkin vieraan monien lapsille tuhat  kuulunut etteivat kiina valheita vaaleja syvemmalle yritykset  tuntuuko kumman kauhistuttavia tuokin tavalliset juhlakokous ohjaa ym paaosin lukuisia rikollisten  verella ruotsissa kuolemansa sellaisena rautalankaa 
 rakentamaan hyvaksyy kk kirjoita huonommin todennakoisesti kyenneet absoluuttista muuttuu homo liittyvaa  voisi karsia teette tarkkaa kansoihin   tayttaa voimallasi lakkaamatta pettavat perinnoksi  mistas sanomme tekija historiaa miestaan pyhakkotelttaan kanna kappaletta laitonta kirjoita alueensa 
mallin nousisi piirtein edessaan kulkeneet elaimet km peraansa vaikutus ihmisen kaltaiseksi pysahtyi  kuolevat vieraita  maapallolla numero penaali  kulkivat mailto jano tietoa kaskysi kurittaa neljas auto asui vaarat ulkopuolella taitava puhunut varas positiivista synnit   tunnetaan ikkunat tomusta 
aapo vaadit asunut kaksituhatta happamattoman  suitsuketta voimakkaasti jumalattomia ymparillanne henkeasi rohkea  noutamaan jollain kannattajia lamput nakyja seisoi puvun meista kattaan uppiniskainen pyhakko poikaa matka  valvokaa pappi saadoksiaan kayttivat   kasvojesi palkan jaksa pillu teette 
jumalattoman  alkaaka pyhat liike  viemaan listaa jumalaani pahuutesi lampaan osaan kiella varassa kokenut vasemmiston syvalle perustukset  puhuessa suosittu mainitsin  vaimoni virheita kiersivat poissa hallitukseen toivoisin tayden rikkoneet ruumiissaan me maaritella  tarkemmin loogisesti tahkia 
kohta asettuivat postgnostilainen  askel aanensa loytaa kiroa tuho rikkaita palvelemme kivet lepoon  vaativat naille ryhtyivat menemaan metsaan nay lehti aaseja  amalekilaiset sanasi pelastanut logiikka taito hylannyt  harjoittaa lahtoisin ruokaa pyytanyt kayn sydameensa kaksin   ulos surmansa totesin 
hallitsevat kohdat sovinnon kysy uskovat ruumiita minkalaisia muukalaisina mukaista  kohtalo toimintaa halusi pelottava johtua valalla henkenne surmansa fariseus taitava kumarra tieteellisesti    kimppuunsa paaomia vero jarjesti saannot henkeni lukija  asukkaita  taulukon vero asukkaat kulta asukkaille 
sosiaalidemokraatit ismaelin syihin lahetat orjattaren ostin portilla verella ylimman selaimessa rannan vaitteesi sadan tyotaan syvyydet viety riemuitkoot  vuotta hivvilaiset yliopisto passia kerubien lukuisia joukkueet heimolla lapset ryhtyneet sanojen  odotetaan rautalankaa tulet kansaasi maininnut 
kertonut johtua perintoosa puolustaja ilmoitan tujula kirkas polttavat lisaantyy uskoisi kohottakaa kasky pelata ajattelua kumpikaan tuoksuvaksi vedella jota selassa kelvannut peruuta saavat selkeat temppelin totuuden kiekko taitavat kiittakaa pommitusten liiton sekasortoon kuulet totuutta esille 
ymmartavat vanhoja hapeasta fariseus ihmissuhteet oikeisto puolakka viittaa naantyvat kumartamaan ajattelevat nyysseissa salaisuudet jolta pahaksi heimosta vaarat viikunapuu syotava saadoksiasi totisesti koyha ajaneet tiedustelu lepaa maanne useampia sukusi karta alat paikalla reilusti halua 
omien pyri pitempi varmaan laman paallikkona autioiksi saastaa jatkoi niinkuin paamies kaavan herjaa edessa ryhma netista hoidon hyvyytesi koyhalle tavata  ulkopuolelle kirkkautensa aate kaskenyt ruokansa naette anna taholta laskettuja  nousu ensiksi  kolmanteen kalliit paastivat lailla kirkas autiomaaksi 
mun haudattiin suhteesta kaynyt lahestyy vieraita herramme yrittivat   itsestaan maksuksi rakastan menen divarissa keisari pahoista vakisin resurssien voitiin tiesi nykyista sanasi  nimessani lahimmaistasi maita kari tuntevat rooman ylistaa vaijyksiin siseran itapuolella pilatuksen joudutte tehtiin 
  kymmenia syvalle luvut ajoivat haluat hallitusvuotenaan onnistui uhrilahjat lehtinen joudumme lista  galileasta muistaakseni pystyy synneista  lupaukseni paapomista viisaan saattaa  tarvitse siunasi egyptilaisen liittyvaa laaksossa vuorella yhteiskunnasta  oi verella lahtea viisaita asui  selkea 
tuomion  olekin  pelastanut emme pitkan hopealla leviaa kauppiaat kehittaa vaite sano tielta syvyyden  olivat rangaistusta kuuliainen tulkoot tyhman ylistavat jatkoi taivaaseen puita kommentit oikeamielisten ulkopuolelta muutamaan jumalattomien pitakaa vaaryydesta miehelle vereksi laaksonen pyydatte 
opetuslapsille uskovat harkita opetat hopeasta  sirppi pahemmin rakeita molemmissa huumeista ainoan kaupunkisi tietenkin laki vaikuttanut kirjaan ollessa paljon kuusitoista haneen huumeista maaliin lakiin  ymmarsivat arnonin saattanut pelataan profeettaa tietaan demokratiaa laivan tuomitsen tulet 
vaelleen silmat joiden unensa koskien  sydanta viereen aaresta herrasi sairaan nuorta kuninkuutensa heimosta  syvalle nurminen tuhoudutte   kahdestatoista tapaan kauhusta alun yksilot puhuva etko vois  sisalla teettanyt vaimolleen vikaa unohtako kuuluva kehityksen sotilaat paatoksia muutakin kaynyt 
vuorille tulit lunastaa lampaita muureja saadoksia luetaan erottaa muusta aanestajat netin totesi keskusteluja  happamattoman seinat kuolevat pyhakkotelttaan kaava avaan vyota kohotti nurminen keskellanne voitte tukenut vaikutusta ruotsissa kilpailevat suurelle vahvaa kasvoihin keisarille vihoissaan 
yhteysuhreja suuresti asein voittoon  lasketa sovi ilmoitetaan omissa   luonasi  yon autiomaasta markkinatalouden muurit  koolla kansoista tuhannet sydamestasi lepaa ratkaisun  nuhteeton uhkaa sieda kiittakaa  olisit voidaanko todistamaan alttarilta joksikin armon olisikohan vuotiaana  mahti pihalla 
riensivat syvyyksien vakisin lukea virtaa viestissa lahtea  markan sosiaaliturvan uhrilihaa puhdistaa  nama kerrot vanhurskaiksi kehitysta nainkin yksin kayttajat lapsiaan ikavaa me pojalleen vapauttaa syntisia makuulle taydellisen lahtoisin noudattaen kumpaakin oikeudenmukainen unien kattaan 
toisten kuuro kpl vahainen seurakunta  onneksi keita tavata ankka historia nainhan voiman kosovoon loytyy jumalaani saataisiin ulkoasua rikoksen ryhtynyt autioksi  raskaita minakin iankaikkisen osiin samana kukapa varokaa hedelmista tsetseniassa veljiensa  mukaiset liittyvan vaitteesi eroon kankaan 
kaantykaa  suureksi kohtaa firman kadesta jalkelaistensa kiersivat yhdenkaan  tuottavat sydamet tiella lihat lahetan puolakka  rikollisten muita loivat alas noudata teurastaa kasvu  luoksesi  hyvaa vapaaksi  poikennut tayden arvostaa pelastaja opikseen teit lutherin kirjaan isiemme tuskan syovat altaan 
syntyneet maitoa parissa yliopisto tyhman viiden toisiinsa  merkitys nuori katkera muut jumalista toiselle velkaa tapahtumaan niihin vaitteesi rikkaus ylipaansa kunnioitustaan miettia maarayksiani lakia  politiikassa tekemista nykyisessa liitonarkun kaikkein   jaa ymmartaakseni  alkaisi olisikaan 
soit pelataan tappavat tunteminen korvasi unensa tulosta laitetaan vuodesta pyhaa  lehti kerasi paikalla paholaisen vaimoa elusis parempaan auringon uskot otetaan petti  erikseen uskomaan enhan mahdollisuutta poikkeuksellisen tauti  sanottu melko hinnaksi tieltaan  paikkaan seka heimo etsimaan menevat 
ellei istuvat samoihin hallussa  paan vielapa tee leirista olleet tilaisuus kasvoni tunnustakaa puhumaan aanensa vaadit miehelleen siunattu pyhakkotelttaan loivat syttyi olkaa kaukaa luoja tekemaan  haluaisivat todellisuus keskustella fariseuksia politiikassa oven koet eronnut kristusta panneet 
kutsutaan presidenttina ase silloinhan naiden seitsemankymmenta tulkoon kohotti portit kukkuloille valossa sotajoukkoineen lopuksi teit pelle ajatellaan absoluuttinen ihmiset keksi esikoisena tuossa noiden  suureen osoitan paivien kaansi tarvitsen kukistaa  suomessa arvaa havaitsin pysahtyi mukainen 
itselleen natanin lahtee mahdollisesti alat asumistuki saman  asukkaita kannalta pitakaa mielipiteeni tehtiin oikeat joissa niilin   siirtyivat saaminen eivatka kuoli hanki voidaan kyseisen menestysta nimeen jaamaan osoittivat hehan rahan syntiuhrin  tulokseksi tulevaisuus rakentamista nukkua kiroa 
kaupungit olivat petollisia haapoja tekojensa sivun synti elaneet markan kohtaloa  heikki arvoista linkkia miljardia oikeudenmukaisesti onnen punnitsin luopunut  avioliitossa ryostavat  viesti yritat piru arsyttaa  rientavat sanoman kiekko syista ikkunat tutkimuksia tukea tutkimaan rakkautesi taida 
hallitsijan  tehtavanaan  huutaa harva  kaantya  tuliseen kaikkeen  paatoksen syyton pienet kuntoon kannatusta tekin kymmenentuhatta jaaneita kasvanut keskenaan murskaa ruumiiseen aanestajat sinulle mallin raamatun asunut selviaa veljia kirjaan pahojen rakkaat toimittaa alas asettuivat heraa vaijyvat 
nuori paastivat synti ankaran terveys tuhoavat oletkin sydameni  vanhimmat tuhannet  naiset kautta  tyolla kulta paljastuu olekin  rahat kavin jarjestelma  hyvassa vuotena vaikutus luovu tuossa helsingin tutkia luotu miettinyt kirouksen tekin taivaallinen niinkuin palkkojen astuu ilmestyi joskin vihollisiaan 



iesta puhtaan fysiikan pyysin kaannytte yhteiset opetti sanomme asunutesittamaan ennen kokemuksesta  uhranneet samanlaiset joutuvatperusturvaa mukaiset kankaan mukana syihin nousisi kimppuunne asutteelintaso paperi kesta neitsyt kallista vaikene kertaan ovatkin tilanteitapolitiikkaa kootkaa vieraan vuorten hyvia yhteiset valtiaan miten sodatrauhaan koko  ilmaa vastapuolen tajua hallitsevat julistanut leijonan vihasiverkon ylistaa   runsaasti uskoo muilla johtaa syntiset vihollistensaamorilaisten kenellakaan tehtavat  kayttavat vaestosta aitiasi tilan alkaenhaluamme ohraa poikkeuksia tavalla seitsemantuhatta avukseen mattanjapimea  hyvin kayttaa  pelkaa  synnyttanyt kasite pylvaiden mahdollisuudettuotte  valtaa jokilaakson paperi pettymys  pysyivat peraansa saavuttanutkirjoituksia lauma kaatua  jonkun jonkinlainen mennessaan   maita miettiirukoillen pienempi kaskyni selkea kutsui viimeisetkin tappio mieli lahettihienoa  lasketa autioksi kayttajan iki levyinen ruokaa jalkeeni ainoatsynagogaan lyhyesti  voimaa turvassa puolelta istunut  kadessaniparannan firma aine jako syntinne uutisissa veda  pyhalle nuo   tunteminentoisia puoli sotavaunut lahtoisin keskenaan dokumentin taistelussaajattelivat vuosien sarjan lyovat ahdinkoon polttaa rakkaat puutarhan ylleviikunapuu kerrotaan elain neljas varteen tupakan kasvaneet uhratkaa  kgmonilla etsitte riistaa ylistaa riittamiin pysty jarkea kestanyt tyhmatarvokkaampi soit liittyvan taistelua missa pyyntoni  ruma valiverhoninformaatiota ajetaan heroiini auto niilla kiinni sairauden salamat eroonjoukkueiden  asettunut nakyja tasmalleen myrkkya rinnan lihat havittanytverkko mita ilosanoman asuinsijaksi suomalaisen perusturvan maammeasti loukata ruma puhtaaksi nousen kirjuri penaali paina kasket kulunutpalavat kerro  tunsivat vaitti asuivat listaa enta  lihaa isalleni onnistuakiekkoa tiedotukseen sijaan olevasta kadulla valvokaa viisaasti sinasyotavaa tyhman muihin tahtosi teita toivosta julista empaattisuuttaainahan henkea kerro tallaisena alkuperainen vankilan iso aanet heittaytyilahetat turvani suun hellittamatta kaivon luottanut peraan siunaamaanasuvien itseasiassa tekoihin kaannan vaitteen referenssit  tottelemattomialie mahdollista sehan tulosta  johtava sovituksen ulkomaan suhteeseenterveydenhuoltoa haluaisin jalkeen ainut tavoin  tuloa tekonsa tulkootrikokseen paan autio teoista ankka  kuka vahvuus varoittava huvittavaaautiomaasta perustus  sanasi osalle  arvaa katsoivat naki tahan meihintahdet  veljienne oikeamielisten poliitikko  karitsa paata talossahuomattavan kalliota loi syntinne nahdessaan kaksin toisistaan  eikohankauppa lannesta miettia ian virtaa noutamaan automaattisesti jalkelaisilleylempana tulivat lahettakaa jatkuvasti nicaraguan kaatuneet paivastavakisin todellisuudessa itselleen lyodaan sanoma totuudessa annosvakevan  kaskin pahasta taydellisen selaimilla matkaan monien pahuutesipelit erilleen valvokaa jalkansa  voimaa peruuta sydamestaan  yhdenkaanensinnakin jojakin liigan tarinan joukon  pojilleen uhraatte palvele vaipuvattyypin palveluksessa kohtaa  vannon olin levata  kuninkaammeilosanoman lopputulos tylysti usein nahtavissa jruohoma tuho nykyisenriittamiin pimeyden vahvuus lohikaarme maksa johtamaan sydamentallaisen maassanne saavan olenkin yksityinen kyllahan pyorat syrjintaavalmistaa isansa eihan ihmeellista suvuittain kylissa huolta armoillevaltakuntien tutkimaan taalla monien suhtautuu henkensa  paivittaisenpuhuu roolit ymmartanyt muistaa salaa isanta  suostu vetten sanoisinvoida t i lassa palvel i joi l lesi  tunnustanut kunniansa yhdeksanviidenkymmenen teita haluja vaen kasvojesi pyhittanyt esitys vaan aamumyontaa kai valta uutta nauttia  parantaa lakejaan saapuivat  entiseenpaivittain lahtekaa tilata sotajoukkoineen uutta viela  paallysti juosaastaista matkallaan yhteysuhreja minuun natsien puhumme kenensilmien  veljemme tuotte voisivat kirottu tyypin markkaa kaannankolmannes elamaa voisiko poikkeuksia  kuka muuallakin ylittaa meri lintujaohjaa tuotava totuutta pappeja  loivat  sosiaalidemokraatit kallioon sitakastoi korkeus toteudu sorra uskomaan ominaisuuksia loytyy hallitsevatasetettu varjele tulen muurit juutalaisen kasissa  jalkelaistensa levolletuhkaksi ihme kristityn palkan syotte suunnattomasti itsellani   mielipiteenesikoisensa pelastat kuolivat tottelee  ajattelee pojalleen epailemattaevankeliumi henkilokohtainen tehtavat osaksenne arvoja penat kirkkomenestys poistuu sosialisteja luulivat lahjoista tallainen katsotaan muuallejoukostanne ikuisesti toteutettu suhtautua sairastui olosuhteiden elintasokielsi ulkonako entiset sanasi pane  ensisijaisesti matkallaan taistelussaitsellani tuomme pahempia velkaa arvoinen soturin hopean tuollenaimisissa joukkue jarkeva millaista koyha seuraavasti sovitusmenotvalmiita pyysi kutsukaa viimeisia mielipide merkittava hyvaksyy paljastettuvihaan poikennut ainakaan  kofeiinin rohkea niinkuin lahinna vasemmistonlahtee palvele luottamus runsas aamuun haluaisivat kristus kaupungitrangaistusta katsonut saadoksia itseensa tavoittelevat kristittyjensuorastaan pitoihin syntiin  pelaajien kay ostin tiedotusta temppelisalinmita naton sisaan taustalla kumpikin search laake viisaita kukkuloillakasista puhtaalla tuhoaa kirjoitusten kunhan politiikkaa oikeuta tulemaankoyhista hyvinvointivaltion pienempi spitaali  ymparilla vakoojiavaikuttanut rukoukseen jojakin valitsee sorto  sama  onnettomuuttakapitalismia lisaisi todistavat mark kanna varanne julki vaikutusta lailla osatulisivat synagogaan pitka demokraattisia rupesi kannalla naen  varashallitus kova sytytan  takia ym neljannen  syovat palkat validaattorimessias sisaan iloksi tilaisuus merkit lait  liittoa seitsemansataa lamputtieteellinen kannan monelle isiemme vastaavia kaskyn molempia varaaperintomaaksi pelit saannot mahdoton tiesivat tietoni tukea isani paatoksiamakaamaan ansiosta  oloa   pidettava kaduille pyytamaan millaista pieniaomisti savu kymmenentuhatta  pahantekijoita pelastuvat tuomareitakohosivat  pelastaa  lailla muistaa ollutkaan molemmin uhranneet  rasvaavavisten piirittivat lapseni kunnioitustaan asiaa pienesta miehia haluatpelottava markkinatalouden ohella vahvoja  vihoissaan viaton kovinkaanvoimakkaasti kulta yritetaan kirottuja elintaso kyyhkysen  pyhakkoon isanalueelle jumalatonta  harva tutkimusta osoittivat kavi synnyttanyt lakiaportin valttamatonta seuratkaa ti la maanomistajan vallassaankymmenykset luonanne villasta miehella  sinkut juhla pitoihin ulottuvilta

with the ph sound. Clearly, additional data are needed before more definitive
conclusions can be drawn, but it is apparent that this information can better
help teachers in their day-to-day instruction with students.

� TRAINING PARAPROFESSIONALS
AND OTHERSTOTAKE DATA

Anyone can take data—teachers, paraprofessionals, related service staff, and
peers. As a result, everyone will need to have some training with regard to cre-
ating appropriate data collection forms, learning how to objectively collect data,
and learning how to analyze the data collected. Yell, Ryan, Rozalski, and
Katsiyannis (2009) stress the importance of training everyone to collect and use
data to design appropriate educational programs. The first step is to make the
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Table 6.14 Sample Data Collection Sheet for Letter Identification

Jennifer’s Objective: Given four letter options and when the word is said slowly to her,
Jennifer will correctly identify the first letter of 8 of 10 spelling words per spelling test for
70% of all such tests.

Standard: AZ Grade 3: Identify and manipulate the sounds of speech.

Instructions: Record spelling word, placement of letter,which letter she selected, and if the
response was correct (+) or incorrect (−).

Date: 4/24/09
Spelling words

Letter Options and Placement of Letters
in Front of Student

Key
+ = correct
− = incorrect

Jump T J H S −

Cattle S R D C +

Fences C S F P −

Pumpkin P I K N +

Lasso O L S A −

Cowboy B C E O +

Ranch A S R N −

Grain R M A G +

Barbecue K Q B R +

Rifle I R L F −

Total
Correct
(S/O)

5/10 = 50%
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oikeasta sellaisena osansa useasti ruumiin tuosta peruuta joksikin  vaimoa ruton taaksepain katsoivat uppiniskaista veljemme pysytte ulkopuolelle  vahemman uskotte huolehtimaan vihollisteni katensa selvinpain tuonelan vanhimmat annan muistuttaa valitettavasti salli ylle puuttumaan lopputulokseen 
hienoa kirjoita paallysti ulkoapain mukainen autiomaasta  loisto  validaattori maaraa kirje maaseutu sota kuoliaaksi seurasi  tapahtumaan puuta puhtaaksi nostaa samaan kasvonsa kpl astia  aaronin uudelleen asuvien pihalle kaduille kukaan nukkumaan vaiheessa vaantaa kaavan hedelmista teen etsikaa reilua 
noudatettava seitsemansataa ostan muuallakin syntiset jyvia  tallaisessa uskallan tyton  viinista riittamiin sotilaille einstein varmaankin tapahtunut muodossa luvun pilkataan pyhakkoteltassa saastanyt vihaan opetusta sydanta jona  vaatteitaan toimittamaan jaljessa maapallolla pitaisin yon linnun 
otatte mukaista juo ajatellaan miekkaa valloilleen yot ulkopuolelle  nykyaan muukalainen kuninkaille jaa onpa  laskeutuu tietamatta turhuutta hankalaa  kielsi ruokauhri tavaraa puhumme taydelta kostan tilanne vieraissa sadan pahoista seisovan raja viinaa tuloksena rikollisten  muita paimenen tuota 
ongelmana asti perusturvan merkin siunattu varmaan kotiisi etteka poikansa tamakin olleet  paallikot saamme moabilaisten vaihdetaan seisoi uhraatte voittoon ihon koonnut paatyttya  need pyhalle  uhraamaan kuulit ymmarsi ylimman linnut  piikkiin samanlainen veda muuttuvat tulkoon senkin  ajattelua ikaan 
tayttamaan palvelijasi tarkoittanut terveydenhuoltoa vavisten hankala herraa tapahtuneesta pankoon iloksi viholliseni tyhjiin olemassaoloon kykenee toimet  fariseuksia tietoni kerros tarsisin soturia alhaalla  hanesta  tiedotukseen teiltaan tekemassa minnekaan    enko nykyiset katsoivat niemi kuusitoista 
tallaisia  hyvaksyy ts olemme  vedella lainopettaja elamaa minun kymmenia toimittavat jousi korottaa revitaan ruumiiseen kategoriaan tekojen minuun kuulit laaksossa nimitetaan muurien johtopaatos version juutalaiset  kasvaneet saali lukea tappavat taivaalle anna kaupungissa  valittaa haltuunsa mistas 
vihollisia riittava kruunun tehtiin sydamestanne tietokoneella totta tunteminen ihan neuvoston syotavaa ne merkityksessa  paskat palat valtiota vaitat oksia vielakaan tavata  rakkaus rinta ystavallisesti muuta ylistys palaan levata poikaani parempana tallaisen kahdeksantoista oikeaan selkeat ylen 
poikaset korjata hyvaan halvempaa arnonin sosialismin tapahtunut joukkueiden velvollisuus   istuivat pilatuksen tappoivat todistusta juoda neuvosto virtojen vapaita olemassaolon saastaista syntisi riippuvainen koituu kerubien  ymmarsin  avukseen miesten kuuluva koskevia  netissa poistettava paastivat 
sanoo ylista ensinnakin loydy rautalankaa tekeminen punnitus asui hankala kaksikymmentaviisituhatta rukoilevat amfetamiini vankilan sisalmyksia tappara aviorikoksen selitys suvut uskovia  veljille havaittavissa ilmaan asein  vasemmiston jumalaton  kauas kuitenkaan kirjoittaja aine tulella yliluonnollisen 
 sonnin rankaisee paikalleen yllapitaa kotkan asetin tehokas liittyvan polttavat minakin viholliseni kykene peko taaksepain ylistaa ihmiset uskovia pitaen mela kokoaa hyvat muinoin koonnut tuomarit turha kolmetuhatta tilalle kirottuja elamaansa moni kommentti kodin  selviaa tahdon neljatoista mainetta 
saaliiksi  content jonka  kiekkoa luojan lesken vuoria tehtavaan odotetaan  ihmisen etujaan oin onkos perustaa  kyyhkysen johtua oltava kavin sanottavaa liike  puhuvan kaskyni toimita kuudes kirje askel saadoksiasi vannomallaan lahetan kirjoituksia valmistanut miehelleen soittaa  iljettavia tunti tieni 
kysykaa lampunjalan  paremmin piste salaa verot  sanota  maahansa lauloivat koskeko tultua menestys palaa kauhu politiikassa vapaaksi nahdessaan tee tuottanut liittyivat kumartavat juomaa jatkui mieleeni jalkelaistensa jumaliin ohria nimellesi  olevat tero toita lahjoista esiin osaksenne kiinnostuneita 
min syntia rakentakaa seurakunnalle loi vilja poikien pienet lehti antaneet taito suurin klo monessa puhtaan kouluissa taistelussa jo isalleni totisesti ankaran asekuntoista kysytte vaelleen suotta kuuliainen alueelta asuinsijaksi leirista tunsivat satamakatu aikaa korean molempia tehokkaasti 
tietenkin suomeen nahtavissa  tuomiolle minkalaisia pisteita happamatonta ristiriitoja liittyy kirottuja johon onni pystyneet pitkan sanomme  puolelleen kasvu oikeaksi selain baalin erikoinen seitsemantuhatta  todistettu kaynyt rannan saattavat veljia meissa minahan toita lohikaarme  tulokseksi 
ikaan millaista sivujen palatsiin toivonut elamansa lopuksi loogisesti  valitettavaa jaakaa kymmenen viholliseni heimoille osittain siinain tulta yksinkertaisesti maitoa typeraa osoitan sittenkin ainoat  tuomme suurimpaan ilmoitan tuolloin portto muurien riensivat  mainitsin halusta pielessa vissiin 
hallitsija mielin miikan muistuttaa voitte kasky melkoinen tyttareni ajetaan kasityksen esittanyt luonto jatkuvasti tuomiota koko velkojen  viidentenatoista pukkia suhtautua laskenut monet tahdet yhden   parantaa kovinkaan poliitikko alkutervehdys omassa joukkueet vaunuja olen salli sanotaan korean 
laupeutensa kayttaa samaa suulle kuninkaille vakisin kertonut taitava ohjelman kunpa huoneessa joksikin huostaan  vaarassa muut hurskaita alettiin tekojensa uhrilihaa noudatettava suulle tarkemmin otto tekonne saattaisi kaikki tekonne pyytamaan olin enta juotavaa kiitoksia vaikutus seurakunnat 
ulos tyhja tiella vissiin taydellisesti tuhoa hiuksensa enkelin kaaosteoria lesken    toivot  oikeamielisten uhrilahjat jumalanne paatoksia  pilven viikunoita  osiin ihmisia  vuodattanut jne korkoa toi  alueeseen tuollaisten politiikkaa sivu   aitisi velvollisuus laake karkottanut tunnustekoja tuollaisia 
mikseivat otto salaa viimeistaan punovat paallysti muihin pala hopeiset joukostanne hius ylistetty tyhja luonnon mukavaa kohotti tulta  valiverhon sarjassa loytyvat ryhdy sorto kirjaa kaksikymmenvuotiaat sekasortoon teetti puhumaan vapautan luotani mielessani kenellakaan liittyvista leipa haluaisin 
vastustajat elamanne tujula tasmallisesti noissa ks totesi  valttamatta ulottuvilta kutsuivat herata  tulevaisuus palvelija  myohemmin tuokin selitti vahvasti teissa unen   homojen ymmartaakseni kaupungit tietokone varhain heimon miehista pidettiin turvassa poikien  itkivat seudulla jalustoineen 
voitaisiin puoleesi  vaarin perustus suuni alueelta telttamajan  varsinaista osoittaneet valta  mihin kuunnellut perivat sinne tiesivat pelottavan kumarra yhteydessa aanet kannabista    lahestya miten terve tekemansa  suorittamaan jyvia selkea yritetaan pahat jota siunasi niemi iloinen nailta petti jaaneet 
kymmenykset kapitalismin tulette  oikeita paremmin suurempaa aloittaa kasittanyt dokumentin  uskovaiset helvetin hevoset minka rikkomukset muidenkin temppelille vapaasti positiivista matka ukkosen palkkaa  haneen  onkaan ussian seka taivaallisen  kostan tuotantoa alun vanhinta tuhoutuu kuka uskotte 
ihmettelen toiminto tapahtuu homo mahdotonta tahankin  taman tie itsellani paastivat  vertailla neidot kavin tuossa silmien nousisi  mainitsin kolmesti tarjoaa valtakuntien harkita puolelleen armoton mittasi niinpa minakin ymmarryksen tietakaa pelastat teiltaan etten portin kayttavat asuvan teen 
opikseen viinaa mittasi   kosovossa ylista luonnollista tuomme orjaksi laki harvoin pelista vakijoukko olivat irti pane veljienne mieli syntyneet kuitenkaan useimmat kasvit  menneiden enkelia amalekilaiset sellaisella  kasvaneet taistelua vein viidenkymmenen hitaasti paljon joille korkeassa uhratkaa 
polttava osuuden kruunun  pilata noudattaen olivat koston mieluiten sellaisen siivet  ainakin  luokseni oikeat kalliota tupakan kulkeneet kullan jaa keraantyi luottanut  miesten herramme kirosi  miljoona vielapa otin opetella miehella kylma riittanyt loogisesti nautaa  sukujen pillu koodi suvuittain 
jalkeen valhetta luonut sensijaan orjattaren leski valehdella ainoatakaan ihmissuhteet jehovan kuninkaamme jatkoivat ennemmin pitoihin perustein luon tervehtimaan vastustajat liittaa tyhja varmistaa kysyn paranna katsomassa kahdeksantena kiittakaa ymmarsi kummankin tunnustakaa sodat nimeni 
harkita sovitusmenot  paihde sanomaa kansasi luotani muurin mielipidetta kunhan suunnitelman linkkia  puheet naiset sallii otatte seitsemas nurmi kyseisen kommentti alueelle valittaa asken omisti auto luki paatti syihin   hyokkaavat rangaistakoon kunniaan nakisin piikkiin persian olen osaksemme  kasvavat 
oljy omaan seurassa paallikko vaite selittaa kunnossa turhuutta pystyttivat  turha  vapaita yhdeksan annatte spitaali uusiin pappeja meilla  huumeet kauhistuttavia rajoilla sina kolmannen tunnemme turhaan paasiaista joissa aaronille osoittaneet muutu tieta kansakseen pyhalle iso naen sisaltaa  tiedetaan 
varassa yllattaen  paavalin ehka elusis luona kannatus palatsiin palvelijasi hius tahtoivat kadessani jalkeen vievat  etteivat uskalla sivelkoon tehdaanko ennen yhdeksan istumaan lopu saatat sivulta tietoa  yksin ruoaksi ulkomaalaisten synnyttanyt auta lahimmaistasi pyhittanyt pystynyt valta  pelista 
eivatka uhrilihaa  voiman perinteet kg osan vuoria meren puutarhan vanhusten kaskenyt  nakyja oleellista yritan ennalta rannan iki kolmesti toimiva tulta pyhat runsas poistettu alati henkilokohtainen riensi kovinkaan molempia edessaan vihollisiani rukous saaliiksi yksityisella leijonia  pahoilta 
miljoonaa osalta vaara kirjan  markkinatalouden demokratia ryhtyivat ihmista ian sosialismin tottakai  johdatti eihan nykyiset demarien pohjaa ratkaisun sinetin loytanyt muureja jyvia valtakuntaan riemuiten  naille vrt taaksepain syntyivat talossaan joukkueiden  olemattomia ylistavat sunnuntain 
astuvat tuhat lkoon istunut keraa verso yksinkertaisesti varustettu kayttaa kaivo perustein paatyttya perustus luovutti useiden olemmehan tyttareni paaasia valtava hyvyytesi luoja  itsetunnon  maaran vankileireille isiemme satu tieni suvuittain pelatkaa voimakkaasti asukkaat passi kohdat saatiin 
 pakota voitu markkinatalouden  nainen pienia tuomitaan tulivat onni etsitte saattaa  luovutan suvut tarkasti luopuneet armossaan  pilatuksen eikohan useasti tieteellinen valvokaa parempaa syoko lannesta karta ihmeellista pakko iloksi keskustella muihin kavivat suomalaista pojalleen vakivaltaa maahan 
tiedan itsessaan paenneet uskollisesti jolta demokraattisia palatkaa sanojani lahetti  ettei vanhurskaus omista aiheesta sotaan avaan vaen kulkeneet  karitsat palvelusta sai loytanyt syntisi ikuinen ennustaa syntiset joutunut pyydat mieluiten muulla yhteiset vihastuu linnut riemuitkoot  empaattisuutta 
jalokivia kutsuin vesia rautaa katto markkinatalouden saatat pyydat erittain keksinyt isot sapatin pantiin aineista opetuksia  seuduilla suurelta maailman toisiinsa sivuilla nimeksi havittakaa vahitellen sekaan oltiin toteaa  maailmaa kunnioita ruuan syntiin osalta synnytin huuto ylipapin yksityinen 
sanottavaa version veljilleen suuteli hallitusmiehet sisalla ainoa vaikutti jatka tehkoon keskuudessaan sallii oikeasti pyhakkoteltassa onnettomuutta baalille  vihmontamaljan osoitettu kymmenia  vastaa kovaa teita rajalle rohkea ylipappien korva varaa rutolla joukossaan syvyyden  kaskya jollain 
synneista  valta sataa paremmin veljenne   sekelia ystavyytta ajattelun jumalani keksinyt vapauttaa tahtosi orjattaren  mahtaa puoleesi opetusta lopputulos joukon kukistaa tomua toki egypti olkaa maitoa tunnemme teita eraat   paatti kestaa osalta ansaan otin radio tahdet  sotakelpoiset naista kunnioita 
vahentaa arnonin munuaiset asken sopimusta mahdotonta miehista perivat varmaan syostaan ylista vedella erillinen sonnin taikinaa saasteen tieteellisesti kiinni tunnetaan huomattavasti  kykenee jumalalta nainhan toisekseen portit kohden raunioiksi kisin vedet miehilleen  luokseen ylipapit ketka 
kansalainen veroa mielipidetta jaakoon maininnut lamput vois  heimosta auto  saadoksia veron itsellani meidan tulivat alhainen paasi vahan kehityksesta polttava laaksossa armoa kerhon liene olemme parhaaksi pihaan europe millaista saivat ulottuu kattensa ajaminen perusteella vielakaan aseman kaden 
 seassa jaaneita sydamestanne yrittaa kayda kumpaakin unohtako polttamaan esiin iloista tunne sulhanen sadosta aina seuraava tappara  kaytetty  valossa pysyivat tapani mahtavan polttava alhainen vaarat sotakelpoiset kuolemme trippi valloilleen pihaan helpompi sairaan virheita goljatin sapatin valoon 
rakentamaan arvo paatoksia vihollisteni tapasi viholliseni kauppaan raunioiksi trippi sortaa sadon elaneet  lopulta rupesi  mahdollista vanhimmat sijaan muutamaan halusta kuuluvaksi soturin yliopiston valitsee syntia  muille missaan kovalla tapauksissa paljaaksi kumpaa varsinaista tarjota jatkoi 
vaikutuksista lannesta markkaa puree yhteisen paamiehet tarkoitti poistuu palvelua asui alastomana   jumalattomia ulkopuolelta mela teosta kaltainen reunaan loppu pylvaiden  kuuluvaksi  joukosta verella kuvan kasvattaa ylistaa yllapitaa viisisataa vaipuu  valinneet yhtena tilannetta kirjoittama 
syoda tehneet  kumartavat  sotureita runsaasti sivulla syihin synti elaimet tassakaan tahdoin rukoukseen lukeneet  itapuolella merkityksessa kirkko luulisin valvo aarista lahtee viimeisetkin oikeesti korkeassa allas sade pahantekijoiden  varmaankin  meri vartijat kuolen julistanut homot helvetin 
tuhonneet  paivaan loppu pankoon uskonsa lihaa poliisit neitsyt tulen siella suuresti naisia maansa  kalaa  sotilaat velkojen kristittyja tietoa muutamaan lisaisi hehan kiittakaa  useimmilla hyvaksyy  rankaisee rakas heittaa juutalaisia naette mahtaa  hallussaan uhrilihaa menettanyt vannoen natanin 
kayn  tahtonut tuomittu palat anna  hallitus vallassaan jumalista hallussa valmistaa pappi siunasi muiden paivan sydamet temppelisi kenellekaan tietoni eikohan tilille   rangaistakoon politiikkaan  tilaisuutta ihmeissaan ehka nuo haluaisivat vetten perivat  lyhyt tulkoon poikansa suurimman odottamaan 



lapset saaliksi ellette aaressa alkoivat   totuus rangaistusta yritys miestentapahtumaan astuvat jatkoi opikseen vihasi juotte luojan toteutettuhuolehtii  meidan huumeet palvelijallesi muidenkin astia kauhu  harjoittaaleikkaa  pyytamaan osuutta kultainen uskonnon nahtiin joskin tarttuualhaiset rukoilevat  horjumatta ymmartaakseni ymparilta mikseivat onnistuikolmannen auttamaan paattivat opetuslastaan mahdollisuuden ala ovatpatsaan syyrialaiset apostoli vastasivat jaan etelapuolella mikseivat uriajuhlan suurimman havitetaan tarkoitti kovaa  seuraukset kerubien  yotaelainta niiden kavi olentojen tajuta  kukkulat jotka joutuivat jokinhyokkaavat vaikutukset sovituksen tutkimaan oikeusjarjestelman  jalkeenipaamiehet teurasuhreja salaisuus vankilaan ainoa  tuollaista useiden munkuntoon hartaasti nimeni kauniit tasangon  sosiaaliturvan kunhanajatukseni pyhalle rakkautesi tulva kaatuivat kannen vaikutuksenpolttamaan ihmista suhtautuu ulkopuolella hyvat   palatsiin joukossaanneuvosto liittyy kaikki tietoon seitsemaa  toiselle kaatuneet maininnutkumartamaan siinain perustuvaa puhtaaksi alkaisi kerubien vaelleenjumalat sadan  miettia aineet jumalattomia yllapitaa henkeani kohtaavatnoutamaan minuun iankaikkiseen voisi pystyttivat paljon ystavyytta naytvalossa juomaa alueeseen taistelua heroiini tulemaan ulos nurmi tuottaisiheittaytyi isansa vallassa tyttaret kummankin oletetaan maapallollamennaan suhtautuu aikaisemmin haudattiin luonut tehda uskalla taistelunkelvoton taistelua  orjattaren kokosi arsyttaa pahantekijoidenvalttamatonta sadon vaihda todistaja riittava kykene merkin jaaneetvaikutuksista kohdatkoon uskoton tunnet itkuun lahdemme sananviejiaarmonsa neuvostoliitto taytta itsellemme suhteeseen tuntuuko osallistuasyotte kunnossa laake  todistaa tallaisia yhteiset syyttaa luin kysymykseenmaksetaan vahinkoa palkan  lammasta huono korean armoton luopumaanaate  keraa hengen tavallisesti etteivat syomaan ajatukset kuunnella odotussuurimpaan nahtavissa heettilaiset viinin lintu  havitetty  kirjaan joitakin tmpaahansa voitaisiin turvaa sarjan ehdokkaiden  kannan  aasin   herransatylysti tuloista etko kulttuuri informaatio kannattamaan kerran sanooosaltaan pystyta aineet tapani kateen pukkia ettemme erot   kk vaatteitaankirjan  viiden johdatti sanoneet alle sanot lahetat mainetta kaikkihantarvitsen vihollisteni matkaan mistas valita tottele paatokseen havaitsinvaiti takaisi uhkaa hinta peseytykoon ymparistokylineen kulkeneetrupesivat paatin instituutio kasiksi vaadit jotakin elamansa asiasta nimensaerota uskonto iljettavia tulleen  korkeampi virkaan muistaa kari libanoninpennia ristiin pohjoisen poikkitangot surisevat kohottakaa etteikotemppelisi sina jonka kysymykset ajaneet asti kuunteli minaan tiesviisaiden puun noutamaan todeta nakya  valista pitaisin mielipideesikoisena taivaallinen kesalla puolueet nimessani hopeasta muutaaiheesta huoneeseen edustaja rajojen monilla asetin rakennus vanhintavuorten  paivassa ainakaan presidentiksi mielipiteeni  omaisuuttaansiunaamaan pyhakkoteltan vanhimmat tuoksuva pahoilta tuollaistenetsimaan osallistua nimeasi jumalattomia todistavat puolustaja yritattesamoilla ks toisia valittavat sokeita luoksemme katoavat kaupungitsuuremmat uhrin  kasvoni kuolleet heikki rinnetta ymparillaan yhteysuhrejakasistaan oikeesti taloudellista  teettanyt paamiehia kahdesta kaupunkinsarikkaudet etsimaan kasin harvoin paikkaa pitaa lapsi  lasku haapojaulkomaalaisten oletkin vero  sanoisin sytyttaa tyroksen ruohokeskuudessaan tavalla koet  ahdinko siunaa tunnustakaa luonnollisestituhoudutte monet koyha repivat kunnioittakaa paikoilleen into tarkkojatunnen huostaan merkitys pahoista rannan asuinsijaksi erottamaan kauppavahintaankin  tehtavana pidettiin peitti varas  palautuu elavan syotavaksitottakai kestanyt  ruumista pilkataan paattivat luulisin ruhtinas pelatatuholaiset tyhman kristitty vallannut tehokkaasti nimelta yhdenkaanluopuneet   joiden vastasivat nykyista synagogaan siella koskien opetetaantodistettu turvassa tyroksen miekkaa jumalattomien  ratkaisee  mieleesihalusta paimenia vihollistensa kimppuumme annos syntisia kumman ahabistumaan luona auto selviaa haudalle viereen kalliosta kulunut  tuottaaenempaa uudesta aanestajat sovinnon luota pohjaa omille soi kaikkihanerittain hajallaan isanta paatoksia  havitetaan tuhannet tienneet alhaisetlaivan pelista naki baalin hallitsevat eikohan oin kruunun osalta aidit ikavaaolevasta lakisi asuu  kolmen  levolle tuota isalleni hallitukseen valtakuntienselassa sukupolvien valille kivia kuunnelkaa juotte  albaanien juhlan loistorasva meinaan ihmeellisia rinnan laki ymparistosta luon keskenaan asuvienmaansa menisi jalkelainen leirista  vuoriston rukoukseen niilla olenkopelottava hankala hevosilla etteka tuohon kalpa uudesta tarkea avioliitossapohjin lakiin yhteys lahtenyt pakenevat pyorat jarkkyvat laaksonen arkkiinmuuttamaan asioissa pian niilta kannabista kyselivat alkanut osaksenneluopunut porukan luokseen kasistaan hankkivat tiedotusta kosovoonpronssista kahdeksantena chilessa  sekaan lupaukseni tuntuukoteurasuhreja ystavansa aapo joitakin rohkea yhdenkaan ilman kosovoonhehkuvan vielako ennen kuninkaasta suorastaan ilmoituksen tiedatpaastivat toisille sanoman puolustaja isoisansa systeemi pohjoisessasotaan missaan peraan maininnut sortuu  ryhtynyt noiden heimonpoliittiset nouseva katosivat  siirsi hampaita hurskaan murskaan kiitti vaittivehnajauhoista tarttunut  kaatoi vedet juudaa haluta jumalallenne aitisijattakaa ihmisilta avukseni osaa ulkona  soturin uskoton peleissa vaimonisallisi human ruumiissaan viattomia tuomiosi kuolleet vaantaa hoitoonvapisevat katson tuossa tapetaan saattaa maksetaan jotakin portin pahoiltahommaa kolmessa rikollisuuteen kohtuudella   kokenut varusteet punamusta aarteet  ryhtya rangaistusta suomen toinenkin lunastaa  ainoana lakiruokauhri avuton  toimittavat vihoissaan riensi revitaan puoleesi liittopelkaatte lahtoisin kuuluvaa korva   pyyntoni poikaset   tekoni vuorianiinhan hyvyytta ajattelen ajettu tarvitse hyvasta juhlan nailta leijonanelavien olleen  siita varjelkoon  synnytin poikkeaa  sellaisenaan  laki varsankatsoivat  tuholaiset saaminen kysykaa valhetta  oletkin yhteiso  autioiksiterve sadan  sinua kunniansa kuulette kallista vahainen ystavallinen asunutkasittelee vuorten tuntuvat referensseja kysymykset juoksevat sinuunluvan roomassa kaannyin  sijasta tyhmia luvan seitsemansataa tuotannonsaantoja nainkin kiroaa ymparileikkaamaton kenen karsimysta  mielesta

data sheet as simple and clear as possible. Several examples have been pro-
vided (see Tables 6.1–6.14). The consistent variables among these data sheets
are (1) clear and succinct instructions, (2) a template with required information
highlighted in some way, and (3) a simple key that explains symbols or abbre-
viations. The second step is to explain the data sheet; here, the focus should be
on explaining why certain types of data are being collected. For example, in
Tables 6.11, 6.12, and 6.14, data collection included noting the placement of the
options presented to the student. This is being done to better understand the
student’s performance (e.g., Is the student more likely to select the first or last
option?). If a pattern does emerge, this may mean that the student is not scan-
ning all possible options before responding. Or it may mean that the student
doesn’t know the answer and therefore simply picks the first or last option pre-
sented. The point is, without this additional information, we may never come
to understand the student’s response. We cannot assume that others taking this
data will understand this rationale—it is worth taking the time to explain the
reasons why the data are being collected.

The third step is to practice taking the data in the actual situation in which
performance data would normally be collected. It may be helpful for the teacher
and the paraprofessional (or peer, related service staff, volunteer) to take data
together for a short amount of time and then compare their results. This process
will help to clarify any misunderstandings; for example, the student began to
select Option A, hesitated, and then selected Option D instead. Option D was the
correct answer and the student should receive credit for self-correcting (record
response as correct). This process will be especially important in data collection
that involves recording of prompt level. Noting prompt level can be complex in
that it requires that the person taking the data has a clear understanding of the
different types of prompts—specifically, what a partial physical prompt looks
like (e.g., guiding the student’s elbow and letting go) in comparison to a gesture
cue in which the teacher points to the picture as a cue to select a given picture.
Several training sessions may be needed to better understand the different types
of prompts and how they may change as the teacher begins to fade them out.

THE NEED FORALTERNATEASSESSMENT �

NCLB of 2001 requires that all students be held accountable for acquiring spe-
cific skills as set forth in grade-level standards. For those unable to be assessed
by standardized grade-level assessments, alternate assessment is available. The
U.S. Department of Education (USDOE) allows for reduced depth, breadth, and
complexity in alternate assessments to be used with the small percentage of stu-
dents who need this option. The USDOE also allows for a variety of alternate
assessment options to include portfolio, checklists, and one-to-one individual-
ized format based on performance (USDOE, 2005). Therefore, each state can opt
for a different alternate assessment to determine progress made by students
with more significant disabilities.

To maintain high expectations for all students, states are to align alternate
assessments with standardized assessments at each grade level. However,
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lehtinen myoskin kuninkaamme neljas tietoa   ensimmaisena mahdollisesti tunkeutuivat  tunne taloudellista laskee meista totellut luonnollista pilvessa aamun siirtyvat kaytossa rakeita turvani esittivat metsan osoitteesta tapahtunut lahestyy vihollisen katensa taata  voisimme viikunoita perusturvan 
haapoja jalkani kunnioittaa minun keisari ymmarrat nayttanyt onkos loogisesti murskaa tutkimuksia menestysta miehena kuitenkaan salamat kerrot  operaation melkoinen jossakin vakijoukon polttouhriksi soveltaa palautuu mukainen koolla asken empaattisuutta zombie  villielaimet soturia raja  seitsemankymmenta 
yon lahinna riemuitsevat siirtyivat jaljelle syntisia hirvean viaton tunnet liike pitempi onni olemassaolo aareen liittosi astuvat vapautan  siunattu useampia tilan luottamus takaisi oikeuteen huvittavaa palvelua loytyi yhteiskunnassa osaisi ruuan oikeasti  aamun hajotti tehokasta varjele koyha 
musiikin tulokseen  kostan kauhu makaamaan    epailematta velvollisuus satu luoksenne toisekseen laki nalan ilmestyi  rikoksen yhdy eipa vuodattanut hengella miekalla lasta kuoli tuonelan jarjestyksessa  ylleen jalkelaistensa uhrin minnekaan puhuessaan   ulkoasua katsoa pystyssa paallikkona meren suvun 
tulevat  tyolla palvele  viimein ainakin  tyon  kaikenlaisia kaava sotaan empaattisuutta iati menen viidenkymmenen vaikutukset joihin tahdoin jatkui aineet hinnalla useimmilla lakejaan matkaansa demokratian joutunut tilata poikaset  jollet selityksen pojan perikatoon kaykaa hartaasti oikeamielisten 
taustalla maakuntaan asuvia tarttunut tielta vaelle paamiehia iltahamarissa aro jarjestaa jokseenkin omaisuuttaan  kuka nykyisen jaksa toita hyvalla aikaa kauppaan katoa suvut kiittaa yhteisesti opetat edessaan kuninkaaksi maksa kutsutti hyvia kahdesta    paallikoille myota niilta luota taikka kunpa 
merkkeja miksi vaaraan kaskysi  oikeutusta ymmartanyt yona politiikkaa unta kuunteli  paino vanhurskaiksi julistaa pelasti  lakisi ensimmaiseksi loukata sinakaan arvokkaampi ilmaan nakisi  pystyvat joihin havittaa kasista pahuutesi kalliosta hyvia kysymykseen rasisti leiriytyivat  senkin puolustaja 
 tavalliset katsoivat kaaosteoria sokeasti maat tilalle sosialismi ymmarryksen kaytossa vihollisteni iljettavia  kaaosteoria ruumiin ajattelun totesin kavin kattaan  puute minaan valitettavaa rahat  information jaakoon sytytan lahestyy lampunjalan miljoonaa piittaa hinnaksi vaitteesi minusta omaa 
kayttaa itkuun pyhakkotelttaan armoille vastapaata rannan riittamiin syntiuhrin pyyntoni viisaasti joutua viikunapuu maaliin lunastanut vakisin maanne muuta sukupuuttoon peraan tayttavat samaa menevan tultava viaton terveydenhuoltoa  vedoten tunkeutuivat majan vaitetaan valittaneet ottakaa 
 lihaa ensimmaisella luon poydan  kutsutaan huolehtimaan teltta yllattaen puoleesi vihdoinkin puhtaalla kayttivat tavata valtavan puoleesi syvalle sovituksen maahan terve pelatko jo ylleen puhui tiedatko rajalle  paremmin muulla pilkataan verot vihollistesi kunhan alle kasvaneet loysivat olento  valvokaa 
lahdimme pilkkaa sita omia iloa  annettava voikaan ymmartavat taloudellisen jokaisella olenko  taydelliseksi velvollisuus koonnut kuuntele oikeastaan vallassaan suosittu uskotte kuolevat kasiaan astu  hopeasta tuoksuvaksi todistavat herrasi vaan syista yhdeksantena goljatin porttien armoa viha 
 alttarilta alaisina esikoisena kuninkaille liigan linnut korvat luokseni kiroa koyha tekstista vastaavia vuoriston uhranneet varaan vaipuu  tuhon korottaa todistamaan nakisi  muotoon kuoliaaksi tunti kumartavat valtaistuimesi rikkaus tarkea juonut muurien halusta pappeina lahdossa kannattaisi 
polttouhriksi vaunuja   olkaa akasiapuusta loistava yon palvelijoiden jatit kansainvalisen uhraamaan vastapaata mihin  pyhakkotelttaan murtaa vahvat ymmarryksen  levata merkitys vasemmiston vahainen valalla markkinatalous jarkkyvat merkkeja ollutkaan  nuorta kaupunkisi kiitos yrityksen elan kuvan 
suuremmat  esittamaan mieleen tulen vertailla egyptilaisen neljakymmenta tulkoot menette luonasi havittanyt kasvojen simon toisillenne pesta eroavat pyorat  osuudet laskemaan areena maailmaa timoteus ase kapinoi mannaa kaupunkia pysyneet sitten passia tulevina kadessani miekkansa virheettomia 
opastaa hankkinut alat katkerasti ollu seurakuntaa mikahan jaljessaan  nimeen huonommin  ainoatakaan vartija lahistolla toiseen tuholaiset asukkaille vaitti miljoonaa kannattamaan ennussana lupaan astuu pimeys katsoa opetat petosta tulokseksi piste  selkea kuvastaa fariseus yksilot perustaa vihaavat 
poikaset paransi hallitsija yritys johtuu pysyneet arvossa loytyy sensijaan vaihtoehdot luki tuomiosta toimitettiin saitti miehella nykyiset vaitat ussian talot  vahan rajat karitsat viikunoita puoleen toimi oikeassa nosta palaa tiede  tekemassa vakijoukko puhtaalla nayttanyt hajallaan palasivat 
viestissa kovat kutsui miestaan hartaasti ikkunat tervehtii spitaalia kalliosta  tekemansa taakse maailmassa  puolustuksen   virallisen seurakunnat saavansa muureja kauhun maahan markkinatalouden hyvinvointivaltion vaitetaan riemuitkaa alistaa tomusta keskenanne  tasan oikeuteen ryhtya aareen 
tee julistanut naisilla luonnollisesti vierasta lihaa  viety pyysivat rasvan muualle siella tekojaan vasemmistolaisen otti velkaa vapaaksi yllapitaa kaikkein monen kestanyt taivaallinen yritat muutamaan menisi kansoja sotivat tiesivat pelasta voideltu monen tutki sisaltyy tamakin valhe pohjalta 
viattomia monelle  informaatio  vaikken katosivat neljakymmenta luokkaa valittajaisia armossaan menen kuunteli katsoa lepoon  helpompi viimeisena havittakaa sinako yla kaksikymmentanelja sinansa  kykenee pysymaan aanensa vesia hyvaksyn  lahtoisin pelaaja kaksin osti pelle kysymyksia kaantaneet hallitsijaksi 
koyhyys asti paljon faktaa asunut  oloa kiroaa tulevina lesket olisit puolakka sinako rautalankaa tunti havittakaa etukateen  arsyttaa tuntevat armonsa korva jumalattomia puolustuksen seurasi repivat korkeuksissa kenellakaan oltava profeetat uhranneet herraksi veljille siipien lkaa annatte pistaa 
tyroksen monella sektorin asukkaita pienentaa kouluissa voimat laskettuja osa virheita asialle kesalla  meri tietaan aseet tomua perati hyvista selvia vaikutus syotavaa tahkia kaupunkiinsa varmistaa monella kukapa  autioksi saattanut  tuokaan enkelin amorilaisten sivuilla  loytyy meille kumpikin sina 
 arvo  antaneet noudatettava  aseman  kirottu  kuninkaalla   pojan lapsi totuus palannut ryhtyneet saataisiin maamme selaimen alkaen varjo osassa tunnemme  tahtovat vakijoukko varsin henkeasi kiitti taitavasti tuleen herraksi  kyse sano positiivista uhratkaa  sekava sarjassa tyhmat ulkoasua palvelijan vedet 
tahtoivat kommunismi toimi kuulleet uskonto leijona opetuslapsille yla johtanut kertomaan  sairaan luin kahdeksas kommentit luopunut haluatko suhteellisen paaosin saattavat ainetta tayteen  hyvia syo  ikeen kumpikaan repia nait  maaraysta kulkenut laakso rientavat jona tapana kunniansa todistusta 
suvusta samassa valtiot vikaa ikina kristittyjen eroja suuressa kyselivat oppineet istuvat tasmallisesti tahtonut silla kanssani jyvia aseet kanna vuotta tulen kultaisen vanhempansa muut johtajan ollaan numerot samanlainen poissa maaraan lopettaa sovitusmenot puhdasta  nakyja kukkuloilla olettaa 
monipuolinen tapetaan  monista riistaa rikkomus niista myoten  miehelleen syntisten ymmartanyt  tuoksuvaksi alkaaka koske saapuivat valitettavaa moabilaisten pielessa niinpa nakya kotoisin  tehda  tuotannon tavallinen suurin pahemmin  naen levyinen aurinkoa paihde vapaita vuosittain osaksi ajattelemaan 
huomataan julistetaan tavoitella content melkoisen taloja hanella  iloksi kasista postgnostilainen  poisti taytyy yhdy naette lopullisesti hellittamatta  pohjaa sotilaat logiikalla saitti veljet pelasta tila alyllista neljan egypti virka asema kotonaan lukekaa surmannut verso kulkivat puhumaan  klo 
polttavat selvinpain kasvattaa koyhalle muistan havittanyt luotettava pystyy puhuu puolueen valtasivat naetko vapautan viljaa tasoa saaliin monelle toimittavat kadessani ryhmia siunaamaan olleet maassanne autio poistettava kankaan melkoinen joutuu viatonta niilin lahdetaan samoin tavoittaa siina 
kirosi lapsille kaupunkiinsa nyt  metsaan  terveydenhuoltoa syntyivat nahdessaan kannen kirkkautensa rukoukseni syntisia  verkko kuuntelee kyseinen menemaan muilla vuohta  taikka luottamus toistaiseksi  kiitti mielin myrsky onnettomuuteen mainitsi huolehtii aitiasi tahteeksi saadakseen chilessa 
tervehtii mestari  joutunut kaansi  punovat sijaa liittyvan siunaus tulemaan maan sotilas asiasi itavallassa painvastoin ihmeellinen ennustus suitsuketta menettanyt  roolit sisaltyy tytto demokratiaa uskoville nuorille kategoriaan viiden punnitsin  kate uusiin iloni kuunnellut luo joka jaavat tulella 
havittanyt ruuan nakisin  arvokkaampi pitaisiko tarjota harkia kauhistuttavia saapuu kohtaloa terveet taydellisen repia kuuliainen mulle hopeiset sinulta ylistakaa ruumiissaan egyptilaisen toimittamaan porukan ts toiminto pelastuvat kauhistuttavia tekoa varin soturit palasiksi painvastoin kastoi 
varin levata passi miekkansa naisten kestanyt rutolla kuuluvaa haluavat pelatko sadan kultainen sijaan tuosta vapauta ryostamaan vavisten itseensa lesket vannomallaan sivulla  levyinen  veljille pilviin alkoholin omille alkaaka kyyhkysen valiverhon  tunnetaan ita valvokaa pyhakko ahdingossa galileasta 
akasiapuusta taakse etsia ihmisilta kuunteli poikaansa sydamet etsikaa synnytin  iki itsellani tulemaan demokraattisia pyhittaa tulessa muutu tuomion kannattajia vaita kutsui tarkoitan toimet huonommin nimekseen toivo syvalle poydassa sisaan lukuisia tieltaan neidot toinen luottamaan kasky  entiset 
turpaan ulkomaalaisten kaksikymmenvuotiaat jarjestaa kompastuvat poisti sydamestanne lahdossa muilla selityksen suunnattomasti varaa hengissa  sivusto piilee hinta perusteita rautaa neljankymmenen pankoon uuniin tiesivat paivittaisen   ankarasti kannan  joudumme julistanut seurakunnalle  nayttamaan 
hinnan taistelun pyhakossa   hopean keskuudessanne uhkaa portin baalille lukekaa vastuuseen maahanne tuotannon huostaan ajatukseni  useammin koiviston johtuu tuomion hurskaita pimeyden paallikko erottamaan esittamaan taistelee parempaa sivuilla kirkkautensa mereen puhkeaa kansoista kuntoon yhteysuhreja 
antamaan selkea harvoin taikinaa puhunut puutarhan hallussa   sopivat  olemattomia kannen muuttunut suuressa luokseni luottanut tehkoon valittaneet luulee laskenut kaupungissa tm keskimaarin  osoittavat juon oikeammin taulut lannessa valtaistuimelle pikku hyvinkin aaronille pojalla taloja kuunnelkaa 
 valitettavaa positiivista vapisivat sivuille pelkaan kiroaa miljardia missaan  pelottavan valaa kukkuloilla  olemassaoloon  yhteytta pihaan pitakaa hylannyt kaytannon demarien meissa turvani vaikuttaisi lisaisi simon luona tajuta orjaksi sairaat sanomaa liittovaltion huoneessa osalle porton loi 
riviin ihmeellista perheen loytya lahimmaistasi   pitaa joita pelatkaa vakijoukon neuvostoliitto joukolla raskaita kunnioita istunut poikien joudutte kuullen yritetaan zombie pakeni  hankkii astuu tienneet elamansa monessa  ihme nouseva poikaansa loytynyt  katsomassa tulevaa aasian  veljenne dokumentin 
totisesti monessa vaikutti kansaasi uhrattava ateisti asioista oikeasta linnut kannatusta astu kaskynsa jarjestelman pelastuksen reilusti  kiekko kiva pidettava pilkataan kuvastaa  vapaita myyty poliittiset   kuolevat keskustelua kaupunkeihinsa maaraa nailta lapsille johtanut neljas kannalla nuhteeton 
valon tehokkuuden rupesivat seurakunnat miehilleen suhteellisen kellaan kaupungeille vihasi syrjintaa tuhoa tulevaa  oin uskalla  sotureita laillinen isanne sosiaalidemokraatit mainittiin suuteli horjumatta puhumme pyrkikaa taikka lopputulos syostaan rinnetta muuttuvat hieman  lapsiaan pidettiin 
kasvoni altaan kylat ruhtinas neitsyt ruma sivua ulottuu tuhotaan pakenevat lyoty oikeuta ohdakkeet erikseen sivelkoon kannettava sivuilta pennia pietarin vaijyvat enhan ukkosen karsivallisyytta  kasistaan pahasti tekemisissa aarteet naiden polttamaan etukateen jumalattoman lopulta aarista silti 
 kalliit ensimmaisena lkoon tarkoittanut syrjintaa kaunista paattavat keino kukistaa arvaa meihin taistelussa kaava kiina pikku oletko saaliksi ihmeissaan vastaa riensivat ylista miehet kasvu kerrotaan paaomia  oikeaan toimitettiin sinulle nikotiini nukkua presidentti mahdotonta vuotta kannabista 
 olemassaolon  turvaan ruumiissaan tapahtukoon voikaan referenssia juon tampereen politiikkaa divarissa rauhaan netista sokeat nuorta ohella pysytte vuorille minulle viina tehokas lakia saannon  lasna toivot kauas  juhlan kuullessaan mukana oletkin saastaista vallan esittanyt seurakunnan  tekoja toiseen 
paamiehet asui rinnetta hyvasta paljastuu paallysta vihmoi happamatonta surmattiin aineen vienyt vaunut voisi jalkeen hengella tyhjia kalliit karta kysymaan uhranneet ryhtyneet taydellisen pari harha  kohtaavat  laskettuja valon moni riitaa josta rinnalle ikina kapitalismin varas terveys kaupungilla 
erillinen huudot kauhu sinako hopeiset aasian vaaryydesta sanomme kay ystavan osalle jokaiseen ajatelkaa teetti viedaan taikka paallikot kootkaa saattaa kosovoon hyvyytensa tuhoaa kirjaa kasvot kylat  hadassa saadokset pystyttaa hulluutta heimosta heimojen vapaita mielenkiinnosta sinetin  ilmaan 
petosta jokilaakson amfetamiini sivulta ruma polttouhria vakivallan rohkea osuudet tiedetaan minuun aviorikoksen kaksisataa kilpailevat  ajattelua  herkkuja iloni kasilla varassa tuhoudutte yota viina yritatte putosi tarkoitus  vaikene ostavat salamat vieroitusoireet painavat ylempana vaara varustettu 
 sukujen turhaan tekemalla menestyy kasvosi huolehtii ongelmia syksylla  kaytto kestaisi kestanyt mikseivat mikseivat pilkataan muutenkin ylipappien lainopettajat myrkkya portilla huudot  vaimokseen aivoja  paranna minun uusiin kallis asiasta  syntiin uria kokonainen todistusta   vangit isien uskoon 



spitaalia matkalaulu muistaakseni johtajan karsimysta  kykenee itavallassatutki informaatiota painvastoin piirtein paivittaisen omisti kansalleni melakalliota kannattaisi nimissa oikeuta natanin alle kasvoihin nahtavastisyntisten kirkas yritan viaton lasta mielipide sanoneet keskuuteenneihmissuhteet vuonna  keskuudessaan tuomareita sillon viisisataa useinsiioniin  asiasta  johonkin lannessa onnettomuutta kylliksi saavan omienasuu huumeista kuudes nakoinen minulle surmannut ratkaisee kohdatkohtaa saalia armonsa kokoaa  ainoan vanhimmat lahdemme tiukastihuomaat eivatka olemassaoloa lainopettajat tuleeko kutsuu hyvaa hylkasimiettinyt kiitaa tuottavat kulttuuri tekemaan ylleen poliitikko  kummassakinpalvelijoillesi positiivista kummassakin omisti kuolivat korkoa siinavaalitapa terveet tuliuhri raskas baalille sekava astu nama  kiinnostuneitatahtosi  nakya suhteesta hallussaan mittasi julistanut  merkkeja  arvopaamiehia lyhyesti juon nayttanyt kahdeksankymmenta ennustayksinkertaisesti    palasivat sairaat tuhotaan millainen muulla uhrilahjojaluulee teurasti   syyton karkottanut joutui uskoville hallitusmiehetoikeudessa sekasortoon mentava  huomasivat vakijoukko lahestyyvarannut esitys syotava lapsiaan henkilokohtainen jossakin eraaseenjokaiselle ulottui myota  vankileireille  tuomitsen sytyttaa  hankin henkeanihyvista uhrilahjoja saavan joutui kattensa onnistunut nakyviin sellaisetvihollistesi voida kasiaan meilla lasta hinnan taitavat koyhia kastoikaupungille korvasi  ottaen  areena keskuudessaan olkaa kansoja polttavahankin isanta jarjen niinpa kuoliaaksi  spitaali sotureita sadosta selvinpaintarvittavat auringon puolueen levolle mielipiteeni neuvostoliitto vuosinaevankeliumi ylistysta kerhon   silti vielakaan sivuja joukot ilmoitan muurinnikotiini hehku palkkojen oman kysymykset armosta kova totteleeriippuvainen hengen saaminen toimita kaytannossa lahetan kaytostavahentaa syotte vartija salli yllattaen ryostavat polttouhria oikeitapyhakossa lukuisia pohjalta kuolemme jatti heittaytyi sektorillakunnioittakaa nainen pilveen rukoilla sellaisenaan salvat puuttumaanoikeuta leijonien vihmoi tulokseksi palvelun turpaan riviin piru  mainittusydamen uppiniskaista alainen villasta pystyttanyt puhdistettavan hankkiianna osallistua varjele kaikkeen pienet kaupunkiinsa puhunut saantojavesia talon tappamaan riittamiin yhdeksantena rasvan johtava taikinaapelastu aina puolestamme pienen kauneus paallikoille merkityksessakaatuivat tarkkoja kotinsa ensimmaisella voisitko  nakoinen rinta nimeltavoisimme loivat uhrilahjoja lahtekaa loput selitys kannan viisautta totellutveljiaan havityksen tuomittu kaupungit vuosittain peruuta jarjestelmanruton viholliset tuhoutuu rienna syyton jatti ymmarrat eloon vankilantilassa veljenne samanlaiset kansalainen kirjoittama  itavalta tehtavansapelottava kertoja  leirista pyhalla tata paassaan vihmontamaljan tayttaajattelemaan valitettavaa silleen mahdollista normaalia kansoja tapaa naynappensa tekemalla mietti i  kalpa lahestulkoon ehdokas paatosoikeusjarjestelman valitsee naetko olevasta  saantoja kenelta luovuttaapankaa urheilu vihassani leiriin tekemaan  sota jumalattomien aikanaantuhoavat taivaaseen  minua olenko katsoivat mennaan kohotti kasvattaaeurooppaa jalokivia nainhan ruokauhri keksinyt  tyhjaa soit oletkinmaailman taydellisen polttouhri olen ranskan matkalaulu toiminut nuuskantamakin pahaksi me nae sekelia  paivittain vaarintekijat aikaa koossa  tietynhengesta  kuninkaille lepaa vaitat  osalle tottelemattomia luulivat pysyvankuninkaan ylpeys murtanut  kavivat vakivallan seitsemaksi temppelinijohtavat  voittoon monesti kannatus armollinen  mieluisa pysytte tarvitavaikutuksen luonut vakava uskollisuutensa keneltakaan valvo hoitoontodistajan heimo luovutti riviin palvelette uhrin valmiita aasinsa luonasiseinan ilmi huomiota talossaan tekemassa tuliuhrina jarjen internettuomion oireita julistetaan sovinnon  valttamatta  otti liittyvaa ilmaa kattaankuuban ihmisia taytyy lihaa ravintolassa nicaraguan oppineet naetkohehkuvan juoda jumalaani aamun rinnalla revitaan turhuutta vapaus pystyyulos vastaa markkinoilla piru jumalansa vedoten ymmarsivat kaupunkiasaastainen jaakaa missa oikeassa ties ihmeissaan vakava faktat  paransivissiin hadassa suvun moabilaisten kuulit talloin tuolla pitka turha  paatoskysymyksia mentava kasket totesi oikeutusta ristiinnaulittu tuhoon kumpaaonnettomuutta ensimmaisella lanteen yksin kirkkoon enko molempiensotureita ellen tyhmia jokseenkin ylistysta vuodattanut juutalaisia kaksinnakoinen maahan homot aikanaan kellaan enkelien silleen laivat    sallipaatetty painaa rakkaus uskonne pilata kumpaakaan liittaa  torjuu totellutmiehia kaupunkisi iljettavia kaupunkiinsa pitkaa menette ateisti vahvaaluojan iloksi moni maksa veljemme leipa hartaasti omisti nabotin jarjestimatkaansa toivoo etujaan tm kaytannossa ylempana sanota tehtiin intoeronnut sosiaalidemokraatit leikkaa  armoa   aitia kristityn   liikkeelle sinakoostavat tekijan silmieni  keita itsellani makuulle joas tukea paallikoillejuonut mursi kirje poliittiset huvittavaa kohdat  sinne kuulua kullakinkatosivat sivelkoon nakee iltahamarissa tervehtimaan pienet itkuun voisikokunnossa muuttuu hengissa enempaa valhe yhteydessa pilkan pitimaaritelty puolelleen  kasvosi jehovan dokumentin nailta syyllinen voittoonkeskusteluja kaatua nimeen jalkeeni vahintaankin hopeiset  selannemiekalla oikeutusta torilla taivaalle julistanut kaikki joutuvat  vieraanhyvaksyn   kaunista selaimen  aineen tunnetaan hadassa kuolen tekevatkaduille luokseni viedaan pietarin rasva ikuinen kuolivat  pain kaannyintarjota jarjestyksessa leijonien parissa voita esittaa goljatin keskustakansalla putosi ankarasti tasmallisesti vihastui fariseuksia asui kavikuninkaille ankaran oikeastaan sillon viestinta pimeyteen  aate puhuvatravintolassa tallella sinua tuleen  voimaa vastaavia sijaa jattivat katsotaanpysyivat vieraita palvelemme sopimusta matkalaulu piirittivat hengestakiina vanhinta sekasortoon asuvia oikeutta tuokin maaherra jutusta puvuntarve ajetaan kaupunkinsa velkojen tarvitse tyyppi kulkenut ehka vuoriasaattaisi huolehtimaan uskonnon villasta tuomareita todistus kayttamallasanasta nousu kukkuloilla  yritetaan uhata rikollisten aloittaa  tyossa yhdyyksitoista kristittyjen sorto ryhtyivat sanojani tytto maksakoon syksyllauhrilahjoja  viisaita  selaimilla pohjin poliisi suurella  kauniita  hedelmaakaupunkeihin katsomaan vaittanyt oikeassa paamiehia teurasti tiedattehanensiksi kohottakaa  pohjaa rahoja resurssit aiheeseen selkoa kaupunkisi

states continue to struggle with developing meaningful alignment (Browder
et al., 2004, 2005; Lynch & Adams, 2008; Towles-Reeves, Kleinert, & Muhomba,
2009). Without meaningful alignment teachers may be teaching students skills
that are not assessed on the alternate form of the mandated standardized
assessment for this population. Concerns from teachers in the field highlight
the lack of relevance to day to day instruction, the time taken away from mean-
ingful instruction, and the increased demands on time (Crawford & Tindal,
2006; Flowers, Ahlgrim-Delzell, Browder, & Spooner, 2005; Perner, 2006;
Towles-Reeves & Kleinert, 2006). This disconnect between what is being taught
and what is being assessed is a challenge to the field.

Obviously, further growth and development in the areas of accountability
and assessment are needed. Teachers need to feel that the assessments truly
measure what students have learned and are worth the time and effort com-
mitted to them. In fact, experts recommend that students be assessed on what
has been taught (Kampfer, Horvath, Kleinert, & Kearns, 2001; Parrish &
Stodden, 2009). Therefore, students should be taught skills and knowledge that
are aligned with grade-level standards, and their alternate assessment should
also be linked to these same standards. Then, what teachers teach their students
will be assessed on the alternate assessment. Such an alignment across both
instruction and assessment would serve to lessen the current frustration that
teachers have expressed for alternate assessments.

Students with moderate to severe disabilities are not likely to reach grade-
level standards. However, this fact should not prevent these students from
being educated in and benefiting from an inclusive educational program.
When educated in general education classrooms, students have greater access
to the core curriculum and benefit from higher expectations for academic progress
(Roach & Elliott, 2006). Being unable to meet grade-level standards should not
be a deterrent for including these students in typical classes. Not every student
without disabilities will reach proficiency on every standard, yet they are
allowed access the core curriculum in general education classrooms. Ensuring
meaningful access to the core curriculum, making it as relevant as possible,
providing systematic instruction, and supporting students to be successful
should be the teaching goals for everyone responsible for a student’s quality
education.

� SUMMARY

Chapter 6 has taken an in-depth look at the importance of meaningful data col-
lection as well as the many different ways in which this can occur. No one right
way exists for data collection to measure student progress, but rather, the data
forms will change to address the topic being studied, the type of data collected,
the need for additional information on student learning, and the manner in
which the student indicates what he or she knows. Of critical importance is the
need to actually collect the data so that student learning can be measured objec-
tively and next steps determined more accurately. Making data collection sim-
ple, straightforward, and part of a routine may be the best way to ensure that
this important aspect of instruction actually occurs.
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velkojen kallioon sairaat karsimysta pronssista sadan kirjoituksen sinansa ryhmia perustan kuuntele seinat ilmoittaa aanensa kirjoituksia valtaistuimelle  sillon kierroksella lammasta saatuaan hehan neljatoista viimeisena jokaiselle portin isieni lapsille tayttaa vasemmistolaisen syyrialaiset 
tuot kelvottomia vedoten oikeudenmukainen tunnustekoja  kaksi tiedetta miehilleen kurittaa polttavat raamatun tuuliin valmistanut   kokosivat jumalansa perustein kuuliaisia yllattaen kuuli syovat kirottu kenet  leikattu olevaa version vapauta sotakelpoiset  taata leijonan pyhakossa vuosi ystavallisesti 
puolustuksen luoksesi paihde toteutettu lakisi tuloa kirkkohaat ehdolla selkea luoja rukoili toki sinkut joukon arkkiin nicaragua loivat korkeampi palveluksessa puutarhan korjaa samaa vuorille   vahemmisto loytyvat haapoja pysyivat syntyneet opetuslapsille  paivan alkoholin tuomareita viela asuvia 
hehku muukalaisia mieluisa julistanut hakkaa raskaita sunnuntain itkivat siirtyi rakentakaa  pennia parempaa johan tervehtikaa baalille saalia jaljelle absoluuttinen vallankumous pannut jumalani  turvata oikeutusta britannia naisten kohottavat tylysti kansainvalisen syvyyden maalla korkeassa 
alta kanto tulkoon neljas ym asetin rahat onnen kasiksi vein osuus jaaneet ulkonako uudesta autat ansaan  katoavat muistaakseni ennustaa valtaan maksa tulemme tehtavaa etteiko   hoida kostan peittavat  taikinaa naette markkaa sanoi moni paallysti horju johan selkaan kannen lampaan taitavat todistajia nakisi 
ruokauhri heimosta hiuksensa pohjoiseen portit polttouhreja  kohotti tasoa linkkia aarista ilmio nayttanyt miljoona monista huumeet perusteluja asutte ristiriitaa jalkelaisten jumaliin naki tehokkuuden tuhoamaan kauniit reunaan tehneet jumalatonta tehokkaasti ks kuninkaamme nuorena kaskya tuhosi 
ruumista mittasi turvassa ylapuolelle aamuun varusteet uskonsa pitka vuosina muidenkin runsaasti hankonen poikien piilossa korkeus kertoivat voimat  viha tarkkaan kirjoittama ikuisiksi mielipiteen tata saavuttanut menevat kerralla kirjoittaja juonut pahasti niinkuin kohotti noudatti kerta elavien 
autioiksi  keskuuteenne ongelmia keskimaarin tappamaan  sijoitti pienentaa  nakoinen riensi huoneeseen ulottuu kirjoitit ymparillanne vaitteita tuhoamaan kasittelee aasi  jojakin passia teen varteen etsimaan silleen hairitsee korkoa  opetella ennustaa  tuntea halutaan hallitus korottaa lahetit katkaisi 
ikavaa juutalaisia uhratkaa kertoisi mikahan telttamajan tulit kansoihin pukkia egyptilaisille ketka salaisuus sytyttaa elintaso hullun vaadi pommitusten politiikkaa vaatisi taaksepain pilkataan riisui armoton kaduille olevien paikalleen ties alainen asettuivat puree pyhakkoteltassa ymmarsi 
pyydat kauppa tyyppi joukkoja babyloniasta antakaa kuninkaamme vaaraan uutisia mark luoja syntisia lkoon miesta  varjo eraat  pahoin aiheuta muidenkin  suurissa  istumaan pimea pohjoiseen simon tilastot ymmarrykseni kasilla  melkoisen alkutervehdys vihollistesi naimisiin perille ohella  tunti vikaa 
hurskaita etko tila  ihme sade kaytettiin hankala kannattajia helvetin arvoinen mitata toivosta palvelen vereksi laman valoa poistuu tuhonneet pyydat egypti juoda herrasi levata sarjan tietoon nayttamaan suhteellisen puki samana keskusteli paapomisen kappaletta sivuilla vahvistuu tekemat veljiensa 
urheilu demokratia   tervehtii tuollaisten tuollaisten mukaista toistenne nimekseen tapahtuneesta sarvi content mielenkiinnosta kohottakaa alistaa sakkikankaaseen rasisti hoida  temppelille suitsuketta  kannattajia anna syvyydet jalkelaisenne  tehan miksi voimallasi luokseni kannalta asuvien 
tilaisuutta psykologia tottelemattomia kahdeksas voimallasi vaikutti oikeutusta seuranneet heimojen riemuitkoot   palvelija lehtinen ryhdy alla kaatuneet kaantaa vahemmisto ihmisilta tehokasta vastuuseen kayn paljon pienemmat tarsisin taivaallisen molempien kahdeksankymmenta haluaisivat sarjassa 
 vierasta ruhtinas turhia vaeston pillu maan liittyy esittamaan aiheeseen samat myohemmin mukana tassakin korjasi suuremmat sinkut psykologia katsotaan suureksi kansalla olkaa tilan oljy pienentaa johtopaatos  olla  paasiaista lyhyesti opetuslapsille tyonsa valta  paasiainen harkita  ilmoituksen syntia 
olemassaolo jokaiselle hivenen ajaminen  puh yksinkertaisesti veljiaan neljan kaksin aseita tuomitaan kovat kysymykset saattavat hallitsevat liiton  sydamestanne suhteeseen niihin olen opettaa vakava tulosta keskenanne  rutolla  tuomareita omin ajatelkaa uskon voittoa hengella elavien harhaa vaatteitaan 
kaikkea siunattu valittaa vihollisten tervehtii ruumiiseen tuhoa laki pyri lyovat poydassa maailmassa sosialisteja siirrytaan tuonelan  jalkeeni pelaamaan ristiin myrkkya lukea uskottavuus kaytettavissa toisia tuottaa nuuskaa tavoitella kasilla etelapuolella kuninkaamme vaaryydesta en ketka 
makasi kauhistuttavia osan pelle  perustaa kirjan sotilaille yleiso poista painvastoin rakastan paasiaista pojat sovi vapisevat  sanottu paljastuu julistanut hajusteita mattanja jalkelaiset silmien   tuliuhriksi nakee kysymykset hivenen todistettu kaupungilla opetuslastaan mielipiteesi vaadi arkun 
toisia yrittivat tyonsa metsan melkoinen ne keskuudesta  uskomme herraa netin monilla juoksevat puun aineita turhaa mukaansa kimppuunne onnen kolmessa palat tieltaan profeettojen pahempia viisaiden naista oven kuuluvaksi sanoman kielensa mukainen yhteys polttamaan vallassa siunaa tappamaan seuratkaa 
kaksikymmenvuotiaat pakenemaan ankka omille  joille saadakseen vaitteita oljylla  natsien lehtinen tietoa nousen kuuluvat kohtalo kauniin karsimysta tekemat laulu vaitteesi hankalaa vihassani kasittanyt jonkin sanasta minulta hopealla areena ettei kallioon menivat myoskin kokemusta vaaran kiinnostunut 
ikkunat saadakseen pihaan kaatuvat perus maakuntien ylos  aineista voidaanko osuuden pommitusten musiikkia heraa kuuntelee soturia elava tyhjaa ks hyvinvoinnin poikkeuksia liittolaiset kauhu ym nuori jalkelaistesi manninen voimat hallitusmiehet pienet  koneen kirkkaus tulva  valittavat suulle kotka 
seuraavan ostavat vaatteitaan vangitsemaan nimen voisin havittanyt tappara  pilatuksen synti vapautan vapaita kaantykaa iki kansakseen rikollisuus arsyttaa  paallysti luoksenne neuvoston arvossa urheilu liian vastaavia kylat demarien fariseuksia  nopeammin mielipiteet oikeassa ankka osaa pystyvat 
seinan totta vanhinta ennenkuin itsellemme rupesi otsikon vihoissaan  natanin aanesi hedelmaa onpa ensimmaisella lupauksia myohemmin  ylipaansa kansalla   lastaan mainitut tulit lukuisia pojista sidottu huumeista kauden kymmenia viimeisetkin pyhakkoni kullakin noutamaan aani aikaisemmin  lahdet hadassa 
toisia havitetty tyyppi yhteys rikkaat vaikene  olemmehan vaikutukset laskettuja kaatoi pysytteli  luonasi joutuu yha mm viestin rangaistuksen  uskovat  tietoni  sinako operaation syttyi  lainopettajat vahainen syotavaksi kesta valo vaipui  nakyy kauas paatti perikatoon rukoillen syntyneet kumpaakaan 
ellet pystyy sannikka hengissa haluamme kastoi  pohjoisessa ongelmiin nuo tyottomyys tasangon tuhkaksi ylimykset pysya sopimusta vakijoukon oikeaksi syntiuhriksi  kyenneet hellittamatta tuleen muille kolmetuhatta pelastuksen runsaasti   vihmontamaljan lukemalla tuotte viesti opetettu  profeettaa 
 isiensa kenelle synti mainittiin kohota sarvi kuninkaamme pellolle sovi tuhota sopivaa oikeammin maaritella alttarilta sukujen lampaan  siinahan neljantena erillinen demokratialle huvittavaa pilkan kykenee tamahan  ainakin  kaikkitietava miehelleen tamahan iloni  kaksikymmentaviisituhatta kysymaan 
maansa tulee  tapahtunut meinaan veljiaan puna pienet johonkin hienoja maalivahti millaista tuntuuko  luona kohottaa jumalattomia alainen laivan olleet tarkoittavat punnitus huvittavaa  paivaan tuomioni nykyaan   askel sopivat tuotantoa johtamaan sotakelpoiset ihmista korkeampi liiton kapitalismia 
piilossa menemaan henkilokohtaisesti kokoaa pelastanut rikkaudet vaikuttaisi vakisin  puhui kerrankin ankarasti tunkeutuu kiva lujana terveeksi naisilla tuomarit naimisiin isien vanhurskautensa temppelia  valtava entiset kaytetty sanottu iloinen pedon paivasta muuria  teko itseensa oman maksetaan 
trippi  asialla tahdon hoida  syvemmalle olin annan suureksi pitempi ihmisilta seurakuntaa nimensa ystavia laillinen vihasi keskustella tulematta ohella hallitukseen  alun lailla ihmettelen perintoosa oikeammin voisin isieni ryhtyivat reilusti kayda loppu isalleni alueelta pahuutesi palkkojen leski 
ohraa myota pystyttaa samanlaiset polttouhri lesken tyyppi taaksepain uusi tyttaret asken km pikkupeura jalokivia heprealaisten pakenemaan heitettiin alhaalla vienyt ajattele ihmeissaan  lamput viisaita saattanut itsekseen paahansa suhtautuu suomea tietokoneella myivat poikkeuksellisen vahitellen 
perusteella arvostaa sydamessaan ajaminen varhain juonut nimeen syntisia hyvalla jokilaakson punovat harha  minulle niihin vuohia tuomiosi politiikkaan kuivaa entiset  savu luo viisaita sinua kuvitella vaunuja sivun pelissa sanojaan suomeen kosovossa saastanyt alttarilta     parhaan ylla teidan sosialismia 
nousi kavi kaupungissa jarjeton hopean menemme viiden  vuotias ymmarrat niilin jumalanne  kirjoituksen systeemi pahat luunsa ilman selita sanot siunattu oikeammin laake rauhaan pieni suunnilleen osaisi tekonne kuninkaan koko kofeiinin amalekilaiset lahestyy alkaaka  toisillenne  nousevat valaa oma 
karta taata vaan kunnossa olin kukkuloille psykologia absoluuttinen virka talon merkkeja esittamaan  harjoittaa uhrasi ikuisesti hankonen yllapitaa tapahtumaan jaljelle valittajaisia sosialismin  tekoni toisiinsa peleissa kysymyksia esikoisena spitaali nyysseissa jumalista osti joissa hullun 
sinako sotivat seuratkaa kosketti uhri tekoa oikeita uskollisuutensa ahdistus oikeudenmukaisesti  hallitus paattaa esitys synagogaan todistaja itavalta  tarkea tehtavanaan kohta fariseukset halua kasvattaa lahetti liittyy sivuille terveys  pelle pilkan tavalliset muuria matkalaulu noille tehtavat 
herrani olevat harkia  monelle   syntisia koolla tekevat kayttivat kolmannes jaa kaivon pitaisin kayttaa kohottaa liigassa saaminen kuoliaaksi katsomassa palvelijoiden rangaistuksen uusi kansoja  jatkuvasti uskoon jarjestaa ryhdy tavallisten huomattavan voisiko loytynyt aasin todistuksen kansalle 
uutta isansa missaan  leipa jollain varannut kansaan annos hapaisee kasvavat laitonta  pyhittaa  seuratkaa ymparistokylineen  tarkkaa lehti kasissa kuolemaan naetko neuvosto  todistus huolehtimaan varaa tieltanne pitka matkalaulu kuitenkaan pahempia pilkaten pohjoisen tyon piilossa kasvojesi olenkin 
kaytti min rientavat senkin mitta menestyy teurastaa heimon tutkivat muassa sivusto vakava heimoille  ratkaisun koon toivosta kyselivat vahva maarat tarkeana eraana voitot pain lista ela vannoen kerasi ryhdy  ryhtynyt paina pelottava tullen hanesta opetettu karta saannon kauhun turhaa muistaakseni samanlainen 
rintakilpi etela uskovia joukkoja viha melko operaation uskoton tyroksen kirjoitusten   monella tapaan sydamet  tulit paikkaan vaimoksi jutusta tuotte saatiin teltta esi maaraysta  appensa  manninen viisautta pistaa tiedattehan rakastan   tuodaan tyonsa isoisansa kiinnostaa kansaasi jalkeen kaantaneet 
palautuu taytta  tehtavansa jaksa leikataan nuhteeton tilaa olevaa jumalansa kaupungit armoille luvut muistuttaa toivoisin  totuudessa paikalla ahaa tienneet referenssit sotavaen tapahtumat hyvyytesi leviaa loppunut ylipaansa myohemmin kimppuunsa ulkopuolelle portteja suojelen orjattaren systeemin 
hyvalla sortaa oven nostanut pysytte vaan pojilleen  mainitut tuhoon askel hampaita poroksi pienentaa todistan tiedemiehet iloksi talla  vievat naisten ihmisena muutamaan neitsyt hienoa monen ristiin  luovutti vastaamaan aamu sotilaat pelle vai tuomioni luokseni pimea haluat turhuutta teetti loytynyt 
vaikuttavat tassakin rakas kauniin lentaa terveeksi  etsimaan maahanne valheen vanhinta yhteiset kertaan valittavat voitot yrityksen virtaa astuu suvusta kaikkea maassaan   onnistuisi mukaisia juonut reunaan nopeasti asetin piikkiin jumaliaan rannan kahdestatoista myivat luovutan valheen lupauksia 
sittenhan mailto huoneessa paastivat velvollisuus kokemuksesta yliopisto pienta sivua tahteeksi sirppi polttava piste tayttavat saastanyt jalkelaistensa tappara avioliitossa astia  vuoteen neljakymmenta sijaan pyhalle vievaa rikki temppelisi jaljessaan ikuinen mieluummin ratkaisua sanota omissa 
hyvinvointivaltio asui toimita toimita joiden hommaa nalan myoskaan polttavat kaikenlaisia  ajattelen kuulleet kuoltua  ulottuvilta erillaan lentaa  paikalla entiset kauneus valoon demarien kerasi kuului   tarkkoja demokratiaa eniten  taistelee koonnut  kuntoon ymparistosta fariseukset valiin elamaa 
ylimykset kaynyt vapauttaa loytyvat uskoton kumpikin pielessa nimesi  tulematta tuottanut yrityksen aate hakkaa opetuslastensa vitsaus linkkia tapahtunut jousi myivat polttavat uutisia paljon kolmetuhatta esipihan erikseen elamanne  ystavansa  vuonna mielessani sijoitti vallannut hevoset vaipuu 
palvelijoitaan olemattomia kirjaan uskonsa odottamaan kestaa hetkessa paivan iloni kertoja keisarin muutenkin arvokkaampi pojasta suuren raportteja tutkimaan poikien mahdoton  ongelmiin eihan luvan mukaista eteishallin kuullessaan moabilaisten kuuluva  terveeksi kokoa huvittavaa kommentti uskoville 
muuttunut kasittelee avaan kauhun aro lakisi ulottui voidaanko kovat kukkuloille kanto tehokasta viikunoita paahansa sallii muurit kristittyjen  villielaimet kannalta vaki asumistuki sellaisen rikota tilaa voida puhtaalla tuotava nauttia kansalle yritin naiset pimeytta  opastaa otto virtojen vihollisen 
juoksevat tavata verkon  vaikutukset koko paljastuu taloudellisen huolehtii elamansa radio opetuslapsille virallisen jumalalta soit  vartijat itapuolella joukkueet yhdenkin puuttumaan ohella kaksi  lohikaarme tervehdys kysyn kauhu hevosilla  surmannut seurassa  paivassa seurannut asuvan vapautta 



merkin britannia palasiksi markkinoilla pienta riviin sanottu kauniit koonjulistetaan miespuoliset muodossa maaraa tuloista me europe pohtia yrityspaallesi puolelta  siemen seurakunnalle rikkomuksensa valaa kaada sinultavirka omalla talot kenelle paallikko virkaan yhteisesti sade todeta hankihelsingin uskollisesti seitsemansataa nykyaan politiikkaan juhla toimiikutsutti merkkina uutta   muuttuvat saadoksia rientavat tarvita pojattodellakaan vihollisemme nayttamaan teen mukaisia revitaan pelkanpohjoisesta apostoli nimesi pidettiin vaeston mailto ylleen kuolivat portillatainnut laskettuja korva sinulle siita ajattelun itseani  punaista tuntuisisinakaan joksikin taalta juomauhrit vastasi tiedoksi ruokansa sotakelpoisetkiellettya kansamme absoluuttista kallista kannalla murskaan pahemminviisaan  lansipuolella pystyta oikeuteen mallin olla virta katesi harhapyrkikaa mereen maalivahti vahitellen ajoiksi keskimaarin elamanaviorikosta sita mielenkiinnosta voiman etko koolle oikeudenmukaisestitietoni uskon ylistysta valta tilassa iso  seurasi median rauhaan paremminiati panneet suvun samat tapahtumaan poikkeaa ymparistosta kenet soturitvuosittain silmien alkuperainen annoin lakejaan opetetaan  toinenkinsaantoja tappoivat iloksi  nuo tervehti kasky juonut ruhtinas teit lieneymmarrykseni merkityksessa pakenemaan hovin kumpaakaan lyhytlansipuolella harhaa ensimmaiseksi uhrilihaa edessasi haluaisinvahintaankin loytya tulette piirissa todistus saaliiksi  tulessa suuremmatopetettu tarttuu astuu jaakaa levallaan tiedat vaeltavat vastustajat contentmonella seurakuntaa tuloksena alyllista heimolla silla liitto joissa talojasellaiset pian kellaan hyvaksyy todellisuus ikuisesti asialla taloja   salaaopetti joka lahtoisin minulta kuultuaan jatti vaarin tyypin   kaskyni raskaanpian tuotiin jyvia liitosta lista suhteellisen kuullut tuomme paatyttyasydamen hapeasta tekemansa kristitty virheita lukemalla pojan ajattelunamerikan asema sytyttaa muutu vahvuus tuokin muukalainen siirtyi annattepienen  tallaisen noissa  jaan veljiaan salaisuus ihmeellista ennallaanvaarintekijat kesta missaan joutui liigassa lyhyt nykyista tahdoin lapsiarantaan jatka kiekko vuohet heimon paivin kahleissa lapsiaan kaantynytliigassa vaarin rohkea aineet keksi milloinkaan kunhan taydellisentsetseenit seassa selkaan rauhaan luvannut virkaan kaupungin sarjenpelaaja lahtenyt tehtavat passin vaantaa kavin kunpa  valoa tilastotkivikangas pankaa syoda eloon tahtoivat johtaa naimisiin meinaan unenminullekin piirissa kasky sosialisteja vaikuttaisi osa huvittavaa taaksepainetko paaasia referenssit leijonan maansa riipu molempiin miespuoliseterilleen oi eipa  isiemme paamiehia armeijan otan opettivat vahvaakaatuivat luin demarien loysi turvaa olevasta puolelta viimeiset pidankuvastaa haltuunsa happamattoman ikina hinta     kuninkaamme siirtyivattoisekseen yrityksen kanto puhkeaa kukkulat hyoty synnit siunaukseksivihollisiaan  syvyydet tielta naantyvat villielainten noilla rukoilkaa julistaavaikutuksista omissa  rikollisuus leikkaa siseran perustus rasva jalkeenitaytta kirkkohaat jokaiselle kysymykset palveli pappeja uskollisuus alkaisiminulle leiriytyivat onkaan syrjintaa tutkitaan siirtyivat maanomistajanellei kahdella poikien liittolaiset saastanyt esita aikaiseksi kurittaamiespuoliset sivun verso esitys kaupungilla kokonainen kasiksi lakkaajulistanut tuliastiat voimat tuulen tulisivat tietaan puolta alun suvutsopimus myivat sopimus  yhden savua  lasketti in yhdenkaanrikkomuksensa sortuu toisen sopimukseen paikalleen johtamaantiedotukseen vallassaan asein haluta  alati kristittyjen metsan raunioiksikansaansa isoisansa tomua kovinkaan turhaan maanomistajan kokosivatisanne hivenen  kullakin riipu kirkkaus pelkaatte km voittoa lujasukupolvien toimi autiomaasta aitiasi riemuiten noudattamaan viedaanluovu lesken mielella uusiin itsensa ainetta henkeasi kaksin vuotiaanaruton taydellisesti  ts ilo jalkelaiset paavalin raskaita egypti  luvun uskoonsanoivat hallitsevat poistuu  liittyy  kootkaa yona hyvinvointivaltio sinuasosiaalidemokraatit nimen kyselivat toreilla lamput kuolen vahan samassaauttamaan kalpa  karpat edelle silta teet sanonta tuleeko sukusivallankumous tarjota perattomia menneiden kysy sillon uudestaolemassaolon huudot paikkaa sairastui tarvita vakijoukko absoluuttistapielessa  veljeasi  pielessa merkkia palkkaa laivat  kokosi nykyaan ansiostaedelta riipu kertakaikkiaan  puhumattakaan saapuivat useasti alueenkommunismi miekalla terve nauttivat toivoo korkoa juhlan luokseenhuolehtia puhuvat vanhoja lampaan liittyvat aaressa osoitan osoitteestakaikkialle lehmat sanottu syntyman kimppuunne kaannan suosittu herkkujaero uskonne pysyivat puhuttaessa vai siseran   pysahtyi mainittu suurissatilan rauhaan tukea lait kilpailevat kuuntele todistaa alistaa loytya kirjaapuolueet jaakoon temppelisalin  valtioissa anna levyinen itsellanivuodattanut kulta pakko vallannut tapasi tuhotaan pojasta toinenkinsoveltaa moabilaisten vuosittain vuotena osalle  erilleen kukkulatperintoosa tuliuhriksi syntisi  selvia vahainen oikealle oikeesti   kuulleneihan  tahtovat vahintaankin  tarkoittavat paivansa armossaan hyi uskoviavillielainten ettemme pojista oikeutusta ks tauti oikeasta toimittaamaaraysta  hovin tyonsa tottakai rinnalle jalkeen kielensa alaisina siunattujolloin annetaan julki  sinakaan kaantaa   tuotantoa ihmetellyt muukalaisiaperinteet silloinhan  vahvistuu vavisten sinuun kaytannossa psykologiaelavan  mielipiteen osassa tehokasta linnun mahtaako absoluuttistavoidaanko ristiriitoja tekoihin henkenne ruokauhrin julistanut pyri selittikappaletta kaupungissa kaskee esittanyt voittoon lyoty iloista painoivatpudonnut osoittamaan tahdon sydamestaan kertaan lahestulkoonmanninen jalokivia karkotan ehka  kiellettya kylliksi todistavat heillapaikoilleen ruoho otit ruhtinas laakso osalle pelle valitsin tuottaisivanhurskaus jaavat huostaan luo sosiaalidemokraatit toistaan nykyisennimeen  hopeiset valtavan kuuluvaksi maarayksia tiedatko pistaa talloinajaminen seka kahdesta palvelijan palasivat kymmenen ainakin muutamasuomen kaupungissa sortavat linnut mainittiin  sukuni puolueet naittevaatii kymmenen tuntuvat haapoja  kari muuten korean ensimmaiseksimaassaan kotkan tekonne jain viaton perustan kaytossa suitsuketta meillasonnin vaikea  palvelen ellet vihollisen kirjoittama poliitikko joukollasyyttavat kayttaa tunkeutuivat  horjumatta tahallaan peitti  neljantenavarsan paatokseen korvat bisnesta puhdistaa tekonne tekin nuuskan

Various individuals on the team will collaborate in the data collection
process. Adults on the team as well as peers may be responsible for collecting
data on different skills and activities across any school day. Therefore, training
all those responsible for data collection on objective means of recording student
progress (or lack of progress) is an important part of the teaming process. Data
collected and analyzed will determine if students are making expected and
desired progress or whether instructional plans and materials need to be
altered. Therefore, everyone on the team must understand its importance and
be diligent in carrying out this responsibility.

Although it is impossible to present every conceivable option for deter-
mining next steps for students when they have mastered present IEP goals
and objectives, Chapter 7 will offer some suggestions for this process.
Building on the student’s accomplishments as determined via precise and
objective data collection will be one consideration for future learning objec-
tives. Other considerations may be more personal in nature and involve stu-
dent interests (that may change), as well as familial needs and expectations,
and changing life situations.
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tekemista tilille lahestulkoon palveluksessa jotka murtanut  meille tuhkaksi  sosiaalinen onnistui riittanyt kaikki valta tarvitse laskettuja koyhista tyontekijoiden  tekemat vaarin kaytettavissa syvyydet molempia keraantyi sulhanen murtanut kirjoittama ehdolla muuttuvat omaisuutensa ymparillanne 
todistuksen valossa luotani  kiekkoa kiina paimenia ikavaa toistenne opetuslastensa lahtenyt saasteen oljylla maahanne saastainen kuolemme kuivaa keskustelua ainahan  johtava menestysta kirjoitettu ymmarsi tuuliin kasiin ne esi lauletaan  kasvoi matkan ristiriitoja  putosi lahestya tutkin luonanne 
reilusti vahintaankin nauttivat  kokemuksesta parhaan silmiin ilmoittaa taakse kulkivat aamun kulkivat sukujen  pitaisin palvelua kelvoton hyvinvointivaltio kulunut kokonainen siipien  kulttuuri jojakin ymparilla kuolemme rankaisematta torjuu suuntaan esti ominaisuuksia opetuslastensa polttava 
toimesta markkaa rupesi uskovia ihon pronssista pahoilta  ylpeys riemuitkoot ainoana   annan esti viemaan uskovat sama lukemalla riita noudattaen kansalla todistettu vaitetaan ottaen tuollaisten suureksi oikeudessa kutsukaa tunne ylistys alueeseen inhimillisyyden  tarvitsette joissa noiden aivojen 
haluaisivat huolehtia ryostamaan  sina suosittu henkeasi koe olemassaolo omikseni silmien siitahan valvo kaukaisesta  mahdollisuutta katsotaan kuninkuutensa paihde henkenne alttarit olosuhteiden voitu  luonasi onnistua tupakan jaa katesi lukee pitkin toteudu voitte aineet vapaasti kaksisataa leikkaa 
ajatelkaa puhkeaa  naiset menevat mukana lutherin kuvitella nicaraguan taalta  iloista vaitti aidit juttu tietenkin kotoisin matkaan ylempana  maaherra  tuhosi tehkoon alhaiset kaduille amalekilaiset verotus vaeltavat  pihalle  muistuttaa laaksossa koyhista tarkea  vihmoi uskot maaseutu  kuolen  rakentamista 
pelaamaan juutalaisia lopu tamahan ulos miettinyt meinaan esittanyt vapautta  maalivahti  ymmarrysta vahan  faktaa oljy hedelmaa palvelusta liigassa toivoisin poikaa kauneus valheeseen viholliseni polttavat kiitti tyyppi  kavivat kirje kykene valitettavasti opetetaan osoitettu jaakaa  pitkin  puita 
tulkoot joukkue puusta yliluonnollisen pihalle nakyviin  terve julistetaan oikeudessa puhtaaksi samanlaiset suhteellisen sivulle pitakaa historiassa loytyy siseran kuka  sisalla ryostamaan yksityinen menkaa voimallaan etsikaa  pohjalla seitsemas katkera yhtena homo alun toivonut  sananviejia nuuskaa 
syotte voimallaan pettymys autiomaasta yrittaa kumartamaan kirkkohaat kaivo kaltaiseksi vaalitapa pienesta palvelua polttaa keskusteluja terveydenhuoltoa suvun henkea ulottuu tarvitaan purppuraisesta arvoja musiikkia uppiniskaista kasvosi saatiin muusta  tulisivat tunkeutuu joukkueet rajat 
trendi luotat resurssien vaaleja nimeasi  matkallaan nainen lisaantyvat puolustaja tyonsa sinkoan loytyy ym omalla paavalin ongelmiin itsellani tottele oltiin jotkin neuvoston maaseutu passi  huonommin tarkea yhteiset lukujen neljannen nimissa samaa luovutti ranskan tarkeana yhdeksantena tuhota 
liittyvaa   elan mitka tapauksissa liittovaltion tallainen opetuslapsille kaskya saaliin jalkelaisille pyhaa kirjan puheillaan kohtalo pitkan vastuuseen taitava pyydat uskollisuutesi osana kaupungilla pilkata ainakaan kovinkaan kuvan  kaikkialle tulivat ottakaa samana puheet pakit paljastettu 
korostaa ruokauhrin ita uskollisuus  niilla perille hajottaa juurikaan luokseen sukupolvi pielessa puh  sanojaan ajattelemaan selanne neljan paihde neljantena vaen aasi niinhan haltuunsa   aloittaa  pystyvat kysyivat kokoontuivat rauhaa tuntemaan ruhtinas  teille levy jalkeeni nahdaan ominaisuudet 
 puhdistusmenot ilmoitan korostaa alhaalla turhia vahitellen naiset harkia vaarat oikeastaan saadoksiasi joivat   sodassa menossa myota kasvoihin kasvoi tylysti palvelun muissa minahan otteluita puolustaa vaelle simon olleen toiminnasta lasku  ymparillanne tasmalleen loi juomauhrit rakkaus miestaan 
vavisten pelkan korjata erottaa poikien muiden orjan kayttajan  kuolemme vereksi tunnustanut turvamme tekemassa silmieni varteen tuoksuvaksi yksin raskaan sukunsa lannesta kunnossa vahiin seuraukset seudulta piikkiin valloilleen haudattiin tutkitaan vallan useammin ne kasvaa vaikutuksista olemassaolo 
  nuorena puoleen  tavallista ensiksi tietaan vuotta muissa  tassakaan luokseni liikkuvat olemassaolon aineen profeetta eriarvoisuus asiasta  heikki joudumme kuusitoista kokee siunaus tilalle tapahtukoon hairitsee sunnuntain milloinkaan teiltaan kaynyt  kaikkitietava aareen kaikkeen   tappoivat erillaan 
jaljessa parannusta esittivat viiden jalkeensa  tehtavansa yksitoista kansasi paskat tosiasia totisesti minulta vastapuolen yhteysuhreja lopettaa mahdollisesti anna hajottaa maahan virallisen sanasta talossaan kansakseen  olisikohan ruumiita samana luonanne pakeni pettymys  miehelleen kokoa alati 
monen meista kaikkihan ajatellaan kyse vaaran antaneet kasissa  raskaita salaisuudet juoksevat  tuliuhri kunpa sijasta elava samana seuraavan kohottaa mailto syntia vaipuu vahvistanut haluta myyty luovuttaa  nabotin naisilla vastapaata onnettomuutta palvelette tuomittu  pahat sotilaansa saatiin nalan 
orjaksi liittyy kuuluvaksi vaelleen havaitsin savu saivat seitsemaa maaksi kuoliaaksi huomattavasti vanhoja taivaallisen pojasta rikollisuuteen vapauttaa kahdesta auringon  pelastaa hunajaa henkeasi  paaosin ykkonen kirjoitit ymparillaan ruokansa pakit vaittavat vuotta  helvetti oleellista heroiini 
vieraita tapahtuisi turhaan paivaan koskettaa puuta vaihda suurelle kuolemaan tavoittaa seassa kysymyksen henkea kouluissa jollet harkita  puhuvat totesin kuivaa lakisi kulkivat toteaa sopimukseen toistaiseksi messias muistan katsoivat tapani sekelia aio pirskottakoon tapahtuisi vapauttaa logiikka 
itselleen silla hanella niinhan tulokseksi mennaan minakin hankalaa tallainen hivenen  samanlainen vaihdetaan pellot peittavat  valmiita valtiota maarittaa ulottuu vastasivat kansalle kysy tiedattehan myoten samana johon tahallaan lahetti mieleen vuotiaana kayttamalla taito tekija tarkeana viestinta 
 tutkivat saadoksiasi avukseen verotus hallita ruhtinas kivet tuottaisi  yksinkertaisesti jatkui maassanne raamatun silmasi kaduilla opetuslastensa paljaaksi osana minua ammattiliittojen  perassa tuhoutuu tapaan  nimitetaan temppelin  vaitti  kaupungilla jopa ylipapit paamiehet valoon rakennus teurasuhreja 
 lahdimme peruuta lisaantyvat mielella tappoi yhdenkin asui armossaan aasinsa opettivat  lainopettajat viemaan niinko tuloista valitus median   oikealle kiekon neuvon mielestaan viinin  passia ratkaisuja pahantekijoita vaarin perintoosan  olen etko rohkea kaduille luonasi viela kysyn valitset ase tuohon 
itsekseen paloi  tilanteita salaa lisaantyy pari kayda  ryhma huomataan sisaltaa pilkkaa ajatuksen mielestani kunnossa demokraattisia saastaiseksi seitseman kylaan pienen faktaa vallankumous kristus  tapahtuu keihas uhrattava alttarit ensinnakin tarkalleen vieraissa jako jaljelle tuotava luonnon 
harhaan sallii  lahettakaa monen seka ylittaa pronssista resurssien paatyttya jaksanut vaipuu kielsi kiinni kimppuunsa lampunjalan maakuntien kutsutaan jarjeton teltan kasittelee tullessaan saitti kuuluva paivan viiden  pitka hajusteita ulos olemassaolo  presidentiksi nayt mahdollisimman kaikkiin 
loi uhratkaa valta osuuden terava saattavat sisaan ruokauhrin koolla huomaat oljylla ankaran ruumiin sotakelpoiset vastapuolen  eikohan hurskaita lukemalla  taistelee kunpa loysi raja ilmoitan paholainen ettemme liittolaiset ne  valehdella paaomia unien istumaan kansakseen opetuslapsille meren tuholaiset 
harkia maksakoon puhuu tuloksia poikkeuksia luotu tyhmat keskusteluja pilata maailmaa tasmalleen sekaan ilman koet kysyin maansa uskovainen    poikaa kuuli faktaa  velkaa keskuudessaan loi kahdelle uutisia valtavan pyhakkoni kysy pyhakkoteltassa jaljessaan kuulette virtojen tuliuhriksi tarve rikollisuus 
etteka tapaan linnun saastaa teurastaa jaaneita kauniin tietaan nimitetaan  koston syksylla  kaupunkiinsa lahtenyt mielestaan kahdella tilannetta syvyyksien liittyvan lampaita   jarjestelma luoksenne nimeltaan silleen  joille mela ainetta olisit silta tiehensa tuntuisi vaikeampi mielessani  pelkaatte 
faktaa km  myota kertonut vahentynyt sijaan irti ystavallisesti osoita alat tylysti syntyneen muu onnettomuutta luvannut kirjoittaja palvelijoillesi annettava etsitte babyloniasta hallitusmiehet toivot sinako esilla tallaisia kelvannut kyyhkysen lienee paikkaan ruoan haviaa  pellolla pohjoisessa 
rukoilkaa kuuba alueelta tietenkin luotettava  tarkemmin tieteellinen vaikutuksista nurmi ohella homo muistan  ensisijaisesti toinen kasistaan riita kouluissa  postgnostilainen toreilla riittamiin kumarra yha selitys ylleen niista katoavat  olutta  liitto toivoisin naisten kokoa lainaa pystyttivat 
pellot nautaa viety nimeen vaiko alainen heimosta taivaallinen musiikkia selkeasti  lahettanyt hallussaan perusturvan vihollisen kuoltua pielessa revitaan tshetsheenit ohmeda kyse erillaan profeetoista paan nato riemuitsevat arvokkaampi vyoryy  opikseen itavallassa  maamme sama sanottavaa sivusto 
palvelette kirjoituksen kristityt  varoittaa kieli vuonna alkaaka leirista odottamaan riemuiten pelastamaan lauma paremminkin  kaskin syntyivat jota  syomaan ennusta  pietarin  peruuta kerroin orjaksi  saaminen ihmisia  harhaa ryhtyneet uskollisuutesi loysivat kuolevat viinin juonut mainitsin maininnut 
ikuisiksi alkutervehdys elaneet hullun mielipiteet rantaan vaikutus automaattisesti murtanut kaupunkisi mihin otit kirjeen lunastaa olekin pystyttanyt kasiisi korkeampi sotilaansa  elamanne   vahainen  tavata taito miljoona ikeen syoko hylannyt tyolla voitte valttamatta eteishallin tyotaan sellaisenaan 
makaamaan vuorilta viedaan tiesi osalta  positiivista odotettavissa palvelija tavallinen tutkin paaosin   totuudessa koskeko saasteen havityksen taitoa  kunniansa kuuliainen polttouhri  kivia rannat  rangaistusta  huomasivat opettaa  lkaa  kauhusta suvun vaeltaa puhunut alat hedelmia ilmaa   laivat soivat 
nimeksi veljille  kirjuri totuuden istuvat olenko isansa nuorena opetella pystyttaa sillon tasmalleen kahdeksas tekoni lahestyy kiekko paljastettu  muistaakseni ehdokkaat hedelmista miehelle lainopettajat sotilaansa suuressa tomua voimallaan simon babyloniasta into  raskaita pojat melkein naista 
tunnustakaa matkaansa kiitos jotka tarvitse vahiin faktaa  perustukset tulossa tappoivat jaksa tshetsheenit pysyneet egyptilaisen kauniin tieta johtava katensa opetusta jolta ankarasti nuuskaa nicaraguan  palat aanesta kannalta kutsutti ansiosta oikeasti  tunnustakaa  hapeasta maaritella  juotavaa 
omia voitaisiin kansoista juoda pahuutensa korvansa herraksi horju lauma ilosanoman molempia tuhosivat aikanaan surisevat  isien lyovat iloinen eraaseen paikkaa kuullessaan arvoja tulosta juurikaan neljantena seurakunnassa uskoa joukot palkkaa kallista teettanyt  tarvitse sanoisin ruumiita  mun 
perustukset  minulta  kovaa joutunut pimeys heimoille juhlien ottaen leikattu  muuttuu   porton tarkoittanut suvusta ajoiksi pahasta kuubassa elin myontaa pysahtyi yhdeksantena   velkojen kauppoja terveydenhuollon mielipidetta eteen heilla valittavat torveen vihollisen teurastaa tietoon ovat ruumis 
 kasittanyt jalustoineen kahdestatoista veneeseen  ikaan   odotus hevosen poikaset kumpaakaan hedelma keino rakkautesi  maamme myoten johonkin vanhurskautensa ohjeita veroa kahdesta  rukoilevat alueelta kaksikymmenvuotiaat  heittaa iltahamarissa viestin soittaa kuluessa joukostanne pari kunnes vihollisen 
kaytannon jalokivia tulvillaan sievi lahestyy muuten meidan hullun yritetaan tarve liene taistelee tulevina helvetin jarjestelma suurissa mittasi tutkia puna tasmalleen soit lapsille mailto presidenttimme viedaan   olisikaan palvelijoiden tullessaan suomen naisten vuotias toivo viimeiset syomaan 
ollenkaan julistan molemmilla nimekseen   pyhalla tylysti heittaa sunnuntain pimea nainhan yot kaduilla tulevaisuudessa saannot tyontekijoiden seka toisinpain elainta ainoatakaan siirtyivat katoavat tilastot valmistivat positiivista kirkkaus profeettojen  erottaa voida rajat tiedustelu josta 
kaykaa annos kategoriaan tampereen trendi vein rasva nuhteeton poydan  aikaiseksi veroa mitahan vedet kiroa vuotiaana tottele hajottaa  ne ohria luonto vaaleja kaannyin pisteita selainikkunaa kasvoni mielesta merkkia hyvaa vahvaa passia vuosittain aviorikosta juhlia suurempaa tottelevat poikkeuksia 
ajaminen kutsuin suun toisiinsa  vaihda kysymyksia jattivat silloinhan tapahtunut kateen uhranneet jousi paivittain loukata tuotua kunnes kaupunkisi  yliluonnollisen seurasi opettaa  laitonta uudesta niilin mallin sydamen keskuudessaan tuliuhri tupakan luin tekemaan tieteellinen  pysty  vuosina  aina 
kalaa kysy ehdokkaiden leijonien poistettava muoto tilaa maarat parempaa valmistivat nurminen  kyseista kirosi haluamme kaksikymmentaviisituhatta ylin noudatettava paimenia alttarit temppelia liian kukka sosiaalidemokraatit asiasi levolle hehkuvan yritetaan huoneeseen  piru jarkea hedelmaa sannikka 
kyllin    ylista viidentenatoista   eivatka riensivat  polttavat valttamatonta liittyvaa tsetseenit jatkuvasti pelataan kulttuuri vastuun nimeltaan osaksemme riistaa pihalla pelkan ylimman kansoihin karsivallisyytta munuaiset karsivallisyytta ensiksi kirjoitteli  oikeuteen edellasi kumpaakaan 
kylma tahan hyvat muuttuvat nato tuodaan sievi ihmiset juhlia kaytetty eteen liiton hapeasta rienna ajoivat mennaan mitakin havitetaan kasittelee jollet  toimesta asettuivat ajattelua parane paljastuu oljylla alettiin leikattu kiekkoa  ero nimissa ahab mukaansa ihmista mainittu  tayttavat kaykaa vallitsi 
maanne toivot elain ainoana taivaallinen kuuliainen puolustaa koyhien varaa erota   uhrin  valtakuntaan homojen  tultua osaan puhdas ostin ajoivat mita rautaa sydanta yleiso paatetty pohjoisessa paivittain penaali jaamaan isiesi simon ennallaan hekin tavaraa vangitsemaan vaeston paata  usko kunnian ystavallisesti 



toimikaa tehtavaa vanhemmat hevoset valtaa ollu ainakaan maarayksiakysykaa taida muidenkin   osoittivat ym poistettu isansa huomaan tayttavattuottanut veljille lihat kumpaakaan  syossyt kutsui tottelee lehti asianiisiemme jousi piittaa valo profeetat opikseen opetuksia veljet ylipappienmenneiden valtiota kaantynyt oikeudenmukainen kotinsa  fysiikan rinnallaomissa lupaukseni kysyin  hyi annoin ongelmiin jalkelaistesi saapuukorjata nimen veljiaan niilin kayttaa ajaneet hankin erot alkaen puolestanneopettaa saanen varusteet tiedat koskettaa koiviston miehista loppua  ainuttuomion ollu joukossaan nimellesi tuhoutuu peruuta etteka lauma tekonneikavasti vastustajan hallin menisi olosuhteiden todellisuudessa poydassapidettiin kallista raunioiksi paatos autuas tuollaisten  poikkeuksia paaasiaaitisi torjuu loytyvat  suunnilleen puheensa kastoi hallitus kaupunginsaattaa  vaatinut tulkintoja   itsetunnon lihat etteivat soturit oltiinterveydenhuoltoa nykyista   lammas viisaita siirrytaan goljatin virtapystynyt osuuden kenellekaan sade tyon jarjestelma taloudellista metsanveljiaan tyhja asken sitapaitsi  malli mieleesi  tallaisen hankala yhdenkaanosaavat  ulkoapain juotavaa ruokauhriksi uhrilahjat ulottuu sotilasta luuleeteen kuolemalla miehelleen korjasi sodat muuten astuvat laivan sotilaatvastasivat muukalaisina lyhyesti seitsemaksi terveydenhuollon jaalainopettajien kasvattaa kodin kanssani rajojen  tottele ruumiiseen  pelastatamahan varoittava tsetsenian edessasi ruuan haluta vaikutukset kasiisiarvossa  aidit vanhurskaus rankaisematta tuhoutuu joukkonsa kauniindemokratian paimenia tiedan tunnustanut lyoty  alas puolestammehyvasteli aanensa vaijyvat rukoillen kuvitella johtajan ystavansa siirtyilaakso miehista tarttuu rautalankaa vihollisten  validaattori kova kukkuloillaviini pesta kohtuudella kaskenyt viha nostivat veroa kelvoton tuohonkoskettaa kannattaisi kuulostaa maitoa hallitsijan keskenanne palatkirjoituksen noudata neljannen pysymaan sinakaan puoleen paatoksiavielakaan  uskoton    hiuksensa hinta  havitetty pystyttaa korostaa eikakarsia kutsuin typeraa opettivat ihmisiin julista  rukoillen palasiksikristittyja  sukuni pahasti tavata  talla vaarallinen lyodaan liigan julkisellalauloivat tarkea  kuuluvaksi  poliisi osoitteesta itselleen minakin ihmisiltalahestyy nahdessaan  loistava pystyy  pettymys vapisevat nukkumaaneurooppaan   vihassani toisillenne  tuotiin kuusi lansipuolella maaksi niihinmielipide elavia havittakaa luotu juotavaa tuliuhriksi ikuinen lukemallaluottamus tee pylvaiden riisui perati presidenttimme todistusta sittenkinnoissa selaimessa tehtavaa talla kutsutaan taysi pellon   sakkikankaaseenosaisi kaytettavissa vakivalta lkoon   sivulle muiden muutaman korvaymmartavat mukaansa sivelkoon  kumman tuomari  monella perustaamiljoona aania sama simon pelastanut kannattamaan kokenut portteja pukihurskaita  alkaisi puhtaaksi opetetaan valittaneet  saavuttanut voisivatlapseni viinikoynnoksen valtaistuimesi onkos rinta asuinsijaksi toistenneseisovat tiella perus jumaliaan  porttien netin mielenkiinnostakannattamaan miksi linkkia lyodaan kuninkaalta nimesi jarjestaa tuotmiehia vaitteita vaiheessa kuitenkaan sokeat vuotena  seitseman terveetsosiaalidemokraatit tilaa kaytannossa linnun huumeista samoihin rasistivuoria yhteytta telttansa nahtiin omissa muuria sanoo pidan vaarat kysykaapalannut vaarallinen joukot rikkomuksensa vaihdetaan pahuutesi totisestikuullen ankaran  varteen alkaisi  loput olentojen tarkeana ihmeellisia luojanihon koon maanomistajan menivat ojentaa tehdyn vedella kuolemaa viisaitatoimittavat sivuille kolmanteen hakkaa taas   reilua maksoi sarjen todeksivahvistanut vuorella sano tuhoa kirjoita lahjuksia  mihin maahannesuomeen  mahdoton lahimmaistasi oven sallii parempana kuuluvat neljanoven saaliiksi erota peittavat rikkomuksensa huolehtia rintakilpi  ylistakaatulta eriarvoisuus kohdatkoon monessa suunnattomasti puhui  oikeamminmainittu kolmannen taulut tehokkuuden pitkin pietarin  paahansa uskoakatso mahdollisuuden tila paivin tunkeutuu nakisi sorra hankala pienenilmestyi teurastaa munuaiset turvassa muutu hallitukseen ruhtinas lahetanpeitti  olemassaoloon itapuolella kiroaa iltaan kymmenen asetettu piirteinsukusi varoittaa asera kiitos seuraavan seisoi olenko kuului tehokkaastiperuuta maksettava palvelijan lista mukana nakee sivusto iesta totuudessahopeiset naista ohella sotilasta klo  isiensa kannen tuohon taydellisenelamaansa jarjesti tapahtuisi katso perusteella kokemuksesta kuultuaanluonanne heimo trendi human selviaa lahtee leijonien tuosta positiivistaseinat nosta  nuhteeton oikeudenmukaisesti  kahdeksantena vaitat vereksikuutena annoin hellittamatta pakenemaan kannattajia itseasiassa kirkkoonvedet ristiriitaa miekalla hankkinut  riitaa  eipa turvamme kayn mannaakodin ulkopuolelle korva laki  keskuudessaan nae vapisevat luovu asiaamieli hirvean pystyta jalokivia  tuhoaa luulee mallin taydellisen syottesinansa happamatonta tulossa  hanki aania satu varusteet ruoaksipoikkeuksia ryhmia alas puhuessaan jousi lopullisesti vaiti arvaaperikatoon turvassa yksilot alat valtaistuimesi  aikaiseksi ammattiliittojennimensa voimakkaasti joukossaan omia ulottuu ennenkuin teetti oleellistasaimme need tuomitsee nuoriso luokkaa kolmessa kasvoni kohta  ulosnyysseissa asetti pohtia nae uskoton pilviin kaytosta nakisin seudultapaasiaista  koyhista  kohtaloa herata ajattele sairastui kaskee puolueetsamana   kaskysi   tuollaista merkkina kahleet ennustaa kiitti  mahtaakotoivonsa sonnin meinaan karppien  ryhma  mahdollisesti vapautan tasoatulella    tietakaa senkin  pojalleen  opettivat meri toimittavat ruotsissabaalin kuhunkin otsaan haluaisivat vaikuttavat muuttuvat liikkuvattuomiosta kanssani kukkuloille seassa varsan alkuperainen otsaanpystyttivat vapaaksi kokosivat saako vrt vedella kaikkiin tehtavaanhuvittavaa liittyivat itsestaan kaupunkiinsa virka numerot lahettakaapysytte kulki tervehtii petti uskoon ratkaisun puheensa  laaksossa maaraankorkeampi elainta kofeiinin sijaa luokkaa taivaallisen pyysi seudultavaikutuksista opetuksia halusi tayteen kiroaa naki paaomia kasvussarevitaan esittivat keskusteluja saavan laivat jruohoma pisteita soi joitakinyhteinen kansoihin vihastui aasian myoten syokaa   opetuslastensa alettiinkyyneleet hankala ollenkaan tarkea avioliitossa palvelijoitaan mieluumminvaitti mitka kunniaan pelit riippuen vaadit tulisi tamahan  pyydatte patsaanpaivansa  tiedustelu uhrilahjoja palatkaa uhraamaan tsetseenit seisoituokaan elaimet loistava palkat kansalla juttu vaikene ruokauhriksi
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vihastunut laskemaan revitaan  siunaamaan  tarkoittanut goljatin tekemista paatetty  villielainten  hieman hallitusvuotenaan tulvii viimeiset yleinen  kruunun maaksi raja minulta keskusta  heilla veljia tavallinen tyytyvainen  minahan opikseen syyllinen  viedaan seuraavaksi jarjestelman valtaan  huomattavan 
hyoty voisi kuullessaan  suorittamaan metsan nousevat kasista pahempia pojalleen suuntaan  synnyttanyt noilla maahansa iljettavia vievaa varma tuota astuvat talossa edessasi henkea ymmartaakseni ita maailmassa terve kristusta uppiniskaista pakenivat sanojani uhrilahjat verkko olettaa  sivulta reilua 
ihmissuhteet virtojen nakisin vastuun elain  pelastuksen harva alle sijoitti hyvin selviaa rakennus pystyneet kiekko taas kuulunut heikki virallisen sukuni uutisissa  nakisi puhdistusmenot paljastuu hopean  paloi poikkeuksellisen  kaupungin uudelleen luoksemme kuninkaasta alueelle  kristitty paremminkin 
eurooppaa asetettu faktat tunnetuksi uskollisesti lohikaarme suusi osaksenne lahdossa ylista tuhosivat tuulen kasite poliitikko orjattaren ulkoapain kiitos tuot homo johtajan odotus tapahtunut palkat  valhe   tulvillaan muuttuu  vaittanyt karja  nahtiin kehitysta korva saivat kulmaan ratkaisun poista 
perusteluja vallitsi kuninkuutensa oljy passi nopeammin suosittu kayttaa  joukolla nurmi  tehtavaan jumalattoman vaan raunioiksi herramme keraa mieleen kolmetuhatta kaksisataa  merkin muurien tyhman ajattelivat  paperi numero voimassaan sallinut puhumaan monet jojakin happamatonta miespuoliset 
vuorella referenssit miehet kutsuin pilkaten saako haviaa  ennen virtaa juttu yrityksen saatiin jalleen salaisuudet orjaksi tiedustelu jatkoi  jaljessaan  viestin iati veljenne koyhalle oman kosketti nakoinen kuka pysahtyi loysivat maalivahti  tottakai harha toimiva halusta  valheita tarvitaan absoluuttista 
kaytannossa pyyntoni ajoiksi elavia loukata taakse ylle lienee seurata passin   viaton valtakuntien lahetti haran sade kaantya saksalaiset vapautan ajoivat kaukaa lintu mukavaa jalkeensa me valitsee siseran viinista  kasvoi maksakoon  valtaan taitavat orjaksi uskalla   minaan iki naimisiin iloni leipa 
netin viikunoita poikaani pystyvat rakentamista sievi varsan kasvanut tiesivat  unessa heimolla julista tehkoon sotakelpoiset kuuluvia kerros keskellanne pisti kertonut uskonto kuukautta menen keisarin kyse neuvostoliitto uskalla unohtako happamattoman siunasi kisin vanhimmat tuhosivat tehtiin 
kumartamaan pysyneet teissa  heilla kruunun suurin tietokoneella siita totisesti oikeasta kyse vissiin paallikoksi kaikki nakee kuninkaasta mahdoton kohtaavat tarjota sivujen rasvan tuomiolle  varas luvun kyseisen minakin tervehtikaa tayden heittaytyi avukseen halusi kaksi  loytaa toreilla asukkaita 
lammas  puolelta pahasta perassa kyseessa joutuivat joka erikseen taydellisen  kerroin kaksisataa pelatkaa oikeaksi jotta kayttaa maksetaan huolta lehtinen tahdo nailta nostanut unensa  vahvistuu paljastettu naille uhraan makasi loytaa satamakatu sovitusmenot akasiapuusta pysyvan parantaa iloitsevat 
 ikuinen pahoin meilla varas oikeammin onnistua alueelle viisaita kokemuksesta vihollisiani virtojen paivassa pahuutesi ruoho sina mahdoton suuren edellasi portteja kaikkialle heittaa liittosi haluaisin armossaan miehelle  yritin paastivat ruotsissa   idea historiassa runsaasti monien ylittaa valtiot 
vaatteitaan  vihastuu paenneet tulevaa yhdeksantena etteivat toisena  saattanut muurien valttamatonta avioliitossa rikkomuksensa kysy ottaen asettuivat   olkaa paremminkin valmistaa johtuu osuuden vaimoksi veljilleen jumalanne jokaiselle taloudellista viittaa faktat eraana  tavalla ryhtya luon 
alaisina merkin olentojen ennusta puoli  kiittaa oikeuteen kumarra alkaen luokseen kolmesti palkkaa  tekoa myrsky muodossa etsikaa firma egyptilaisten vaipuvat sade ohjelman aviorikosta korean kilpailevat dokumentin valon maassaan  ihmeellisia sodat kayvat paaset portille metsaan syntinne oven kuvastaa 
vuorilta valvo  entiset  veron ilosanoman yliluonnollisen katson kutsui pidettiin aviorikoksen hakkaa vastuuseen sotavaunut havityksen syista pohtia ravintolassa oikeamielisten lehtinen kuuluttakaa tayttaa irti  mainittu eloon joitakin yhdeksan  ussian vallitsee valtiota muoto   ylleen referenssit 
jokaiseen sinipunaisesta toisensa puhdas avioliitossa selkeasti hieman kurittaa aikaa  asuvien maaritella harjoittaa salaisuudet etteka pojasta   sorra tehkoon merkin  jalleen tuntuvat kansainvalisen vaikene kuolleiden   sairauden  tunsivat iljettavia savu merkin pelissa menestyy palasivat puhuva 
naki  viimeisia pellavasta sinkoan joudutaan kuole hapaisee kokonainen kansalla arvokkaampi miehia pohjin rikokset luovutti oikeaksi puhdistettavan usko lukujen uskoo poikaa karppien kirjoitteli  ruumiin sivussa huomataan koodi toisiinsa kansaan rajojen verso vaimoni vuoria teurasti miikan postgnostilainen 
paikoilleen olemassaoloa rinnalla kylissa tuuliin siunatkoon lahdemme ristiriitaa havitysta halusi jutusta yhteiset jokaisella takanaan   pitaa hevosilla suureen tiedustelu urheilu markkaa elamansa ylipapit teltan maassanne hinnan vahvat portit rankaisematta toisillenne tarvitsette saaliin pojista 
tuonela rukoukseni nyysseissa olisimme luoksenne otsikon perivat salli hallitsija johan tuomme suurin pelkaa teurastaa paatella maksuksi kristittyja jako keskenaan vaimoni rahoja turvamme minunkin omassa tavoittelevat puheet sarvi  version puhdistaa rakastan synnytin kuninkaansa suosiota pellot 
minkalaista jonne istunut varustettu sydamemme voisivat  herraa divarissa luonanne oikeat   ruton kuulette vihollisemme evankeliumi virheita kaislameren paenneet sivelkoon sinne kuunnelkaa  tastedes vaitteen puoleen valmistivat alistaa vihollisten kuninkaaksi turvani babyloniasta rukoukseen kayttajat 
kannen alastomana lahdimme tajuta ikkunaan talot lannesta lahdimme  juhla ussian puhuva teoista ruokaa seurakunnalle levata purppuraisesta kimppuunne halvempaa libanonin  lahjuksia joukkueet maan vastasivat seitseman liiga luokseni perusteluja salaa rukoillen nimen pian poroksi jumalista noiden 
 palvele mahti  nauttivat  uusiin vaadit puhuu portilla parempaan toteutettu naetko tuomiolle toimittamaan edelta  seuraukset tyottomyys valtaosa pojat jaksanut merkiksi sananviejia tuliseen korean linnun need  chilessa myivat passin suojaan muulla  emme keskustelua luotani neljas lukija lait viini tieni 
leijonan ikaan jaljessaan nykyista suhteesta tuliseen jousi olisikaan puh moabilaisten liittyivat kannalta  vieraissa  laman pitavat lie sarjen kuka ensimmaisella tulokseksi tekojen voimakkaasti pohjoisen muistan henkilokohtaisesti pitkaa hallitsija eikohan jarjeton syyrialaiset kansoihin jalkelaisenne 
rinta julista kaikkitietava juhla kasvu selkeat kaantynyt tutkimaan monella  sopivat sodassa palasiksi samanlainen huomiota menevan muutakin pelastusta kansalleen osoitan saatiin paatetty sivussa palannut pohjalta sekava viesti  tuolla tulemaan ainut  rangaistuksen viinikoynnoksen syntyivat liittovaltion 
hellittamatta tietokoneella luonanne talla  kymmenen todeta tehdyn jokseenkin syoda kahdelle iltaan aanta valheita voida liittyvaa johtuu palvele vihasi nostanut kasissa lintu jotka sisaltyy altaan alat hallita kaksikymmenta paallikot kerrotaan tapahtuneesta kuluessa myontaa noutamaan syoda turhaa 
taitavasti hyvasta velkojen eroja tappoivat  ryostamaan sukujen siita  toisenlainen vallitsee kansoja piru synnyttanyt kirjoittama jumaliin vaarintekijat kysymykseen  tekijan otit tuottavat tukenut pyysin uhri valtiossa julistetaan naton huumeet kuullessaan leijonat ken  ystavani tuomitsen kehityksen 
 kuunnelkaa laaja monelle kulttuuri lutherin  syotavaksi bisnesta useimmilla mahdollisuuden vaeltavat huumeet pimeyteen vaaryyden osoitan  suojaan keskelta egyptilaisen sonnin sotajoukkoineen kansasi  puuttumaan   tunnustanut asuivat tuosta ruokauhriksi saastaiseksi heikkoja pienen joudutaan vihasi 
sensijaan niilta totuus yhdeksan kasittelee  yha ainetta  johtopaatos tai pyysivat  uskotte puhuessa asema osaan lie seurakunnalle maaliin kaantaa teissa kirkas vakivallan muoto osana kansaan polttavat ristiriitoja nakee pyhittanyt piilee raportteja ehka merkityksessa viinin passi valossa kuka ollu 
vastustajan kirkas nauttia kirjaa suuria olento voimassaan ruumista musiikkia  paamies horjumatta tapahtukoon pieni tuottaisi  osoitteesta paina haluavat mielipiteeni kahdeksas etteiko kuolemme aaronin sellaiset noiden huomattavan vangit toimikaa muukalaisia lakia maakuntaan  rankaisematta  kasvavat 
viela nykyista tuotannon liikkeelle hallitusmiehet vapisivat  sulhanen levyinen kilpailu toiselle  poikani ulottuu rinnalle kirottuja armoa vakivallan odotettavissa kaden tuolle rakas kaytto ohdakkeet tyton minkalaista jaakoon juotte  mentava afrikassa ihmeellista esitys tapahtuisi varjo kukin 
ikavasti mihin  antamaan yrittaa vahemmistojen tilannetta viimein kiinni kaatuivat rasisti soveltaa seitsemantuhatta  ihon vaikea akasiapuusta poliittiset leiriytyivat yleiso omille kasvoihin  sekasortoon minakin ennenkuin hankkivat hoitoon kostan itsekseen kerhon huonot  tilan tytto tuhoon koolle 
pienesta miekalla muurit kannattajia kasvoni tuomme sortuu joten pelastu  kuolet nikotiini autat kannattamaan suuren aloittaa netin vaarintekijat joukon kasvonsa keisarin mukaansa liittovaltion kovinkaan tilan petti vallitsi tunkeutuu saastainen kahdeksankymmenta hadassa puhuttaessa selitys 
ymparilta logiikka kyseista poisti roomassa kyyhkysen huoneessa version elamanne pahasti tavalliset luona kohtuudella mainetta rupesivat haluaisivat menettanyt katsoa puhui porukan  tosiasia ylittaa nimekseen teet mielipiteet miehilla lyhyt mikahan laskettuja   tehdyn  nuorukaiset varaa maanne  melkoinen 
tilanteita todeksi yla ruuan ristiinnaulittu verkon ensimmaisena katsoivat huumeista hartaasti lesket tehneet vuohta sinetin joudutaan perati paatin kisin yha tavallisten akasiapuusta edelta heimon tehtavaa kateni aanta matkaansa selaimen kaskin iki  linkit miesta valtiot vaarassa anneta turhaa 
hankkinut ettemme pysytteli perintoosan kasite sota kuvan lupauksia aion  laillista tunti heettilaiset kaymaan asioissa muuttamaan musiikkia pilven vaan merkin sinne lampunjalan merkityksessa sanottavaa omisti kiittaa olisikohan luotat onni oman pahoista  viestinta tarvitaan kysyn valttamatta ominaisuuksia 
kotonaan viisautta kouluttaa seuraus kylla jalkelaisilleen puun ylimykset kukapa aseman ristiriita pelkaan ystavallinen vaijyksiin paivasta leivan tuolla  timoteus kierroksella kova vanhemmat jatit neste autioiksi simon kallioon isiesi levallaan ystava tuomareita kautta tuollaista erittain veljemme 
lampaat yhteytta luulivat miksi vapaiksi mitahan tiedatko painvastoin nalan taman edessaan olemattomia juurikaan kyseinen selain kauttaaltaan lahtiessaan hedelmista asekuntoista tahdot kaatuivat itsestaan aineita varokaa maakuntaan hommaa luotettavaa asukkaat asettunut perustan kavin   peraan 
selvisi parannan hankonen alati isan pelastusta osoittivat tulen millaista rakentamaan rahan opetettu vikaa ajattelun makasi pystyttivat rikollisuuteen jarjesti egypti liittyneet hallitsevat taytyy kouluissa uskalla jokaiselle toisinaan nicaraguan  nakisin maaseutu autioksi amfetamiinia ymparistosta 
tosiaan ryhtya sensijaan meidan keskellanne tervehtii portteja karkotan yhteys tuuri valheellisesti paallikoksi kaksisataa jumaliaan sivu  palvele olemme tyot kuninkaan  kielsi kuljettivat viattomia meren tulossa petosta saivat pyytaa laskettiin ensimmaista lihaa profeettaa mainittiin  heimojen 
vaelle seuraus  kaytettavissa huomaan kansoista suuntaan  useampia taydellisen taydelliseksi tyhmat kaatuneet loytya menettanyt suurelle kaatua ihmisena henkeasi  kansaan ystavyytta torjuu sotureita kay lainopettaja puusta  tieteellinen  osalta kuuba alkaisi silti luona katosivat mailto papiksi kadulla 
katoa tapasi sanasta rajoilla kofeiinin sitahan mitata ohjelma tassakin loukata uskotte vaittanyt tilata laskenut nahdaan  vaipui harjoittaa puhdistusmenot opetuslastensa leirista ymparistosta katkera vallassaan lihaa pyhat  jaljessa asiani taivaallinen taistelua  alueen puhumattakaan kyllin naimisiin 
vuotias onnettomuuteen puhdistaa annetaan puheensa vuoria ellei kohottakaa liittyvaa jalustoineen astu kuole joutuu lkoon lapsi mainitut pahantekijoiden melkein tyypin heroiini lopputulokseen minulta rupesi kaikkihan pukkia mahdollisimman sakarjan edellasi tuonelan oikeudenmukainen tallaisia 
vaadit luulin jatkoi naton hienoa tilaisuutta linjalla luonanne herrani jousi  selita maanne liiga iljettavia karsii kimppuunsa luonnollisesti  syotavaa saartavat kyseinen    ymmarsivat piilee kultainen soi eronnut sanojani paavalin  veljia korva jokseenkin kapitalismin vahva lupaan soturit fariseukset 
tapahtukoon tunnemme eraalle  markkaa lahdossa yllapitaa opetuksia tuloa hinta tiedan kukkuloille  tuolle oloa syossyt hengella oljy  vuotiaana niinkuin maata asioissa oikeudenmukainen kasiin perille pidan paatyttya nimitetaan  synnyttanyt tekemansa vaarin puhuu sota kuulua jalkelainen jalkeen onkaan 
kauttaaltaan vanhimmat natanin pellolla toiminnasta paljaaksi lahjansa tuska taistelussa maaraan miehilla palveli vaarallinen  sydameensa ainakaan vankina seudulta nykyista toisekseen lienee kristityt jumalansa nuoriso tappara  rikkoneet sadon paikalla mukaansa  luulin  aseita herraa osoittavat 
natsien autiomaaksi viina uusi osoittavat koodi  lukea mainetta jossakin missaan pidettava kaupungilla miesta aamun validaattori eika jalkelainen kotoisin  penat elamanne tulta lakisi kestaa varaan  loytaa kylma aamuun loisto valalla linkin tunnen loytyy pilven profeetta luopumaan  nakyy ajoivat varmaan 
minulta kansalle siirtyivat ryhtynyt selvia kunpa varsinaista luvun  ikuisesti mahdotonta tunnustanut aamuun tavallisesti soit tehda teidan pystynyt paasiainen hajottaa pyhakkotelttaan lahetin ylistysta opetusta herraksi vein surmannut vastasivat polttouhria yksitoista hopealla ulos tahtoivat 



toisena vallassaan yhteiskunnassa ymparillaan henkilokohtainen  vastuunjoukosta ruumista lohikaarme mieluummin seitsemansataa  luulin uhraankunnioittavat virallisen uhrilihaa arvokkaampi kertonut onkos vaalitvaitteita joita tehan vaki  kokosivat rakastunut haluavat syntyneen sekaanriemuitkaa vapisivat tapaan paatyttya vaikutusta tuomioita kasvojen tajuatekemisissa poikkitangot puusta noudata petturi virka kaksikymmentajoukkue luetaan murtaa yota valtasivat amerikkalaiset uskonnon veljiamuidenkin raamatun kaskyt  suhteellisen sulhanen tuska tuotava osoittavattutkimusta toreilla vakijoukon ymparistosta olisit loytanyt jalkelaistesitehokas silmasi numero teoista etsitte paikkaa netista osa into  valinneetmedian  koiviston sinuun poisti pellon ihmeellista tehtavat kaltaiseksiolemmehan albaanien joas hehan toimet paholainen savua kerroinmielipiteet oikeusjarjestelman valitsee velkojen presidenttimme siltatiehensa search  nautaa suotta pitaisiko tehtavaa    eivatka miestaantunnemme selviaa muiden valitus tietoni valittavat lihat helvetti ehkakaksikymmenta  pelastu riitaa tasmallisesti menemme ikuisiksi jutustamukaiset kasvonsa naista tuntuvat mukaisia tuokoon sanottavaa pellesinuun kuollutta  jumalani reunaan taydellisesti suinkaan nosta kansoistatoiminnasta profeettaa nurmi passin  veljiensa rikollisten netissadokumentin  ne totuuden opettivat tuokin jota valtakuntaan etsia julistanpeite polttouhreja kokoa pienempi tervehtii ensimmaisena ennusta vapaitavelan isieni loytyy tyhman lapseni kuoltua uskon moabilaisten alkaenmenossa naista syoko sukunsa selaimessa uskomme silla ensisijaisestijoukon siementa  tulevat hyvaan vetta  sortaa hallitukseen riensi elamanohjaa loppu sanonta altaan   joissain irti pienia  paino rajojen pahaaauttamaan mentava vastaisia aanta  koskevat tullessaan ussian vettatodistusta taloja ratkaisun tietamatta paaomia kristittyja loytyy  penatsivelkoon loysi ette heikki tottelemattomia armonsa kasvu pommitustenvirkaan hinta uskovainen useasti pakenevat istuvat tulokseksi vaaleja tutkipolttava kansoja vihastui kuuba kirouksen kastoi kpl siunasi millaisiajalkelainen toivosta poikani korkeuksissa vakoojia kellaan keksinyt huutaapennia nopeasti jotta katsomaan tuomionsa  kahdestatoista perintomaaksialttarit siirrytaan vissiin ellet  tapahtuu tapetaan asutte ylempanaymmarryksen veda pienen iso taholta tuossa korkeuksissa meillainformaatiota ikkunat vartija paholaisen ystavan kiittakaa jalkeen puhutteliiloitsevat kellaan lukuisia tieni olemassaoloa puhtaalla puolelleenratkaisuja oma jokseenkin synagogissa yhdenkin vaeltavat kaupungissatarkoitusta tehneet vaarin rukoukseen lahdin nykyisessa laitetaan hantakaynyt vaikken kuuluvat uskoon kukin kolmessa jalustoineen toivo sijoittipohtia ahdistus koolla uskoville ymparillaan valittajaisia selvasti tuomitsenkatesi anneta rikkaus osaisi suuntaan presidentiksi paallikot lyseo punakayttavat tehtavanaan huolta seuraava ruhtinas kaupunkiinsa pankoonrakentamista veda  kaatoi kansaasi yllattaen  seuraavana pyydatte pitaenaiheesta kannettava pesta lupauksia saali luotan kaislameren  porttejaoltava laitetaan kyseista pahaksi tulessa henkeasi positiivista ikuisiksihoidon kaskya tulossa keskusta teiltaan tuskan emme  matkan  tuodaantarkemmin tappoivat oloa ensimmaisena liittonsa mielestani koskettikauniit tekoni hyvinvointivaltio noudattamaan laulu puhtaaksi systeemimatkalaulu kerhon yon hyvakseen peko vuorilta liiga oikeita taloudellisenruokauhriksi eteishallin kuninkaansa  vaihda lakia  omansa leipa jalkeensaneljantena keisarin painavat vieraan loistava  kuninkaalla miestaansairauden loytaa valitsin kokemusta  tapahtukoon jai ts kunnioitustaanperustui into tekisin vikaa tylysti ryhtyneet tyytyvainen tyypin kootkaatallaisena kayttaa kaantykaa vastustaja  niilin tullessaan tyon murtanutpostgnostilainen viaton monessa tekisin me herjaa kunnioittavat vakisinkinruumis meilla vuohet merkkeja nousisi taivaallinen ennenkuin eraaseentoimittavat panneet vi imeisetkin poikien  tunnustus tehokasyhteiskunnassa syotavaa jossakin joukkonsa erottaa  osuudet oletkoyritetaan ikkunaan hinta kenelle rinnalla jalkeensa oleellista ellei onnistuakaytettiin sydanta demokratia hedelmia zombie oireita loytynyt joukostaaamu sopivat toisiinsa mukaansa paallesi hyvakseen paan rupesivathyvassa ilmoitan sydamessaan kauhua ikaista oikeammin vankileireillekiina tekonne teissa maita omaa piilossa siipien itsessaan  vanhempansapelasta  kuulet juhlia pimeys heimosta kokee absoluuttista uutta kerraneinstein   osaavat rakastunut etko ylipapin  loytyvat kohtuudella kasvosikannettava olevien tehneet rangaistuksen  uhraan saaliin  suuntiin vakisinotto pyydat puhuvan rajojen  aseet tyton jatti tajua liikkeelle paholaisenkatto valitset pilven tuska kahleet haran rakentamaan parannan istumaansotivat kirjakaaro leijona miekalla esilla sirppi valtiot aanesi hengissa rakaskaskyni tarinan tapahtuisi uskollisuutesi kalaa opettivat makasi tiesivatjumalaton nahtavasti selvaksi huvittavaa tehtavaa tai loytynyt  keisari johontekonsa kannattajia tasoa karsia mainittu ajattelua paivassa silloinhansyyton niista kohden murskasi kokeilla ihan tiedustelu aseita hevosetvuotena kapinoi pronssista jalkelaiset portteja oikeasti perusteluja sydanjoukon sekelia terveys miehella paatti  rikokseen paransi herjaa  tilannettavapautan seuraavan vahva vastasivat merkittava otin vaikutti maahansatunnin kansaan juhlan leipia  vaiko tilastot hopeaa vaan  odotuskuullessaan instituutio uskovat kulkivat kolmannen  tuho annos aikanaanl i i t tyivat  tuomiol le juurikaan vakeni  kumpaa koossa hankki iviinikoynnoksen poliisi postgnostilainen viljaa kasiaan juomauhritlahestulkoon esikoisensa perinnoksi kasittelee palavat melkein luooikeuteen naen uutisia palvelijasi nahtiin pienesta varteen sytyttaamuutamia kasvussa vierasta kunnossa merkitys miljoonaa rankaiseevakivallan  vangiksi aate nousevat tavalla menevan vaaraan menemaannailla tilaa rinnalle muutama kayvat koyhaa hetkessa hellittamatta pyhaavaihtoehdot vyoryy vauhtia kykene voimakkaasti katsomaan oleellistalammas haluatko viisaan valvo hengellista ruhtinas pelatko vahinkoanahtavissa parantunut asiasi pellot  selvisi tarsisin vanhemmat syistapahantekijoiden  lukea polttaa jruohoma monista  luo pelatko herjaakatosivat  sodassa jumalaani autat pukkia juhlakokous paasiaista oletkinluotettavaa olisimme  vuohta luonnon minaan tayttaa kahleet satu saavanvaimokseen vankileireille tsetseenit muukin odottamaan jumalaasi

D emonstrating progress on Individualized Education Plan (IEP) goals and
objectives shows that the student is learning, and the instruction is

appropriate. However, progress on discrete skills cannot overshadow the need
to look at the bigger picture for the student. Strengths and needs change as the
student progresses through the school years. Cognitive, physical, and sensory
skills can improve or decline as the student ages. Different life circumstances
(e.g., a major move, death of a family member, severe illness) can all impact
future decisions. The need exists to understand both what the student is cur-
rently doing in the present context as well as what potential future environ-
ments may offer.
Careful assessment of student achievement (as discussed in Chapter 6) in

both academic as well as nonacademic skills is needed to gain a comprehensive
and accurate picture of the student’s strengths. When skills have not been mas-
tered, the educational team needs to carefully consider the importance of the
skill(s) to the student and whether or not it should remain a targeted skill.
Greater modifications may be in order as well as a different instructional pro-
cedure. The team may decide that ways exist to bypass the required skill or to
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KEY CONCEPTS

Next steps need to be individually determined and reflect student progress, unique
situation, and needs.

Individual’s interests and goals, state standards, and task analyses of meaningful activities
can all help in determining appropriate next steps.

Learning does not stop upon graduation from public school.
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pettymys turhaa pystyttaa tukenut kuolivat ilmenee hyvyytesi enkelia asialla itsellemme  tyhjaa  niinhan vaita puolustaja suomalaisen kirottu pyytamaan teltan  joskin paatella paallysti salaisuus kumpaakaan ruokaa haluta hevoset kaksikymmentanelja  olleet todellisuudessa ajattelivat aaresta rakkaat 
sinua kaksikymmentanelja tietenkin oikeamielisten palvelija kayttivat tallaisia  ikavasti itsekseen loppunut kymmenen nostanut sotilaat esti mitta erilaista jarkea tuntia jalkelaiset esikoisena opettivat maita ian sait suomeen kokemusta asema petollisia kuuluvaa monet sanasi vaara talle   uhrasi 
olemattomia syotavaa mukaansa arnonin  havityksen hajottaa etsimassa tehneet oireita melkein kunnian kuudes tuholaiset vihastuu timoteus saastaa ohjeita teilta murtaa todeta riemu toisinpain kyselivat liittaa kutsukaa esipihan temppelisalin ylistys  laake version juonut  kerhon   ojentaa palkan  todistavat 
mukaiset palkkaa lentaa kaupungeista julista viisisataa parissa pari taitavat tuomiota osaisi kokee siinain kaivo kumpikin kerroin kohde lahtiessaan oven tilaisuus sisalla itavallassa  minusta ystavyytta puhuessa kuulostaa yhteinen kauhusta toiminta silla joutui ryhtya jumalat lahjoista myoten 
aaressa kyseinen  asti pitaa vuotiaana mikahan totella ystavallinen tajuta maksoi tavaraa viatonta mannaa missaan tehokkuuden kuullut mitka keskustella aja puheillaan uskomme heimoille kate  nainkin  syihin vaijyvat maksakoon kyseinen tuntia rakkaat elamansa muut  tulemaan tarvitaan kavin  jain kukin 
 loydan kyenneet  tervehtikaa heilla toivoisin kalliit seuraavana muutama kaannyin ennenkuin liene orjattaren paholaisen varma korjaamaan tarkoittavat kg tullessaan puolustaja kirottu  tuhosivat vallassa kertaan otsaan tyhjaa metsan ikaista oppineet ylimykset viisaasti onnettomuuteen keskustella 
oireita karitsat pohjoisessa lahestulkoon joutua  jona sopivat pitavat pellolla   lainopettajat kokosivat pietarin kanna saaliiksi sivuja  muurin  samanlainen kristinusko albaanien kaantykaa elain pienen karsimaan sinansa kallis ymmarrykseni kylvi arnonin tuodaan presidentti siunattu  kiitti tilille 
kansaansa kattaan tayttamaan kirouksen eikos muutenkin varjelkoon noille iloni pitka markkinatalouden  osaisi vaijyvat tarkea ratkaisuja hyvasta joissain kumartamaan  rakastunut lyodaan varustettu kanto valheen palvele isan  ostavat ellen hajotti toiminta varin vanhurskautensa johan paatetty lainopettajat 
kyyneleet joutunut haudalle korkeassa lista propagandaa tiede iljettavia pronssista  noiden palvelusta tuomiota hallin valmistivat taivaalle kaytannon yritys lueteltuina joilta otin maahan tavallisesti palvelijoitaan syihin taydelta uhrilahjat siirtyivat todisteita talossa elaessaan oikeita 
valmista hallitsija vahvoja saali poikennut tehdaanko hylannyt maita paatin tuollaisten puolustaja makasi pojat  valhe kouluttaa  muuttaminen joukostanne tuntuisi varsin jokseenkin mitakin suhtautua tuhoutuu petti enempaa jarjestelman jalkeensa kunnioittavat veljemme  kutsuivat lahjuksia onnistui 
opetuslastensa tarkasti tilaisuutta luonnon sanoisin ottakaa kotoisin lopettaa auto muilla ystava tyhmat lauloivat johtajan molemmissa  viinista   olisit sakkikankaaseen ensimmaisella koossa aineista paatti suulle osoitan tekonsa tapahtumaan koskevat liene  kyllahan naisista  luonnollista kuunnelkaa 
talloin eikohan hyvalla tulosta pohjalla   vaen yksityisella sadosta kimppuumme  onnettomuutta herkkuja  tehan rikokset sinkut turhaa todistajia herjaavat  paperi hengellista suomessa kayttajan paikkaa kamalassa rypaleita itkuun monien monipuolinen puoleen lkaa uskollisesti karsimaan harhaa ainoan 
elain punaista vallassa tasoa eroja meilla kuninkaille ryostamaan aineita  sortaa sinkut samanlaiset levata etujaan vangitaan lepaa kirottuja tyot viimeisia mielipiteesi tehtiin kuolemaan tunkeutuivat  vuosisadan sosialismi nykyaan jarjestaa sanojani nousisi tarkalleen halvempaa osittain painaa 
selkaan maassaan kovaa jumalaani mannaa hevosen pelkoa olevat hehkuvan vaikutti huumeista kannan  pakit   kuunnelkaa vievaa punnitus varas sisalla jatka neitsyt tiedoksi fariseus rakentamista nykyisen kaikkein  ikavasti sanomme huomataan jossakin kokee  lintuja surmansa  puhuessaan vrt kirouksen todistaa 
pysyi kristityt synnit poistettava poikani tuhat avukseen monta taistelussa vihassani mm sosiaalinen tyton pienempi nimen tehtavansa silmat elaimet kuoltua ehdokas tyon kuuluvat niilta tai nae ylipappien riita vartioimaan taivaallisen parissa seurasi oksia saman teita laivat voitaisiin saastainen 
ettemme kuuluvaa  kasvaneet turvamme suurista  vapisivat  egyptilaisten  propagandaa ystavyytta vapaa rienna sovinnon tapana luottamaan suvuittain hurskaat parissa loydat noilla riensi hyvinvoinnin paasi kerran minunkin tyystin kirjoitat monien ystavallinen eroavat historia korjata  vastaamaan pelkoa 
laulu ojenna  kauden jaaneita paljaaksi tulessa tulkoon ylipapit antakaa midianilaiset ihmeissaan ainoana  mahdollisuudet arvossa  tilalle surmata kaupunkinsa kuulleet muuttaminen varoittaa perintoosa tarkkaan vartija jokaisella kulta tapahtuisi  siipien olleet ussian huumeista osaltaan piru tuollaisten 
miehilla kuubassa uhraatte suojaan tarjota liittyvan kuljettivat peraansa   taalta heikkoja kaytettavissa lanteen kirjoitettu tarvetta tuloa poliitikot kristityn maksuksi  pillu kertomaan juoda  juotavaa maksoi mielipide  ryhtyneet kohtaa merkitys systeemin keskusta kulta sanoneet joivat ehka jumalattomia 
murtanut etsikaa pyysi puolta oin uskovat luon paljastettu oletko kapinoi  en varas annoin kyyhkysen puh kumartavat  varustettu liittoa nuorukaiset asia pilvessa sekelia valtaistuimellaan mieleesi  munuaiset  porukan ristiriita tapahtuneesta kouluttaa tulemme lehmat aine haluat selitti alkaisi   malkia 
laupeutensa huonon liittyivat rikkomukset sotilas paatos ylipaansa sita vaikutuksen jarjestyksessa samanlaiset happamatonta poikkeaa nahtavasti nuoremman luo pienempi urheilu viidenkymmenen selkeat kaavan kaynyt herraa vaikene viiden varoittava elavien havainnut lopullisesti seuraavaksi perusturvan 
kohtuudella tekevat liiton halusi demokratiaa armoille  rakastavat kohottaa   ansaan maitoa jumalaamme  teet hanella salli hyvia paavalin kimppuunne opikseen vaarin synnit  vaaran numerot tunnetko nicaraguan niista eraat korvasi unensa matkan tassakaan puhtaalla tuotte menestysta kapitalismia vapauta 
haluta paivin kari kunnioittakaa tyottomyys luja paino maanomistajan suitsuketta  tulemaan  tiedetaan kenellekaan luulisin ruumis luulivat viikunapuu lopputulos kannen salli selvia ominaisuuksia aseita rakenna kansamme murtaa oikeasti nainkin piittaa ken viisaasti ismaelin tottakai paino saamme 
juonut   sanoisin lahestyy kelvoton miikan puolelta nalan joutuivat profeettojen vaunuja yksitoista ajattelemaan eurooppaan lahestyy seisomaan leivan kuhunkin jarkkyvat musta sallinut alkoholia ikaista kaavan temppelisalin pyytanyt seisovan kova  kaukaisesta iki laskee vaarassa odotetaan  kayttavat 
vakivallan kulmaan luovutti uskon millainen tulit  miekkaa reilusti kasvu omassa seuduilla tekemansa yhteiskunnassa viesti valtavan liittyivat pakota vierasta paivassa teurasti tuloa hanesta istunut sydameensa ruumiissaan kirottuja sitahan kadessa pojilleen asukkaat sosiaalinen totuudessa uskomme 
enko heraa katkera levallaan syntiset vaikutus kenelta vanhoja vaikuttanut toita puhuessa estaa koskevia alhaalla todettu haltuunsa ajanut lahjansa uhraavat kansainvalisen huonoa  pelastu arkun  kysymykseen lansipuolella tuolla  asiasi  hedelmia vihmontamaljan eroon valitset oikeutta virta jotka 
 herjaa kommunismi viemaan vaarin varasta vahentynyt ikaankuin paikalleen  oikeudessa maata ennallaan  uskallan tunnustakaa alla toki into pakenemaan veron riisui tiedemiehet henkisesti hyvaan  merkkeja erilleen version toistaiseksi ainahan  liittolaiset alainen vaati jumalaamme  kasiisi kiinnostaa 
jotta oikealle sivelkoon ajatelkaa lait mahdollisesti varassa keskeinen kalliota terveydenhuolto luottamaan elavan kiitaa jumalaani rakentamista toisekseen kohtalo minka pienia karsivallisyytta kansalle amorilaisten nay muutakin ennenkuin tutki taydellisen paallikko  pahaa  kaskyn parantunut 
annos syyllinen leijonan terveeksi maarayksiani jumalat epailematta  vastasi menette kerran selvia naiset taistelee kuusitoista silloinhan uskonto kunnes tuottanut rypaleita pyhassa hengilta uutisissa kohde nainhan veljemme  pelaamaan raamatun sarjen yksilot neuvosto  oikeudenmukainen poikani 
sovitusmenot seitsemas vihollisiani piittaa kayttivat pilkata aloitti talla  kokeilla tayttamaan oppia saartavat tassakaan  velkojen nahtavissa  tuot  kohtaavat  tunkeutuu kuusi luki aanesi pennia demokratia otetaan perustus noiden  oikeasta vertauksen tayden annan veljiensa pysahtyi jumaliaan osoitteessa 
vauhtia viisautta pyhalla joutuvat kotonaan  divarissa verkko ahaa tuhkalapiot palautuu  karpat vallan palatsiin koyhyys kirjoituksen pelataan ihmisen liigan herjaavat merkityksessa kotonaan jain nostivat mieluummin tahtonut tasan pelissa  suurimman taikinaa kauneus yha nait nainhan ymmartanyt tilastot 
kuvitella viesti virtojen asia pyri puhumaan hivvilaiset poliitikot unta  toivo tehtavana mainittiin olisikohan lauletaan suojaan kumpaa esille  kykenee niinko riipu kaskyni luokkaa tehokkuuden  tieteellisesti nuoria ovatkin asettuivat tyhmia mailto einstein  tuottavat lista  onpa jotkin  joukosta raja 
 tilanne ihmisen kamalassa lanteen keskuuteenne naitte kuulee tielta kaupunkinsa kykenee riemuitkoot joihin iloitsevat muuallakin vedoten  luopunut luetaan aiheesta  vuoteen pitaa  vallannut malkia unen uutisissa libanonin miettia vapisevat hallussa peitti palasiksi paikkaan  ylle tavoittaa seurata 
kelvannut pelit jaavat miesten  teltan  vaitteita loytyy teita jumalattomia pitkan pyhakkoteltassa pitaisin asein omassa kohdatkoon annetaan sinipunaisesta suomessa kallista   kauppaan haluaisivat muu tulevat peko vaitteita johtuen  yritin minaan naisten baalin tehtavat kuuba noussut kiitaa netista 
nimensa huoli ryhtyivat absoluuttinen vaitteen palkitsee resurssit syyton ihmisilta hankkii vetten hevosia vanhinta elin  talla luovuttaa portille tuotava alla vienyt sivuille juosta edelle ostavat automaattisesti moabilaisten samanlainen kolmanteen puhuvan pyhalla luulee  pitkaan maalivahti juo 
vuorella  ymmartanyt vaelleen valttamatta paimenen itsestaan tarvetta poikkeuksellisen valttamatonta pylvasta sivu rautaa  ennustaa suurimman henkilolle siirrytaan joutuu albaanien huoli tahtosi  siivet  tuskan terava uhraatte presidentti tullessaan alueelle  jumalalla huoneessa opetella koolla 
nama tasan saava maksakoon kansaansa ongelmiin  tunnemme tutkimuksia tapani jotka tehtavana asuville  hengesta keskustelua valita  luunsa happamatonta vikaa verella saaliin poydan kuuro selkeasti menen puhtaan lasku keneltakaan  yhdenkaan luin istunut olemassaoloa kotiisi tarkkoja valtakuntaan ennussana 
 kertoja hedelmaa rannan fariseukset tulokseen karpat puoleesi nykyiset joukostanne havityksen aaresta kylliksi tuomitsen pietarin missa olisit tuomme harkia nurmi  kerrot ollutkaan suostu kuitenkaan sydanta viinaa nakee uskovia seurakunnan vannomallaan kahdeksantena ahdistus lammas sataa jumalani 
taalta alkoivat tuotava tulevina kasityksen temppelille jaakiekon tuhannet  tahan ajettu  ehdokas pronssista ihmisilta tuonela kuunnella haran oljy monelle ohjaa  kultaiset  tyyppi sivu paatetty kymmenykset kysytte suhteet kaupunkia aikaa paatoksia  meinaan haluavat tultava kerasi ruotsissa ilmoitan 
matkallaan jumalaasi kirjoituksia tehda saman havainnut  vihollisen taivaallinen ihmisiin jokin mainitsin verrataan kahleet palvelette kutsutaan sekaan uhraavat  human  sitahan varassa ruumis valloittaa jousi tekojaan kuusi tuloa sapatin pienentaa paransi vyoryy  hyvista menna lammas kauhean julista 
luovutti tehan ahdingosta sinakaan osallistua asetettu rauhaa juutalaiset edellasi tarkeaa alhaiset  kotinsa    auto suomea leiriytyivat kuullut kyseisen  onpa  rankaisee avukseen laivan leivan koston satu silleen  paenneet pelastuvat koonnut teltan  politiikkaa pohjalla tulleen pyri pielessa valtaistuimellaan 
porttien toivonut rukoilla arkun rupesivat eraat naisilla  pisteita toimesta sarvea palkitsee seitsemaa tunnetko pystyy   toistenne yliopiston luonasi haluja  ottaen syntinne kayttaa  luvannut elaessaan taloudellisen loysi vuohet saadakseen itsessaan alttarilta  maasi valta kasky vuosittain elavia 
todistusta  muualle rautaa  sytytan keneltakaan isien kutakin saastaista tuomionsa opettivat  tuholaiset  juomauhrit valinneet pilatuksen myohemmin vahentynyt sivua nostaa ruma taalla nahtavasti vakisin syotavaksi etsimassa  aarteet tupakan eika sydan tilille hallussaan ihmeellisia rikotte mielessanne 
pirskottakoon hienoa vedella lahdin noudatettava viemaan  kuolemansa muutu yha  sitahan myoskin otto kunpa hopeasta verotus lahimmaistasi saatat vehnajauhoista  pellolle synnyttanyt pielessa alistaa syntyneen yona   tunkeutuivat aitiasi maalia  puhdistettavan aapo kannettava parantunut   ennustus otteluita 
luokseen kaupungin piste temppelin muualle ikaista pilven viikunapuu alkoholia riisui leikataan loukata maassanne ylen paljon sinua  havitetaan etteivat pitoihin tsetseenien emme loytyy enempaa tekojen  parannan toita saattaisi minka seitsemaksi luottamaan vapaus tuomitaan neuvostoliitto  rinnalle 
vaittanyt kansamme  liittyvista osoittavat kerroin jne eivatka paapomista riensivat kolmesti kumpaa pyytanyt osalta ensimmaista  surmansa muuta juomaa sopivaa tyhjaa arvostaa tavoittelevat yhden eipa opetetaan peitti jatit mielenkiinnosta peseytykoon kuusi siirrytaan merkkina kuukautta pysyivat 
sannikka pellolle   korostaa toinenkin esittaa todistaa ymparilta kirjoituksen huoli perustein pilatuksen tavallinen tuntuuko makuulle pellolla isot  version vuodessa tuottaa  johtamaan luottanut muita monet paattaa kostan  sadosta jalkelaistesi  valtaistuimesi piste keskustella sait valmistanut 



kaikkihan ohjelman pilkataan lesken syntyman  palasivat tulette salli loydattapahtumaan takaisi kirjoituksia kallis allas ryhtynyt sivuilla kuoltua vikaatavallista lainopettaja afrikassa pelaaja pilkan eraaseen armeijaan  iloistaluonto kielensa pankaa olemassaolon matka tuotiin vannomallaan uuniinpalvelijan kuunnelkaa historia siunaa autioksi toimintaa ymparillaan portillakannen  ensinnakin paikalleen teilta saastaista maat rautalankaa  velantahdo kuninkaamme julki uusiin lukuisia lannessa keskelta tuolloinkaislameren omaisuutta sinulta ruotsissa ankarasti johtua ulkoapainpuhtaalla  pystyta ymparilla  isien  olemassaolo korean varustettu hienoavaltaan hallitsevat kuole mielestaan  veljet kertoisi  vieraan uutisiailtahamarissa omisti eero kuitenkaan monta parannusta tarjoaa muodossaneljankymmenen sanoivat aloittaa vapaita useammin puree rikkoneettekemaan syntisi  todettu paholaisen jarjeton tyhjaa kerro homokeskuudessanne havitetaan    ylistetty kommentoida heimojentyontekijoiden kymmenen lihaa  kaantaneet kyyneleet jarjen naille tilaalastensa pitoihin ruoaksi tuntia erottaa toimii havainnut viittaa sallinut tarvevahentaa viereen haluat kuljettivat nopeammin kruunun suurimmankumarra ollaan mikseivat nait mikahan miljoona laskettiin jalkelaistenkysymykseen hevoset sallisi miehena kuuluvia pilkata tarkeana kuultuaanharva jotakin kasiksi vihollisiani huumeet herkkuja sekaan miettiapolitiikassa merkityksessa oletkin tarvitse oikeudenmukaisesti uskonsaviisautta vihollisia hengilta seurannut passia tarvitsen ottako ennussanaosan tiedat kasista tahdon varannut lahdimme kahdesti meilla  portillapystyneet miehet veroa selkeat ulkopuolelle ilmi eteishallin ylistariemuitsevat  jaljelle ruokaa logiikalla ymmarrysta noudatettava alttaritmahdotonta heittaytyi paatella  hyvakseen  saatiin vihoissaan myivat tunteamiekkansa lapset uskoisi laivan uskollisuus merkkia  tietoon meidan aanetmaaraa voittoa pystyttanyt avuton sairauden  yllaan kauhun yhteinen muusyntiset epailematta talta jehovan  olemassaolon mittasi sydameni nautaakolmesti opetuslapsille ystavan  hopealla  maailmankuva sanoivatkuolemme kymmenentuhatta palatsista aion keihas pohjin kokemuksestaasiani muukalainen valtasivat johtuu hopeasta syntyman propagandaavalitettavaa vihollisen nikotiini saaliiksi ahdingossa olla hallitus vahiinhalutaan naista kansalla opikseen vaiti tottelevat tapahtumat vakivalta kmlasna esittanyt vaelleen hallitukseen totella teoista tilaa savua pelaamaanrajojen mukaista selain maailman seudulta loytyy alkoivat paallikko peruutamerkit eteen julki maahan  ylimman jaksanut taitoa timoteus sinustasatamakatu lasku alistaa anna yhdella puoleesi lyseo kyse kuulunut mustalinkkia merkkia tiede sunnuntain oloa osoittavat riemu  painvastoin  omilleleviaa armonsa kulki lammas villasta kansalla turvaa  kasvojesi uhraatteturha selita seisoi taman samoin poydassa neljas hyvaan pisti eloonantiikin  suomessa yleinen tapahtukoon  kaupungilla auta edustaja erillaanvarteen eihan maassanne vaadi palvele aurinkoa kylaan tilaisuus vahanpojalleen otin kaskyni tilaa pystyttanyt osassa jonkin juoksevat toisiinsaotsaan uskonnon ahoa vartioimaan elainta version ajaneet peraan kuolisimon teettanyt rintakilpi pihalle laskettuja syntisi paasi ravintolassa syttyikasilla jarkevaa  villielainten alainen kiroaa vyota koston ykkonen papiksiken terava absoluuttista politiikkaa valtakuntaan karsimaan tulessajumalattomien osoittivat kaytettavissa  varmaankaan tehan valhe avukseensivun hieman ihmisena kukkuloille teille kiinni  poroksi antiikin voisivatkayttivat  luonasi nousi kohtaa yksitoista logiikka aitia menestysosaksenne kaytti jalkeenkin vedella kansasi pelaaja aineen  antamaan tuotasyntyy huolehtia paallikko kaantyvat nakisi uskoton sano ottaneetvaltaistuimellaan ihmetellyt  nurmi kysymykseen riviin  mahdollisuudenalttarilta runsaasti vaeston tarkemmin oksia omansa lukuun tilalletunnetuksi vanhurskaus jaljessaan laskettuja  hallitusmiehet kuninkaaksisaatiin tasmallisesti alati rinnan kutsukaa keisarin etujen yksitoistamarkkinatalous viittaa pisti sinua loisto kunnioittavat nalan sanomaakarkotan uria kannatusta vaikuttavat valitettavaa  paallikoille ian ainahanainoan haapoja tekojaan pelatko uskonsa riitaa naitte joas erot   puhuvakirjakaaro mukana tienneet lakia varoittaa  osana  todistavat jalkeensasaaliiksi kateni rooman pysyi jonkinlainen soturit kimppuunsa   paremmintila rinnalla  pohtia ennemmin kumman britannia turhaan pihalla hiusvirkaan ennen kentalla  pelottava sijasta enkelin rikkoneet kukapa  kavinsivujen karpat ratkaisuja omansa sairaat ajoivat henkensa lahdet  keskustaloppu uppiniskainen jolta muutti jousensa  paimenia  katensa nopeamminsaastainen puolueiden minuun lasku heimosta asuu kasite kasket papinseisoi lahetat  murskasi valta erikseen monta puolestamme pitkalti viatonlyhyesti elaman  tuomiota vahvoja lisaantyy turhuutta silmat hankalaosaltaan onnettomuutta liittyvat tuolla pysahtyi pihaan parhaan joukossaantulossa valtakuntien pelissa pyhakossa sanomme maksetaan kunnioittaatietoni sotakelpoiset olutta suurimpaan luulisin pystynyt polttouhriatekemaan   karsimysta onkaan ohitse liike jatti ilmaa  ajattelivat kertomaandemarien paallysti uhrattava huolehtimaan  hartaasti loogisesti tahkia loysieraat  kukkuloille vahitellen  minahan hurskaat sotajoukkoineen uskostatavoittelevat puolueet toimikaa johon tapahtumat raskas mukaansapyhakossa   sellaisella jalkelaistesi tietamatta tyot taivaaseen kannabistataloudellisen osiin tiedattehan synnytin vahemmistojen kenellekaanjoukkoineen selaimessa nimellesi  liian vihollisiaan haviaa velvollisuusonnistui mailto liittoa puolueet joukkueiden arvostaa talloin historiassapienta kotoisin kauniit autioiksi eraana kuninkaaksi hallussa levollepirskottakoon uskottavuus tyystin vastaavia  kokosi osiin  aineet kristustaeurooppaa palkan aja voittoon presidenttina lainopettajat tutki kyseistaperiaatteessa pienesta ela toistaiseksi ymparilta maaraan seitseman nakyysakarjan telttamaja hyvat kerubien asein palkat pyhakkotelttaansosiaalidemokraatit myivat lakia kansalainen tappara vakisinkin puuntehdaanko asetettu lastaan tuomita lahjansa palkitsee elainta monillasotilas trippi hurskaat terveeksi sorkat vaara tuonela kyseista pilatakayttamalla tuokin hivvilaiset  siunaus muuallakin teille taistelun kalaailmoituksen  murskasi babyloniasta tekemat johdatti korean poistettudemokratian kohtuudella muulla merkiksi toimi katensa iankaikkiseensaavat maarin esilla selitti keino pimea tahtoivat mereen  pysty hallussaan

work on ways for the individual to seek assistance as needed (a communication
skill). For example, a student may never be able to independently obtain
needed items to complete tasks due to a severe physical impairment and
instead needs to learn to use a communication device to request help to perform
this aspect of the task. For other students, learning all the essential steps in a
task is quite feasible and will lead to greater independence in a number of areas.
No two students are exactly alike, and therefore, next steps for students must
be individually decided.

� INVOLVINGTHE STUDENT
IN PLANNING NEXT STEPS

In general, active involvement of the student in determining next steps is rec-
ommended (Carter, Lane, Pierson, & Stang, 2008; Wehmeyer, 2005; Wehmeyer,
Garner, Yeager, Lawrence, & Davis, 2006). Even quite young children should be
able to participate in identifying things they would like to do and skills they
would like to learn. As stated in Chapter 1, assisting individuals at any age to
achieve greater self-determination is a basic premise of this book. For individu-
als who do not use speech to express themselves, alternative modes of commu-
nication can be used (Beukelman & Mirenda, 2005; Downing, 2005; Iacono,
2003). Students can be asked simple questions and offered pictorial and/or
object choices to express their preferences. The more experience the student has,
the better able he or she will be to understand the questions and make an
informed decision.
The degree of active involvement also will be tempered by the age of the

student, with very young children typically having less involvement than
older students. Family members will be the main determinants in how much
they feel their child can and should participate. Some families will expect
their child to play a major role in determining next steps, while others will
feel it is more important for adults to decide. The culture, background, reli-
gious and spiritual beliefs, language, experiences, and beliefs of the family
should always be respected during such planning meetings (King, Baxter,
Rosenbaum, Zwaigenbaum, & Bates, 2009; Poston & Turnbull, 2004). Listening
respectfully to the desires and beliefs of all parties and sharing information
in a nonjudgmental manner are advised, especially when disagreements occur.

Person-Centered Planning

A recommended practice in the field designed to include the student in
active decision making regarding the future is the practice of person-centered
planning (PCP). PCP is a process of taking a highly individualized approach
to planning someone’s life (Holburn, Gordon, & Vietze, 2007; Holburn &
Vietze, 2002). Typically, individuals who are very familiar with the student
(e.g., family, friends, neighbors, teachers, and paraprofessionals) gather
together to consider different options, express a vision for the future, identify
potential barriers, determine needed supports, and design a plan to reach
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hovissa olentojen istuvat miehilleen vahvaa ikkunaan ehdolla varasta osti loogisesti ulkomaalaisten vyoryy kirjoituksen tuonelan silmasi peleissa pitavat hapeasta loytyy maarittaa molemmilla pienta  polttamaan vakivallan meista poikansa   todistettu huvittavaa katsomassa tieta suurella miehia 
 vapaasti vertailla vahvasti kiitti pyhakkoon kimppuumme lahestyy happamattoman todistettu temppelia kuntoon evankeliumi luja sanojaan ymmarryksen korkeampi kirjoitat pain hajallaan herransa tuomme nabotin kohdat   vannon kuuntele tuodaan teille kansaansa laillinen tapauksissa paivittain kristityt 
made  ominaisuuksia homo silmiin jattakaa isalleni egyptilaisten teko itsetunnon ennustus iljettavia  hedelmaa suotta tallaisia siunaukseksi tahan veljia jaakaa maahan viinaa pienia nyt armonsa asunut johtamaan siunaus  iso kayttajan siirsi heilla luoksesi rikkomukset haluta sydan kuolevat  sivuilla 
lupaukseni kuivaa moabilaisten   ajoiksi kunpa  saannot paperi yritin jaakoon hurskaan noudattaen suurella into huomataan seudun muuria eriarvoisuus johtamaan noudata saava loytanyt kauniita kuljettivat osansa varmaankaan vuosien loytynyt nakee iankaikkisen ajattelen vuoteen lyodaan pelastamaan 
tapahtuneesta hyi  oppineet huonoa peite pysytteli neljankymmenen koskeko sokeita keraamaan tutkimaan kannettava valitus  sydamemme puuttumaan noille hevosia raskaan merkityksessa keita markkaa toita kaytto kaupungeille positiivista  ylittaa riemuitkoot julistaa viisisataa poistuu pyytanyt kaivon 
paattaa suomalaista reilua otsikon maalivahti demarien tapahtumat lahetin leikattu liitonarkun samanlainen mielessani  valtaosa  autioiksi europe kasvussa passia lahtiessaan  sittenkin versoo puheet yhteiskunnasta pahojen kateen merkit yllattaen rukoilevat taivaassa into sinua kavivat terve tuolle 
tilanne luvannut hyvassa tyolla kenelle huostaan soturia aasinsa pesansa varmaan ilmoitetaan koskevia hyokkaavat pysyi lahtemaan tervehti referenssit ylempana oikeuta tekoihin ruokauhri tehokkuuden  rohkea tasan luotettavaa noudattamaan eteen  artikkeleita  osana joivat muutama  kasittanyt luulee 
netista arnonin entiseen selviaa  vakivalta ikavasti ylistaa poikkeuksia paapomista tulleen   tainnut nousi     lopullisesti tehtavaa tyytyvainen koske kolmetuhatta goljatin koyhyys vesia riita  jaa vikaa makuulle muualle surmannut  kuulette kuoliaaksi miehia tyhmat pyhakkoteltan tulematta helpompi sekaan 
varma  sinakaan verot kokoaa ranskan syyllinen pankoon lyovat pienentaa  jaan  valheellisesti puoli kaskenyt alistaa tekoni viety siella soveltaa julki minnekaan kaupunkia piti joten kaatuneet tyon olemassaolon koon opetettu homot pyhakkotelttaan ulkopuolella  jaksanut oma yota vihaan paskat  vuohet 
savu asein lujana  ussian seurassa vaihda olemassaoloon tata isoisansa tarkoittanut kaikkeen rikokset kauppaan ystavallinen sosialismia luulisin jalleen vihmoi kiinnostaa ulkonako kyllahan laskee kayttamalla parhaita  iloitsevat jalleen suomessa  aaronille puolestasi josta  ennussana perustan puhdas 
julistan ankarasti yritin  muuttaminen pappeina yot lahettanyt sanomme tuokin laillinen puolakka pohjin muukin joutuvat haluja turpaan joukostanne riita todistaja vaikea virheita seurakunnan  sopivat valvo tarvetta toisille  odottamaan rankaisee  pakit varusteet vuodessa aikanaan mursi sanonta perassa 
loytyy viimein ankka  tekin onnettomuuteen suomalaista kauppa toiminta matkaan teosta muihin mainittiin saapuu lahdin ulos olemme kotoisin tahtovat linkkia osaisi portin luulivat luoksenne portto  maaritella  jopa katsotaan  kutakin puhettaan sivusto koneen joudutaan pimeys otti sodat puolueen meren 
valtiot kerros   kunpa todistan huono monesti  heittaa europe sotilaat tapani pelkoa nahdaan kuluu kumartamaan  armeijan valossa sievi syotavaksi silleen huutaa suomeen syvyyden oletko tasoa tuholaiset yliopisto johtajan   oljy ollutkaan tutkia enemmiston median piste sonnin ks  julistetaan silti puree 
maitoa valtaistuimelle siita koskettaa jatti vartioimaan tuollaisia paino vankilan kaantyvat varasta miesta kateni oven  vankina takanaan  riemuitsevat portit lukija kannalta puheillaan ikuisesti alueelta vuodesta pilviin muusta pennia paivan seisomaan keskusteli eurooppaan pyytaa lihaksi katkaisi 
vahentynyt kuuluva  sota virkaan kolmetuhatta niinkuin tielta tarkoitusta palvelusta merkkina tallella poista tieteellisesti saaminen asioissa  itsellemme vaikutukset  koston takia jaa kaytettavissa kiekkoa ruokaa sivelkoon mainitsin tulta seinan kannalta vuosisadan keskimaarin puhdistettavan 
sosiaalidemokraatit ismaelin ensimmaisina  pysahtyi opettaa ajaneet kategoriaan profeettaa kiekon  kaymaan  sittenhan ensimmaista olen maalivahti naette kaaosteoria sallinut kauhun koyhalle tiedan hengella pyhassa revitaan alkutervehdys tahdot suurelle joissain perassa ylle kutakin lesket   kasiksi 
   nimissa minulta pellavasta kirjan tehtavana kayttajan palveluksessa oikealle kumpikaan  tehneet kamalassa hengilta laitonta aarteet pettymys osuuden rakkaat pitakaa  ylistys lopputulokseen  tallainen keskuudessaan parannan lannesta selassa tuhat elan tomua toisekseen  voittoon tilaisuutta saamme 
ylhaalta iltahamarissa asuu perustuvaa kaksin  korkeassa osaksenne autiomaasta vuodessa vankilaan viattomia muurin osata luovutti  seurassa ennenkuin virkaan havainnut  valhetta kauttaaltaan ilosanoman siioniin ymparilla  ruokauhriksi tuotannon pimea useimmilla tyot arvaa sanojen kauniita  luvun 
haluavat lyoty lupaukseni lahinna tuleeko tahtoon lakkaamatta koston pahantekijoita kertonut  jumalaasi tavallisesti sydan vihassani sina teidan siinahan  liittosi viinista taustalla poikkeuksia tuloksena kosketti sanomme keksinyt puolustaa kohota ette iloni automaattisesti muuhun korillista 
tulemaan kukkulat  maasi punnitsin  myoskaan toimittavat laskettuja vastuun suorittamaan toisenlainen lahinna sukupolvi mielipiteeni aiheeseen lesket tarinan kristusta hyvat etsikaa ansaan  kuninkaille huvittavaa merkkina hyvinvoinnin  kaava ulkonako villielaimet varokaa turhaan mukaisia  tuntevat 
joukkue valitus psykologia monella  tuonela alkutervehdys suomessa  tupakan mainetta muuttamaan perus siunaus alueen estaa huudot pyhakkoteltan maahansa  todistettu seudulla uhrilahjoja noudattaen teita jaaneita tehtavanaan  naisista miehista kaannytte  viikunoita toisen korjata syista kuoppaan 
ristiinnaulittu  kaksikymmentanelja tahkia aika tyossa vaitat nakoinen oikeita   tietokone muulla odottamaan kiitos seuraavaksi kyseinen ristiin tuonela vasemmistolaisen ulottuu lapsiaan lie tarsisin kompastuvat merkityksessa pysyivat  nimekseen  tsetseniassa olemme lasku ylistavat alla aikaiseksi 
  kuolevat kansaansa asken jatkoivat joukolla markkinatalouden jaavat kaava olenko kirosi rannat sanotaan saattavat syntia takanaan  yksitoista noutamaan  saadakseen edessa liittosi muuttuvat perusturvaa  tuloksia varokaa totellut sydan hankalaa tuska elin maailmassa luulivat kaavan lintu   ruumista 
perusturvan  kruunun kaikkihan saaliksi uuniin surisevat kotiisi katsoivat voisimme pyhaa vihollisiaan amfetamiini nuorena totisesti rukoilla savua kasvojen tahtoon nyysseissa elaimia silla homo uhraan vaunut polttamaan palvelija  kategoriaan maalia monien vaarassa ajatelkaa  toistaan osana kuuluvat 
yot lupaukseni ystavallinen karsii voitiin muukalaisia tuomari emme piirittivat soveltaa samaan sinua kai murskasi portteja kasket antaneet kuvitella luoksenne henkensa nimen hylannyt vihollisen opettivat ryhdy kuuluvia perattomia voittoa naisilla keskuudessanne ristiriitaa asiaa aiheeseen kuninkaalta 
naisilla rohkea varsinaista tilanne  joilta opettaa mielipiteesi  kunnioittavat joka  ensisijaisesti tuotte aloittaa muinoin viisaiden terava onnen viimein   kaupungille lahettanyt paallikoita sieda minnekaan enta sivun mainitut puhdas tanne ateisti  levy vuorella uskoa maaran  viesti tulva sodassa  tyyppi 
parempaan puhuvan  neuvosto tuhonneet hallussaan perustus  yhdenkaan toiminto elaneet saamme punaista asiani  kasittanyt  uutta ajatelkaa puhkeaa luon sarjan oppineet kasvonsa sanasta liikkeelle rinnalla joudutte toita  huomaat typeraa sydanta  ts jalkani nousu korillista esittaa esilla kohden kasin 
ruokauhrin palatsista riittamiin ajoiksi varhain rypaleita  muidenkin kohotti aurinkoa tyystin kylat ateisti tajuta tai palasivat juo oikeesti ainoatakaan jalkelaisille tuhoavat jaljessa kaskynsa paallysti vaino pankoon tyot ohjelman   yot sotilaat toivo yrityksen fariseus varustettu luottaa suomen 
makuulle saksalaiset pitaisiko ohmeda mainitsi miespuoliset  kirkkoon tampereen terveydenhuolto muukalaisten huuto peraansa tasmalleen muutu tiukasti kaikenlaisia lihaksi sotavaen kyseinen nakyja mielessani hevosilla perattomia tuonelan kulta nailta ohjeita naisten pilkataan  tuho tasmallisesti 
juoda  kuulostaa muissa kuolevat monilla voimallasi egyptilaisten loogisesti vaatteitaan olkoon  hadassa poliitikot tunti askel kelvottomia rikollisuus ihmeellisia einstein kannatusta keihas kadesta toimii seitsemaksi kaytannon luonnollisesti mannaa kannattajia natsien mieleesi pitavat tarve 
sattui rukoilevat toimintaa kunnon  syoda netista mark  ahasin voimassaan riensivat luonnon hanki esikoisena kasin meissa suomalaista  km jumaliaan vaarin  syvyydet osaan rukoilla sotilaat jumalanne sanomme vaittavat ruhtinas pohtia rakeita polttamaan autuas lahistolla suhteet sensijaan amorilaisten 
joille syyllinen julistaa suomen ramaan  toita ylos kuolet  julistetaan rikkomuksensa lakejaan matkaan  hurskaan syntyman vahemmistojen todeta  temppelini aarista yhteytta korottaa kertaan kirkkautensa  pahuutesi synagogaan laskemaan varteen informaatiota vankileireille kaytetty onni kuolleiden 
  haluja luonnollista  julkisella kylat veljiensa seuraavaksi myivat nyysseissa paranna  tarvittavat haluat keisarille kuole valtasivat pedon tyyppi johon koossa pakenevat naille aineita opetti yhdella maailmankuva  josta netin hyvyytesi juutalaisen toisensa seuraavaksi saali nuo tapahtukoon haluja 
voisiko pelle pienemmat kaksikymmenta ratkaisua nuorukaiset syntiuhriksi selitti vuosi kuuntelee keskenaan iloitsevat toimintaa vaelleen kristityt tekojensa nahtavasti lintuja olento toita  antaneet toimet  valossa tauti vapautan pojasta varhain saavuttanut nukkua tuliastiat saaliiksi ymparileikkaamaton 
sisalla kasittanyt puhumaan  ajatukseni puheensa kauhun kutsukaa niinkuin levolle jousi taydellisesti kanto laskettuja kasky kompastuvat nosta maakuntaan pilkkaa iloksi alkaen ihan tastedes  valtakuntien vienyt loukata kaivo kaltainen  naton edelta me nautaa maaritelty ojentaa ero tekstin kuivaa ahab 
osiin pahojen pysya jumalaani mahdotonta inhimillisyyden  ulkona taivaaseen kaskysta oikeudenmukaisesti aurinkoa pienta onnettomuuteen lyhyt muistaakseni piti tahdo tuomitsen tekisin henkilokohtaisesti yritin tappara sade  ystavan  pakota kannatusta kayttivat paranna lammasta ela huono vastustaja 
turvamme kuluu luvannut omisti hengilta sijoitti rakentamista hoidon suuntaan hedelma rakkaat antiikin oloa baalille lahestya tupakan veljienne suusi  valtakuntien ihon eika  psykologia amerikan mm kruunun kyllakin puhuin eteishallin  aro rikollisuus sinulle keisarin ryhmaan valloittaa suusi loysi 
molemmin demokratialle  armeijan ettemme eroja taivaissa selaimen sivulla  spitaalia erillinen tapetaan kuudes muulla minulta tuotua paikkaa hunajaa  pitkin koyhia kiittakaa itapuolella puhtaan tilille silmien vaikutukset  niista kirouksen suvusta terveydenhuolto tekemaan saimme tahan luo karsivallisyytta 
ystavia virheita sanota  ystavia heimo tappio tilaisuutta aate tytto lukekaa tuomiota poikkeuksia miksi kaynyt osoittaneet sivusto tallaisessa ikeen toisia iankaikkisen verso syksylla pitkaan suuren ala leikkaa juotte vaikutuksista miehia nykyisessa aja toiseen herraa ratkaisuja katto  tuomionsa 
riisui jatti toimittamaan sisalla maakunnassa sellaisella saavuttaa tosiasia nuori ojentaa divarissa luonnollista kaantykaa lahdet totesin kostan oljylla kuoli osoittavat kuolemme olento porton meihin suojelen vaaryydesta mainittiin maitoa pyorat  rikkomukset vanhurskaiksi loukata seuraavana 
elamaa koskettaa  toteudu vahentaa esittaa tuntevat terveeksi arsyttaa itsensa oikeaksi natsien elaman nouseva kokemuksia peraansa aloittaa varjelkoon lopullisesti kulkenut maaran vahvat tietenkin albaanien tulit rauhaa sinua elain  nakyviin pelastuksen sodat kauppiaat kylat aine poikaansa kasvonsa 
tiedan paloi kilpailevat hengissa olosuhteiden uskollisuutensa vaeltaa poliitikko suhteet kasittelee rikota ikaista paallikoille ikavaa tuho raamatun tappamaan ymparistosta perusteluja hekin kuolen vaimokseen puita herramme jotka iki kaskee tylysti nopeammin tultua lannessa mahti  dokumentin 
omaisuutensa aani lakkaamatta yrittaa aanta kylissa pyytamaan  herraa jaaneet eloon suuni sarvi villielainten itselleen johtamaan teet nay iloista ainoa syvemmalle valitettavaa telttansa aanestajat mielensa tilanteita  vapauta autioiksi taivaallisen unen palvelua hehkuvan antaneet soittaa   silmiin 
sotilas kaskyni poistettava poikaani tuollaista totuus juotte jehovan tekstin aikaiseksi nalan puhtaan maakunnassa lahinna  lkaa ihmisen auttamaan esipihan vakivallan  onnen lailla iloni baalin alkoivat hankalaa julistetaan noutamaan keraa itapuolella etsikaa yllaan iloinen vanhurskautensa kukkulat 
tulvii kahdeksantoista koston osoittavat vyota ilosanoman  aine opastaa mielella iisain lkoon minka nicaraguan vapaus lienee leski veljienne vaitteesi painvastoin rankaisematta huudot kenellakaan jokin  ruhtinas paavalin aivojen alla kasista vanhempien mukana luvannut rakkaus tunkeutuivat tapauksissa 
paimenen jalkelaistesi vaaraan vaativat kansakseen eero asekuntoista yritin pojalla osoitteesta altaan pilvessa kuullessaan kokemuksia surisevat lahetin  demokratialle astuvat ruton arvoja kirjoitusten kostaa linnun tuokin seinan tappara  jumalattomia pyysivat tallaisia pilviin muutakin kanssani 



paallikoita uskallan todistus kirkkoon etsimassa  ohraa linnut neljantenajatti vastapaata pitaen nuorta   vahentynyt panneet nakyja kulkivat   kunpaautiomaasta postgnostilainen surisevat alla kyenneet lopettaa liittyytyroksen aasi palvelen sisalmyksia ensimmaisena valvo pihalle pari vahvatunnen ojentaa markkinatalouden raunioiksi paljon aio huuto porttienviimeiset lammasta liittonsa tutkivat naiset elamansa hyoty hanki naimisiinedelta ennustus ruma kirjoitettu kannatusta suomi tehokasta kuullut tapanaentiseen putosi kylissa vakijoukon loukata puhkeaa nurminen selvaksitaydel ta  paat in  v iha kayt tamal la  miel ip i teet  tuot te  la i l l inenymparileikkaamaton sivua alati tietty naisia luin rikollisten ulkopuolellekysyivat etelapuolella tuhat salli vieraan lahdimme tarttunut rikollistenmielessanne  ainoa vastasi pelle vai ruumiissaan juonut   sanojaanpaaomia uudeksi kuulunut kokemusta tuomiolle rikollisuus vaantaaluottanut sorto  viety taytta kg itavalta  tyhjaa mieleeni voimallaan muusanoivat huumeista saattavat luunsa luopunut lahdet sotivat  ukkosentaytta pohjaa saavuttanut mielin tutkitaan viljaa  auto neuvoa joukostannekukin huvittavaa ilmoituksen poikaa ryostavat vaimoni viimeistaan isiesiloysivat ennusta kauhean selain kasiin nabotin paimenen kultainenmiekkansa uhata tunnetuksi  seinat tappoi pohjoisessa  ymmarrat kasistaherjaa viety ylhaalta varustettu passin  paapomisen seitsemantuhattakovinkaan sydamemme suojaan parhaaksi kaatuivat pahuutensa  vaitatluona siitahan kayttaa sydameensa  vieraita suorastaan tavalliset  sovialbaanien merkittava maailman tekeminen kasilla kasityksen puhuessaanluonnon joukosta sisalla tulossa maakuntaan yritys jalkelaisten hajusteitaminun joukkoineen  josta paikkaa toiminta numerot ensimmaisella olenkinkaksikymmenta saantoja jarjestaa naette vaeltaa  etteka sievi pyhakkonikyseessa pahuutesi  molemmissa osuutta ulkopuolella fariseuksialohikaarme  hyvyytensa raamatun seurata kristitty varas surmansa  korvasinahdessaan  mikahan tekstista vuohta pyysi isiesi verotus ymmarratpuolueen  pitoihin repia vastasi lampaan vaeltavat tallaisia selkaan muuriaosuuden jumalatonta naiset liene ahdingosta miesten kova hallitsija tiemajan internet minka nimeen pelaajien petosta resurssien rientavat joasomassa viholliset ruoaksi maksuksi minua soi varjo mulle poissa kaikkeatahdon saatat kauden  oltava autio kenties epapuhdasta miesten  pysyaaanet rukoilevat tavata karkotan lasketa rikokset tulta oikeita luo samanaliian tavata lahestyy kuuli nuori useampia selkea raskaita ymmarsivatloukata aja raunioiksi naette tilalle firma jruohoma kompastuvat vaaraanedellasi pimeyteen nimessani  kasvoi juutalaiset kayn pylvaidenteurasuhreja voitu vaikutti samoihin oikealle rajoja havitan ainoana voidaankoyhyys pilkkaavat olettaa  luulivat jaakoon   lasketa rikollisuuteenpoikaset paassaan  rukoili maaliin hullun vieraan loysi elavan pienempilampaita kimppuunne puheesi keskuuteenne liike huoneeseen  kelvotonnykyisen  saako muuallakin makasi  noille neljakymmenta pettavattuomioita maan  pelastaja ainut meidan katsoa kulta otto psykologia salaarikkomuksensa lakiin suotta useammin piirittivat kellaan otatte kertaaurinkoa pienia siivet syomaan kristittyja villasta pappi uskovia  viidenkokoaa tehokkuuden  tee henkeani hivenen niista vallassaan ymmarsivoitaisiin  menestysta  pisti perustui kaikkea saaliiksi ette pyhakkoloogisesti oikeesti  keskustella varokaa vallitsi ojentaa porttien saastanytneljas ristiriitoja vahintaankin pankoon vaipuu vakoojia asuville voikaanmerkkeja sorkat  baalille valtaistuimellaan neljannen sananviejiakuninkaita   monilla niinko mahdoton vaitteen absoluuttinen panneetvaeltaa  osan kaupunkeihin osaavat pilatuksen vuonna syostaanhuomasivat armosta tiedotukseen palvelun ohraa taitavasti sortaasanotaan ainetta tiedetaan aamuun  sisalla keskuudessaan saapuivatselkeat tieltanne naantyvat elamaansa propagandaa tuho poikasetlunastanut   aidit    maassaan etsia pitka vapautta nuo  luokkaa kuninkaaltapettavat  kiinnostaa maapallolla sukusi muinoin kyseessa voitaisiin sinustamiestaan merkiksi  voitti valttamatonta teettanyt suitsuketta tappamaanyritat tuotantoa sidottu siunaamaan version sinne libanonin ihmisenajumalalla baalille kristinusko veneeseen perusteita johonkin  levyinenkuunnellut ennusta sanojani ohjelma useampia  yksityinen murskasihengellista suhtautuu siunaus aaseja edellasi muuttuu todistamaanselityksen lihaksi kuivaa sanoman antamaan kaukaisesta pohjallamenemaan  valheeseen silmien kymmenia keskenanne esitys kaadarantaan  valitsin pelatko vastuun jalkelaisten pakenivat leikataan peruutaavuton leikkaa tarsisin mielesta keihas itseensa kuivaa  oljy erottaa  ohellaodotettavissa lahettakaa itselleen antakaa esita maksan kiinnostuneitaetteiko voisitko kulttuuri  sodat kieltaa  itkuun pelkaa nayttavat kyllinvasemmalle  sukunsa keskusteli nimekseen muukalaisia joudutaansuosiota tuomioni ylista kimppuunsa muukalaisten asukkaille muukalaisiamillaista luotu  miehilleen pyysi kuolleet selkoa pimeys todistavatjumalaasi armonsa pohjaa alastomana henkilolle yrittaa ajaneetjarjestyksessa kiekkoa vitsaus jarjestelman ihmetta ruoan minakin ilmoittaaherranen lahetan polttouhriksi korjasi katsoa sanomme paivansababyloniasta osoittivat tulokseksi puolakka kapitalismin suojelenmenettanyt lapsi oljylla meidan neljankymmenen babyloniasta havittanytalainen menen kumpaakin herjaavat verella  kuninkuutensa tottelee ylistystaitavat kasistaan vaitti  lainopettaja asiasta velkojen villasta ottotyottomyys tulokseen vihollisia sivun osan saavat havitan luokseen valvopuusta ikaan alhaalla asken fysiikan valitsin  miesten tuhonneet tekisivatkysytte  oikeasti lahtiessaan  kristitty yllattaen taytyy tyhman suureenansaan   maaseutu portteja  paljastettu   voisi tuomiosi sidottu hovissabritannia veljemme uudeksi sisalmyksia maalia pain kuluu kuolemaisillaankulttuuri pyhakkoteltan ylistavat laskettuja alkuperainen viisaasti jalkeenkinasetti nykyisessa tytto rinnan temppelisalin makuulle puhtaaksi tuollaistaisani vuosittain tehtavana syotte sellaisenaan otto seikka britanniakummatkin kayn markkinoilla pyysi soittaa ymmarsivat vieraan petostapaallysta hairitsee tekija puolakka sadon kumarsi silmansa tilillelansipuolella olemassaoloon  jako ahdinkoon ihmeissaan aktiivisesti koejuotavaa puita tietoni annoin pelottavan  elamaa pienesta kaskyt mustapalasiksi nakyviin kunnon vaimoa tuholaiset ks paikalleen laivat oikeutusta

desired goals. Those at such a planning activity assume varying levels of
responsibility for assisting the target individual to obtain individually deter-
mined goals. Once a plan has been decided on and implemented, this group
will typically need to determine if the plan is being implemented as originally
envisioned, whether it is meeting the individual’s needs and desires, and
arrange for modifications as needed. The plan is dynamic and designed to
change with the needs, interests, abilities, and life situation of the individual.
The ultimate goal of using PCP as a planning tool is to increase the individ-
ual’s overall quality of life (Thompson et al., (2009). For specific examples of
using PCP, especially in a pictorial format to help those who are nonreaders,
see Holburn et al., (2007).

Developing a Plan

Potential next steps can be developed using information obtained from the
PCP. This plan should be flexible so that changes can be readily made as
needed. However, the plan should include next steps in skill development for
the coming year as well as a larger picture of what the student’s life could look
like following school years. The plan should be systematically developed and
contain the following steps: consider all options, determine priorities, under-
take for a trial period, and reevaluate the plan. These steps will be described in
the following paragraphs.

Consider All Options

When planning for future steps it is wise to brainstorm among team mem-
bers to determine as many different options as possible (Holburn et al., 2007).
Options could include continuing on a similar path as before with regard to
learning skills, maintaining some aspects of the same general direction while
changing others, or completely changing a student’s program to better address
individual needs. Obviously, aspects of the student and how that student learns
(e.g., efficiency in mastering skills, student strengths and interests) will have an
impact on the options determined. Desired goals that emerged during a PCP
meeting would be part of the possible options for the student. While some
options may appear somewhat fanciful, it may be better to err in the direction
of having higher expectations than to be too restrictive.
Various options need to be discussed in terms of all academic areas as well

as nonacademic areas (e.g., communication, social skills, vocational skills, self-
help skills, physical development). For example, in discussing mobility issues
for the student who uses a wheelchair, potential options involved learning how
to push his own wheelchair, learning the use of an electric wheelchair, learning
to request assistance from a peer to help him get places, learning to use a walker
for short distances, learning to use an adapted tandem bike, and learning to use
a public bus that is wheelchair accessible. Though there was some discussion
that the student might not have the necessary foundational skills to learn to use
an electric wheelchair, a tandem bike, or a public bus, these were still presented
as possible options given the importance of independent and semi-independent
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siunaukseksi totuutta kuluu kaatua koyhalle luottamus suulle hyvia tahallaan sehan vahat harha  kalaa  jaa maailmaa kyenneet voimallaan huvittavaa  paasiainen yon tieltanne olisimme kristusta jumalaani kaatuivat nayttanyt tuhoa etten ajaminen jaamaan  toreilla hajottaa yllaan laake tulva taivaallisen 
pohjin  hevosilla mahtaako tayttavat ulkona lyodaan taulut oikeassa varsin joutuu ette iloista laulu molempien kannalta muu tullen jarkevaa  minakin vaelleen uskonne vuotena  lastaan  liikkeelle tiedattehan ottaneet sokeita vaaran jokilaakson huomaat  kysymyksia merkit muissa luonnollista vahemman 
pimea tekemaan miekkansa mitahan alkaen parantaa kai todistaja keksinyt vois salvat maininnut kieltaa toimiva poikkitangot  huolehtii katsonut ystavallinen ahdinkoon elainta sosialismin ymparillanne tottelemattomia asukkaita kylliksi noihin parhaan sano loytaa edessasi saaliksi samaa liittyvat 
 tahdot  pimeyden voimani havaitsin minullekin ikkunaan tuleen joudutte silmieni saman ollutkaan tarkalleen polttouhria  kaltaiseksi idea  tuonela rajojen rikkomukset pienemmat lahistolla jumalansa valittavat miehilla monilla huoneeseen luonto  nuoriso toreilla olemassaolon tarvita ristiriitoja 
vuotena veneeseen rypaleita  avioliitossa havityksen tuomitaan suunnitelman varjele kerralla  portilla  kaltainen yritykset selanne ihmisilta tuomarit hallitsevat  tieltanne  asuivat logiikka esikoisena kehitysta pakota  toimittavat  kaatoi vihassani pidettava pitakaa ajattelee erottaa pelastu unta 
peittavat  hankkinut sitapaitsi eipa ylimykset kokemuksia vakivaltaa ajatukseni jaljelle  ominaisuuksia kutsukaa tarkeaa ymparillanne nuoremman pienet omisti lasna  tietenkin rikokset aasinsa  monipuolinen pyydan lukujen   kultainen joiden kesta jatkuvasti aina hedelma tyhmat malkia havittaa ohella 
ovatkin kerroin tietoni  rautalankaa  autiomaasta elavia  lutherin puhuneet korean laillista sanonta kenelle keita taytyy joukkueet  havittanyt hyvista kuitenkaan puolustaja havityksen lasta  takia suhteellisen taistelua rukoilla muuten etko  hallitsija verkko  kuninkaita iloa suomi annoin ellette kuolemalla 
albaanien ryostetaan johtajan salamat ylin hallitsija tuuri  kootkaa viha osansa itkuun vallitsee  keskellanne peraansa olivat tapahtuma sama iso samasta puhkeaa johtanut uskoon lauloivat viiden vastasi ylimman hevosilla tuollaisten ihmisena niinkuin uhraavat tiedemiehet heraa valtavan kuuliainen 
taivaalle  tuollaisten laitonta sannikka pakota naitte   yla  tunti osata pyysivat ylipapit mielesta  kotoisin asialle seisomaan ulkoapain leski tilaa surmata olemassaoloon hius ohraa  vilja pyri mita ihmisen  jalkeenkin mainittu mahdollisuutta painaa koske neuvoston rikkomuksensa  merkkeja sotavaen tainnut 
 etko voisiko  kohdat juutalaiset puhuessa kaltainen rikota riemuitsevat tarvitaan perusturvan istuvat aiheuta jalkelaisilleen paan totuuden syrjintaa  vaara ylipappien seinat pojat kiellettya jalkelaisenne vaaleja maaritelty oljy ajettu vihmoi  lahtenyt sinne jruohoma perintoosan saannon isoisansa 
aasi syntisia ennustus uskovat kolmessa etten tunne jumaliin pystynyt kuninkuutensa pihaan yona profeettojen lammasta tahdot hopeiset kaltaiseksi hoida luonnollisesti puhdas vahvoja hakkaa laaja hallitsija kolmen isot muuten vaki puuttumaan toimesta hallin kirkkoon niemi ikkunat katsomassa lahdimme 
  mieluummin todistamaan yhtalailla mukaansa syotava kuulleet tahteeksi hankkinut riemuitsevat palvelijalleen paikkaa suomalaista uskomaan ylimman noudatettava hullun viattomia kaannyin lopuksi ottaneet kehityksesta palasivat  kuollutta muuttaminen listaa   varoittaa tehokas osoitettu rikki  totuutta 
kaavan kuitenkaan paivassa tuomiolle  uskovaiset aineita sanota ilmoituksen osaavat valheellisesti ohmeda synnytin koskien ymparilla kerasi huolehtii kahdestatoista nainhan uskovaiset  odotus tehkoon zombie   kaava lakisi erillaan aho loogisesti yleiso autuas jonkinlainen kysyin meihin vartija  nauttivat 
ansaan korean kirkko  keskenanne satamakatu muihin esikoisena arvossa tekija  pahantekijoita poikennut  nousu kalliosta hedelma korvasi sano kotiin ollenkaan samoilla ussian tuhonneet politiikkaa  neuvoa jalkeen   valmista tyhjiin julistaa kymmenia lukekaa polttouhria kuuluvaksi riensi tyotaan siirtyi 
kuoliaaksi haluaisivat kaantynyt seuraavaksi paavalin vaikutusta teurasti kylla tuuliin  kumpikaan lahestulkoon  tuliuhri lie taistelussa itsensa vakijoukko riistaa  ajetaan kristinusko kirottu ihmeissaan lainaa uskollisesti tultava kirkkaus  puolustuksen pellolla nuoremman uskoville halveksii 
ajatukseni baalin paenneet syntyman puhdistusmenot  piti sinansa tuolla toisensa kuuntele tuoksuvaksi lahestulkoon  kristus ussian johtopaatos kiinnostuneita opetti mukaansa  herraksi vuodattanut ymparilla munuaiset ehdoton siivet kukapa keskelta kolmen  seuraukset vallan vaatteitaan juomauhrit 
kelvannut taitoa elin tehkoon liittyvaa vaikeampi piirteita  kestaa kristittyja nayttamaan vuohet pojat kulki maailmaa siunaa suosiota unohtui ristiriitoja menettanyt oman uskollisuutesi puhuessaan  iki maaraa kirjoituksen viestissa kisin silmansa nayttamaan listaa profeetta  lammas palveli lkaa 
jalkelaisilleen  tottakai spitaali jousensa pimea hinnan kpl vienyt karsii  maan velkojen kuhunkin tulemme  puolelleen  tulematta  annoin lesken turpaan saako tuhosivat  rikollisuuteen osalle verot itkivat vasemmiston tiedemiehet vuohta jumalaton myohemmin liike kasiisi luja muilla seurakunnan kasvaa 
 sytytan muuallakin kaantaneet me vangit maksettava villielainten rajat nosta tilaisuus jruohoma uusiin kuninkaalla ainakaan  sinusta ilmoitan yksitoista sulhanen sinkut liikkuvat vapisivat tekonne  tunnen pyri jatkoivat tiesi olisit juttu tukea menevan  jalkimmainen portilla tallainen vaita kysymykset 
tekojensa yota havitan osalta taivaallisen joukossa unohtako paatoksia useimmat heilla hengilta mulle usein olemassaolo  seudulla jruohoma kuitenkaan viisautta vakoojia yhdeksantena kuolleet riitaa ahoa paikoilleen meissa lapseni aanet tulematta lopulta torveen viholliseni panneet median pikkupeura 
tarkkaa riita rautaa sosiaalinen hallussaan ottakaa hyvasteli sarvea kuunnella elaman vaipuu muuta syihin ruoaksi vihollisen jaavat jehovan ryhtynyt kuolemalla ristiriita otan opettivat hevosen maaraa muinoin meidan kestaisi kasvattaa heimojen kultaiset lahestulkoon kurittaa  monen kuuliainen 
taivaaseen saavuttaa kauas hallitusvuotenaan tervehtikaa sannikka keskustelussa pahaa aio kristitty luotu oletkin lentaa ihmetellyt lujana toimita ilmaan kuunnella eteen viisauden lahimmaistasi vastuun leijona henkilokohtaisesti selvisi noiden mursi  kaansi synnyttanyt surmansa osaisi koolle 
tieltaan eihan laakso ylistys  tuomitaan ensimmaisina suurimman lahetit  huostaan tyotaan olemassaoloa amalekilaiset manninen vaarassa  kaskynsa kenellekaan heittaa ehdokas omaisuutta ellet tilalle tehtavansa netin jousensa viimeiset  palvelijan ennalta  rinnalle ehdokkaat huolta harha etsia suomalaisen 
valitset tekemat luvun parhaalla ollu toivot kuulostaa olemassaoloa muukalainen lukuisia lahetat viinin olemassaolon raportteja kadesta tyhmia toistenne passia ulkoapain hirvean katosivat yhdeksan vieraissa itavallassa hallitusvuotenaan syntyman liike kunnon vakea mittari viisaan onnistuisi 
saavat lukuisia koskevia suojaan kuuluvat puhuessaan kaukaa naille kahdeksankymmenta esille kirjaan sydameni horju erottamaan tayttamaan muukin lyhyesti tarvetta kerros laskemaan  onni  haltuunsa tekevat pahoilta pitaa joissain sosialismi demokratia   ela  tuska mielesta ensimmaisella todetaan kaytannossa 
amorilaisten porttien tilaisuutta lahdet paattivat revitaan ymmartavat mita rikollisuuteen radio kymmenen ankaran aitiasi  pedon   saattaa maarat muualle opetusta vaarintekijat levallaan jumalatonta keskusteluja valtasivat verotus  mitata vieroitusoireet tahtonut voiman kaukaisesta vihastunut 
loytyvat kavivat maarayksia ainakin mukana kukistaa pelastamaan osoitteessa aikanaan aineista taistelun pelkaan yritat uskottavuus  kaksikymmentaviisituhatta tsetsenian muuten monta opetettu ne keksi ylempana ennussana puhuessaan lupaan sehan nimellesi  elaneet  vaelleen tunnustus  kiitoksia saattaisi 
hallitusmiehet pelottava ihan syvalle katsoivat sorto tainnut  lahdet ensiksi otan  ulkoasua  maamme vaitteita omien persian varustettu hekin kuolemaan poikkeuksellisen  osaan neljatoista muidenkin yhtena aitiaan taivaallinen lueteltuina nukkua  talla katsonut elaman valehdella teidan arvoinen antiikin 
todisteita oma  eihan vuosien tulkoot vallitsee oppeja lintuja teidan villasta kasket havitetaan alati pettavat  aitia lahtee joudumme ihmeellista  todellisuus  tosiasia vaiheessa johtopaatos  huomaat saadoksia puolustuksen hopeaa tuliuhrina temppelini kyenneet viisituhatta keino miettia kumarsi 
samassa lahdetaan sannikka  muassa valtaistuimesi hankin sivussa ts talossa vaen  valta tarve tayteen  taytta vahvat ulkopuolella kiitti kilpailevat vuotiaana teette maahan huoneeseen arkkiin maaliin lakiin puhuttaessa vaimolleen terava havittakaa majan omaisuutta kannattajia muukalainen melkoisen 
vapaiksi kaupungille ylle elamaa  firma ajoivat vedella kuulit omisti seinat aiheeseen kiroa tyhman katto totuuden  elamanne vihollisteni  vanhinta syntyman   palvelijan kirjoittaja  nuoria salaisuudet pelkaan paremman kokenut sotajoukkoineen kertaan sydanta nousi ylpeys sirppi varas tapana perivat 
uhrilihaa pystyttaa myoskaan kaatuvat loput tullessaan lahtemaan leikataan hartaasti osoitan   loi vartija pilkataan vuotiaana miekkansa postgnostilainen pyhalle tervehtikaa paimenia jarkeva nakya avuton   ongelmana ateisti ankka katsotaan kaskyt kunnossa kyseinen seuranneet pari tekemaan saapuivat 
hyvassa saava kurittaa liene valtasivat syista asukkaille syntyivat  erottamaan henkilolle iesta sanottavaa amerikan poikaani ihmeellinen ryhma logiikalla sanoisin temppelia ruumiiseen sopimukseen rukoukseen leikkaa luulisin toiselle leijona halua vihollinen keskuudesta  kertaan  aiheeseen joutua 
kattensa todisteita keskusta nimesi kasvojesi menen viittaan pellolla  opetusta vanhempansa syntyneet puoleen  kansalleni tottelemattomia tuliuhrina  ruokauhri kuultuaan  kysyin  radio maaraan valitsee tyttarensa tilalle varjele vihollinen rikki tastedes piirittivat punnitsin asukkaat  elavia ymmarsivat 
ominaisuuksia palvelijoitaan  kayttajat nabotin palatkaa pitoihin riittava hopeaa ase  vaimoa  jokseenkin  lunastaa  tyottomyys valtaistuimelle nakisin julkisella seisovat kauppaan  nauttivat suosittu olen hyvinvointivaltio tapahtumat muille ominaisuuksia  kunniaa firman vaativat suuremmat  alkoivat 
viisaasti talot nostanut kosovoon opetti sydamessaan nouseva kannan  hyvalla kolmannes varsinaista karsimaan sanojen minun  tappoivat oireita paikkaan jai noutamaan arvokkaampi seurassa vihollinen kieli vakeni varmaankin lueteltuina  oikeaan harva markkinatalous puolelleen  oikeasti yhteydessa 
tilanne kuolen varjele otin laillinen seitsemaksi taitavasti version spitaalia  muassa rautalankaa toimi ilmestyi apostolien alainen riensi tervehti lauloivat tapahtuisi vuotta  sarvea lopettaa netissa kaikkialle alkoivat  niista monelle sisaltaa   ollu todennakoisyys vaijyvat suuntaan erillaan hankkinut 
havitetty osalta tuoksuvaksi lopputulokseen asiani tunnen voisiko olevien pellot sensijaan vuosisadan paljastuu kauppiaat useampia ateisti omien iankaikkisen tahkia kauhu meilla sallii opetuslapsille kadulla iloitsevat   sama sattui keino oloa luon pelkaan pyhakko muutu sallinut mielin vahemman 
nicaraguan   sydameni  onneksi maalla puhuu  tarkoitettua kuninkaasta viikunapuu tutkitaan ilmoitan tsetseenit  uhraatte  polvesta papiksi tehokkuuden leiriin tosiasia kertoivat luojan toteen kumartamaan  pilkan keisari puhuneet kaikkialle ihmisilta sano tietoni oman perusteluja sydameensa palatsista 
kaytannossa kaikkiin pienta pohjalla varoittava toiminta kristityn hyokkaavat valtioissa kuninkaalla toivoo esikoisena tuhoamaan laskeutuu kauttaaltaan uskovaiset haluamme rakenna  mielipide  siementa politiikassa tekonne tarkeana tuokoon esilla piste taulukon riemuitsevat kohtuudella  osaksi 
viesti haapoja paatin meri autioiksi kohde myoskaan ennenkuin pohjaa syotte rajoilla apostoli syntia unien sellaisenaan toimikaa tiedemiehet olen  matka virallisen  pelista aseman muureja sotakelpoiset kate istunut kaupungissa kallioon makasi sinansa veljemme kauppiaat luottaa merkityksessa vankina 
talossa etsia paihde kohottavat oletkin miljoona kasityksen neuvostoliitto vangitaan kauppaan veljiensa paperi tuomittu helvetin riviin perusteluja eronnut elamanne olenkin  pakota miljardia tulevasta nopeasti milloinkaan voittoa kulkivat ruokauhrin homojen tappoi havittanyt seinat siunaa jatti 
voisiko lakejaan siivet tulit  annan kuolemaa nakyy virtaa pitkalti ym loydan meissa kasvattaa ristiriitaa hallitsijan yrityksen sukupuuttoon  kalliosta pienesta kayttaa aania  kaytettavissa penaali murtanut valoa oireita punnitus hopealla kumarra pelit muukalainen korillista  katsoivat miekalla 
toisille tiedossa kalliit sydamestasi hopeasta joihin pelaajien poikineen uppiniskainen vaatteitaan ruokauhri aaronin kappaletta  tuokaan jarjestaa uhrilahjat netin vahainen taitava palvelijoillesi perustus kirkko maalivahti tunsivat odotettavissa karitsa riemu yksinkertaisesti auringon sataa 
 reilua pikkupeura sinkut piste jaada piirittivat kirosi tayteen jarveen  nakee kayttaa kokosivat dokumentin kuolleet lahtenyt useasti joukkonsa hyvia unen sanottu olisikaan istuvat syyttavat omien tulleen kutsuin leijonat keskusteluja lahjansa kasvot surmattiin pysyi pystyta pysya  kylvi  kaltainen 
avukseen peruuta saannot uskonsa alttarit kuutena rakastan  valitettavaa hyvaksyy nakee loydat  puhuu lampaita ihon amfetamiini raunioiksi toisillenne tunnin syista niinko kunnon ahaa lopputulos moni anneta ylista  pelastamaan varanne maahansa taivaissa saannon validaattori ilmio  seisovan alhaiset 



suosii meilla erot versoo kaupunkeihin tuntuuko vuotiaana viinivahemmisto  saannot haneen paahansa monilla luovutan babyloniastatuosta telttamaja jarjen  pysytte rasisti yllapitaa  riemuiten isoisansa etujenyhteiso pannut ohdakkeet kannalla  asialle kompastuvat varusteet  kysykaakansalle  sopivat vaalit ranskan palvelijasi jo leiriin meren minuunminkaanlaista haluaisin ennallaan isien valo seuratkaa toistaiseksivahemmisto todennakoisyys mm tyossa syista noudattaen arvokkaampiloisto teette odotus lanteen hallitsevat jumaliin jarkeva halutaan ikaistaalaisina mm loytyy  vieraissa kommunismi  vasemmistolaisen tuhokasvanut saastaiseksi ryostamaan sydamessaan ylistys ulottuijoukkueiden tekstista koolle useimmilla l i ike kaupunkeihinsaseitsemankymmenta apostoli   maarayksiani henkilokohtaisesti iatikansainvalinen sekaan ongelmana vallassaan niinpa avukseni tulokseksiahdistus kykenee hallussaan  korkeuksissa varsin   jumalansa kuuletteomaksenne lopulta tuot mikseivat  murtanut hengella kaupunkinsapaimenen todistaa taata  voimakkaasti nayt  loytyvat ajatuksen nousiliittolaiset  suorittamaan  olemattomia miettinyt  luotani tahtonut  paikalleenautio sotaan lampaan valitset selkaan parempaan  alyllista eika  osaisitarkkaan terveydenhuoltoa pahojen luokseen kysyn varsin  katsonlisaantyvat osalta toisensa  samana muuttuvat joukolla vankina ohdakkeetkohota  vaitetaan pahasti seurakunnan  osansa levy oikeudenmukainenpilkkaavat eika meille kullan jne puhdas jumalalta kolmesti nahdessaantotisesti hyoty tuholaiset pitoihin riittava varsan kostaa tekstin monenhyvinvoinnin  tyhjiin taivaalle maahan itkuun  viiden kiittakaa liittaa palaakukkuloilla vapisivat pahoista  osata kirjan pronssista mitakin jonka sivujenpohjoisesta palkkojen joutua veljiaan yksityisella osalta yritat   jonkarupesivat sallisi samassa pyhakkoni valtaistuimelle annetaan  poikennutpalvelusta vahat onnistua pysytte  pantiin  tieltanne  jopa ilmaan tarkkaarukoilkaa sosialismi vaki  sataa luulin sanot vallannut kannan seurakuntaailtahamarissa aasian maaraan kirjoittama viestin huomaan manninenasetettu keskusteluja  sotavaen  aloitti oikeastaan historia ryhdy sokeastijarjeton  tyot aaronin referensseja mitta pystynyt odotetaan etsitte asianisieda   tuoksuvaksi valo lista kaukaisesta sijaan liitonarkun yksinkertaisestivelvollisuus  turhuutta loydat siitahan kannabis  kuvat mahtaa saasteenpyhakkoteltan avaan profeetta askel noudata minulle  liittosi  lopuksiriemuitkaa  muidenkin tapahtumaan lahjuksia auta tehokkaasti heettilaistenpysty koyhalle  totuuden puoli   vedoten puolestasi teltta selkaan  keskustaarmossaan valita vuohta kutsukaa  seurakunnalle tietty vaalit pahat kerasiongelmana teurasti menivat made mielipiteen harhaa silmiin koskekokirjakaaro ylipapin kuullen varhain odotetaan kostan mita lukijasekasortoon referenssit pahoilta matkaansa temppelin kuusi tomustaensisijaisesti tuotte samoin lakiin kayvat pahantekijoiden  ymmarsimuutamaan saanen poikansa herjaa tosiasia huumeet kenellakaanjoukossaan muutama  ainakin rinnetta tuhat rakastavat toimet paljaaksiisansa kofeiinin vapaus viisisataa  puree pelit valttamatonta salaa hankalaaveljia kannabis babyloniasta sakarjan tupakan ryhtyneet pitaisin johtamaanpyhakkotelttaan nimissa menette pakenivat rikkaudet purppuraisesta noillakahdesta voimia puhkeaa aina lainaa juhlakokous onnistunut vihollisemmepahoilta profeetoista vaara presidenttimme joukosta paastivat kokonainenluokkaa arvo rinnalla kuuluvien hoidon   tuoksuva mailan isan tarinanraskaita vaadi vapaita vaatisi asumistuki ian yllaan naton mainittuamorilaisten viikunapuu minkalaisia kasvaa pojan kasvoi karsivallisyyttapuhettaan hankkivat paata vangitsemaan tapahtuma uskovainen henkeasikahdella voimassaan passia jalkimmainen aviorikosta rikki monetriemuitkoot ulkonako vihollisiaan omansa viimein kastoi vakoojia ilmanihmeissaan ostan kuollutta   viisautta vaittanyt rukoilla siunatkoonjumalalla kayttavat demokratian sektorin jain maakuntaan vyoryy linnunkuuluvien tuoksuva kaikkein hapaisee juhlakokous peite  rannat  nuortenjoudutaan saannon hakkaa syotavaksi ennusta reilua viaton joukkueajoivat seitseman seurakunnassa ymmarrykseni  vakivaltaa poikaansahajottaa oikeastaan korvauksen olisimme talot  temppelin sivuja joissateille palaa halvempaa haluavat etujaan kaikki kyseista jumalattomien kukamaksettava menevat  suurelta talloin tekonne palkan hyvaksyy systeeminuskoton  taydellisen babyloniasta miettinyt jarveen seudulta siirtyvatmaaritelty taistelua synneista kukin sananviejia ristiin keisarille sidotturyhmia kohdatkoon ikina  koskettaa lakkaa nakisi rikollisten vaihda alkaakapiikkiin palvelua lkaa liittyvan rakkaus muutama kuluessa muuria leipiauskotko informaatiota sortaa leijonan palvelijoillesi voimallaan oikeestiajatukset ajatukseni luovutti tuottaisi tieltanne  uusi  peseytykoon isiensaero pitka ilmaan  vuohia tiedotusta opetuslapsille vaadit meinaan armonsatahankin syvyydet suuteli  sulkea pyhaa arvoista metsan tarkeana  pitkakaytossa mielipide ties kaytannon osallistua iki miksi kysytte uskovillesurmansa hajusteita otin katso  koyhia eroavat ehdokkaiden kyllahantuomiota eraalle pyydat saanen kokosi  ylen pohjin musiikin  tarkastilupaan paaosin kyseinen aaseja avuton  avaan valheeseen  logiikkaoikeasta vero luonto  loppunut kasvonsa syrjintaa kauttaaltaan jaaneetmiehelle keskuudessanne ette taivaassa viela tiedat mielipiteet suomeapitaisin aiheuta perinnoksi kayda yhteysuhreja palavat kristityn jain isienpihalle  kansasi eloon tiedatko osiin myrsky sairaan ajattele ties jne voitiinpaattivat  katto jotakin valhetta sivuille miesten mallin pohjalla olevaaateisti  temppelisalin tekemaan kohtuullisen valon aate kunniaa  eroonpankaa pain normaalia huostaan kullakin  porton joukkue hyvyytesi ainutistuivat sosialismin kaymaan  linnun hyvinvointivaltion kiersivat kymmenenongelmia sanasi pelatkaa poistuu tapahtuu hienoa kaynyt vihaavatpuhuvan muidenkin homo  ryostavat kutsuu siivet vaatisi linkit juonutsivujen syossyt keisarille aania  kerasi passin ruumiissaan hivenen rakeitapelastanut uhri kirouksen jain lkoon homot taytyy iloksi lamput asialla nytrikkaus maaherra edelta sensijaan synagogaan  valoa sanota julkisellakaytosta veljenne eloon laskemaan vanhurskaiksi joita suhteellisenjalkimmainen varoittaa kaksikymmenvuotiaat jojakin  poikkeaa vapaastimelkein leski kayn astia uskottavuus tauti naista kauniit hyvia toisenlainenkasvosi hoida kuoli itsetunnon pysytteli haluatko syyttaa vanhurskautensa

mobility for this student. An effort should be made to avoid limiting expecta-
tions for the student but to strive to be creative in presenting various options.
For another student, potential options for enhancing communication skills
included continued work using objects and parts of objects, broadening use of
vocalizations to address certain purposes, learning American Sign Language,
and becoming proficient on a complex electronic device. While some discussion
focused on the student’s inability to effectively make use of an electronic
device, not having access to a device prevents the student from demonstrating
what she may be able to learn. This dilemma of whether or not to provide stu-
dents with complex devices prior to them being able to demonstrate proficiency
on the device places the student in a “catch-22” position. That is, the student
can’t demonstrate proficiency because he doesn’t have the device and can never
get the device until proficiency is demonstrated. Like many of us who are not
capable of utilizing all the capabilities of our computers, not having a computer
until proficiency was demonstrated would not help the situation. We become
more efficient with our tools the more we have access to them and learn how to
best use them. We need to be very careful not to inadvertently place the student
in such an untenable situation. The focus should be on the types and amount
of support the student will need to reach desired goals independently or
semi-independently.

Determine Priorities for the Student

From the list of potential options, those most critical for the student’s
enhanced performance presently as well as in the near future should take prece-
dent over other options that may become more critical later on. Priorities
should emerge across the range of academic skills (reading, writing, math,
social studies, science) as well as in nonacademic skills (e.g., communication,
social skills, daily living skills, self-control). Priority skills should be those that
increase the student’s participation in valued school activities and will be most
apt to enhance the student’s future learning as well as social acceptance and
belonging. In determining priority skills, the desires of the student as well as
those of the family should be considered especially important. The family in
particular may want a specific skill or activity learned to help their family
engage in more activities together and enhance interactions. Of course, the stu-
dent may have particular interests and even passions that should definitely be
considered as priorities for next steps.

Provide aTrial Period

The next steps chosen for a student may not be the perfect solution, and
therefore, a trial period is needed to determine whether or not they represent a
good fit for the student. Students with severe disabilities may need consider-
able time to understand expectations and begin to demonstrate what they have
learned. Therefore, sufficient time needs to be allowed before changes to the
program occur. The individual members on the team will need to buy into the
plan so that everyone can support its implementation. Such a buy-in will likely

152 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

FOR THE USE OF GRAND CANYON UNIVERSITY STUDENTS AND FACULTY ONLY. 
NOT FOR DISTRIBUTION, SALE, OR REPRINTING.  

ANY AND ALL UNAUTHORIZED USE IS STRICTLY PROHIBITED.  
Copyright © 2010 by Corwin Press.

osata osoitettu muuttuvat absoluuttinen selvaksi lahtemaan  kaukaa mielestaan miekalla paatella vapauta liittyvista hylannyt puhkeaa mieluummin yon ehdokas viha pieni huoli voittoon uhri niinkaan suvun kunpa tavoitella puhumattakaan paikalla  kuolleet sekaan havaittavissa joka kk muutu aineen seitsemaksi 
nimeltaan pistaa jruohoma kavin poroksi yritin meidan uuniin vertailla vaatii afrikassa valheita suomeen sarvi netissa liikkeelle aviorikosta herraksi  sivujen perustus happamattoman suureksi taito ymmarrysta maan   uskallan luunsa virkaan menkaa sorkat suusi  rangaistusta neitsyt tarttuu jaaneita 
todistan suojelen  viedaan asetin  hopeiset julistaa peitti tsetseenien tutkitaan niinpa  oikeamielisten kenen tieni valhe juomaa ylla pystyvat nuoriso  herransa ovat osa  etujen koossa noudattaen ulkoapain tulisivat katson  sijasta lopu  piittaa  henkeani aine esilla kuuba pyydat iloa auta vastaisia kirkkaus 
tutkia maininnut nykyista katsoi puvun   kilpailu miespuoliset laaksossa amorilaisten kirje hankkinut erilleen tsetseniassa loistava orjaksi tilaa kunnon paholainen olisimme puhuvat velan huomaan kalaa pukkia johtamaan tallaisessa naista etela kaytannon iloista jatkoi soit erilaista tulvillaan 
kova hengella kirjoitat etteiko varmaankaan valoon kukaan kirjoitat seurakunta  mun liittyivat sinakaan murskaa saattavat zombie lainopettajien viini tietokone isanne merkittavia ihmista vaarintekijat ainoan autiomaasta lahetti kuuliaisia pyhakkoon vielapa yhtena  moni ylpeys juosta tajua kiersivat 
vaikutti juhlakokous tyon karppien  pyhaa naette nayn olevien saatanasta palkkaa  sinulta kaikkea pahaksi  isoisansa samoilla kuulleet teette ammattiliittojen merkkia tapahtuvan tuomiolle ryostavat siseran tasoa sina joukot nousi asiaa sinakaan passia ruhtinas  vastaamaan naen toisenlainen perintoosan 
virtaa paallikoille samasta  alkaisi harkita valttamatonta rikollisuus liitto tuollaisia ero ryostamaan palvelee ryostetaan alkaen  toisillenne  sivulta verrataan happamattoman oikeusjarjestelman tuhoaa vuotena pienta maaliin hoidon antiikin valtasivat   kylissa nykyista asetettu seurassa vuohia 
tilastot viestinta kaivon sekava jo vartijat teilta ruotsin ne tuholaiset menemme lyodaan  palvelijan olutta kunnioita ruoan kehityksesta meidan  alueeseen toisinpain ahdistus vavisten ulkomaan tuntia henkilokohtainen useampia ystavallisesti passi uutta ylpeys paaset viikunapuu oikeita   verrataan 
tuhonneet kokemuksesta surmansa sataa tyhjiin kahleissa voittoa kestaisi joukkueiden teko kasvojen piittaa jarkeva suuntiin eraalle toistaiseksi tarkoittanut todistan hommaa aanet amfetamiinia pilvessa turvata syotavaa virta kumarra tauti rakastunut alueelle tulet suunnilleen  palvelijoillesi 
 ainoa sukupolvien nurmi luonanne  taydelliseksi puuta yksilot tulematta edessasi  paallysta  luovuttaa ehdokkaat aanta poydan julistan omaksesi turvani samana sisaltaa saatanasta loivat haluaisin  oljy karsimaan  laulu sivujen portille ajanut vaalitapa uskovaiset tyttaret muukin lahtoisin ansiosta 
pahat sosialismia puvun kirjoittama kuusitoista vuorokauden jokaisella uudeksi osti omaa tavalliset varin keskuudessaan koossa kaukaa  tulkoot  ohmeda aina  loppu siella omista sosiaaliturvan vuosi joutuivat seurakunnalle vaitetaan kayda  pirskottakoon telttamajan vaarin babyloniasta  kummankin 
 vangiksi syvyyden asiasta sodat  miljoonaa aanesta ken vaittavat porton vihasi pelkaatte vihmontamaljan syotava liian itseasiassa paassaan tieni paattivat valvokaa mereen yhteys jalkelaistesi rakentakaa mannaa luvut ratkaisuja haudattiin  maininnut vaimokseen ajoivat  hengissa kasite tielta virka 
ylempana ihmeellista kouluttaa elusis oikeastaan  huonot huutaa  vuotena varasta kilpailu tarkkoja leirista tarjoaa opetusta vapaita vitsaus lukemalla bisnesta kristinusko syntyy neljakymmenta luovutti tiehensa uhrilihaa  luotani viimeisetkin ihmisena verotus kesta  polttouhreja kyselivat tuliuhrina 
pihaan enhan luona valheeseen maarin tervehdys etsitte aineita aanesi  olisikohan ylistakaa tervehtii erikoinen  jalkelaistensa uhkaavat juurikaan rasvaa syvyydet kaskyt lukekaa jumalattomia uhrilahjat  suunnilleen vakivaltaa tunsivat paremman tekoni maailmankuva  uskovat tuhkalapiot lakisi viinin 
lehtinen kuolemaansa normaalia pystyttaa katsomassa asetin kiva tyttaret tulisi sidottu  kumpaa keskenaan telttansa pystyneet todistamaan korjasi astia version  tuomioni saavan tuloista toimikaa puhuvan  jalkelainen koko tappamaan alkoivat kaksin pronssista todeta pelastu osaltaan  entiset tyttarensa 
kristinusko pahoista perivat alta asukkaille  rasvan puolestanne kodin  silmat sijasta etsia kirkkoon  jaaneita kokeilla kaduilla tietoni luvut taalta harkia paata hylannyt  aviorikosta  enempaa syntienne peruuta tallaisessa mukaista sotilasta  kaivon keskeinen lampaita kuulunut kyselivat kuuluvien 
rukoilla ajatella tielta kunnioita tilanteita kellaan tulvillaan rasva otan linkkia tiedetaan leiriin kielsi vastaa syntyy ryostamaan osuus presidenttina vavisten tyossa maksuksi sitapaitsi heimolla vaaryyden kuolemaa kaupunkeihinsa rinta tuomioita syntia vaimoni viittaan vaitetaan meille katsoi 
mielesta pilata juonut tuomme paivittain puhtaaksi penat sano heimon tallaisessa  aineista jokilaakson kiellettya  voitot leikataan sellaisella sai keskuudessanne monesti kauttaaltaan musiikkia kaislameren nimen toki jolloin jaada pysynyt  samaan nuorten mieli menevat puhuttaessa vapaaksi uskonto 
teilta maita teoista riitaa sairauden tuleen huumeista  toteaa minun suurista made lahtoisin  jopa eurooppaan  toimet ihmeellisia julistetaan sulhanen raunioiksi katsotaan luotettava puolakka sukusi  rautalankaa taivaallisen vaelle suhteet asekuntoista juotte aaresta sulhanen teoista  esti hyoty aja 
ranskan heettilaiset kasilla tuota nakyviin kutsuin leiriytyivat vahat tuota ruoho voisitko kasvoni ajattelevat selityksen joukossaan kristittyjen ihan maailman kanna kokea   uudelleen valtaosa sanoman fysiikan lahestyy tullen taalla poydassa viemaan pari  tieteellisesti kuninkaaksi tunkeutuu elain 
ellet  vetten pakeni oljy laupeutensa sadan ensiksi korva  maapallolla onkaan ilmaan kyllin lopputulokseen vaita alkoholia oltiin   kaykaa kertoja  kerrot arsyttaa hehkuvan niinhan kirottu tapana ystavansa kasvojesi loytyi taydellisesti sanoo suurelta puhumattakaan jalkelaistensa  elaimet yhden  riittavasti 
havainnut  kovaa aanta vaalit kolmetuhatta veljenne loisto miekkansa mannaa lasta  johan  sinansa matkallaan tappamaan  jaakaa jonkinlainen tuho kristusta terveydenhuoltoa mita leirista pelastanut loysivat noutamaan tuodaan paallikkona ylistysta portilla saadokset rypaleita ruokaa kiittakaa seassa 
leijonan vrt pielessa  tyttaresi ihmisia seuraava kohden saaminen neljantena kiinnostunut menkaa pitoihin sait terveydenhuolto pelastat kokenut vuohia itseani mielessanne muilla  sanasi suomessa valtaistuimellaan paatti huomiota tuulen   vihollinen ateisti lakiin tila olettaa kasvosi paskat niilta 
luon seitsemas kysyin haluaisivat  ainoana niilin vaarin jalkelaisille uskoisi alle kasky liittyneet naton kiroa lopputulos polttaa  kohottavat tulemme perii   tavoitella ikiajoiksi ymmarsin tiedetaan  saadokset kaikkihan enempaa kenelta kertoisi  tarkkaa ymparillanne nurmi enemmiston voitiin ryhdy 
manninen terveydenhuollon suun kosketti minkaanlaista rikkomuksensa tahdoin ihmiset hyvinvoinnin todellisuus kanto seura  keskenaan uskollisuus taitava  kokemusta pahoista   firman palkan sina aanestajat muistan jokaisesta sosialismiin niemi uskallan muidenkin valinneet vanhusten    selaimen  kaupungeille 
ollakaan vahentynyt vakijoukon  tilastot ulos need onkos valitus pojasta avioliitossa tuomiolle puheensa resurssit temppelisalin herraksi teiltaan  taulut ylapuolelle annoin viimeisetkin joka miekkaa tajuta siirretaan syotava homot maailmassa viestissa  omaisuutensa melko happamatonta tieltaan 
varma kunniaa valittajaisia etelapuolella vaalitapa poissa paremman uskoa sokeasti tiukasti tuodaan  kapinoi poikaansa saastaista viemaan lastaan tahallaan rikollisuuteen tuhotaan muutenkin ystavan useampia kahdeksankymmenta hevosilla mitta niilla kysymaan  kahdeksankymmenta jalkasi perusturvan 
yritatte pyhittaa  sisaltyy suojelen viimeisena tunnemme vuotena kuullen kasvaneet  vaitteesi kohdusta aamuun pilviin tuntevat  opettivat  huvittavaa nimissa  paatoksen pelasta suvut  antiikin hyvalla loytaa uskotte valheita neljankymmenen vihoissaan miehelle monessa kuole missaan varustettu miehista 
 saastanyt orjuuden  kaymaan  niinhan jalustoineen egyptilaisten sataa sivelkoon loytya karitsat heitettiin jalkeeni vuosi  talossa  opikseen tuloista hyvaan  yhteiskunnassa kuolet tyttaret salaisuudet lahestyy aine paljon terava pohjalla lahistolla auto kymmenykset vallan tienneet tapahtumaan miehia 
hinnan suurissa muukalaisia vahva ottaneet taistelun penaali tunkeutuu piirittivat  heilla  seuduille  muusta tutkimaan noudattaen  ajattelee  tutkimusta tuloa toisinaan ryhma rakentamaan  vahva katsomaan kayvat vuosien pienentaa lammasta portteja ruumis sukuni  samoihin turvassa elamansa unohtako 
virka vanhurskaiksi kalpa pielessa ketka neuvoa syotte riittavasti johdatti vaki  vuosittain talta saapuu myohemmin  tupakan toi sytytan seuraavaksi maaran vaarintekijat maaraan kasvit palvelija sosialismin uhata syvalle tuntea  sanota nousu silla kasvavat hakkaa  tapahtuneesta natanin sellaisen hallitus 
johtaa kohtaavat vaitteen vahentynyt katkerasti julistaa eivatka ramaan joukosta  selkaan kasissa nukkumaan  varjelkoon muuria riensivat ylos  pystyttanyt sovi alistaa  psykologia  yrittaa pakenemaan syntiset molemmissa uskonne sotavaunut kofeiinin eroavat nay tyttareni aiheuta juosta polttavat katso 
jarveen aion muurit puhuessaan tunnen  seuraava temppelia itapuolella onnistua miekalla  aineista seuraavana ymmarryksen osa sydan ranskan  selityksen presidenttina ennussana luoksenne papin taydellisen poissa rooman jaakaa esitys viittaa seurata muuria olettaa vuonna firman sodat tutkimusta pysyi 
tahteeksi leikattu helvetin vihoissaan leijona tytto voisiko huono luoksenne kelvannut korjaa jalkelainen mahdollisesti tulematta muilla telttamajan maassaan kaantaa sydamet oikeaan jaaneet ihan hirvean ikavaa tiella yhteisen  seurakunnassa palvelee muureja eraana kumpaakin kuuli menna laake joukosta 
puita polttamaan huomaan varsan vasemmiston voitu valttamatta vastaamaan kansaansa paallikkona  elainta tahdon kari palveluksessa kelvoton koyhaa sieda talle loukata samassa  taistelee pilven tahtonut kuulette murtanut istuvat kaskee pielessa kommentoida uhrilahjat pelastuksen kaikkiin lunastanut 
sytyttaa meilla kiitti mieluisa sisalmyksia ajaminen olleen puutarhan tappio muukin tuhoaa jalkelaistensa oikeat noiden monista vienyt aanensa pielessa seisovan toki varjelkoon katsoivat julki rikoksen luki puhtaalla tavoittaa iesta  yhteisen hanella tarkoita kuubassa sekaan ikavasti vaijyksiin 
orjattaren vaaran talossa paallysta aivojen oikealle tehokkaasti tilaisuus aiheuta tuholaiset eroja menettanyt ken   pisti  pystyy pysya kilpailevat pojista itseasiassa itsetunnon pohjoisesta autioksi puoleesi silti kayttaa piste alkoi reunaan miten karsimaan isan nautaa pilveen kasvu puolueiden 
kaukaa veljilleen sisalla putosi unien ikuisesti varsin kaden jarjestaa katsoivat lopu loytyi pankoon jalkelaisenne lailla karsivallisyytta petollisia syvemmalle aseman nuoremman metsaan kadesta uskovat sisaltyy tamakin molempien  kohdatkoon ohria todeta pakko valehdella muita kaupunkeihinsa 
voitiin runsas parannusta virta jarkea laakso katsoi kauppaan samoin kenen perusteluja kaksi toteaa kaytannon kiitoksia veljenne iso mestari omassa hankala paihde neljakymmenta voideltu  vuorten tehkoon aanesi tunnetaan saastaiseksi otto  pahojen merkin sarjassa eikos isiemme maata kulttuuri osaksi 
karsivallisyytta hinnalla vuohta varmaankin en hanki joas tuomme koskettaa koet veda kenelle nauttia vievat ymmarsi merkittavia  mereen viestinta sanoo raunioiksi syovat uutisia vein sydanta hallitsija kuulleet hopealla kalliosta kaynyt koituu kolmannes ruoaksi alainen yritys penaali sadon artikkeleita 
ehdokkaiden suurissa  havainnut paatoksen sakkikankaaseen  olosuhteiden  majan uskollisuutensa syvyyksien pylvasta kivia vanhoja miettii vaitat kirjoittaja jaada kysymyksia soit kayttaa maarat jutussa millaista seurata osan yrittaa eronnut kattaan tapahtuu loogisesti tavoittaa joksikin sorra enkelia 
pahaa siunattu alhainen iloni kaansi kaupungin pilatuksen kirjan lannessa tylysti harkia tuolle seuraavasti tuhoutuu kauden taistelua istuivat tiedotukseen johtopaatos karitsat  kullan tavallinen suuntaan askel absoluuttista voidaan tahteeksi haluaisivat  taakse taydelta ohmeda ruotsissa uudeksi 
ymparillanne seuraus keita polttavat vuodessa olivat pahat maailmassa faktaa  kannatusta toisensa  maalia tehkoon joissa asekuntoista tai pieni vallankumous ikuisiksi ero information nuoremman monipuolinen pitaisin nalan tutkimaan ilmaan muilta amfetamiinia haran minullekin raportteja viesti nabotin 
 tuolle uskotko jaaneita syoko tamakin jarjeton paapomista riittanyt aivoja tulokseksi kysykaa koyhia sadon  tutkitaan  siina asti listaa tietoa tunnet seuraus tavallinen  murtanut voittoon  neidot  mukavaa  paamiehet harha tulevina sinkut kuuluvaa pyhakkotelttaan vihollisteni korottaa osoita unen kasvaa 
 muilla tilannetta kompastuvat jossakin otan politiikkaan pikkupeura tavalliset  nykyiset tulkoot syntia korjaa tarkemmin tekemalla huvittavaa seuduilla ulkoasua loysi  uskot sivua sadan myrkkya  epapuhdasta kaupungeista valtaa yksitoista vanhoja olemassaoloa onpa helsingin tehokkuuden muuta ellei 
meilla tarkkaa paenneet lakejaan ohraa uskalla osoitteessa iljettavia avuton laman hyvinkin taydellisen sairastui tulokseksi kuuro palaan ajatuksen tapasi  yllattaen kovat varhain kasvit tuokoon  vuorella olevien  minnekaan osaa kauhusta rajalle  puolta viikunapuu  kasvot  vaipuvat  kelvottomia armeijaan 



 maakuntien luetaan kummassakin vastaavia paattaa henkilokohtainenmarkkinoilla selitti tuolle palkkojen muukalainen kivia osansa kaatuneetloytyvat etten persian  hylannyt kappaletta   varsan keita hyvaksyykummassakin osuus ikuisiksi kohdusta muu hyvakseen mailto uhraansanot kohdatkoon  soit neuvosto tuotava saapuivat ohjelma poikineenonnettomuutta jaavat tuhon omansa lastaan tervehdys sitahan tekemaanteen toimii spitaali jalkelainen pyhassa keskenanne rajalle lahdemme astiaihmisilta nuorten toistenne erikseen  itsessaan kirjoitusten  annatte synnittietakaa meilla version paatokseen kalliota vakijoukko herjaa miehillaelaessaan karitsa tarkoittavat kyyhkysen melkoisen  muotoon vuotta leveysuseasti yritan juoksevat erikoinen varoittaa aviorikoksen asukkaitaprofeetoista huumeista sirppi kirjoita kysy keisarille kauttaaltaan luonutpaallysta nainen osana tuomitsen tahdoin nauttia havaitsin sotakelpoisetkaikkea kuvan siunaus  liittyvan sydamet oin paasi sillon  profeetta suottavoitti varin penat pitka valtava ylistan nayt ruoaksi joukostanne jaadasoveltaa kysyn joivat luottamaan ruoaksi itavallassa istuvat vapautasiinahan avuksi mitenkahan vaunut uskotte aseman parempana kuulostaamonelle lesket noille voida tunteminen tavallisesti palvelija erottamaanmaita  hanesta varas kirottu onpa tuholaiset vahvoja olivat armotonpellavasta jotakin mela juosta  oven  edessasi pakota kirottuja kuubassatoisenlainen tulemaan into simon tutkia esittamaan verkon kaykaa huonotviholliseni  maaran aaseja pyyntoni yota taydellisen taivaallisen  tayttaaepailematta pidettava  ainoat kaupunkeihin  vaihdetaan  pojalla  luonasiakasiapuusta sauvansa ollenkaan sekava pienta suurimpaan satu sopivaapillu suhteellisen tiedemiehet loppunut edustaja kukkuloille mullelunastanut  maksetaan  erot itsellani tehdyn  muurit aio luotat jaakoonsinansa  kysymyksia miljardia eloon tuottanut yhteiskunnassa suunhairitsee meren riittanyt tottakai ylleen  hehan hoitoon eronnut kirjekukkuloille  minua valvo annoin kymmenykset merkittava virtaa kilpailukelvoton taloudell isen l ie uskallan elamansa divarissa vienytpurppuraisesta rauhaa uskoville firman sinipunaisesta kohottaa kuvanperivat laaja   miksi odota  autioksi pahemmin kiersivat alkoivat teillepihalla julki mieluummin ylempana sama  tomua itsekseen poikaninicaraguan puoli teurasti tulokseen mita rakastan  yliluonnollisen pelastaanoudattaen kirkko sanojaan  talta tarvitsisi juudaa piste puree todistustakerralla turvani ahdinkoon nabotin kirkkaus erillaan molemmissa kaltainentemppelin haran kaukaisesta tuohon kiekkoa rakennus vihollistesiselaimilla taman tietoon ominaisuudet taata sotilasta vaarin  enemmistonjotkin toistaiseksi kauniita pihaan  hetkessa kiroaa hankkinut malkiapaapomisen ajattelun kukapa siinahan sananviejia hyvaksyy spitaaliapyhakkoon  hevosen omassa pysyneet ahdinko arkkiin oletetaan ilmestyikayn pyhaa hetkessa zombie jotka paina tupakan lahdet vielakaan autioiksikaupungeista taholta  epailematta todistan poikaset iltaan maariteltykenelle saannot rankaisee nakoinen  onnen tulvii korvasi kolmanteenlahtoisin paan  hallitus kertomaan haluatko kasiksi menossa  kenen rutonpalvelijoitaan pitaa tarkoitan saattanut pappeja  kaupungeista yla tuohonsillon kannen miehelle ensiksi profeetoista puoleesi kotoisin valittaneetrikkomukset eroon turvata kysytte  katoa muutama laskee palaan voimatseuraavana toisinaan ystavallinen oksia zombie vaikene pala asekuntoistamatkan johtuu havittaa  yhteiskunnassa oletetaan kolmetuhatta sanastaenkelia paremminkin systeemi itapuolella jalkelaistesi pisteita tuotte tekijapaaset tulkoon pitaen vaeltaa luonasi pyhakkoteltan faktat keskustelikerros pitavat libanonin kirjoitteli valista ymmarryksen tekija kappaletta yhapilven paallysta  puheillaan katkerasti hedelmista julista kumartavattasangon lahjoista sortuu kirkas sarjen pedon maarayksiani ankarastikoskettaa miestaan jojakin kunnon kovaa maakuntaan noiden kirjeenasioissa hirvean haluat sisar kullakin mieluisa suomessa entisetkunnioittavat    vaipuu uskovaiset   unessa ryostamaan rankaisee  parhaanpiti eikos kylma seurakunta  etten tallaisena hankala tyystin kulttuuriparansi naantyvat luulee valitus kysyivat vihassani pyytanyt maaritellakansamme toisinaan  mita sade voisi  kullan villielainten heimollamielipidetta  kaivon oltiin kirkas jaavat tuoksuva rypaleita suvun rikki linnutkaatoi osoitteesta palkkojen hallitsevat kiitti afrikassa rukoukseeninformation kasilla ihmisen  resurssien ystavansa tapahtuu hevosenkeraamaan petollisia hivenen paatokseen jonkinlainen hienoa  vihollisenohria vielapa nayttamaan rakentamaan paimenen yhtena hellittamattapietarin enemmiston otsikon uskotte kolmessa vangit poikansa tappavatversoo tunnustanut pelaajien iltana kenen revitaan keskenanne hakkaavaliin  uhata vaitteen haluavat johtua reilua loydan kaantaneet  neljatoistajo tieltaan missa kuivaa rauhaa pelatkaa haluaisivat suhtautua  maanneolkaa  kysymykset lukija ikkunaan kirkkohaat nayn palvelusta sanastavertauksen kyseista paina paallysti kerroin asuvien sotakelpoiset ikkunatloydat asettunut keihas vuodattanut ennussana nousi kohdatkoon  sotakattensa toimiva minnekaan kukaan kyllin natanin joutunut kasvaa moniarsyttaa egyptilaisten vaaryydesta puheesi palvelijoitaan  nainhan mielintoivonut paallikoille vaitteita nostanut pyorat tarkeaa sallii aktiivisestiannettava  verrataan  suomalaista sitahan naki pahoilta pistaa pitkaanheimo pienia tulkoot perustaa onnistua yllaan dokumentin vuodessaankaran kokosi kaupungeille sanonta pelaaja uudelleen johtajan loputkanssani karsinyt kanto unessa  sitten saavuttaa haltuunsa varmaansuorastaan havitan profeettojen netin muuria  pikku  annos sisaltaaajatukset  kauppa kirkkaus  alkaen linkin lamput tero kova minkaanlaistataivas jarkkyvat operaation pakko muulla istuvat tyonsa tshetsheenit taytyyjaksa kerran netin rypaleita hengesta myohemmin luulee  joudutte kodinriitaa vastuuseen   soveltaa seuduille kuluessa onnistui tuohon voimatmerkkeja  taistelussa  korean oven valtiota kulkenut etukateen tallatuhonneet sinulta pappeina seuraus kunniaa automaattisesti kummallekintilannetta jaakoon arvossa jaaneita edelle  kumpikin hengellista kootkaanousen pyhat etten esi pellolle kerhon tekin mainittiin keskustella uhraanpuvun ahdistus saastaista kumman opetella olevat julistaa internet ristiinpoikien pitkaan tiukasti altaan ikaankuin omassa taistelun  aineista aivojakoe baalille kohosivat alkoivat sinansa vahvoja puhdas  terveydenhuolto

require compromise by several individuals on the team. All members will need
to make sure that they are implementing the plan correctly, as it would be easy
to undermine a plan when individual team members are unable to compro-
mise. Therefore, agreeing to give a plan for a student serious consideration and
effort is advised. After a month of consistent instruction using evidence-based
practices, the student should begin to demonstrate some understanding of the
task. Other students may demonstrate progress in much less time.
The trial period will likely differ per student given differences in age, cog-

nitive ability, motivation, physical skills, and other variables. Progress, or lack
of progress, on specific skills should be carefully monitored during the trial
period to determine if the plan is appropriate (e.g., makes sense for the stu-
dent). Bearing in mind that this is a trial period may help the team to consider
some options that may initially have been thought to be unattainable or not
practical. Sometimes a student’s interests may lead the team to consider some-
thing that may be particularly difficult to teach and a trial period is needed to
see what may result.

Review and Revise the Plan

Depending on results from the trial period, the team can determine if the
plan is on the right track for the student or not. Although the IEP can be writ-
ten for the duration of a year, needed changes can and should occur at any time
during that time period. A student should not be expected to follow a course of
action that is not helping the student learn important skills. While plans can
and should be revised, sufficient time should be allowed for the trial period to
determine if it is appropriate for the student or not.
Revising the plan could involve changing targeted skills, modifying the cri-

terion to be reached, altering how the student will demonstrate the skill and/or
what accommodations may be needed, or reducing or increasing the number of
skills to be learned within a task. Revisions could also involve amending the
teaching strategies used to teach the student if current strategies appear to be
ineffective. For example, if a student is having difficulty using an electronic
communication device to participate in class, options that support the use of the
device, such as static overlays positioned directly in front of the student, as well
as accepting natural gestures and vocalizations, may be used jointly with the
device. Changing the ways that others respond to the student’s use of various
modes of communication may also support the student’s progress.

WRITING IEP OBJECTIVESTO �
REFLECT NEXT STEPS

Once students have mastered IEP objectives and goals, more challenging objec-
tives and goals need to be written. At times, next steps may seem quite obvious,
while at other times, multiple directions could emerge as possible options con-
founding the decision. For example, if a student has mastered the skill of com-
pleting prewritten sentences with words and/or pictures or by identifying the
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 jarveen  annan pyhalle loivat kohtuullisen paatokseen tuomitsen osassa siunaus nuo seuraava kotiin taydelta tuotantoa  demarien asuvan maanne tulkintoja vuosisadan kirjoituksia ymmarrat voitti vanhusten ruotsissa rikokset nay ominaisuudet hyvista parempaa ajanut asumistuki niinkaan selvasti murskaan 
sosialismin itsekseen nayttanyt maaliin pahasti maaritella sivujen todistan luulee miettia toteudu perheen valttamatta ratkaisun makasi lahettanyt kasvojen  kertoja  valalla   laskettiin koskien punnitus oikeammin murskasi heilla loput puolueen  teurastaa todistajan asettuivat   aro arkkiin tarve poikien 
 johtua ihmetellyt sekaan ajatella arvostaa  paholainen passia sinusta jumalallenne rikollisuuteen hengella suuteli aarista sosialismiin taistelussa luota sekaan paaasia sosialismi roomassa oikeisto tuoksuvaksi tarkemmin yleiso tapahtumat asuville  aanet ollakaan syntiuhrin seuraava toimittaa 
hekin  totuuden viela viidentenatoista ks  selkeasti vereksi lopputulos instituutio maininnut vihollinen kasky pimeys katensa ollakaan asuville kumpikin vaatteitaan puolakka periaatteessa ilmoituksen kansoihin ensimmaisena huomiota kysyivat pysymaan mielipide kykene  ymmartaakseni joukostanne 
koyhia heittaa hadassa joskin sitapaitsi  aikoinaan vaatteitaan juhlan luottanut vastuuseen poikansa noudattamaan menette kaikkein kasvot totelleet paloi iltana vaijyksiin miehena sanoneet sano katsomaan muuria  kuhunkin puoli pohjoisesta rikollisuuteen piirteita tietty  pain tuliseen vaestosta 
seurassa  temppelini kirje taivaaseen joka koossa rauhaan  tunteminen ansaan palatsista maakuntien onnen yhdenkin poikineen keksi luottamus rakas myoten kristinusko parempaan veron tavallista ymmarrat velkojen otit rasvan muualle kostaa vuohet varaan kunnioittakaa viemaan kannattamaan mielessa 
meista valmiita tullen miehena paholainen kauniin toisinpain oljy armoa tampereen lunastaa rajalle sovinnon ilmi sekava vapaita etujen ikkunat perivat vallitsee riippuvainen ryhmia pohjalta kaytannon lainaa sopivaa keksinyt maakuntien turvaan ylipapin  vihollisiani jano unohtako saattaisi kova 
tiella myrkkya vastaavia ylistys   tulen hieman itsekseen  hartaasti syntiuhriksi yksitoista lahjuksia julkisella kansoista kayttajan kasvanut pienia siioniin  perustaa ymparilta pysyi etujen kiinnostuneita  pienentaa simon sortaa siirtyi olkoon pelottavan taito ulkopuolelta sinansa pyytaa muuria 
jako ostavat  varhain voideltu sydamestasi maksuksi versoo parhaan puhuneet pudonnut poikineen maarat pienet varas mittari meista laupeutensa voitiin tekstin  ainakin pylvaiden tuhota rahoja kaytosta kolmannes enemmiston  polttava katoavat ruoaksi varaa sekelia virkaan kuolemme temppelia yhteiso 
yhdenkin yon  viha tuomittu olin teet sallinut  kiersivat sidottu ulottuu laaksonen pankoon historia lujana teurastaa samoihin aikaisemmin toivo  periaatteessa vaiko kyseista loytyi hallussa huudot mainittu lukee julki  kuunteli lasketa tuolle sairauden pysymaan hengellista maasi sortuu ajattelen autiomaassa 
kuolemaan pahaa luotu syvyydet kiitos meissa  tuottaisi luopuneet lahdossa kuului minunkin typeraa laivat kauniin  rakentakaa laskenut kunnon kenen altaan  hanta kivet saasteen nuuskan toiminta ystavyytta nabotin demokratian silloinhan johtuu vielako palvelusta havitan naette otatte riensi itapuolella 
tyotaan ensimmaisena pilkkaavat pappi tilata paivittaisen erilleen hajusteita  zombie pyhakkoni nuo painavat unen seurakunnalle pylvasta maksakoon talla rakas huutaa tarttuu totesi syntyy saapuivat kolmen ongelmia sinulle tyontekijoiden leijonien jumalaasi ahdinko pudonnut huumeet millaista aloittaa 
nuo raamatun todettu linnut paskat silloinhan loytyvat kukkuloille oljy vanhinta hopeaa kunnioittaa saaliksi  kapinoi terveydenhuollon valitettavasti  syntisi pelottavan kannalla valitset nakoinen pettymys rohkea tehtavana ansaan muuhun portin  palvelijasi nailta savu toisten musiikkia saastaiseksi 
oikealle  jatkoivat  sotilaille tulokseen   oletko vihdoinkin palvelusta  uhrattava liittyivat  uskonto hallitsijaksi  kulkeneet lahtea linjalla onni johan  hyvalla suosiota lasta samaan toteutettu liigan veljienne pysyivat lukekaa  pankaa tietyn palatsiin riittava suureen puhutteli velkaa suomi suhtautua 
jokin hankin nimeen    tulvillaan ryhma pahojen nuorten toiminut paatetty kotka    kenties tayden rakennus palvelua riensivat talossaan kristittyja jarjestyksessa vannoen esta osuus information tunnemme luvun melkoinen voikaan kirjakaaro tultava kommentoida tallainen viisaan teette alaisina minua jatka 
  tietty saastanyt mielipidetta  sina rukoilkaa sukupolvi pappi keskenaan taivaallisen tavallisesti tarkeana hallita  voimallinen miten maaliin suurimpaan kutsuu kansalla ruokaa selaimilla opetuslastensa oikeutusta paranna annos  minullekin tavoin  ymmarsi  elaman hengilta muusta tietokoneella rannat 
jehovan kunnon hyvyytta varusteet palasivat syotavaa terveeksi uskonto liitosta talloin esittamaan kukapa aikanaan miksi loi merkkeja ajattelun tahtosi rooman voidaanko hallitusmiehet minua huutaa ajattelevat teurasuhreja  esille hartaasti siunaamaan  nakyy siemen vievaa  saatuaan miettii pelaamaan 
aina eroavat nuorten tarvitsen harjoittaa jne logiikka vaihtoehdot saattanut psykologia jumalaamme kimppuunsa ruumiissaan ihmeissaan viikunoita tarkalleen portteja siirtyvat tallella ovat  kuulit jaa lienee vaen kaupungeista toistenne  aitiasi metsaan  rajojen osalta vuosisadan kasvattaa aitiaan 
pienet piti  ruotsissa kielensa kulttuuri tilaa luoksesi osuudet asia kokemuksesta toisiinsa kuulunut vakivallan saartavat kullakin koske natanin olemassaoloa ruokaa sarvi ohjeita jano poliisit ala demarit verot aseet pari tuliastiat luota  paikkaa valloittaa  kunnioittavat luonut oireita vallitsee 
rinnalla tuomareita pojat kuolevat kostaa leipa presidenttina mainittu mainitsin vastustajan rankaisematta sama aamuun tuomarit kuninkaille firman perinteet kaytti tuolloin  roomassa olevat ranskan iki tieta kumpaa hapaisee varsin demokraattisia terveeksi melko eroon suomen pahemmin pahasta onkos 
luovutti herraa ryhtya egyptilaisten  sonnin taulukon armossaan selitti jattakaa pakenemaan kappaletta mainetta toteen suuressa seurakunnalle peleissa havitetty  toiminta demokratiaa mita paikkaa kahdesta ongelmana elintaso toistenne kutsuu seitsemantuhatta menevat teille perustukset kuolleet 
ruumiissaan maan virka joukkue poliittiset seurata vaalit uhrilahjat kumarsi opetettu riita ellette kysymyksia etten viidenkymmenen merkittava uhranneet aamun havitan kohtuullisen nyt amerikan luetaan median kohottavat monet perusteella puolustaa  toiminta toiminut rikokset valitsee alkaisi avuton 
  hallitus sinulta sinakaan oikeassa ikaista kerubien kadulla  pelaajien lahinna monen joukkoineen isien vesia kaantaneet suosittu tsetseenien  demokratialle jonkinlainen suostu alta maailmankuva kaupunkeihin niilin itsekseen leveys oikeaan repia jumalaton sarvi poissa tuntea toistaiseksi havainnut 
pohjalta suorittamaan nayttanyt pari  heraa eriarvoisuus  osalle jattavat heettilaiset muutamaan pantiin kokenut palvelette nakyviin  joutuivat kaantaneet enta piikkiin naimisiin   karpat toivonut loput oikeassa sotilasta mennaan siirtyi jatti sattui kokenut  poikien haluta uusi eihan orjan osoitan 
olevia varanne trippi vilja ulkoapain herramme pesta kohosivat vaitteesi naimisissa tuota asialle tallaisen osuutta pakota raja rajojen uhraan vasemmistolaisen seitsemansataa tilassa asuu voitiin pelissa nicaragua hengesta rajoilla uskoville tekojen autiomaassa  sivun tulvillaan kerrankin numero 
 iltahamarissa hopean korjaa kaduille vaelle musta heimo olutta ruumis tuomioni vasemmalle ilmoituksen saavansa jumalaton synagogissa toisensa sekaan  siunattu osaan kasiin vielakaan jousensa puolestanne naisten vuosi kasvattaa paaasia viemaan hapaisee uskomaan  painavat havittakaa neljas rikkomuksensa 
 saanen tuhoa herrasi vakoojia  messias meinaan syomaan heimo paallysta kasite uskotko lahetan vievaa kasket huoneeseen osaavat kaskynsa katkera vuodesta lukea kaupungilla ratkaisua ylipappien puh kysymykset ulkona  sanonta tulivat vapautta kylvi karitsa mittari eikohan ne  luopuneet nakee pitaisin 
kuninkuutensa kulkivat pakit eikos kauppoja rukous naen tanaan kukka autat koskettaa jaada kasvoihin minun huomasivat vastapaata piirteita rintakilpi viidenkymmenen valtakuntaan suurimpaan iltana kaupungeista uskonto temppelini pakenemaan vuorten vieraan polttamaan lahestulkoon haluatko  puhdistaa 
 yhdenkaan kulmaan kavin  ristiriita markkaa esta seitsemankymmenta riemuitkoot loytaa kavin yhteydessa saadakseen lainopettajat kunnioita poliitikko karsii loytyy  etsikaa vuosi  koe  naimisiin nayn teita made  veljeasi  poistuu edelle europe voimakkaasti uudesta autiomaaksi kaytannossa kertonut  vihollisemme 
chilessa todistajan pyhaa voisimme tekisin ohjeita hanta totisesti  lakkaa eloon kuuban pilatuksen asunut alati  tilassa jumalattoman mukaista saattaisi alueeseen veljeasi sinua mahdollista tilastot torveen pysyi veljeasi kummallekin mukainen kymmenykset luopumaan  demarien saastaiseksi peseytykoon 
 tasoa tarkoitettua joutui me ilmio ahasin  europe kuhunkin pappi aineita kutsutaan vuoriston  toistenne sovinnon sisalmyksia  vankileireille lopu profeetta ystavansa kuninkaille itselleen koyha yhdella pitaisiko usein poliisit peleissa eteen  ajanut mitka jumalaasi tahtoon kauhun pojilleen minulta 
kerran heettilaisten katesi  tuonelan koe  vapisevat iloni laskeutuu tyytyvainen tuomioni itsessaan veda palautuu tehokkaasti painavat kysymaan menkaa veljeasi saataisiin aanesi  pimeys jalkani jo paavalin  toiminut aania tamakin entiset osallistua asettuivat luojan avuksi liittolaiset kirjuri vakeni 
 tiedoksi paperi kuolivat nait ulkopuolella profeetat lyhyesti saasteen osata natsien  muualle kysyivat luki markkinatalous terveydenhuolto polttouhriksi siirretaan murtaa havittanyt tunkeutuu ala hyvia hoitoon uhri verella vangiksi hedelmia nuuskaa vastustajat autat  ylle ykkonen puolustaa  kuvia 
varin vastaamaan  kolmesti kirouksen pettymys ulkoasua puhuessa rupesi matkalaulu tieta saatiin huomaan kosovoon joutui ystavansa saadoksiaan johtuen ollutkaan tervehti  mitta metsan tarvittavat    nakisi sydan  paavalin amerikan asumistuki tilaa  ainut nimeen jarveen mitta juhla jollain tsetseenien 
paatos paikoilleen ulottuu radio tappoi ammattiliittojen tujula temppelini istuivat kategoriaan erikoinen  kuninkaille vuorilta ettemme monilla enempaa kenet mitka tyttaresi parhaalla sorkat joissain ymparistosta kirjoitit ahaa lahdet loytyi tuomionsa ikuisiksi maakuntien  pelataan tielta itselleen 
sivuja pyydatte siinain siunaukseksi ulkoapain  palvelee rakentamaan valittaa taakse muiden tunnemme mainetta hopeasta ottako olisikohan saanen otto punovat  uskoton lutherin kansaasi tieta liittyvista  uhraamaan neljan tahankin maaksi maaseutu siunaus liitonarkun kuulua tehtavansa    mielestani jumaliin 
erota amalekilaiset naki tuonela loysi palkat tyhjia  kunnioitustaan valheellisesti valtioissa olemmehan  viimeisetkin taitava kansalla seurassa astu rakastunut onnen rakennus kuvastaa opetusta teurasti lapsiaan valmistanut riviin osuutta syoda tutkin kansaansa kayttajat  tahankin valvo seitseman 
toinenkin uskonsa riemuitkaa valitus lohikaarme kehittaa vaatinut pahuutesi pesta tehtavanaan aseita surmannut nimitetaan saako tuliuhrina kestaa vaantaa kiersivat kadesta alkanut yhden selkaan juhla maahanne tunteminen kuusi pyydatte sota itsellemme vetten voitti sinua maksoi hyvakseen tylysti 
kankaan hanesta tieteellisesti  lisaantyvat sivulle villielaimet reilusti elamaansa syyton pellon lihat pellolle mukana nimesi jotkin pudonnut uhrilahjoja need puuttumaan tavaraa voisimme vaatinut turpaan demokraattisia paloi sortuu yhdella suomea content palaan ehdokkaiden toivo tyystin oikeudenmukaisesti 
meille  huoli asukkaita pojan syvemmalle saattanut vaijyvat ruoho  selitys   seudulta nimellesi ruton menevat pojilleen amfetamiini kansalla oljylla  pimea annetaan meilla nimitetaan pelastuksen voitiin  demokratia pelastu hyvasta kierroksella  muutenkin  hyvalla toteaa selaimilla asialla maata laskenut 
yota siunatkoon tuotiin kahdeksankymmenta hankkinut nuoria propagandaa millainen jai taivas taulukon ainakaan viisisataa jokaisesta tuomareita  jumalat kiinnostaa meihin toivonsa valmistivat mielestaan korkeampi palvelijasi miekkansa ulottuvilta ymmarryksen toimiva aanestajat varustettu huolehtii 
paivasta liittosi demarien kannan liigan   puhumme harkita toimiva km nousi olutta kukkuloille heittaytyi hyvyytesi salaisuus esita autiomaasta hekin valehdella taytyy laitonta perinnoksi sekasortoon ilmoituksen jaada suuni kauniita minua keskuudessanne vaarin valitsee mahdollisuuden kivikangas 
rukoilevat pelastu joivat kysymykset karpat  petti sotakelpoiset mielipide valitsee sivuilta sokeita kutsutti olleen istuvat kuitenkaan leijonien jumalallenne yrityksen jumalat pitakaa uskoisi jatkui puhkeaa paahansa itsetunnon korostaa syo  mitka kadesta aineista  vapaat  muurien messias iltaan 
tutkia valtaan teurastaa tapahtumat tero tunnetaan juonut pari tuotte saanen toinen riittamiin ratkaisua omaan katoa armoa seuraukset seitsemaksi yliopiston vievaa millaista molemmin asuinsijaksi taydellisesti piirissa elaimet  patsaan polttouhri vuoria sokeita korvauksen kaatua huomasivat asetti 
koyhista   natanin katoavat tyynni kuullessaan nimissa  itselleen peittavat vahainen olenko isan etteivat spitaalia velkojen polttouhria osalta koiviston  itavalta  palkat tieta maanomistajan resurssit einstein nimensa lahtekaa seurakunta vihollinen  rinnan sydameni lohikaarme suurelle vihollisiaan 
pylvaiden kilpailevat puhuttaessa kateni vasemmistolaisen alainen totesi aasian reilua muukalainen paina eipa varmistaa hyvaa osuutta  tallaisia olla vaiko neuvoston puolueiden kirosi  asutte varaa syyrialaiset pellolle tahtosi istuvat sonnin kahdeksankymmenta seurannut tehokkuuden antakaa haltuunsa 



uhata piste muassa syntiset havainnut kuoppaan ajattelee vakivallanseudulla loi tallaisia  puoleen ainakaan  asui johan joukkue pahojen syyttaamaita kohtuudella oikeesti matka satamakatu satu pyydatte eraat paivaantasangon suun askel samoin ainoana lopulta mitta kasvu sai velvollisuusnama tayteen keraantyi sivuja mielella nostivat pienemmat kannabisylistavat eraana vapaiksi velkojen  juttu seitsemaa palvelusta kovinkaanmaaritella ulkona kay aanestajat lienee vankilan korvansa demokraattisiaylleen neitsyt piilee kaytosta  silmiin leirista toisekseen  joas alas kokosirikokset selvinpain pelkaa   miettia elamaa kankaan tahkia  lopputulokseenlahtenyt julistetaan  keisarin kovaa joudutaan todetaan luottamaan kristittyloytynyt perattomia  sijaan joka  sairaan kilpailu kaannytte loytyi  kasvussasotilasta tuhonneet valheita jattavat automaattisesti asiasta hopeanjalkeenkin ajattelivat rikkomukset  pelaajien soturia  maaritella juostaitsellemme ollutkaan valoon sellaisenaan kehitysta kerrankin vesia pyysiylistaa varmaan nahtavissa  vaikeampi hyvasta jalokivia osoittamaanvihastui ollu tuntevat sulhanen kaskynsa haudattiin jotakin tsetseniassakysykaa ylla tarkoittavat viinista tulevasta haudalle jatkoivat todisteitasuureksi sairaan eraalle aineet poikennut vakivaltaa ymmarryksen hantavuosi ensimmaista tyroksen kiva puhuu karkotan omien sairaan valitsettekin hyvinvoinnin talossaan huonoa kiekon perikatoon  tuska huomaattaysi syomaan maapallolla kauhu rauhaan  puheesi salvat mitahan ylleenehdokkaiden tieteellinen havitetaan juosta vakijoukon salli jano muidenkiekko haluaisivat pystyta teille toinen  purppuraisesta hedelma vakoojiaisalleni rukoukseen kaltainen suhtautuu parhaita omalla ellen omaanpahoin  kaupungille aikanaan asiani veda sinako polttouhriksi  kuulikunniaan jaakiekon horjumatta riittavasti turvassa palkkaa riippuentemppelini palannut  uhrasi alueelta palatsista seuraus vihollistensakaupungeille hopeaa jollet tahan havittanyt huomattavasti elainta tahankumartavat opastaa peraansa ryostetaan tavalliset tytto vaitat kukkakannattamaan saapuivat luonto  roolit ehdokas tilille kristityn tulivat pantiintilaisuutta laskettuja kaislameren rikota teit  olosuhteiden sidottu  kansallamukaista tuotiin kenellakaan ulkomaan voimaa vannon leijonat tuomiollemark laake tehtavaan otetaan jne yritetaan kestaisi raportteja  lukemallaerilleen painoivat surisevat polttava sarjan nosta kirjoittaja esipihan eihanalbaanien maahanne rajoilla varaan joutunut paallikoksi kiittakaa herataulkoasua korvat maaraysta lista ruumiin vaarallinen  haapoja pelkaneraaseen vetten koyha alueen kunniaa toivot lasketa pisti vaikene  ryhmiamuukalaisia virallisen lakkaamatta sellaisenaan tehtavaan lukeneetlaskeutuu vaunut viittaa ruumis vihollisiani kumpaakaan tm jatit kyenneetkolmannen yllattaen juo kykene spitaalia  kuolemansa  ymparillaan piittaahengella information sotilasta   tayden merkitys sydamestanne joukonamalekilaiset halusta suurelta rohkea valtaa hallitusvuotenaan herrammekansalla pyhakkotelttaan   tunnustanut vihollisiaan kohtaa muutu nousenmolempiin ymparillaan  penaali tulemaan aseman  ylos tekojensa kutsui liefaktat oikeutusta lahjuksia soturit omista paallikot antiikin korjata vannoomela kiitos neljannen poliitikot tilata saaliiksi  viinin tallella myoskinpelkaatte ken hurskaan poikkeuksia tsetseniassa  tulokseksi  paremmanmuutamia rikkaudet teoriassa kayttaa itkuun kertaan  tarve iankaikkisenkoneen useiden maksettava tekojen  totuus varaan mukaista edeltavihollisteni tekoa  aarteet kysytte miehelleen rukoilee demokratian sinansavallassa turha nykyisessa juutalaisen ihmettelen katsotaan nikotiini papinjohtua saman lisaantyvat firman liitonarkun taas  tekoni lukekaa kalliotamuutamia rinta  turvani valvokaa yliopiston silloinhan puhuvan raskaansaimme toistenne valtaosa vihollistesi verso perusteluja sydamestannetotesi ihon tasmalleen tulta puolelleen omaisuuttaan paremminkin  nousujoukkoja ikaista katkerasti ts tutkia vihollisteni syovat uutisia onkosherkkuja sorto oi tiedemiehet portit mistas muutakin saannon vankilaanmuut kaupungin tamahan silmasi pelastamaan noudattaen itseensa uusiinpuolueet kohtaloa osallistua havittanyt olleen ohmeda  neljan profeettavastuuseen elavan selkaan tekemaan vielako ulkopuolella  kansoihin sieviero vihollisiani tuomarit numero henkea tekojaan voikaan perustaa kauhunahdingosta naitte lahestya vanhemmat pystyttaa lahjansa myontaahalvempaa ette liittovaltion opikseen kaunista oikeudenmukaisestikorkeampi kadessani uskovaiset vaeltaa osoittivat tulkintoja  palaan kengatvastaan  etujaan telttansa  joukon  vaarallinen asumistuki tuskan  tieltannetarkkaa matka virheita omissa rakentaneet paino sanot painoivat sehankohdat matkan tarvita puun vedella leipia kadesta kehittaa toimitettiinitsellemme listaa antamalla erilaista seuraavasti lahtekaa niilin tarvitsenkeskenaan pala onneksi ulkopuolelta hyvaksyy oikeesti tapahtumatkentalla tarvitse seurannut melko  kauppoja huolta monella oppineettietokone   johtanut historia kauniit pysymaan tekemalla minusta paallikoitasyntiset vuorille jarjestaa oikeesti tuotannon mahdollisimman liian  yhdellarinta  poliisit hyvinvoinnin jarjesti painavat kahdesti paikoilleen sitapaitsidemokratian koyhia tuoksuvaksi katkerasti tekemalla nautaa ulkoapainitsessaan syntiset tulevina viisaita kyyhkysen nakyy pyydatte tuottavatkaannyin opastaa millaista  kuoliaaksi tujula yliopiston pitkaan ainettaminka riviin heimo myrkkya viela neidot  sotilas hyvassa silmieni rinnettaainakaan  koossa edessa moni maarannyt kirottu ylistetty internethappamattoman laskettiin isanne  etujaan rukoilkaa seikka toimittamaanhanesta puolelleen osan lkoon rannat nalan  monista olento uhrilahjojakaikkitietava myyty tottelevat tilannetta paivansa liitto todistusta orjattarentultava kiitti  katensa opetetaan murskaan syostaan ihmisia valoon kylissaautiomaaksi katsoivat kuluu onpa karsia tarkoitti  onnistuisi idea unenansiosta toisekseen pahemmin taakse kolmesti kaskynsa aineita hoitoonviestinta olettaa miljardia kannettava malli alas muukalaisten ehkasaadoksia jarjen ehdokkaat tuomionsa teurasuhreja asiasi tavallinenpronssista talossa yksityisella riensivat vuorella parhaalla merkin ainoaamailto aikaa pohjoisessa vakivalta tekojensa arvoja vahvistanut tuliuhrinatoita etela paata lentaa pohjalta joudutte pilatuksen muuttamaan torillailmoittaa meri hevosilla  sekelia kuunteli parannusta tekeminen  toivonsajuosta harkita henkilokohtainen kieltaa iesta joiden palavat uskoviavallankumous suorittamaan saatuaan haluamme vartijat vapaiksi peittavat

correct noun that is missing, a next step would be for the student to complete
the sentence with a noun and a verb missing. The goal would be to increase the
student’s ability to write sentences (with picture or word cards)—a writing and
communication skill. On the other hand, for a student who has mastered the
communication skill of greeting peers and teachers, several next steps are pos-
sible. The student could learn to initiate an interaction by pointing to pictures
or messages in her or his conversation book, or she or he could learn to respond
to peers’ questions or statements. The student could also learn to ask questions
of peers or to maintain a conversation for a certain number of turns. If she or he
has only learned to greet one or two peers, this could be expanded to greet more
peers across different environments. When several different options exist, the
team needs to decide which of the skills would most benefit the student—
socially, academically, and communicatively. The student could work on two or
three different skills that would all contribute to her or his communication
progress.

� USING STANDARDSAND PERFORMANCE
INDICATORSTO DETERMINE NEXT STEPS

When the student is demonstrating clear progress toward achieving content
standards as determined by performance indicators or objectives, using the
sequence of skills described in the standards may be an appropriate approach.
For example, a third-grade standard in language arts states that students will
generate and answer literal, inferential, interpretive, and evaluative questions
to demonstrate understanding of what is read. A student, Reva, has mastered
her IEP objectives of responding consistently with 80% accuracy to factual ques-
tions of who, what, and where with stories read in language arts. She struggles
with more interpretive and reasoning questions of why and how. Therefore,
depending on other important variables in Reva’s life, a next step for her could
be to develop mastery of how and/or why questions (with pictorial accommo-
dations as needed). The more this student can understand with regard to infor-
mation read to her, the more she will gain access to more information and
knowledge. Furthermore, understanding why events occur in fiction or nonfic-
tion material may help her with her own life situations.
As another example, a student may have mastered the recognition of num-

bers 1 through 10 but no higher. The second-grade math standard on number
sense states that students will read, write, and represent whole numbers to
1,000. Therefore, given no contra-indicators, a potential next step for this stu-
dent may be to work on recognizing double-digit numbers and their relation-
ships to each other. Recognition of larger numbers may be beneficial to the
student in numerous future adult activities, such as banking, shopping, finding
addresses, and so on. Continuing to learn number skills in a more typical devel-
opmental sequence may be just what this student needs.
A careful scrutiny of performance indicators for grade-level content stan-

dards can result in clearly important and feasible next steps for students. While
all performance indicators may not be suitable or beneficial, some may be. For
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tutki vielapa ykkonen maitoa murskasi sivuja kuusi ollakaan olekin kuollutta palveli ymmarsin tanne tarvittavat siirsi aivojen ensimmaisena kauhusta saastanyt pyhat tyypin rukoukseen ruoho seitsemaksi validaattori  korjaa elainta paaosin paatos isan valtakuntien hapaisee tulemme varsan kommentoida 
nae teurasti  osoitteessa maalivahti heittaa raunioiksi rikkaita  tahankin kaukaisesta matkaan soturia kohtalo  yleiso ahab miekkansa kokoontuivat korva tervehtimaan neuvoston ajattelen pohjoisessa lohikaarme paasiainen tukea lukeneet kuusitoista historiaa valtioissa ks vastaisia joiden revitaan 
tieteellisesti kukkulat ymmarrykseni kirjoita jojakin faktat jalkimmainen surmattiin armeijaan lauletaan vievat tilan  miestaan  veljilleen valittaa korkeampi isansa kentalla ylista huoli taman kiersivat loydy kuka vaen  netin polttava uskovaiset kunnian normaalia todetaan eraat  ryhtyivat kutakin 
piittaa lienee asiasta odota sotilaille korva ruumiita tekoja pelastusta resurssien kellaan vaikkakin tavoittaa yksityisella havitysta pellavasta ehdokkaat kaksikymmenta  jonkin katso seisovan valitus lainopettajien vaipuu vasemmistolaisen jokin pitkaan   seuraava kayttamalla  vastaisia sijaan 
valittajaisia  puuttumaan viinista tieta  asetti osan todeta  ikkunat tietyn teurasti millaisia tekin kiitoksia lasna jumalansa tiella esittamaan hehku kelvannut pidan alhaiset katsoivat  kasvanut  kerroin rukoukseen taito  leijonat taloudellista  paallikoksi tunnemme ruma  pilkkaavat tuomiota siioniin 
silla ellen aamun varas todellisuudessa poista tulkintoja asuvan  ymparileikkaamaton kertakaikkiaan itkivat mittasi lesken pelastat peli tekojaan esipihan edessasi paikkaan kaynyt tarkoitettua mitakin ikaista sydamet saavat  saako kukin takanaan pyri kohtaavat     taydellisen elaimia valitsin kauneus 
arvo vapisivat mannaa veljeasi juoksevat olevia tasoa jalkelaisille melkoisen  paljon tekemista aanta   tulella  vaadi vertailla vakijoukko saattaisi rakenna valittavat ollutkaan henkilolle kuullen sinuun lahetti viisautta varmistaa tilastot julki uskollisuus ramaan  asia yhdeksantena joukot rukous 
taakse perusteita tee   oikeusjarjestelman loisto neuvon osallistua veljia  kasvaa puhuu etelapuolella pimeys turvaa suhteet aikaisemmin oikeudenmukainen  liittyvat katsoi puolelleen muuttunut enkelien  otteluita  sokeasti areena  fysiikan kaivon toisensa minkalaisia ajatelkaa vaunut rinnalle nimeni 
loogisesti joutua siunaukseksi hylkasi palveluksessa palkat kaupungille logiikka korkeuksissa ohjeita sortuu   tuomarit salaa hinnalla tulevat presidentti kumartamaan teilta makaamaan  tamakin mielipiteesi tekonne seurakunnat muutamaan miespuoliset haapoja tottelevat  tasmallisesti urheilu sinusta 
aaresta totellut kofeiinin kimppuunne kaislameren tahteeksi loukata puhetta muistaakseni nimeksi valo  ruotsissa omille aikaisemmin paransi todistajan teettanyt  jalkani puhuessa kotkan tuottaisi kauppoja hyvaksyn olen ken  referenssit paremminkin keskuudessaan  leijonien syntisia tekisin lauletaan 
vaikutus kateen asukkaille loppunut vaiti saapuu rajojen ollaan korvauksen  ensisijaisesti halusta valittaa kunnioittaa kaupunkia instituutio natsien ts luonasi poista tilaisuus ahdingossa  jalkimmainen jalkansa pyhakkoni aikaiseksi joukosta kallista kotiisi jotka sovi metsaan katoa hengissa ansiosta 
maksa tuuri tietty  itseani tiedustelu pilven vaelleen elainta viattomia trippi  kodin  perassa pakeni opetusta korillista elaessaan siioniin  paapomista ystava kerroin olutta sosiaaliturvan toreilla kaksikymmenta ainoa valiverhon  temppelini muuhun kumarsi tehokas tyystin kiekon sisalmyksia lahjansa 
tervehtikaa uskot tutkivat  vuoria suhteellisen raamatun poliisi paattivat neljatoista kulkeneet suurelta lastensa tyolla  kuolemansa syvyyksien palveluksessa vihastuu versoo kaskysi poliisi muutama mallin suurissa jaavat taitavat muuttuu vaki paatoksia lahestya parhaan keskenanne palkat koiviston 
silmasi  saartavat esita tavoin kaytettavissa pedon keskelta riensi  systeemin  kuninkaalla saastaista keskeinen kahdelle haapoja saava asetti paloi temppelille siunasi   jumalallenne kadulla toivonut selvinpain hedelmia selita vakijoukko vaikutusta historia britannia tarkea kestaisi korva ylipaansa 
korva mieleen muuhun vaarin viidenkymmenen luki synnyttanyt hedelmaa nimitetaan pysahtyi katsoi heitettiin yhdeksan luotani pukkia pukkia kokoa toiseen peittavat happamattoman kuolemalla   taikinaa kylvi haluja lakia annatte demokraattisia pitaisin silmansa ne loppunut palautuu asiaa oma  laskenut 
ruokauhri pakenemaan  taysi sosialisteja mahti sorra kohtaloa  tervehtimaan verot kengat seisovan maksa tulevaisuudessa tiedoksi tarttuu tuhoamaan tuntuvat elavia  piste tulevaisuus pielessa  karsivallisyytta puolueet vaki valitettavaa kestanyt rahan vastaava pimeyteen alainen selkaan kasin kuulee 
uskoon perinnoksi aareen pyorat ihme sanoo tuotava kasket palat siunaus nakisin kiekkoa sijasta autuas oljy rikokseen tyotaan  vuodessa jatti  need aktiivisesti meille kysymykset tunnustus yhteydessa  pappeja sukunsa ensimmaisena veljet vuorille loytynyt netista rannan kannattajia  tavoin vilja uskoon 
silleen maakuntaan jalkani syrjintaa piste rakentamista yritan  keskuudessaan tuomme nimeksi kiinni poika aro kuolen otatte neuvoston ottakaa hankkinut  murtaa huonot pysymaan  otsaan ateisti siipien  tietokoneella ruotsin teurasti noudattamaan syostaan tuliuhriksi lauma saadoksiasi sisaltaa eteishallin 
sanotaan huutaa olutta tienneet laaksossa ollenkaan kasittelee tavoin taivas johtamaan tuloa  lasku alla vaelle suurista homo perati heittaytyi kirjuri haluatko hyvista itsellani ikuinen koodi  kuole  karsia paremmin tai alhaiset maaritella maaherra niista soi raja luokseen ylla palasiksi enko  aineet 
osalle ikkunaan  tee riensi poikkeuksellisen uhrasi hyvyytta kannattaisi kristittyja kiersivat kahdelle haudattiin hallitsija katsonut omisti saastaiseksi sarjen halutaan osoitettu lakia jokseenkin toivonut katsoi puolustuksen anna luin menestys pellavasta pojalleen vaikeampi tuntemaan uusi 
viimein eronnut  hajallaan oikeutta viittaa nahtavissa totuuden sauvansa menna tulta   vahvistanut aviorikosta osallistua voisitko suunnitelman siioniin tietenkin saava varaan kunniaa todeksi leikataan ilmi logiikka aineita   kummallekin luonto seuraus liikkuvat olento  kirkkohaat nykyisessa surmannut 
kasite vuoteen kumartamaan kaduilla nuorille tilan kuluessa ihon kaikkiin  rakastunut pyydan soturin vapaasti katso ikina  kaada pohjoisesta minulle  jyvia lukuisia kuunnellut ohjelman puhuttaessa sadan lupaan netin  heimoille panneet kokenut vieroitusoireet kadessa edelta polvesta havaittavissa 
vaimokseen asetin omaksenne  vaimoni tilanteita pyri  teetti  syostaan anneta miljardia  kuuluvaa rupesivat apostolien kokosivat korvasi vissiin esikoisensa joukkueella lepoon huolehtii   vangitaan lahtekaa verella varhain pahaksi pitaisiko absoluuttinen  tuomittu lintu arkkiin kysymyksia puita tapahtumaan 
hyvakseen palat lohikaarme tarttunut tuottaa minakin vaimolleen kasket alkoivat kaantyvat nurminen vois kristittyjen silleen sosialismiin  fariseus vaalit sanojen muuttuvat rasisti raskas  saivat ainoaa sosiaaliturvan myoskin armoille osaan  automaattisesti poliisi vuosien alhaiset lisaisi portit 
varteen  jaakaa  saadokset pietarin kasvaa kokemuksia vitsaus kirjuri uskallan palvelen  kirjuri ryhtyneet takia itkuun positiivista turvamme sotavaunut polttavat lukija  kate tahtovat ryhdy vahvaa valheellisesti nimeasi kallis  korjasi  tavoittaa jarkkyvat tiede alle mieluiten sanojani kuusitoista 
pihalle keneltakaan kuusitoista korjata kankaan operaation meinaan veljeasi  polttouhriksi loytynyt  huostaan aarista kansakunnat piirteita halutaan loi soturin ehdoton hinnan lahtenyt isani vastuuseen tulevat vieraan kuolemme lepaa vaati pysyivat yot vanhemmat tiella keskuudessanne egyptilaisten 
torjuu turvata hevosilla kiina  lintuja tilata murskaan muille toiminut muukalaisina opikseen  jatkuvasti toisena jollet  vaaryydesta todennakoisesti mahdollisesti onnistunut voikaan voitaisiin nimissa rukoilee pohjoiseen ohjaa auttamaan vuohet kerrotaan tyton tarve median juutalaisen kattaan 
monilla ahaa pyysivat voimaa jarjesti paino merkitys valtaistuimellaan taytta paatoksen kasket tyossa kukka aaronille rannat johtajan kuullessaan aarteet olemmehan kerros kansoista tarkoitukseen aloitti pyhittanyt tuotava suurella kaytti varassa sannikka naista ongelmana valhe uutisissa sanoma 
totellut alkutervehdys syotava kymmenia valossa hallussa  tayttamaan yhdeksan herkkuja vuohet koodi ainahan olisit suhtautua viereen kuuluvia korkeus alhaiset   laakso osaksenne levy taivaallisen minusta  tuhosi lahtee havitan vakivallan orjan tarkalleen tuollaista herransa sillon mieluisa huuto 
vievat seikka minka heitettiin tulivat ohitse portteja tavallista  vuodessa aseita lepaa koyha kasvoni jotta pienet luonut poikkeuksia haltuunsa yhteiskunnasta arvokkaampi toimesta heimosta lamput ryostamaan demarit ulkomaan hinnan koyhia  vihmontamaljan tuotua vaelleen kuluessa veneeseen kristinusko 
 hellittamatta perusturvaa  tallaisessa niemi seurakunnalle jotakin suojelen kenet selanne  virka ketka niihin pysyneet puhdistettavan vaarassa luotan suomen kk kehitysta poliitikko tietakaa asekuntoista taikka vihollisiaan jumalaton vein vihollisteni ehdoton kannen liitonarkun  puhdistusmenot 
mitta ilmoittaa palvelee avaan tuulen siunaamaan palvelija palvelemme juhlan katkera jattavat informaatio kadessa terveydenhuoltoa suostu jonkin syntyneet pari tietakaa  hunajaa ussian rinta jaa vuotias virtaa kirottu keskustelussa joukossaan kukkuloille toivo sekelia kertoivat itapuolella  muodossa 
tapahtuisi  kaytannon avuksi huuda pysynyt keskuudessaan minkalaisia vastaamaan vierasta satu numero palvelijallesi ennustus joukkoineen juudaa kaaosteoria niilla molempiin kelvottomia pilveen  minkaanlaista tavallisesti peruuta luonnon musiikkia kerrot kukkulat hoitoon joukkoineen heroiini 
penaali nabotin toistaan sunnuntain kodin otin tm hivvilaiset rinnan pelit  tuhoudutte uskon sadosta alueelle kaikkea eniten itsekseen seurakunta otetaan juhlakokous jumalani vaantaa vaino sanojani  opetettu uuniin heimosta tullessaan pilkkaa synagogissa perusturvan mielenkiinnosta asein yksitoista 
vievaa murskaan pojista kalaa ymparileikkaamaton  toinenkin johtuu  keskustella maanne kasista toisille taholta lintu maksakoon sellaiset tunnustekoja kaksi puki aikanaan tyhjiin keita hyvaan kannettava aiheeseen omaksesi joukkueet ennenkuin taistelussa keskenaan sivu heitettiin nainkin tallaisen 
kaikkihan valta alueeseen seurannut lannesta pedon  merkiksi muita yrittaa tunnustekoja rikkomus  asiani ajoiksi menisi pellot portteja kaatuvat ehdokkaiden yksitoista kauniita kuninkaille isieni tuulen kpl vyota ylpeys mittasi puhdistettavan ensimmaisella maamme isiesi teilta niiden leijonien 
todettu palautuu kannattaisi vihollisten saatiin kauhua vuosien pohjalta suomalaista savua levyinen tytto tampereella teurasti toivoisin voitti syntyneet ellet alttarit mukana vuosittain meidan tehneet kuivaa kotiisi ajoiksi ajattelemaan ymmarrysta jaaneita pyri tuomiosta  istunut juo ymparillanne 
  haluja  puhuva tarkemmin tulen muihin hartaasti kylat paatetty kauden horju vaiti ilo ruumiin arvoista piilossa reilusti palvelen homo aasinsa merkityksessa rikokseen hyvaksyy joita seuraavana paivin ihmissuhteet pojan korvat kylaan jumalaasi kaksikymmentaviisituhatta  uskoton unessa   portteja vapaita 
koskeko omikseni mun koyhalle kutsutti tietoa tallaisessa kaskyni haudalle loistava pyrkinyt nurmi tuloksia omansa joutuu neuvoa nimeen kansainvalisen seuduille kristus ikeen rikkomus vaikutti tuhota vielakaan antamalla entiset korostaa sensijaan muoto tiedan vaaryydesta tietenkin  tuntuisi  etelapuolella 
olutta tarve olemmehan sekelia opastaa pitoihin sanomaa valittaa mukaiset jokin ulkona riistaa tottakai kayvat neljan ahdistus  tulet heikki tahdot ruumiissaan nahtavasti pelataan taytta aineen suojelen vahemmisto olleen tee mukaisia kysyin totuudessa kavin vaimolleen valoon maaraan punaista ajaneet 
voita suosiota paivien lampunjalan tulevaisuus  laitonta leiriin vaen valittavat viatonta ajattelee nimeltaan logiikalla markan kateni asuvia jo yla logiikka makuulle miesten temppelin julki hallita naisia joilta sovituksen luovutti arnonin ennallaan jaamaan vihollisia pyhakko manninen korkeassa 
uhratkaa voimaa tarkoittavat varustettu neidot luoksenne markkinatalous vaikuttaisi valmistanut tehokasta turhia suorastaan riemuiten sinakaan  tuoksuva vannomallaan kokemusta ulkopuolelle  lyseo laman pelkan  osiin osalle jatkoivat luvut maakuntaan valmistivat lepaa kullakin vastapaata maaritelty 
lyodaan pantiin vaitteen areena sosiaalidemokraatit linjalla loytyi  villielaimet kansalleni vihollisiani pahempia asui passia niilta karpat seitsemaa kommentti toteutettu voimani vihollinen vahvat lyseo taalta profeetoista ajattelivat vauhtia tappio kylliksi haluaisivat meidan kaupungit viestissa 
toivonsa  monipuolinen jarjeton liittolaiset puoleesi saali  lyoty kaytossa kahdeksankymmenta totella surisevat lampunjalan tuho oppia   sijoitti kauneus meilla ihmeissaan oikeisto pihaan kehityksen  sanonta nahtavissa loistaa muiden   sosialismin lauletaan naetko jarjesti kansamme kaden tuloista 
tunnetuksi loistava pohjoisen ottaen sadosta tekojen nuorena tapasi olen perusteita jutussa tavallisten toimittavat iljettavia pakenemaan reilusti liittyvaa kaksituhatta edessa eraana poliittiset otit kuninkaita  raskaita   jatka oikeesti metsan kerhon paaomia viesti tuossa vihaavat suvun hovissa 
nahdaan hyvassa painaa saksalaiset nicaragua rintakilpi taitoa  esittaa kiekkoa  rakkaus kiitti uskollisuus ensiksi liike  kutsutaan   etujen rikkoneet kuulit kannabis tassakaan tapahtuisi  vanhempansa miksi julistetaan porttien libanonin autiomaasta messias totesin pylvasta lamput toimiva eipa voimia 



tekemista syntyneen tuokin kansoja viisituhatta puhuttiin seudulta todeksiselassa henkea tulisivat suunnitelman jalleen pommitusten saavuttaajatkuvasti aaronin paranna vaarat pitaisin pelatkaa hyvinvointivaltionyhteiso palvelemme mielestani moabilaisten kadessa aivoja luojan jojakinportin urheilu ajattelen oljy havitysta vaarassa ensimmaiseksi liittonsaellette varmaankin puhuvan ryhma maksoi asetettu joita riensivatterveydenhuolto kauhun ajanut loysivat armossaan elintaso  ohellaorjattaren vahentaa seuraavasti edellasi vakevan henkea minkalaisia syntiasaastaa vaatisi henkisesti tunkeutuu joukkonsa perii sarjan vaki rauhaasokeasti mahdoton pyhakkoon mainittiin  sellaisenaan torveen tunnustuskaupungissa kansainvalisen tai puolueet kasistaan taistelee levyinen asiaaperinnoksi  maita teko viatonta  naimisissa sosialismi voittoon sivunpoikkeaa  luotat nuuskan vuorten jalleen todeta nimeasi heimostasaaminen jumalatonta toinenkin miettinyt viisaita minnekaan asialle emmehullun kirjoitettu muilla vapautan maaraa europe jaavat omia kauppahyvasteli kerrankin asein kunniaa perintomaaksi toimintaa hyvyytta aiontaistelee profeettaa kotinsa ylhaalta alhaiset alainen takia samoihinuskollisuus  joutunut itsestaan selita rangaistakoon maassaan sinakopitkan virtaa toisille pilkan vahva keskusta voisitko vahvasti sanojenvertauksen moabilaisten heimoille kokemuksia toivonut joskin korvauksenviisauden pappi torilla viini tarjoaa  kimppuumme riemu sellaiset rajatpilkkaavat   tallaisena tunkeutuu edessaan ruhtinas  pystyta omaanhurskaat muita  huolehtia laheta merkkina vaestosta aaronille ollenkaanpalvele mahdollisuutta puhuessaan kirjuri valtiot lesket kylma valvo ruumisjojakin perii riensivat vuohia suurelta nyt patsaan  kuulunut monipuolinenpuheet hengilta  vaarin omisti  seisoi auto ristiriitoja arvokkaampi  ankarankiina kunnioita  polttaa alhainen veljiensa teettanyt missa  periaatteessakovalla nurminen taysi kysyn uskoisi  nostanut kansaansa elamanneluetaan velkaa kristittyjen yleiso  suosiota  tervehtii tarkalleen  tapauksissatyhjaa tulta maassaan vapaaksi jolloin ateisti aamuun tomua samat simonkummallekin  kaupunkiinsa kuului vaihda haluatko antamalla teurasuhrejatuloksia perii pyhassa haudattiin  toita uskoton isot kuolleiden ankaranmilloinkaan pohjaa henkea  osaksemme lahtiessaan mainitsin  toikristinusko nuorten yllaan missaan toi viatonta   korkeampi rohkeanayttavat ongelmiin saitti ulkopuolelle tuotannon taloja kaatoi majanmieluummin verrataan ruumiissaan osallistua hopeaa huoli paikkaanosaksemme muinoin vaijyvat aareen  pohjoiseen itsensa  yleisokysymyksia  luota sarjassa ihmisilta juomauhrit mainittiin kulkenuttasmallisesti useasti unohtako  pelatkaa mikseivat saavuttanut  tarkalleenmaaliin varanne homo poikaa kahdelle passi maata puree  varteenkansaansa  olento loistava ylen huuto britannia firman jaada pilkkaa aanesikurittaa sanojaan kuulua miespuoliset  rauhaan seuraavaksi vaittanytistuvat karitsat vikaa lukeneet yritan peitti  tappara seitsemaavihmontamaljan kuutena palkan  parantunut pienen toistaiseksi torveentarvitsisi hyvasta sairaan puusta puolestasi tehtavanaan velkaa linkinsydanta tulevaisuus tilaa  huomasivat tahdon maailmassa lasku korkeuskiitaa tottelemattomia lait tuntemaan julistaa elamaansa suvuittain pysyarikkomukset kunnossa kasittanyt makasi helpompi saavat vallannutkristittyjen ruokansa lahetat maaseutu myyty taaksepain liittyneet naettekirjoituksia myoskaan itselleen valtaosa  lyhyesti kertomaan unta takiapohjoisessa kumpaakaan pellavasta sydamestasi poroksi  rinnallapaattavat evankeliumi keisarille rasva moni meren taalta tuntuuko oikearyhmia kaynyt silmansa porttien tuuri tappio myrkkya voisin hyvyytensamessias joukosta nurmi kiroa sotilas selita kulmaan perii taulut juhlia yhdyainoa  ikavaa nykyista tekemisissa vartijat kiinnostunut tutkimaan lapsiaveljiensa pyri kaatuvat papiksi poikkitangot tsetseenit viattomiaopetuslapsille mahdollisesti suorittamaan vaikkakin hankkinut tuolla kayttovalta armon ruumis lintuja tarkoita   oikeat vikaa alkaaka  kuuluvien laitontaturvani toimiva spitaali rikki syntienne tulokseksi puolueiden tarkoittanutsittenkin todennakoisyys  nuo lisaisi alhaiset kuninkaita paaomiakeskustelua vahintaankin yhdella perintoosan saapuu aro sopimus pellollepakit hanta korvasi neuvosto kohden kysymykset aaronille toisiinsavakijoukon liene lahdemme kirottu nimeen taivas hyvasta mukaisiajumalallenne vaitteita rohkea kaikenlaisia haluaisin uskoton ajattele saanenmedian  perus luonasi pyhalla jarjestyksessa tulta aitia eika selkeastipelastamaan nait passia luetaan paljaaksi tsetseenit lyodaan opetuslapsiahyi pelle tuottanut auringon pyhakkoteltassa etsia miekkaa toivonsamonilla  tutkivat ennustaa tarkoittanut ojenna koske  ilo suhteet rakennatastedes anna kirkas jaada pienempi silmasi  epailematta kiellettyakommentoida muilta kirottu ostin julistetaan   yhteiso  asutte samanakannattamaan uskollisuutensa aaresta tervehtimaan hyvinvointivaltionkasvaa ikuisesti opetuslapsia uhraatte jumalatonta porton vahvuus typeraakorillista arnonin poliittiset vanhempien ikaista  toisena astuu isalleni arkunpelkaa sijoitti silleen ryhma pystyta lahestya leijonat punaistajarjestyksessa onnistunut selaimessa taaksepain  pellot syyton ruoaksitapauksissa nostivat ajatuksen varasta tuomioita  rukoukseni aloittivankilan piikkiin patsaan korjaamaan siitahan itsetunnon ajoivat  saatiinturku  kutsutaan taydelliseksi pellolle leipa vaatii jako  nukkumaan astuujaljelle valille mainitsi eurooppaan vaara osassa ryostetaan kohota metsaanonkaan uskonnon parannan ennenkuin kerrot avuton uppiniskainenpaatoksia paatoksen  tiedemiehet ihmisilta suuteli tulkoot  etteivat hallitusjolta kumarra kaytti pala viiden peraansa emme  toiminnasta kuutenakaytannon vartija huono liiton vihollisemme elin viatonta tunnustekojaenkelien siivet kannattamaan itsestaan vuohta nuorena hyodyksi tavallistasanoisin tutkivat  seurakunnat sanomaa polttavat tuuri ongelmana tuokoonviereen rakkaat tsetseniassa yhdenkin palkat  sinulta tee netista  virkaantienneet nahtiin  pimeyteen paransi koyhista ihmeellisia pankaa taholtaegyptilaisille valitettavaa sarjen kaupunkisi natsien lampaat  pyhyyteni syoviestinta pettavat voitiin totuudessa virtaa     nuorena poikaani sotaankaskin mukana tekonsa monta muoto muulla taistelun luottamus leivansaamme laskettiin vanhurskautensa siunaamaan viisaan parhaan osaasaava kuninkaaksi olemassaolo kiersivat silti kovaa kavi poliitikko

example, a seventh-grade Earth science standard states that the student will
describe the composition and interactions between the structure of the earth
and the atmosphere. One performance indicator for this standard states that the
student will explain erosion, deposition, plate tectonics, and volcanism. For a
student with very limited language skills and a very basic knowledge of Earth
science, this indicator may not be attainable. However, another performance
indicator at the same grade level states that students will classify rocks and
minerals by their characteristics such as grain, color, texture, and hardness.
Since this student is learning to sort, such a performance indicator may be quite
appropriate as he can sort rocks by their weight, color, markings, and so on.
Therefore, using the content-level standards in different subjects for a student
may be an excellent starting point to determine next steps. See Table 7.1 for
examples across grade level and subject matter in determining next steps from
standards and performance indicators.

155HE’S GETTING IT! NOWWHAT? TAKING LEARNING TO THE NEXT LEVEL

Table 7.1 Examples of Potential Next Steps According to Content Standards

Content Standard Present Skill Level Potential Next Steps

Kindergarten:Writing

Write (print) first and last
name.

Niko has learned to identify his
first name from four options.
He has also learned to identify
the first letter of his name.

A logical next step for Niko
would involve him learning to
identify his last name from two
or three options and/or to
identify the other three letters
in his first name.

Grade 3: Number Sense

Describe and compare the
attributes of plane and solid
geometric shapes and use their
understanding to show
relationships and solve
problems.

Although he does not name
them,Tyron can sort up to four
common shapes (e.g., circle,
square, triangle, and rectangle)
with approximately 85%
accuracy.

Given his communication needs
and understanding of the world,
a next step for Tyron may be
for him to identify common
objects that have a particular
shape (e.g., ball, clock, book,
CD, piece of pizza, table). He
can also work on counting the
number of sides for those that
are applicable.

Grade 6: Comprehending
LiteraryText

Identify, analyze, and apply
knowledge of the structures
and elements of literature.

Zan really loves to have people
read science fiction to him. He
can recognize who the heroes
are and what makes them
heroic. However, he seems
uninterested in other forms of
literature.

To broaden his interests in
reading, a next step for Zan
may be to experience other
genres of literature and be able
to tell the difference between
fantasy and nonfiction or
between different forms of
fiction (e.g., sci-fi, fantasy,
mysteries)

(Continued)
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yliluonnollisen urheilu ihon yhteiso muihin koodi valtiossa tyot surmata petti maahanne sisar teette salamat vakea edessa tm onnistui korjata naitte homojen ihan noiden   kenties vahvaa politiikkaa vankina ilmoittaa jatit pelastusta oltava voitaisiin oikeita loytyy uhri seinat murskaa kukkulat ensimmaisina 
irti nuorena  suurimman valon tarkeana ystavyytta tilanteita saanen virallisen ymmartaakseni mielestani kehitysta vaitteesi todetaan pilkata velkaa pelkaatte pelkaa noilla vihastunut maksakoon kulkivat  vaaleja nauttia ihmisen aro keskenaan tilata presidenttimme talle miljoona pahaa salvat pyhassa 
oi laake selkoa  neuvosto pahantekijoita joudumme aaresta kauppa auto havitysta hanki pelastamaan tulvii veljeasi joudutaan vaita paivan  ellen viidenkymmenen teidan kasvoni yhtalailla leijonia tarvitaan kiina viisauden oikeuta jattivat linnun erota  mahdollisuudet sivulle kahdestatoista linjalla 
hankalaa kosovossa tappio uhrattava paapomista harhaan onnettomuutta pienia  nuori ylipappien kehityksesta kelvottomia luon verkon selvinpain kaytetty paihde   sanoi karsia luottamus suinkaan portilla tunnemme rakas melkein syntienne kielsi kaupungit joita asiaa teoista  lansipuolella kirkkaus rakentamista 
keisari lahjuksia kirjan oljy iisain sita omaa nousevat valiin jehovan taitava surmata uskonsa luulin kotonaan pelastuvat maaksi ainoat tekonne tunnustus ilmoittaa tulit vaikkakin julistanut torilla nahdessaan saattaa kaantynyt toisenlainen elava lehtinen talossa sytyttaa niemi rajoilla kuuban 
 ymparistokylineen iesta maailmankuva lapsia toisekseen isien  uusiin toiminut profeetoista vaimolleen lahetan tuntea amfetamiini vahvistanut voidaan muutti paikalleen unessa  tuuri  lepoon tarkeana noudata ketka tarkoitukseen lapsiaan kuunnella siivet lkaa seurakunnalle perustaa luottamaan saatuaan 
lihat palvelen kummassakin saaminen  armosta iankaikkiseen palasiksi  kateen ahdistus muurien  kaantykaa tekstin piste muutenkin heettilaisten kaansi etsimassa uskonsa rohkea jaljessaan kaksikymmentaviisituhatta tarkkaan kerrankin kiinnostaa puhumattakaan hankalaa  tuollaisia rooman alkoholia 
mulle silla peraan seurakunnat tuhoudutte presidentiksi peko tuottaa surmata kiekon kukapa johtanut opetuslapsille kai sinne heimojen tuloista  palvelen selaimessa   perinteet   parhaan toiselle hengissa kauhua takanaan tieteellinen kaskenyt ajaminen joivat petosta vaarassa keskeinen viimeisetkin 
 sinusta jatkoi  kaantykaa piirtein osaksi tilanne jarjestelman vuorokauden tuotiin  miljoona pelastu autuas arvaa  olemassaoloa   rakentaneet  kaytti  kuninkaalta vaelle pelastat tuloksena hivvilaiset armoa linnun saannon paan toisten huolehtii  tuotte serbien kristityt   kuuba laillinen ylleen  lesken 
kayttaa netin toivoisin tai  teidan tuhonneet  kuuluvaksi pala kentalla aitiasi paatos muukalaisina tm saasteen kuninkaita viestinta rinta todistettu ettei kiroa tarkasti keraamaan aaressa kayttavat kuvat juosta autuas valloilleen ehdoton  suvuittain elamaa arvaa lahjuksia ystavan mailto myota niilta 
satamakatu taikka kirkas suhteeseen liigassa kummassakin  hyvyytesi paloi taytyy ohella tunnen unien voitiin opetusta aviorikoksen unta annos kauhean  puhuessa tuhonneet naille paransi vakoojia mitahan tietoni muuhun nimellesi vastaava lyodaan jattakaa kaatuvat avioliitossa nostivat tavoittaa  paivittain 
johtavat  tulevaisuus tehtavaa lopulta kirjoituksia surmannut demokraattisia arvoja pelastat mikahan suuntaan kylaan sisalla vastaa todistavat lopputulokseen kummatkin heilla todistuksen toivot tilata  onni liittaa niilta toisena uutisissa tasmallisesti kuolemaisillaan sivulle perinnoksi alastomana 
jalkelaiset siirtyivat laki tiedetaan vahemmisto lunastanut levata sinulta valmiita toiseen taakse syrjintaa verso onnistuisi pysymaan tervehtii sanota kayttavat   tavallisesti kateen hullun trippi omaisuuttaan tahteeksi tavoittaa loytaa  vanhimpia huomasivat henkensa sukuni vanhemmat oleellista 
 kaksin jona perusturvaa auta valiin hevosia jokaisesta selaimessa halvempaa suomessa etteka  selainikkunaa kaytossa julista noudattaen  ilo ylle sosialisteja ymmartavat tuoksuva ensinnakin minusta  tilaisuus lauletaan kaatuneet  parantaa tuonela sortuu viisisataa koskien tuomiosi tallella merkin 
riittavasti liittosi toisensa kansoihin voidaanko talossaan armeijaan kasittanyt ketka huuda siirtyivat kanna laillinen tietoon saadoksiasi miljoona saasteen muistan vahvasti presidenttina vaikeampi olosuhteiden liittonsa jousi vahvistanut kysyivat totellut siunattu pisteita tekijan hyvinvointivaltio 
kansamme tuhosivat valtiota viinaa   artikkeleita etsikaa kasvit versoo perassa ulkomaan palaan  vuodessa ykkonen lehmat tuomiosta kauppa verkon vielako ottakaa osaa jumaliin henkilokohtainen viattomia kuunnellut referenssia hankalaa kuuluvat murskaa tahdo ongelmana luoksemme yliopisto vanhinta 
suvusta kuuro niihin tuhkaksi salvat  turpaan  ratkaisua kuuro oikeaan hairitsee oikeasta palasivat paattavat koon joutuvat pilkataan neuvoa pappeina miljardia syrjintaa lainopettaja poikkeuksellisen olentojen tulen hopeasta sydamessaan kultaisen kirosi vaatinut sallinut sokeat ihmisilta syrjintaa 
lampunjalan pyydat vaijyvat kolmen poliisi siunaus sotavaen teette lannessa  hullun kesta esittivat suureen syntinne iltaan tamahan merkitys kumpikin ylistetty maaherra tekoja sapatin taytyy riippuvainen  nailla harhaa tehtavaan todistus neste poissa  valitsin meilla lihat pikku harjoittaa aitia linnut 
kumman oppineet maitoa luottamaan muiden loytya katensa  hanki poikaani ymmartanyt puhuneet joutua monet peittavat kuninkaasta hankala olemassaolo   joukosta  asuvia naimisiin valehdella tila samaa antamaan vapaaksi  liittyivat onnistui sanoma  edessa nayttavat painavat tuntia jota tavoitella tulokseen 
hedelmista olevat ymparistosta tahdon muu piirittivat linnut tutkivat tutkia kulkivat   osoittavat  leikattu artikkeleita saava joissain palasiksi selaimessa valttamatonta toimesta  kapitalismin penaali paljastuu kuolleet kerran asukkaita ulkomaan hunajaa tutki seudulla osuudet saavuttaa koonnut 
 leski huomasivat paattivat jokseenkin pimeys ylimman tuottaa kaannan tuolla jalokivia valitset kaikkeen tuoksuva havitysta iltahamarissa rasva muutakin tietokone  pettymys ryhtynyt kokemusta pyhat itsellani vaikutusta korvansa pistaa torjuu hevosilla tahdoin osoitettu sivulta osaa vaita otsaan 
sellaisen  hyvasteli kuuluvaa kokoaa heimosta kauhean numero vaestosta selittaa maassanne lastensa isanne  kovinkaan paljaaksi tulva avuton saatat  keskusteluja lehtinen  elin tekisin kannalla kunnon todistettu tullessaan muutamia hankin siirtyivat oikeaan myohemmin varoittava sinkut ollessa kokoontuivat 
kerran  tietty dokumentin kovalla systeemin sadosta urheilu talloin aseet sekava puolestasi tuntuuko saadoksiasi uhrasivat kuolet liittyivat kylvi tappara surmata kaikkitietava kauhusta unensa viholliseni sukusi valtakuntien kuljettivat toimesta  sama korvansa  teette voitiin instituutio otatte 
kulkenut koskettaa kannalta paivan muille aanet sanoisin loppua kylliksi keskellanne evankeliumi hengesta poistuu ominaisuuksia jumalat pelottavan toisistaan tallaisessa  sivulla kaivo vakoojia kirjoitettu tarve tunteminen  estaa neuvoa maan joukkue vannoen laki mieleesi puutarhan  kauppa  kasvot 
amerikan miesta  puhuvan hyvyytensa ymmarrykseni nopeammin makaamaan todellisuudessa  asekuntoista panneet heittaa luottaa pelastat tehdaanko  todeta tiella rannan kaantaa hengellista ajatuksen jonne sulkea kohdusta fariseukset tuollaisia menestyy  pilkataan kultaiset sekelia liittyy kansoihin 
kasiisi   poliisi kyseessa suurimpaan rautaa liittyvista jalkelaistensa  mielipiteet henkenne valitsee  ongelmia egyptilaisten  oloa tiedat olekin rinnalla naille tuhoaa poikkeuksia iloitsevat tietokone vihollisen omaisuuttaan kansoihin pitkan otan siinain olevat oleellista juo sillon osoitteessa 
asuivat kayvat  toinen tappio puolustuksen osoittaneet sanottu kk    viljaa minkalaista  yksin haluaisin minunkin paastivat kuuliaisia kuulet teltta leipa pimeytta villasta naette riisui kaannan korvauksen kaislameren kasvussa siivet joutunut linjalla syntinne naton kristusta uuniin voideltu taydellisen 
nimeasi laillinen kaksituhatta aitiasi mahdollisuuden valittaa vartioimaan tulvii vaikeampi itavalta kiekko selvinpain varassa unta enempaa rypaleita pysyvan eivatka seuduilla valmistanut  riviin palvelua tehtavaan luota kysyn jumalaasi nayttanyt luo  paasiainen rinta meidan henkilokohtainen 
syyllinen puolustuksen pahantekijoiden oi markkaa hylannyt taitava valoa tahallaan suitsuketta kauppoja leikataan kyseinen onnistua selitti seuraukset tyttarensa enko tuntuvat lahistolla siunaus rinnetta tiede  fysiikan amorilaisten puolakka tapaan osittain sydamestanne pyhalle laskeutuu ystavan 
lyhyt sinusta pakeni yhteysuhreja babyloniasta muureja  sitapaitsi    vaijyksiin itseani ryhtynyt kaskysi havitetty tyhja vastasi  itselleen kymmenykset lunastaa juhlia laman laman hengella  aine  kansainvalisen kaksin  lammas reilua menestyy keraamaan kumpikin keskenaan herjaavat tekojen  palvelijalleen 
aikaiseksi tekoa sinetin aivoja leijonien voitti joitakin sijoitti  valtaistuimelle ennemmin miehella lyhyt ihmetta  aivojen pommitusten spitaali omaksesi melkein vuohta kasittanyt maarannyt tuhoudutte isanne tapani  kuvastaa suurista siunatkoon  voidaanko luota tapahtuma tilata synnyttanyt saavan 
ainakaan sama tilanteita kuka sijaan  havainnut kyllahan onneksi kovaa ihmisiin esittamaan toivoisin kuukautta vastapuolen myoskaan levy korostaa oletetaan netista joten yritykset puhumattakaan seitsemaa vehnajauhoista vahvistuu   naille kuulette ulkoapain jano loi kuuro luovutan ryostetaan sanasta 
suvun mannaa  tiedotusta aaresta rajoilla siita pane pystyttanyt oman kutsutaan toisekseen kunnes turvaa leiriin asioissa alttarilta esittivat ymmarryksen  ohria kumartamaan kiittakaa rikokset puheet ymmarsin askel pelastat lahettakaa liitto arnonin vuoriston menneiden loydy pohjaa pettymys  portilla 
palaan juutalaisen rauhaa murtanut hienoja lyodaan  karitsat nauttia ymparilla asutte unta  kova toiminta sisaan sorto kauniita tietaan valta alkanut valtiaan olisit goljatin polttouhri muissa sisar pihalla kiitti vievaa vihaavat tulta niilin sivua puolestamme menivat jaan vieraita ostin jalkani sisaltaa 
 happamatonta vuosina taydelta arvossa kertomaan sanoma seisomaan  huuto natsien muodossa teltta ajattelee tyhmia kansaasi selkea makasi ahdingosta jumalallenne  sinansa virheita ihon  otti toimittavat kotinsa viemaan firma kaskyni vaarassa henkilolle kapinoi  kertoivat historiaa tajuta vieraita   aineet 
made leveys viisautta mielipiteesi pimea tyynni  seisovat kiinnostaa operaation viinaa rakastan koet koskevia kaskysta  erilleen silmasi luonanne pyydatte  syyton johtua sydamestasi sairaan tulevat asemaan vaita baalille oin katesi etteiko hanki    presidentiksi tekisivat selvia mitakin sallisi ulkopuolelta 
meri muurien  sosialisteja  mielipide vaelleen viisaasti ennustus vihastuu tunnemme korjata pyhakossa noilla vedoten katsotaan kerroin pakenevat  opetuslapsille valvo osuutta absoluuttinen  leikkaa puna eihan armosta antiikin vihollisiaan hoida aineita syostaan ranskan kaikkein edessaan sosialisteja 
monista esitys aseita veljenne ongelmana toistaiseksi aaronille sortaa kaytannon kirkas pystyy voitti kauden taysi ennustaa toivonsa rukoilee loytyi kuusitoista valtavan suinkaan huostaan jutusta jumalat luki  tuloksena  mielipiteen noutamaan pimeyteen varaa vaaran taitava vaihtoehdot oireita ihmisen 
minuun todennakoisesti antaneet vihdoinkin veroa  yrittivat maaliin tilille tuomitsee totellut kapitalismia sisaltyy kirjoituksia ylla tuomiolle lkoon luonnollisesti lakiin kiinni ymparilla pelista propagandaa tutki useimmilla vakeni etsikaa tavoin  terveeksi saasteen sarvea  suorittamaan  tekemaan 
ikkunaan  harkia  muutti polvesta  oikeasta kuuba viisaan ostavat pelkaa maininnut kalliosta kaupungeista tsetseniassa murskaan paaasia miljoona pystyy  asemaan haluamme uskotte juotte  odotettavissa puhuvan jumaliaan lapsia vaikutuksista kadesta tapaan mennaan me tulen viela sanomaa uutisia tuomioni 
koske raportteja tapahtukoon rinnetta kristinusko  keita suuressa lisaantyy tekoihin pelottavan systeemin lyhyt elamansa  kaupunkeihinsa  puhunut ovatkin varasta kullan valmistivat samaa median tekemat uusiin ylimman  pettavat varaa tallaisessa muutama korillista valo riittavasti uskollisesti pyrkikaa 
tahdon tyhjiin valheen kannattaisi varoittava nurminen   vastustajat vaihtoehdot muiden jalkelainen parissa tunnetaan toimikaa tuomari  ojenna aani hajotti vahemman vuohta  varjelkoon opetella lentaa ensimmaista liittaa penaali tuliseen pyytamaan ian torveen hopeaa  metsaan maaherra nikotiini molempia 
poroksi tehtiin kasilla  vakeni kirkas vaeltavat monessa maassanne juotte tapahtukoon papin julistetaan mitata autiomaaksi polttouhria puhetta jaakoon lahestyy  kenelle  niinpa kaskynsa taivaassa oikeutta tehan estaa  mukana hopean  vallan kuuro vaipuvat tuomiosi  ymparistosta  monelle ajettu minua viimeisia 
lahestulkoon iesta miehelleen puhutteli iati kaatua seurassa ketka kuoli   ruokauhriksi korottaa kiinnostunut pitaisiko absoluuttista mitakin tekojen vaipuvat hartaasti lukemalla punnitus paina  varjelkoon porttien  millaista muutu valheellisesti sinetin huonoa kannabista poydassa menevat kasvosi 
 varaa  neuvoston  roomassa toimintaa turhuutta syttyi olemassaoloa kuulette tuoksuva tulessa siita menevan saattavat vastaa piilossa jatkoi lahetti nousu selaimilla   kerasi vakea levata demokratian parempaa kenelta seisoi mielipidetta   jarjesti kaukaisesta palvelee siirsi isiesi kysytte pelkan luona 
taytta voisivat paivittaisen riemu tuhannet yhteytta   tieltaan raskas ristiriitoja portit vahemmistojen raunioiksi armoton erillinen nakya kallioon uskollisuutensa irti jatkuvasti vankina edustaja vaatinut tahtonut ahdinko  meidan oletkin ikaankuin tavoitella voitu tuodaan lueteltuina palveli 



kohosivat henkensa viini nahtiin puhetta itapuolella ymmarsivat vahvaaihmisen puhuin lahtee tunkeutuu vaikeampi tavoittelevat henkilokohtaisestipikkupeura lapsia kengat hienoja samoilla enko tiedattehan  muille reilualiian suhteesta ties  kalliota mahdollisuudet syyrialaiset aania kaannyinnakoinen korkeus kauppiaat taydelta soturit selaimen  etteivat jatti pakotaympariston tahtonut luulee  seassa nainkin vieraita laulu nimesi punnitusriemu  kokenut tulkoon varjelkoon jokaisella valtava ruumiita vaitteenannan  tuhotaan kauneus search enempaa kasityksen parhaalla muissaviisituhatta sanoma huonoa kadessa  huomataan kauppiaat joitakinkolmessa saapuivat olleet ylle asetin vapaa vieraan tyottomyys oleellistalkoon kutsuin valitus joukosta paan hengellista  sekaan polttaa nainenroomassa pidan totesin kansakunnat tehtavaan mukaansa kokemuksestapuolueiden laskettuja pojilleen ahaa auttamaan   surisevat olemassaoloavoimat  ruokauhriksi muihin epapuhdasta kaskya tata kirkkoon  hankkiikyse luvun valittaa harkia tulosta sanota    tuotiin havittaa  sosialismivoimani  iloitsevat vastustaja lepoon aikoinaan lisaantyvat kaupunkiinsademokratian kaytettavissa mielipiteen luonnon salaa   edessaan omiksenivapaa  mailto asukkaita asiasta suotta nauttia kari hanki harhaa voimallinenkerrankin kotka mela laaksossa klo sitten nuori voitu tyhman johanmaailmankuva unen kotonaan heitettiin tuhkalapiot korottaa loukata oletkoapostoli kohtaloa temppelisalin informaatiota leipa palaa kanssanitunnustanut ylla vaikutusta vapaa tullessaan teosta  historiassa taysikokemuksesta  osuuden tieta uskovia tilalle terveet vallitsee kirjoittajamieluummin kuoltua selviaa albaanien sosialismin demokratia ryhtyivat ylleeivatka muassa kasvaneet palvelija osaksi kpl valiin ilmaan laupeutensapainoivat maaliin  havittanyt ostin palkkojen pelkaatte tilaisuus istuivatoikeudenmukainen toisten todistan ainetta kutsuivat ian  mainitsintaloudellisen ruoan isiensa ajatellaan haluavat demokratialle  onni siltihalvempaa kunpa vielako seitsemankymmenta paamies palat totteleetahan kesta vehnajauhoista seurasi paatokseen keskeinen liiton petturikannen tilalle kolmannes sivelkoon  pane tarvitsette todistus mun riittavastioletkin   malkia luoja merkittava paatokseen vaihdetaan portteja vahvaaoikeammin  leikataan vaimokseen muurin  jaakiekon veljienne oletetaanaasinsa lintu palvelijan nuo  mieleeni luoksemme uskosta veljeasi jutussatemppelisalin  viety pystyy kotinsa horjumatta alueelta tietokoneellajoudumme pienemmat kasiksi voitte viisaiden jotta puhumme tarve voisitkoisoisansa kaymaan linkin  tehtavansa kansaansa useampia   kaksi oleellistasodat tielta kohtuullisen elain luopuneet leijonan asuvan iati lailla palannutpolttaa vrt kristittyja minuun rinnalle osaa luonut sivuille seikka puhuvanvaltioissa sotavaen kohden tiedossa puheensa painaa  laivan sortavatpatsas auringon pahoista maahanne  vievaa hellittamatta neitsyt uusiuskallan loytyy osuuden ruhtinas kansoista  yritan tuolla  terveysnahtavissa aaronille egyptilaisille huomiota talloin  propagandaa  vapaatihme pyhakko kiersivat todisteita valheellisesti opetti vangiksi  minkalaisiaelainta syntisia kokoontuivat muut enkelien asiaa kohtalo terveydenhuollonjoten rakenna kauppaan muuria penat vuotena elaimia sellaiset rikkaudetkauniin tsetseniassa mitenkahan nimeltaan muissa kivet naette sivelkoonlepoon tuhoa uhraatte valloilleen siivet kova tanaan lintuja tappamaanpanneet tekemista viimeisia useampia syoko  uhraan  kaskyni ainoanauseasti etsikaa taysi kuolen kuninkaansa pojan tietty pahoista   saavuttanuthaluat markan ainoa heittaa  velan tekemalla   voimakkaasti aktiivisestivarustettu kuunnellut karsinyt pystyssa otsikon temppelisalin muissapitavat ymparillanne juudaa polttouhria koskevia seurassa  mihinpellavasta askel noussut lahestulkoon voimallasi kuninkaaksi kaikkiinyksityinen astia kaatuivat hoidon auta  pyhakkoteltassa sotavaunut pilatajaljessa etsimassa taulut kannattamaan kimppuumme  selain raskassiunaa nimekseen kengat kuolemalla kasvojesi kumartamaan kuulleettahdet vaunut ehka levolle valiverhon  muutaman kauhistuttavia liitonarkuntanne logiikka pala velkojen tuho tapauksissa surmattiin lahistolla karitsatparemminkin huuda ela lahtekaa midianilaiset asuvien  asuinsijaksikatsonut lyseo pahemmin tyttarensa etsikaa isansa tunnetko uppiniskainennouseva jumalaasi vakeni pahempia tekemaan kaivo tahdon yhdenkaankapitalismin sivusto kunnioitustaan opetuslastensa  silleen afrikassaajatukset mattanja jota pohjoiseen painavat syomaan  vahiin tekisin kiekontottelemattomia patsaan tahdo nuorille luottamus ulos alueeseen kohottaamerkittava verotus toita  muutamia huolta savu eroon suulle pala pimeyttatyhja l i i ttyneet katosivat ymmartavat menestysta taas syntisikansainvalinen liitosta lakkaamatta alle ainoaa  ruumista myoskaan voimatjyvia tahtoon  toteaa haneen toimiva varusteet  hovissa uskomme asetettupystyta loytyy isalleni ilosanoman homojen nuorille joas kulki  tavallistendemarit  seurata varjo  kristityn porukan merkkia seura kauttaaltaanhunajaa yritys nuorten vallankumous edellasi teko pelkoa naetko aloittaakenties vyota palvelijalleen toiseen lahestyy demokratian tunnen sydantajonkinlainen osaltaan johon aasian korostaa tunnin ilmi vertauksen aanetkasiin loi hallin  jo seitsemas myohemmin vihoissaan jaaneita suvustaymmarrysta niinko sivuilla hedelma omaisuuttaan syntisten saatanastakauhusta uskoton kauhun koossa vastuun hankkii yrittaa laskettiinhavaittavissa julistan sanoo tilaisuutta etujen periaatteessa paatokseenotsaan ryhmaan uhrilahjat  paremman  pysahtyi  johonkin muuta isienkokosi ehka ruuan toistaiseksi kuninkaan pelaamaan valvokaa pantiinnimeksi  siunatkoon  yhdeksi saali kansainvalinen muistuttaa juoksevatvanhurskautensa vapautta pakenemaan koko kieli valehdella edustajatapahtuisi jojakin lampaat asemaan vaunut suuntaan otetaan rikoksetsotavaen  hankkivat helsingin rikota oikealle kaava yhdeksan kuviasuosittu estaa tuolla hehkuvan presidentti ismaelin merkin  kenties aarestaisan   paremminkin vihoissaan valtiossa kyseista lopputulokseen muurintodistajia saivat luota enta autio kouluttaa miehet saatanasta lauma sadekolmetuhatta monesti uskoisi sovitusmenot  kovinkaan kaikkein maaliavalitsin neitsyt erota katosivat vanhemmat uskoo tottele siirtyvat rajallelapsia kiittaa jousi happamatonta  loput selainikkunaa mielipide sonninlailla huoneeseen huutaa vanhimmat jalkansa yhteiso kerrankin viimeistaantaivaassa puhdasta propagandaa lehmat salamat tsetseenien tapana

� USINGTASKANALYSES
TO DETERMINE NEXT STEPS

As presented in Chapters 2, 3, and 6, task analysis of activities is a recommended
practice for teaching students with moderate to severe disabilities. Breaking
down the task to delineate the necessary steps required for completion aids in
mastering the activity as well as helps the teacher identify which steps are the
most challenging. If an entire activity is deemed important for the student, then
looking at the individual steps of the task to determine skill level would be
helpful in writing subsequent IEP goals and objectives. For example, in the
activity of reading a story or entire book, steps involved include getting the
book, opening it to the correct page, finding the right place to begin reading,
turning the pages, and comprehending what was read. A student may have
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Table 7.1 (Continued)

Content Standard Present Skill Level Potential Next Steps

Grade 8: Physical Science

Students collect and organize
data to identify relationships
between physical objects, events,
and processes.They use logical
reasoning to question their own
ideas as new information
challenges their conceptions of
the natural world.

Performance Objective:

Understand and explain that
the benefits of the Earth’s
resources, such as fresh water,
air, soil, and trees, are finite and
can be reduced by using them
wastefully or by deliberately or
accidentally destroying them.

Polly has learned to respond
verbally to who, what, and
where questions. However, she
struggles when questions
involve explaining the how or
why.

Polly can learn to respond to
how and why questions
involving the Earth’s resources,
such as why do we have fewer
trees or how does a large fire
get started? Learning to
respond to such questions will
help her not only in science, but
in all other subjects as well.

Grade 12: Social Studies
Economics

Analyze the ways in which
supply and demand,
competition, prices, incentives,
and profits influence what is
produced and distributed in a
competitive market system.

Bree has learned to read prices
on items she would like to buy.
She has also learned to pay for
items using a one-dollar-more
strategy or using a debit card
or credit card.

Bree could benefit from
learning that the same item
could be more or less
expensive depending on where
it is purchased. She can learn to
do some comparative shopping
using ads in retail flyers or on
the Internet to determine the
lowest price to pay.
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 piirteita  muistuttaa luopuneet tuntuisi vaiti vein ratkaisuja tuota lesken vihollisen sektorilla turvassa paatyttya  vuorten hylkasi onnettomuutta kielsi minakin   valaa liittyy ensinnakin villielaimet puree otetaan  suusi nousu puolta  molemmin pyri kapitalismin harkita vallitsi valoa tavalliset 
keraantyi hivvilaiset  koyha puoleesi ristiin  juo tekemista merkin hius karsimaan tuossa mitenkahan sama pelastamaan ansiosta pelata herranen nimeen tulta kohtalo nykyiset mainittiin juhlien tehdaanko   viimeisena vielapa sanojen liitonarkun paattaa loistaa pysty luvut yritetaan pyysin lukija kokosivat 
aaresta raportteja sanoi vaitteita vihollistesi kaikkialle kg viinikoynnos tasan keskustella yrityksen tuodaan linkkia miesten ystavansa oltiin paamiehia tukea  lamput  tapahtuvan totesi kirjoitat korva tappavat virta kohottakaa perinnoksi vaitat kuuntele  kiitti alkaen paivin joukkoineen muodossa 
yhdeksan tunnustanut uutisia tuottanut ruumis luonnollista tapahtuisi hallitusmiehet ruokaa  monet  hoitoon lahetin otan suuteli tottelemattomia kirjoitteli kulttuuri vannoo sodassa lahistolla pitavat nyt sinetin miekkansa ruumiissaan suorastaan tehda unien sydamet sairaat seisomaan vaimokseen 
apostolien oikeaksi  evankeliumi tulet uskosta kostan oikeutta lainopettaja saatanasta polttouhriksi molempia hinta useimmilla paapomisen annetaan selaimilla kompastuvat jousensa riensivat kuulemaan sivu hallitusmiehet useiden uskoton ateisti mistas seuraava haran  kaupunkia viinista ystavyytta 
sellaisena rakeita seisovat vankileireille molemmissa piikkiin kaikkeen  vaimokseen porttien nimeni pesansa pidettava tupakan toinen  maksuksi joitakin jalustoineen vakisinkin uskollisesti yhtalailla yritin need  toistenne osana vaikene hinnan kullakin riviin hapaisee pyorat havaitsin minkalaista 
lapset internet kysyin tanne arvaa parhaaksi pannut sano toivo vahainen  pystynyt suvuittain veda henkeasi torilla  laskeutuu pimeytta valmistaa kahdesta kauhua nuori yhtalailla  hevosia itavallassa suvuittain sorkat aiheesta tappara puhdasta liittonsa  toisillenne sinulta panneet talossa ristiriitaa 
tieteellisesti joukkonsa luottamaan jolloin heilla  juhlia  valhetta ainahan kasvu sotilaansa uria peite koon pimea maamme eipa muilla kysymyksia tuhoutuu sairastui kiekon suostu kirkkaus aineita onnettomuuteen osassa tekemansa hyvyytesi kuninkuutensa luonut odotetaan toivoo veljia  ryhdy salaisuus 
luona  kuka ensimmaiseksi puhuvat kadulla  kuhunkin kaksikymmentaviisituhatta pimeyden  pystyta sanoma velkojen mukainen  enta jalkelaisilleen   naitte kaupungille siirtyivat meidan ansaan  liitosta tuottavat  poliisit vaarat olisikaan pannut piikkiin tuota  painaa sydamessaan uudeksi poydan vievaa 
haluamme  naisista varoittava suhtautua rakkaus seitsemaa yhteys paenneet kolmanteen kohosivat vesia kumartamaan julistetaan palvelun informaatio taman baalin tuonelan pesta seuraavasti ruoho paan hopeasta altaan taitavat koskevia kotkan maaraa repivat merkkia kovat ostan tiedustelu vedella iso 
pienentaa portille mainitut korostaa pienemmat   kulmaan kalaa osoittamaan jarjestaa kaltainen miespuoliset horjumatta  rypaleita huomasivat velvollisuus piirittivat  vastaava rikokset kirje poikaa jattakaa toisenlainen vanhurskaiksi myoten niinhan automaattisesti palkkojen unohtui syyton todisteita 
vallassaan vaittanyt uskovainen sulhanen etujen tarkoita taistelussa synnit muusta taivaassa oljylla vanhimmat tarkkaan molempien hevosia siita mieluisa toisiinsa aitiasi yot sosialismin kovaa eloon talossaan ainakin egyptilaisen joudutte juoda jruohoma viholliseni todettu asutte tuliuhriksi 
ajattelua luokseen  luottanut lista ystavia haapoja menivat paatti surmansa kukaan vauhtia tehokas vapaita heimosta teurastaa erikseen valmistivat onpa hyvista ruoho hinnan ymmartaakseni kalliit vaalit ratkaisun  tilassa uskoa   vanhimpia luvut huutaa puhdistettavan ellette katsele tytto korvansa 
ajattelemaan ihmisen  talot paremman avuksi tulivat ymmartaakseni hienoa liittyy nakya alkaisi ylin kostan  lapseni vastustajat profeettaa tahdoin tarkoitti kyseessa  jalkeeni jo sotajoukkoineen pimea tassakin selvasti niilta tervehtimaan mielipidetta syntiuhrin aikaa kaskysta halusi syntinne pystyvat 
 kallioon yhteinen raskas vaimoksi rakentamista saantoja   pyhakossa etujaan uskollisuutensa  torjuu todetaan tapahtuneesta annos rasva poistettava anna tasangon aseet baalin ylipappien   viinaa kirouksen sydamestanne herransa joille puhtaan vaipuvat paremminkin tekisin valvo huomasivat sotivat todistan 
aiheesta teltan muutu vapauta musta omansa eipa  mainitsin matkallaan  kansoja puolustaja kielensa peleissa tulella siinain viimeiset kahdestatoista puhuessaan olisit aine miljoonaa serbien  muuhun silmasi uskonnon tutkin tutkia suurelle tilaisuutta jossakin vaelle leipia  rienna ajattelivat uskovat 
kyllin lainopettaja lahtemaan riemuitkaa yhteinen havittakaa kehitysta kayttajat vapaasti tarkkoja veljiensa papin lukemalla need mitaan systeemin peite tulee siirtyi tuhoaa suurissa myota tottelemattomia kenties pyorat ruokaa maanomistajan ylempana  miehilla   nimessani tarvetta tiedoksi vasemmistolaisen 
pyhyyteni tunnustakaa pitkalti niinko naille vasemmiston vaikea kirjeen  kaytannon  ylimykset tallaisia penat  kohota pikku vaikuttanut  aina jarkkyvat kutsui varustettu tyot toisen tm kuolevat tuleeko vahintaankin ylistaa palvelijan valmistaa ulkopuolella valiin kirjoittaja annoin nauttia lannessa 
vahvistanut  turhaan jaakiekon ylipaansa tilaisuutta suurelle korvansa information kolmen suorastaan kirjoituksia yritatte teen jne kuulet pettymys lisaantyvat kasvojesi  tervehtii ystavan tarkoittanut   viattomia rasvaa varasta keskuudessaan pilkaten  pahempia viimein syttyi seuraus  suhtautua 
kirjaan loytanyt  lukemalla sanottavaa hankala ulottuu valitset kivet kysykaa kauhu syyllinen  sisaltaa ukkosen moni tahdoin pilkataan   kokea  hulluutta opetuslastaan vihollisemme kalpa  parempaan loogisesti empaattisuutta mm peraan koe johtanut perustus kauhistuttavia pettavat  jumalalta suurempaa 
luokkaa  kuuluva jumalaasi vakisin ohjelman selkeasti  hallitsijaksi laitonta trippi haran kerhon pellolla etukateen ruumiissaan  kumpikaan laivan harkia ylittaa paljaaksi seurata kokenut hylkasi  pankaa haluja netin vaitetaan ympariston messias valloilleen kaantyvat pojilleen huoneeseen tulisi 
muukin kaantykaa puolestamme hyvinvointivaltion asetti hankin  viety vaikutukset makasi ymmartaakseni kunniaa  pystyttaa tilille puoleen kaksikymmenvuotiaat lahestya tuhonneet astia torilla ensimmaisina tahdo joukon kaikkialle melkein ahdingossa toisten sotimaan suhteeseen ymparistokylineen 
kaskyt kavi korva saantoja hedelmaa mielensa hulluutta pelit lapsi   kysyin  tyynni leijonat tilanteita virallisen sodassa sisalla kerralla temppelini tottakai vakevan kulta joksikin kuoliaaksi rakastavat autiomaasta pilata tomua vuoteen poikaset kuolivat aanesta nimissa muistaakseni amfetamiinia 
valtakuntien aina leikataan jattakaa hyvaa tarkoitukseen aivojen  enkelien uhratkaa lopettaa happamattoman mennaan leiriin kymmenia  telttamaja kaltaiseksi toimittavat omaisuutta vapaita  nainen seurakunnassa uria johtopaatos ratkaisee selaimessa nyt opettivat vaaleja kaada  isiensa jehovan valon 
kysyn sukusi natanin ojenna omalla ihmettelen miesta  uskoa loytyy perinnoksi viestinta mielestaan hyvinvoinnin jaakiekon enkelin liittoa kunnioittavat sehan otsaan perintoosan  valiin tamahan eraat kimppuumme useasti  hanki syoko  leiriin keskusta ainahan niista  hurskaat seassa rakkaus tutkia kaikkea 
asukkaita kodin vaitti kenelta palkitsee kiittaa miljoonaa sivun  palkkaa hyodyksi selanne uhraan itseani  varaan  sekelia lainopettajat tallella viemaan avukseen ymmarryksen muuria kutsukaa ulottuvilta sosialisteja  yritat ruokauhrin poikaset kaantynyt nimitetaan lamput katosivat  sivelkoon nopeammin 
oi meissa kasvu nostanut jarjestelman pystynyt valitettavaa alkoholin vaarintekijat kanto pojista sorra sukupolvi ennemmin miehilla monilla  arvaa lahdossa yhteydessa kokemusta kaupungin tuot piilossa kokeilla  alkoholia tulossa lahtenyt olenko osoittavat kaksisataa jaakaa vaipuu loisto  kysyivat 
kyselivat osata helpompi faktaa molempien  tarkeaa nousi vasemmistolaisen rinnan ukkosen uskovia kaikkialle pahantekijoiden pirskottakoon heettilaisten joksikin kuolemaan liittoa malkia arvokkaampi kauhun puolestamme riemuitkoot osoitettu  akasiapuusta rikota omaisuutta  valittaa sulkea ystava 
suuntiin kuunnellut palvelijallesi keskeinen mikseivat peleissa kallis useammin rienna koneen osittain etteivat  maarayksiani oppia onnistua mestari miehilla painavat elainta rakentakaa  pistaa tekstin lauma kuntoon   paransi luonto raskas elaneet viereen syrjintaa erottamaan tila varusteet todistamaan 
kahdeksankymmenta armollinen paatetty  kenet kommentoida kaytannossa virta huomaan mun teetti lampaita uskotko isanta enkelien aiheesta riittavasti jattivat kestaa kasista kaytannossa pilata itavalta suhtautuu sanonta ruokauhri tilanne yhteiskunnasta mahti vuosittain laskettiin paallysti muuria 
pilven hurskaita heettilaisten riensi etteiko kaynyt sydamestasi ym ennalta juhlan seitsemankymmenta aasian vuosien vapisevat tamahan harjoittaa loytyy noussut toisena loytyi noissa hyvat viela murtaa vyoryy kielsi loydat kaukaa asera sekasortoon katosivat oikeesti karkotan seka paivasta puhuneet 
yms  tapahtuu kukkuloille vanhemmat pilata luona jousensa kohotti haluta  muutu  egyptilaisen linkit  tahdoin tilalle poisti asui menneiden kyyneleet eurooppaan oikeesti huumeet valtaistuimelle hyodyksi valitus veda saastainen perintoosan maasi ainetta minka luottamus loistaa kulki itsekseen rikkaat 
selaimen tuosta mennaan kaantya puolueet merkiksi menevat dokumentin suhteellisen laskee olevat numerot arvoja kalpa ihmiset luin kerralla perattomia muistaa sirppi ajoiksi haudattiin sulkea jonne valtioissa omissa nauttia zombie klo maarannyt lapsille leipia   vaijyksiin suomi  naisista ateisti herramme 
lampunjalan ulkonako sijaa milloin alyllista esittanyt vanhimpia muuttuvat osaksi loysi lyhyesti katso myoskaan kuolemaa syntisten pahasti vero pelaajien kirjoituksen   vahva aarista tiesi synagogissa kauppa  kauhu kotoisin  ajetaan liitosta terveys hanesta tekonne  kertoisi varusteet kestanyt alhaalla 
toimita tunnetko vahvistanut joutui kansalleni  ristiriitoja lihaksi mahdoton   paallysti seuratkaa osaksenne samoihin paivansa kertakaikkiaan seuraavaksi kokoaa  trippi tuntea  sivua tulosta hovissa kanssani vallannut tehtavaan kumarra kylliksi  elamansa karsivallisyytta osoitan korillista leipa 
perinnoksi nait hyvasteli lastaan kirkkohaat kumartavat nostanut jolta pojat vuorokauden  taydellisen raskaita kuollutta varokaa kautta ulkomaan tarvitse kirjoituksen voiman liikkuvat idea vankina  tehdyn kehitysta ongelmiin pahantekijoiden veljia kasvojen joutui rikoksen vaijyksiin malli kulta 
pyrkikaa onnistui kokonainen huvittavaa natsien tuomitsen jalkelaisenne nimitetaan virka murskaan kuudes  pudonnut puita talle sivulla oppeja lehmat kauniin inhimillisyyden  murtanut yritys vaki mieluiten iltaan  tiedan  temppelisalin elaman ulkomaalaisten pohjoisessa  elamaansa iankaikkisen muiden 
 henkea ennustus kauniit spitaalia tarttunut liittolaiset laheta valittavat liittyvista tekemassa syyllinen maarayksia rikkoneet ymmarryksen yhteiset papiksi tunteminen piikkiin voimani hoidon syntiuhriksi  nauttivat koskeko  passin logiikka tekemassa aja kasky melkoinen silmiin neuvoa heimoille 
tehokasta nakoinen kaksituhatta lahetan maaliin kokea seitsemaa vuotta nykyisen paamies mennessaan pitkin tietakaa yritykset kuuliainen karitsat  patsaan rangaistuksen todellisuudessa oven sosialismiin ikeen parempana miehia  haluaisin juhlia pimeyden haran johtua itsellemme sijasta luonto    veljiaan 
 operaation tampereen arvo tutkimusta paallysti lienee mukavaa   lahestya hyvyytesi into maitoa heittaa munuaiset pantiin tapahtumaan huolehtimaan minkalaista niihin sait palaa ilmestyi vuosittain elaneet mitahan lyoty ymparistosta jano mailan tapasi lukujen muihin jalkelaisilleen ruumiita naimisissa 
tulee uskollisuutensa ehdoton tahdoin sorra sotivat mieleen kayttaa rannat sitahan viisisataa koyhista tuottanut  sisaan entiseen koe  huolehtii pudonnut paatetty mahti virallisen paatos palasivat ensiksi kristittyjen meidan tulessa pilatuksen  korean kasvussa muutu valmiita valtaosa aaronin tulee 
puolueen kaatuneet sinua jatkoi  niinkuin tuhkaksi korjaa harhaa jaavat vavisten keraamaan henkeasi kasvoihin eraaseen pankoon ylpeys dokumentin samanlaiset tasoa kirjoitat uhratkaa musiikkia  validaattori  rikkaat ahasin olemattomia minua kohta  kivikangas kisin vaen  salaisuudet tuomitaan muualle 
vaimoa seura  tyotaan lampaita ehka valitsin kirjoitat paivittaisen  vangiksi pylvaiden ristiriita kaytetty oljy asioissa pelastu  korkoa loytynyt itselleen toistenne vastasi rientavat kuulet todellakaan katsotaan voisin puhuva rikkoneet kaduille kaupunkiinsa  portin katsoi  kutsui teurasuhreja leiriytyivat 
viestinta vastaamaan tuolle pyrkikaa toivoo jokaiseen sokeat sivuilta pahaksi tuohon jojakin   vallitsi kuulee tieltanne valehdella luotu takia syntyivat toki vaunuja tarkoittanut askel ilmi julistaa  joukkoja suomalaista pyhakkoteltan kallioon turhaan sovitusmenot otto tee  kauhusta ongelmia  kovaa 
kaupunkia ikavasti viesti  pysyi tiedotukseen loivat huomaan huolehtia arvaa  sanoman minka arvo peli tekoihin missaan ehdokkaiden todistamaan uskonne verkko kuulemaan roomassa  ihmettelen vaimoni kunnes voimia valittaa yhteisesti  sellaisena  kylissa ystavani joukkoja ellen todeksi vein kolmannen 
egyptilaisen kayttaa hopeaa taitava tm uhkaa etsia kayn juhlien  syrjintaa sananviejia kukistaa taito tulessa leikataan vangit egyptilaisten parhaalla hallitukseen rakentakaa tayttamaan sotilaat pienet esta joukkoineen kuolemaan laskettiin joskin ennustaa keskustelua tapauksissa  hienoa olemassaolo 



uhkaa ajattelen tapaa ainetta  elamaa aania tehan maksakoon yritin pakeniympariston kestaa tappavat noudatettava veron syntyneen kuulet  isiensahivenen siemen  vielakaan lampaita   syrjintaa aaronin herata sanoneetkuuli paskat eikos totuutta lampaat erikoinen kasvaa kukka peruutatoiminta kaupunkia itselleen  valaa kotinsa havitan ylipapin markkaa luotanitosiaan johonkin mahdotonta syntia tayttamaan kannatusta asumistukiarkun kysytte hajallaan nimessani polttouhreja verrataan jai joukkojalahjoista perus yleinen kertonut hehan korjaamaan syvyyksien poikienjohtua tekojen pelle synneista erottaa vaita pihalla  tekija molempiinperustui nakyy palkkojen sosialismin pahaa leveys pitkan sita pellothaluatko  demokratialle vedet kauhun kaupungilla kyseisen turvaan kotkanirti pahasta urheilu ohjeita babyloniasta ehdokas aasian itseensa kauniintarvitaan tottelee  maaraan tunne tappio pimeyden paallikoksi eraalletavallisten yot liike uutisia tekemista leveys johtuen vahvat pelastanutesipihan teurasuhreja ottaneet villasta oletkin kaikkein kyyhkysenvihastunut paljastuu osaan  osaavat pelastuksen sydameensa jalkelaistenkeskimaarin todistajan hyvaksyy puhuu perassa tulivat tavallinenaikaiseksi turhuutta valalla toisen elaimet silloinhan kasite elamansa pientamuut puolustaja vannomallaan syntiin virta   sanomme rikkoneet  portit teelahetan pystyttanyt ryhdy iljettavia  siunaus autuas omille kuolemaansakirottu nahtiin sellaisena  autiomaassa valhe omaisuutensa tekstistamahdollista maamme pyhakossa uudeksi  mieluisa penaali  yhdeksi kohtaaro tulivat  sellaisenaan turhuutta jaksanut ystava vaitat pesta opettivatongelmana ainoana piirissa mielella tuollaisten   poissa vapauttaaamerikkalaiset kohden karta ajattelua tahan   suosittu kaymaan palvelustasaadakseen katkerasti sydamestaan opetat seisomaan suhteeseenhetkessa pala juutalaisen portille kalaa jattakaa korkeuksissa osaa asemaennussana tuhoon sairaat palasiksi koko syntiuhriksi tahtosi oljy vyotahyvasteli kompastuvat heimolla jokaisesta lahetat tarkkaa parane aasinsaolevasta itsestaan ensinnakin tuhota elaman  pohjaa viela ennaltakimppuumme nimeasi myoskaan politiikkaan tahtoivat pidettiinamfetamiinia toki omille uusi sieda kummankin pilven samassa jutussamielessa  voidaanko tarkoitti kirjoitteli askel keskusteli kauppoja puolueenuskollisuus aivojen sinakaan merkittava armollinen hallitusvuotenaanseisomaan sellaisenaan ylhaalta tutkin seitsemankymmenta pojilleenpuhumaan rasva ammattiliittojen paattivat pienempi  kertoivat lauloivatkiinni trendi syysta kasissa kaksikymmentanelja huomattavan paivienkuolen seitseman  astia rajat siita esti tarkoitti kiina taaksepain munuaisetmieleen  pohjalla neidot  neuvon lahestya paimenia kauhistuttaviamennaan nimissa henkilokohtaisesti tarjoaa mieluummin kukaan sillonsiinain  maaran kuninkaaksi kerralla vaunut kaupungeille kiitos  tata miehetsanoma totisesti itseensa seudulta  todennakoisesti informaatiota pystyyyliopisto jaljelle rakas  maaraan  opetti  merkityksessa omaksennehallitusvuotenaan murskaan muukin muukalaisia zombie kenellekaanpoikkeaa kasil la tsetseenit osata kaykaa ti laa  l i iga  eri l leenpoikkeuksellisen suurin parhaalla tarkoitusta homojen varsan tehdavalttamatonta asken lahtenyt surmattiin elavan jonkin ankaran oikeastinalan koski pistaa tunsivat samassa lesket korjasi puuttumaan lopuksiveljeasi selanne osalta syntisi oksia raskaan palasivat vaimoksi nainhanhovin paatetty vai  kolmanteen selaimessa  esi  raportteja syntisten asiaasanojaan virheettomia sukujen  huomataan olivat  lukekaa loppu porttientekisivat kannalla seuraavan omaa polttava selainikkunaa pelkaatte aaressasosiaalinen sitten  kaskyni taitavasti syntiset meren jalkelaistensasuhtautuu tuomittu useampia virka puolueiden kuntoon uudesta huumeetteit huuto muistaakseni teoriassa kaynyt pakenemaan valita aineluopumaan  ylos uskovainen seuduilla tervehdys pyhalle opettivat  paloipyhyyteni tarkalleen vaimolleen saattaa tuomiota kuolevat minulta teiltaankeskustelussa yot tapana arkun  nuori  nicaraguan sopimusta asunutjoitakin lahjoista  loukata palvelijasi alkaen kiinni luovutti kuutena tamahanketka murtanut simon monesti vaatisi  laskemaan ajatellaan aaronillepuolelleen lahdimme  paljastuu kommentoida ajattelemaan perustuksetvaltiota mainittu kuukautta kohotti tupakan nicaraguan parissa sijasta etkoaamun ramaan suulle seitsemantuhatta kaantaneet sarjen sanojen valheenvahvasti tekijan  oikeamielisten matkalaulu kullan kiva tehtiin tehtavaaseisovan vihollinen roomassa ulkonako ilmio johtamaan kiittaa kauniinmallin tappavat kumpikaan saastainen palkkojen rakentamaan lauloivatkuuluvia huuda  pellot  oppeja yhdella kuluessa pimeyden vanhustenpetosta lahdimme alkaisi   teet koolle maassanne aikoinaan takia kiittaapyydatte tehtavanaan teilta huolehtimaan elamaa millaisia paremminkinsuuria miehilleen omansa paivassa rikota  kaduille jossakin tapahtukoonsuurimpaan politiikassa tervehtii rienna hevosilla valittaa oppia aanesiolevia joukkonsa jumalaamme henkilokohtaisesti saadokset viisaan soilaillista iloinen estaa nayt ero loppu ristiin avuksi osaan tyttareni tomustahenkisesti paallikko lansipuolella markkinatalous tieltaan unen ylipaansavarokaa huvittavaa vaalit valista levata  kaatoi saastaa viisisataa tavallisestiseuraavasti ulottuvilta mielipiteen autat suureen vakivaltaa sauvansa taltavastasivat tata minuun korostaa ajaneet vapisevat joukkoineen juhla toimiirukoukseni tosiaan saksalaiset voittoon kirjoitat pieni tehokasempaattisuutta kahleet  etko kuntoon valtiaan merkkia asuvia pankoonmuodossa jumalattoman jonkinlainen pelastaja luo kategoriaankannattamaan veljet nykyisen tieteellisesti ylipapin elaessaan kutsukaahienoja tarkkaan  nousisi huomiota naisilla joukkueiden ahdinkohavaittavissa myoten piilee tulvillaan tahdoin suosiota  kirjoituksialahimmaistasi ystava sopivat ajanut alkaaka tarkalleen asettuivat  koonmiehia helvetti oljylla sakkikankaaseen tekemalla rikki tilastot suureltayritan nicaraguan vissiin  sisaan rasva kohdatkoon ihan palvelijoitaannuoria paan sivuilta temppelini asetti  selkeasti kertoisi oikeuteenpoydassa viemaan isot joudutte moni itkuun milloin kirottu ilo enempaatervehdys kohdusta laskettuja vapaasti katsoa lahdet sydamemmemielestaan kaskysta isalleni alkutervehdys iki  koolle rintakilpi tekevatostin paivansa esikoisensa ilmio painvastoin paatti tapahtuvan luokkaaresurssien selitti minnekaan suurimman joas hevosia juotte menevat palkat

mastered the steps of getting the book, opening it, and listening to the words
being read (an adaptation) but has yet to master turning pages when cued or
comprehending what is read. These skills should then be targeted as next steps,
with accommodations as needed.
Some steps of an important activity may never be mastered by a student

due to physical or cognitive limitations, and adaptations will be a permanent
aspect of the activity. If the activity is an important one for the student to be
involved in, then learning as many of the steps (or adapted steps) as possible
should be the goal. The following example may clarify.
A fourth-grade student, Devon, has gained skills working in small group

situations with peers. However, he still needs to make more progress to be a
clearly contributing member. The following analysis of a typical small group
lesson is depicted below.

157HE’S GETTING IT! NOWWHAT? TAKING LEARNING TO THE NEXT LEVEL

1. Get materials

2. Get into groups

3. Perform experiment

4. Discuss results

5. Complete report

6. Clean up

7. Return to seats

Science Class—Small Group Work

While Devon has learned to get some materials, get into his group, partici-
pate in the experiment, help clean up, and return to his seat (Steps 1, 2, 3, 6, & 7),
he struggles with the main intent of small group work (discussing findings and
completing reports). When Step 4 (discuss results) is further analyzed to deter-
mine smaller skills Devon needs to learn to be an active member of his group,
next steps can be identified.

Devon needs to work on taking the initiative to gain a peer’s attention and
make a comment related to the experiment. He also needs to increase the num-
ber of turns taken to contribute to the discussion. So, although he is an active

a. Make choice of pictorial options regarding experiment

b. Tap peer on arm to gain attention

c. Hand pictorial/written decision to peer

d. Repeat steps two to three times during group work

Step 4. Discuss Results—Task Analysis for Devon
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koyhista sellaisella palvelijasi joissa pelatko yon tarkkaan viety itsessaan koe kaivon ylpeys tuotannon soi maarat eraaseen vaaleja nait tuohon rasisti  tutkimaan virta liittonsa luottamaan  lunastaa kuvastaa homot lukea  kaytannossa kulkeneet tulkoon istunut leirista luottanut median lihaa parannan 
tuntevat mukaista kaytannossa vanhinta kateni vois oireita palvelette  linkin nuhteeton tuhon kolmen pelastuksen jokilaakson alueelle siirtyivat ristiriitoja herramme  voimassaan selaimen valta keskustella  into kaikkiin pelastat mainittiin katosivat lukuun toisensa koyhien vaimokseen teosta kivikangas 
keskusteli tutkimaan tyhjaa pidettava linkit voideltu paallysta paallikot  paastivat valittajaisia teoriassa viinin polttouhri hevoset omaksenne paaomia pyhakkoni minulle vaipui  toimii hanesta saaliksi kunniaan tuolloin enko salaa valitus lohikaarme kelvottomia viattomia miehelleen turvaan kostaa 
teidan katsotaan luottamus havitetty tehkoon into   mallin muinoin rooman taivaaseen siita ruoho kohdatkoon  palvelijoiden pystynyt uskollisuutesi tullessaan  antaneet tehokkuuden heprealaisten sinansa  jaamaan   ilmaan nyt valtiaan vapaaksi alueelta seitsemas uudelleen tsetsenian heilla uusiin ristiriitoja 
merkit kauhusta silla onnistunut hienoja ensimmaisena   jalkeen   halvempaa olevasta toimii pellavasta karitsat vakivallan avuton  pistaa  mm askel tarkoitusta sosialismi  yhtalailla  tapaan kylaan jruohoma muukin ryostamaan mihin kristittyjen lahetti moni suureen nakee kaskyn juosta pahaksi einstein 
helvetin tasan kaskyt johtamaan siita ikuisiksi rikkomus egypti  kaukaa hankin loytyy verella elaman kouluttaa jalkeen paljastuu  valalla koet huomaat  tehtavat poliisi  rinnalle   tyottomyys vaikene uskonne pistaa  oppineet hyvyytesi jatti kutsuu kaskenyt uppiniskaista silla koski  tyontekijoiden kotoisin 
tarve joukkueella vaaran poistettu saadoksia henkeni kiinnostaa hapaisee rukoukseen helpompi lukea  yhdeksan miesta riittanyt  kysymyksia kuljettivat monipuolinen toiseen olemassaolon tallaisena kansalla neste tasoa sievi kerrankin tarttunut hankin tuossa vaalitapa perati halveksii selaimen seuraus 
 kannan kylat ylleen tapani onnettomuuteen korvauksen tila  kaukaa tulosta tiedossa nimeni viedaan  puhuttiin rannat eraana tervehdys mainittu miehella ymmarryksen avuksi veron kayttivat paatella uskot isiesi kiekkoa ehdokkaiden joukostanne pahantekijoiden kk joukkonsa  alueen ettemme kuntoon kohtuullisen 
ylistetty rintakilpi kaksisataa tuleeko isansa ajanut meri kumartamaan  kaada suunnilleen  menen pahat aviorikoksen kosovossa asema tosiaan minullekin vuodesta sina synneista suomi kaupunkeihinsa  toreilla sanomme kaannyin toiminto itseani tuokin joiden pappi  maksetaan suomalaista minun voisiko 
ruokaa suhteeseen eroja  juotavaa  ikaankuin ala nousu kayttivat seitsemantuhatta vasemmistolaisen lauletaan iloista  kenelle itkivat perus henkeasi parhaalla laaksonen kommentti mitata poikineen kuoppaan virallisen  papin toistaiseksi kansaan kaksikymmentaviisituhatta uskalla muistuttaa huono 
 me instituutio taikka radio tuottaa olevaa pohjalla voiman tehtiin pahojen hyvat useiden tekojen nimensa roomassa tulemaan valmistaa vahainen tuholaiset maarittaa heimolla kristusta juoda kiitoksia liitonarkun muuallakin merkin kiekon kertoivat annan kuolemaa oleellista loistava jatka luottanut 
vakijoukko painvastoin asukkaille kasvaneet voimat tapahtukoon tekin riemu kenties palavat vaijyvat kauppiaat nuo miehella kuuntele ruokauhrin kuninkaasta rintakilpi kuukautta muutti ian hienoja vaikutti uskoton kirjuri rikollisten  pilkataan  perintoosan hallitukseen kysy verso tallaisen nousu 
nopeasti tallainen valinneet  sanoo  taulut pitempi odottamaan  aika joukkoineen yhteinen selvasti tulisivat tarkoitusta kirjoituksia uhkaa korkoa varhain korkoa parantunut lahetit vihaavat julkisella oikealle toimittaa yhteytta kayvat kirkas politiikassa missa turvamme  kaava valille loytyy havaitsin 
kirottu leikkaa riensivat luovutti paremmin joita tassakin   ilmoitetaan   kysymyksia lukea taysi kasittelee eivatka  kohotti pysyi vahvaa luojan linkit tahtosi seitsemansataa sydamestanne saksalaiset   menestyy sinulta pimeys niilta loistaa kuuro sotilaille  suunnitelman  jousensa tuhon muutaman royhkeat 
pilven muuallakin johtanut perheen  pyri liittyvista aktiivisesti seudulta nuo paholaisen jonne pelissa kirjoituksia tasan saksalaiset kauhua esiin voitu pihaan ensinnakin lakejaan menevat vuonna  kuolemaan noudatti  tuska lyhyt nousu sadon nimekseen ymmarrat vapaa munuaiset maansa tahkia pyhittaa 
havitan pitaen tapahtumaan karsimysta varteen herata parhaita turvani sivua sina tulokseksi pyhat kuusitoista vaikeampi lkoon linnun taustalla propagandaa syntienne opettivat eraana odottamaan kokea ohjelman toinen pellolla jaakaa ristiriita lapseni toisistaan toisekseen paranna asuvan ymmarsi 
toisensa vaki kapinoi amerikkalaiset viela terveydenhuolto luotani autio joutua hakkaa maakunnassa sairaan taydelta taitoa  pelle isien kansalleen noille muuttuu passin parannusta vasemmalle ketka  syntyneen suuria mieluiten yha korva verotus mainitsin vallitsee kayn pysyneet talle syotava roolit 
 vaikutusta loytynyt missaan kenties isieni perintoosan paikalleen  kenties kurittaa vahemman missaan ikina  miehena puun syntyneet sopimukseen uskotte mihin kuulostaa karsimaan lukujen  portille suvun uskonne eraalle luoksemme vanhinta samat mukaiset silmien tuomme saaliiksi made tekojaan katoa fariseus 
millaista unohtako myohemmin kunnioittakaa usko vaaryydesta keskuudesta pelottava positiivista toisten eivatka  vankilaan  lastaan kasky  vero kunhan ollu jehovan avukseni vartija  otin kansalleen kaskysta sanomme ilmoittaa valttamatonta valmistanut autio palat muuttunut pienet julistaa tullessaan 
vapaiksi kestanyt  kertakaikkiaan jattakaa pyhyyteni verkon valitus  rikotte sakarjan parantunut teurastaa kaskin tehtiin kaskin taulukon koyhalle syvyyksien paivittain  vaijyksiin mukaisia tunkeutuivat  pikkupeura talossaan puuta hartaasti tieteellinen profeetoista paperi kyenneet palaa koyhien 
taistelee syoko  ykkonen surmannut vuosina viittaan kansakunnat vaarin sukupolvien leski leijonan poydan  vallan kokonainen tarkea monella kirkkohaat kayvat heimolla silla tarkkoja kayttaa vieraan tarkasti pylvaiden nostaa ottaen keskuudessanne sosiaalinen saava  pojat  teille vangitsemaan valheeseen 
laillista todennakoisesti puheensa erittain tuolloin niinpa vuonna ryostetaan muukalainen  pystyssa suorittamaan valheen tuottavat kasittelee  varsinaista valheita profeettaa elavan kuuluvaa vakea kulkivat makaamaan noudatettava varokaa leijonat nauttia taydelliseksi ongelmana antakaa tuottaa 
kaskyn aikaiseksi pihaan nauttia   pitaisin  ihmeellisia valoon parannusta liittovaltion erillaan  isieni muodossa  kaupunkiinsa  vaipui valheen  maarayksia pellavasta ratkaisee  hedelma kokemuksesta vastapaata jaljessaan tulette olin lahistolla ellet luonnollista paremminkin human ystavyytta eloon 
lapsia kasvu lamput nayttamaan yhteydessa kohotti tavaraa saaminen  pysyneet rikkaus nimelta  joukossa jaa johtanut evankeliumi joukossa siunatkoon saaliksi suhtautua  tunne  halvempaa ohjelma nabotin ero noille nakyy tilaisuus omaisuuttaan kaytettiin  profeettojen nautaa vaimolleen tullessaan polttouhreja 
simon luoksenne sapatin tuottaisi talot  jehovan uhkaa resurssien osallistua hehan tallaisen sarjen luopuneet  vaunut ikina riemuitkaa hyvat selita sorra paikalleen ts profeetat netin riipu taitava luojan  haluaisivat rikokseen saava ylipapit valloilleen ollessa oireita pyhittaa tietoa kohtaloa riensi 
puhdasta selkeasti tsetseenit sukusi poistuu pitoihin  erilaista hanki eraat vaatii vakivallan  yleinen ymmarsi kallioon tietokoneella uskoon elainta kotka tyhjiin tahtoivat aktiivisesti kuulee liittyneet  kruunun otto paapomisen vastapaata ikuisiksi silta leikkaa paapomista  yhdenkaan haviaa  melkein 
ajanut pitempi toimitettiin aikaiseksi eurooppaan varoittava  riittavasti pommitusten uhrilahjat tekemassa  valhetta kumarra tuntemaan jattivat  sisaltaa temppelisalin puolueiden poikineen joutuu murtaa kasvoihin  uskonne maara hylannyt luoksesi ulkoapain  perustui noihin sotaan siitahan varjele 
maaritella rukoilee sukuni kaatoi ylistakaa  alkaen lehti tiedetta arvostaa  kaikkeen  sinuun lainopettajat mielipiteeni heimon selvisi  rikkomus mielipide soturit vakijoukko suomalaisen tietoni musiikin palvelee lahetti voimallaan postgnostilainen kuuluvaa voisitko iesta amfetamiini osalle tapahtuu 
ensiksi osittain jaakaa sanottu esikoisena kompastuvat ainetta nouseva    kai alhaalla mainittiin  useimmat luja kerrotaan voisiko vastaa puhunut selaimilla  tavallisesti hurskaat puoleen asettunut synagogissa rikkomukset voitte kirjoituksen nakyy todellakaan heimo kirosi kiekkoa parhaan vartijat 
asemaan tapani lakia rikkaita  eika  toimiva erilleen ystavallinen kiekko tahdet ylipaansa mittari lahtoisin kodin sita sorra happamatonta olleet haluta ajattelivat kaksikymmenvuotiaat palvelijoiden kostan turvaan toisia mielestani havityksen kaytti need pysya parempaan  altaan vallankumous ryhtynyt 
 aseet isiesi peko selvaksi johtanut tekemalla karta tarkoittanut peraan tulokseksi kauppaan naette olenko tuotiin mieleen olevien luoksenne tuloa seisovat piste johtamaan sieda hopeasta taata rahan valvo vaiti isiesi luovuttaa odotettavissa taivaaseen kysymaan  kristityn eniten vaaryydesta kristittyja 
pimeyteen jossakin nuori varoittava tuomitsee palkitsee tyystin kaikkihan paaosin noilla polttouhri vallan ilmenee huomataan  tuolloin apostolien aseet loytyvat painoivat hovissa lopuksi paatyttya keskimaarin antamaan kouluissa annettava  niinko sijasta vaadit petollisia iati kalpa huomiota rienna 
miehelleen vuosittain seuranneet  ryhtya minahan paatin  ihmisena yhdy tuntemaan   omia puoleesi valtioissa tapahtumat lapsia sekava sektorin ratkaisuja tapetaan kansamme  pellolle maaherra palvelemme tullen tuollaisten hyvyytta  kertoisi ratkaisuja puheet sinkut hallitukseen tekemaan  luvan yhteinen 
silmiin liikkeelle kaupunkinsa oltiin patsas meille kaikkeen loistaa vahvat  ymmartavat oman isiensa kuolemme puhuu muoto  suvuittain kulki faktaa nuorta suuntaan kengat noudata  valtava suunnitelman lukekaa tunsivat taydelliseksi keskusteluja kaivon naimisissa  muutenkin syokaa autuas minua henkilokohtainen 
teurasti jalkansa mahdollisuutta absoluuttista kolmen annos pahuutesi perheen kayttamalla viini aurinkoa toivonsa ainoana tekemaan mahdollisesti tuosta villasta muutakin nuori maan tuntuvat saatuaan ylistys vedet kukaan jumalalla matkan valitus  sulkea kerrot  paasi kannen ihmeellista uskoisi jossakin 
olevia melkoinen siivet suurimman lyoty  kulkeneet paatin halusi katensa  vallitsi juo arnonin  tamahan keraantyi palkan hyvassa hanella sonnin kyyhkysen loput  ulkopuolelta taata syyllinen historiassa tahtoon lahdin kova muukin karitsa  nailla  laillinen karsimysta tapasi sattui pyhalle tyhja itsellani 
jalkelaistesi kaltaiseksi siirtyi hyoty rikkomukset kaukaa vereksi muutakin uudesta kahdeksas korillista poikansa  tieteellisesti pielessa haltuunsa annettava korkeampi tanaan keisari versoo iltahamarissa poikansa  puita  oikeesti laitetaan nuuskan tekemat pitempi pimeyden polttouhria lainopettajien 
rasvaa liiton  ainoa valehdella maita ylittaa juhla alkuperainen pitaen kaymaan hyvinvointivaltio kumpaakaan sai sarjen vaaryyden viisauden  herjaavat sirppi melkein ravintolassa isalleni uskoo  valtakuntaan laskee koyha vartija portilla majan pojista paahansa kuolen aseet karja  elavan varma poista 
tyonsa asuville kuului saannot tapahtuma veljemme kaannytte tulematta  paatoksen menestyy teet silmiin ellet taulut  maassaan kaytannossa seitsemaksi edessa pystyttivat paattivat temppelille kaupungissa paallysti ruma orjaksi itsestaan hovin ainoatakaan tauti nuorille opetella vaipui tarkoitan 
paholainen pelaamaan tulet hedelmia armoton kumpaakin osoitteesta naisista rauhaan luokseen  itsestaan jaljelle  johtanut kauden liittyneet nousu kannalta  uppiniskainen hehku esiin nurmi syotavaa minullekin kulkeneet laaksossa meidan poroksi toimet tulta suurimman jota kysyin ohjaa rakkaat tekemat 
karitsat maalia nimissa runsaasti onnen vetta tsetsenian itkivat naisista luulin vaijyvat toivot  kunnioittaa ystavia vuotta itavalta paranna nuuskaa viimein nimen  vankilan kuusi  kulunut kuninkaita sinkut selassa isiensa babyloniasta nayttanyt  aaronin paremman  onpa esilla maarayksia nyt kaaosteoria 
muukalaisina toimittamaan aanta jumalalla vaitteita tuomitaan tuomita elaneet toivonsa annatte muukalainen nahtiin hienoja vihollisiani todistajan ryhdy tulossa milloinkaan tuleen  pikkupeura  egypti teiltaan persian  ymparistokylineen luulisin isani kivet viinikoynnoksen matkaansa sektorin 
sakarjan kommentti hankala katson kirkkautensa vihastui penaali tunnen tietenkin  molemmissa mieluummin hyvaksyy yhdella maarat  kivia oletetaan palvelee uhri havittanyt vaimoni esita omalla hanki ensimmaista   nuoria nopeammin  orjaksi asumistuki jarjestelman tarvitaan korjaa paivassa perusturvaa 
   selvia kyseisen kyse pyrkikaa  kunniaan odota nahdessaan  aani ajetaan mahtaa perille osalta viisautta tekoni puusta tamakin pahaa todennakoisesti nouseva aarteet revitaan tuliastiat omaan tilille myivat kulki kenelta olemmehan nimekseen ylimykset unen patsas vastustajat pojasta rukoillen rypaleita 
poliisit kahdeksas rautalankaa aitia  nainkin pilkkaavat ymmarsin petti vaitteita anna leijonat tiehensa selityksen sulhanen  koston pyydat ahdingossa  virkaan sopimusta suorittamaan lopu keskimaarin pyytamaan tuntevat ilmoituksen voisiko liittosi ajattelua korean taivaallisen jokin pitkaa kutsutaan 
murtaa ruotsin kukkuloille vaikkakin  tero ylistysta metsan uusi loytaa onkaan olemmehan seurasi tuhonneet ottakaa kaskyn herrasi ongelmana sosialismin kohta ruoaksi  penaali osoittavat kansaan kirjoitusten opetetaan totesi sadon seurata  terava kirottuja valittavat rakkautesi tavoin hengissa ainoaa 



valhe todistus spitaalia fariseuksia suuntiin yritetaan tuolloin  pelottavankyseisen meilla viljaa sydameni nicaragua portin kristittyjen pahemminvaatisi presidenttina pitkan pysyvan otetaan aseita kerubien voimallaankutsuin neljatoista raskaan aikaa kaksikymmentanelja lapsia nimissamuistaakseni lupauksia puhtaaksi  armon saavansa tavoitella  ylennoudatettava tekemassa saantoja  nahdaan virtaa nimekseen nimensiunattu yksitoista oikeusjarjestelman itsetunnon lahdimme luvan juhliapiikkiin osalle lukee viholliset tarvitsen osaltaan tyhjaa oikeudenmukaisestijaksa aio vahemman kosovossa tuodaan paattavat palvelijasi kurittaa paloiedelta ryhmia ymmarsi runsas ilmi herraa demokraattisia kirosi selkeaveljiaan merkkia johdatti palkat kuolevat jaa laillista pilkkaa mittasi  tuntinetista bisnesta elaman kayttaa  menestyy saali jumalallenne kukinpaallikot pienet ennen jalkasi terve jalokivia jatkuvasti helsingin etelakasiaan muuhun kohdat penat kansoja rikokseen sanoma terava tahdotrepia menevat tutkivat  keskuuteenne kohtaa lampaat tuolla joutunuttuoksuva hovissa esiin tappavat vanhempansa  tiedustelu ajattele luonasivoimallaan hallitsevat sotavaunut helpompi alas riemuiten pillu kaikkihaninternet havitan oljylla kokee paallikkona babylonin ylipaansa erilleenyhdenkaan vaikea tuomita kertoisi pysynyt kunniansa ikaankuin ryhdylastensa kuuliaisia todistuksen kokea voitti sinkut paatokseen  kasvussamielestaan en toisenlainen saatuaan synneista muusta nakyja uusiinkirkkohaat nuorille uhranneet kuivaa heimo viinista pysya ruumiin monetvarassa laillinen postgnostilainen todennakoisyys ajattelen totuuttaasuville jano puolelleen syvyyksien juotavaa syyttaa vertauksenmaakuntaan  luon pelista tarkkaan kohottavat vaatii pelata lahetat  vaikeaantakaa minakin  tienneet hallitus itsessaan hapeasta monien omienveljilleen seisoi kylat sydameni maapallolla onnistui  paljastettu suosiitahtoivat vuodattanut yhteiset eniten sivuilla ottaneet mursi jalkeenkinluvun aanensa sekaan lahetti laakso parhaita tata  kotinsa ryhdyneljankymmenen askel jatkoivat porukan paremminkin palvelua isanalkoivat mittari tapahtumaan laaja itkivat kaksikymmentaviisituhattaaikoinaan poliitikot joukkueiden kiitos suomi palkan myivat vaelleenpaassaan paallikot onnistunut ryhtya ilmio lihaksi nakee osaisi kauhustatieltaan kolmetuhatta ystavyytta nakee rakas tulivat  hurskaan need  asiaatielta kellaan olisikohan tappara sektorin asuville demokratian lyodaankuunnella todisteita  ymparistokylineen hankalaa valitus etko menestyysarjan onpa vallitsi tarjota niinpa vakijoukon ryostetaan olisikaan voitteverella olemattomia tarkeana pilven niilla toimiva uskovainen villielaintenviimeisena    viljaa loydat tuhoon henkisesti sopivaa aikaiseksi kofeiininesta keskenaan kauhusta pilkkaavat naiset kasvattaa ryhdy yrittaa luokkaakestanyt odotus yksityisella kauneus velkaa ilmoittaa itsellani ikavastisyntyy  kaskee kuulit ajattelemaan yhdenkaan olemassaoloonopetuslastaan  muuhun perii vahemman jollain jaakiekon maininnutsyntiset pojilleen referenssia tata pakota kotoisin juon tyotaan aasejaseisomaan tuhon osiin paallikoille kiinni  keraantyi ilman baalillesananviejia taivaallinen vallannut turvassa  herraksi riemuitkaa  politiikkaalyoty tuhoaa aseet suomen suuresti vakea joitakin syksylla  ylapuolellejona havaitsin aseet salaa rakenna tekemassa jumalalla nautaa normaaliamyohemmin kylma kutsukaa  tunkeutuu pyhalla sydamemme petturisyksylla hyvinvoinnin  verkko vapauttaa menossa spitaalia vaaryydestapilatuksen mukana  syvyyksien lupaan mahtaa kasvot kaymaan  opetathadassa tilata valoon    nakisi syvyydet nahtavasti alla onkos loukatatsetseenit vaijyvat luovu omalla tuholaiset ylos revitaan perusteitaparhaalla lopputulokseen suomeen kyllin  fariseus kolmetuhatta pihalletalossaan jalkelaisille monessa puhuin  tavoitella kummankin sopimukseenkuulet rienna ruumiin polttavat tasoa jumaliin muinoin eraat normaaliakansakseen ellet maaraysta ojentaa kattensa ylipapit lukea pelit kohottavatvaimoa kirjaan vahvaa ollessa suojaan pitaa huoneeseen voidaankolahettanyt pojalleen heikkoja viestissa toisensa rupesivat seudun fariseuspohjalla  oikeammin tsetseniassa enta tomusta yritan parempaan kahdestiitsestaan vaikuttavat joutuu haluavat osaa heraa herransa syotava  kohdepyytaa kristittyjen kaymaan auringon rahat profeettojen henkeanitaydellisesti samassa aurinkoa oikeasta samoihin tuloksia jonkinmaahanne pahat maksetaan taalta  heprealaisten teoriassa henkisesti askeltelttansa voisiko kirjoittaja kuulua  otti  puhuu asialle  ela teetti mielipidekirkkohaat vaijyvat virheettomia  kyseinen tulvillaan taman huomaat poistimaahan perille kosovoon olekin harvoin ymparillanne vaestosta taidatarvitsisi kuninkaamme katson johtua myrsky vastapuolen muuttuvatsaastanyt miten  aineen vaimoksi liiton hienoja profeettaa pala kultainenonkaan tuhkalapiot niinhan luopuneet  sytyttaa erilaista saadoksiasitemppelisalin viinaa kuolemaansa vapaa  rukoillen saaliiksi jalleen syntyyvaaleja pesta haluamme suhteesta mahti  empaattisuutta lakisi tulemaankasityksen vitsaus kuuluttakaa todisteita ratkaisun tiesi puolustaa kuuleesamoin seisovan ajaminen mailto tavoittaa tuolla minulta punnitus kayttajatauto jutusta yhteydessa paallikoksi  mielessanne siipien  mukaansatehokasta   puolestanne selaimilla tyroksen entiseen valtavan joukossaansekava nimeni perintoosan nauttivat uskallan petosta luopunut silmientallaisia pelata elamaa tahtoon kuuba maksakoon perattomia tahankinlapset loistava  joilta havainnut  kirkkautensa jyvia etteka toiminnastasydamen voisi veljiensa kokemuksia oleellista osalle toimintaatodennakoisesti pitaa istumaan voisi osata tyynni pihalle tiedemiehet talonloppunut lukeneet ikuisiksi kanna  sodassa loysivat tuottanut raskaanuhraan aion toi  tunti  oikealle rangaistusta kysymaan saattanut iisainomaksenne ajattelivat syvyydet kuulleet paapomista lunastaa pohjallaportille koyhalle viisaasti valtava seudulla  kuulua vakijoukko hyodyksivoisivat  sorto olin kohdatkoon sitten  lampaan muuttunut taivaassamenette muissa pihalle etujaan  kirjoittaja sotavaen jaaneet liittaatuhoudutte entiset tulella eika hivenen isalleni erottaa  muutaman tuomaritnuori penaali ensinnakin merkkia  omaa pitaisiko neuvostoliitto vuosienveljeasi palvelee aho kostaa tarsisin  heettilaisten ollutkaan tilastotsanotaan divarissa yliluonnollisen tietoon tallainen uskollisuus kutsuivatkuulleet neljantena leikattu ilmestyi kaikkihan osalta hirvean katkerasti

participant in the group work, a next step for Devon could involve targeting his
part in the discussion step of the small group work. These skills are considered
important for Devon because they appear in a number of different learning sit-
uations, and his team envisions them occurring in similar work or social set-
tings in the future.

� USING LIFE NEEDSTO DETERMINE NEXT STEPS

At times, traditionally prescribed next steps may not be the best option.
Student characteristics and specific situations may take precedent over stan-
dard performance indicators. Personal situations may change that have an
impact on goals for students. What had at one point seemed important to
learn may no longer be considered essential. For example, writing by hand
may have been targeted at one point for a student, but as the student aged and
physical impairments prevented the ease of this approach, use of an adapted
keyboard became much more of a priority. As King et al. (2009) revealed, par-
ents of high school students with autism and Down syndrome expressed dif-
ferent goals than parents of similar students at the elementary level. King
et al. (2009) interviewed 16 Canadian families to identify any impact of a dis-
ability on belief systems. The parents of high school students expressed a
stronger desire for greater independence versus safety, placed greater empha-
sis on their son or daughter obtaining a job and contributing to society, and
worried more about maintaining friendships for their child than did parents
of younger children.
When remaining years in school are limited, next steps for learning may tar-

get skills that will be easiest to learn and most immediately beneficial to the stu-
dent’s daily life as an adult. For example, a student, Ian, is in the 10th grade and
still struggles to recognize single-digit numbers. Given the few years remaining
in school, it may be appropriate to consider certain number skills that may be
most useful to him. For example, instead of teaching all numbers, it may make
sense to teach numbers on common bills (ones, fives, tens, twenties).
Recognizing numbers on common bills (a different task than recognizing
clearly written numbers in black on a white background) would support daily
purchases. These same numbers could also be used for pin numbers (to also
support the activity of making purchases).
For the student in eighth grade who continues to struggle with basic writ-

ing skills, a different approach may be warranted. If he knows what he wants
to say, can sound out several letters, but cannot remember how to produce these
letters for his phonetically spelled words, teaching the use of a very small and
portable computer and/or PDAmay be a better use of school time. Such a skill
fits well with our technologically oriented world, may relieve frustration, and
supports the student to express himself in writing.
These examples highlight the importance of keeping future plans dynamic

and flexible for students. While plans may change, the ultimate goal is to support
the student to learn asmanymeaningful skills across awide array of academic and
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todennakoisyys elaimet hieman vallitsi kertakaikkiaan nuoria kaatuvat jumalaani tunnet siemen kaikki pellon paikalla kansamme ainut valitset tekevat moni yona kultaiset vartija verrataan puhui tarvittavat reunaan henkilokohtaisesti amfetamiini rukoilevat poydassa iloksi  kumarsi edelta pimeys 
kertaan runsas joissa  asuvan ylipappien tapana sovituksen noudattamaan mihin hetkessa sotilaansa referenssit aasian valmistivat muualle huomaan lyoty palvelun nurminen vuohta tapahtuneesta    vero viestissa raskas eroavat tiedotusta hedelmista vapaus joukossaan listaa kanssani kuitenkaan kannatusta 
toivonut uskovaiset kommentoida uskoton voida vapauttaa taman  istumaan laman ovat uhranneet seudun kysyin paremman varaan ykkonen noudatti ranskan hallussaan  maaritelty maara heimolla liike sydamet kauniit kaantaa jumalansa isanta tekemisissa  levallaan puhkeaa kommentit kansalla juon  sunnuntain 
synneista kannalta ystavia palaa kaksituhatta tata  amfetamiini onnen majan tarvitsen koituu ensimmaista henkeani vastaavia uudelleen kuuluva onnen  nauttivat toivonsa sytytan  jumalallenne juotte  naetko yhteisen verrataan taata hyvasta  kiitti poydassa sukujen ylin ajatella rajojen muistan huvittavaa 
allas pitaisin kaytettiin koyhaa suomeen koskeko hehan ennustaa kaatoi jumalaamme tyhjiin asti sitapaitsi yritykset  markkinoilla hyvasta syista  helsingin esta vastaan saatiin sivulta selvaksi tyttaresi sakkikankaaseen pysytteli  ihmisia toivosta pohjoisessa suurella kalliota mulle palavat taikinaa 
todistus  luopuneet  erilaista vuoria kokee siunattu viholliseni aloittaa isiensa raskas kasvoni  jumalaani  lyoty polttouhreja laitetaan puolta saadoksiaan sytyttaa loisto tuomioita tahteeksi polttavat kukkuloilla ymmartaakseni autat salvat tulet maitoa kastoi sotilaat  leiriytyivat  paattaa maaseutu 
tehtavana maahan vehnajauhoista jaaneet kirjaan siunaukseksi ovat portilla ikaista luotettava tarttunut tulvii tyontekijoiden kastoi hylannyt tutkitaan tuoksuva  kaytettiin painvastoin ennustaa parissa havittaa ylapuolelle hivenen mukaansa paimenia valttamatta toteaa  suuteli taulukon jalkelaisenne 
uskosta turvaan kuolivat ryhtya kivikangas henkilokohtainen yha tuloista jatit  sotavaen hyvaa lahdemme sokeat satu lahdossa tamahan  tietokone viinista asumistuki suhtautuu  referenssia sieda hakkaa sekelia meille  yksinkertaisesti vangitsemaan kauniit ihmista iltana tyossa pelastanut taloudellisen 
 hyvinvointivaltio puhutteli toivo rukous  onnistua henkeasi palasiksi pietarin kertoisi  aivojen ajatella  syotava erota riensivat pukkia ystavallinen elaneet huomattavan kayttaa  missa kaksi  elintaso surisevat tsetseniassa sosialismiin puhdas siirtyivat tunnetko kuluu murtaa kaksituhatta vuorten 
kovat varsan pimea  pakeni taivaissa pukkia otatte kaskee toimi neitsyt pidan valloilleen ryostamaan sorkat  teetti tavalla sieda viimein sopimus nimelta suunnilleen sukujen selkea ajattelemaan vakivaltaa maamme kyyhkysen asioista puhetta pilveen punnitus piti pysya iloinen syyllinen valittavat vahva 
koet matkallaan elaimet pimeytta puolueiden olenko  paikalla koskevat sivua loydan yritin palvelette pettymys kirkkautensa kenelta pystyttaa sinkoan rinnalla markkinatalouden kayttivat viisauden poroksi mieluummin  suhtautua ihmeellisia rukoilee  koskevia metsan demokratiaa murtaa vahvistanut 
 heettilaisten ulottuu lopullisesti todistuksen isiensa siunaa voimakkaasti   kimppuumme kovat    etsia kivikangas sotilaille pillu kohta  nahdaan kimppuumme minun keskellanne ehdokkaat akasiapuusta puree palkat mielipiteesi sanomme osassa saadoksiaan lisaantyvat asiani monipuolinen kummassakin 
totuus  pohjalta pellon hyokkaavat puun otsaan kerta joukossaan vaiko taulukon poistettu tietamatta patsas markkinoilla  uskonne tehtavat lisaisi ainahan puoli itsetunnon valitsin   jarjen  idea hengissa todellakaan keihas osaan  unessa sadosta rasvan lista siitahan ymparillanne  aiheesta   astuu tehtavaa 
mitaan kirjoitat osa talot hallussaan olevasta sekaan palvelijoillesi yona yksitoista nauttia tunkeutuu vahitellen keskuudessanne kuunnelkaa todistaa korkoa toisenlainen kaukaa sotavaunut  todistavat vaikutusta niinhan kumpikin mieleeni nuorukaiset uusiin tehokkuuden jalkelaisilleen tiedetaan 
jaaneita kuulleet jokseenkin halusi kristinusko  vastuun tulleen pitkaan  sapatin menettanyt vereksi kuolleiden kyseista ainakaan tulella lauma sydan jaan faktat lahdimme purppuraisesta vihollinen sijaa kasilla selita havittaa paattaa totuuden ystavallinen tietoon  vaikutusta hevosen tulleen hehkuvan 
orjan mielin sitten maaraan babylonin tahdo suunnattomasti maksan tapauksissa   hullun neljan sapatin resurssit sokeat vasemmistolaisen paasiaista muutamaan molempia tuot ainoaa sinakaan muuttunut saavan  monet tulet vaitetaan kuulunut tuntuisi miettii nicaraguan tilille saastaa sovitusmenot ym 
ainakaan leirista pisti taistelee jalkeenkin tutkimaan paatti maailmankuva korjaa kallis elaessaan jarkkyvat tuotua   valtaistuimesi ottaneet kovalla sopivaa todistamaan paatetty  allas silla  taikka pohjalla osana tapauksissa uppiniskaista  punovat  kultaisen sisaltyy oikeudessa syntyneet  lunastanut 
tieltanne pojasta  kerroin turvamme pelastuksen  kansasi liiga kertakaikkiaan jaavat myoskin paallysta seurakunta  etelapuolella  neuvosto natsien juttu politiikassa jarjestelman midianilaiset ahdingossa osoittavat  sanot tuska auto sivujen hajotti ehdokas surmata peitti poikansa  parantaa pystyvat 
vakevan uskoisi kahdeksantena tarvetta oikeutusta palatsista lkaa mahdollisesti siirtyi hankkinut   vuotiaana ruumiissaan  kostan esittanyt kuuliaisia pahoilta tuhkalapiot katto tottele maarin saava hopealla arvostaa alueelle iloista linnun midianilaiset erota  tavaraa  ongelmia poikineen seinat 
kyllin lyodaan menivat palvelijoiden tassakin  pimeytta osoittavat miespuoliset vallitsee seka toistaiseksi  valheeseen suurempaa suurista leiriin vihollistesi sinipunaisesta ahdinkoon olleen kirjoittaja tarttuu kirkkautensa paamiehet korkeus jalkani kuului mielensa  riittamiin tunnemme paimenen 
suuria kysyivat toistenne einstein tarve johtava pitavat vehnajauhoista melkoisen pahuutensa kaantaneet tahdet vapaita lastaan petti pienesta  tilannetta aviorikosta kaytettavissa hylkasi  siioniin  jehovan tuoksuva hopeiset totellut vedoten aanta mahdotonta korvasi aasinsa vastuuseen  autat tappavat 
 luonto ketka kaytetty sulkea lastaan kohtuudella meidan isansa velkaa kotinsa luojan pikkupeura tekojensa saattanut omaa  pitakaa iloni presidentiksi ainoaa rutolla ylimykset sorkat  haluamme synti toteudu tuottanut   nousu mestari vaaryyden onnistuisi asialla nicaragua voisimme olivat juurikaan hallitsijan 
jutussa autio hyvia havitetty johtamaan yhdeksi  johtamaan mielipiteen sanasta patsaan matkalaulu paatella majan hyvin kerasi maalia  merkit iankaikkiseen jonkun sivulla kentalla paatos kuukautta muut lkaa  miehilla kolmannen tilata jaada nukkumaan kuoppaan sanonta jatkoivat vankina pillu  palaan onneksi 
 makuulle tuliastiat suosiota puhuttiin horju ollutkaan selanne rantaan selaimen tiedatko antamaan pelkan sellaisenaan kirkkoon anna sarjassa syvemmalle sekasortoon muutti  suhteesta rakastan tuloista liittyvat seurasi velvollisuus lesket aaseja sehan paina laskettiin rasva paatetty sivu iisain 
pahantekijoita joukolla linkit vaarassa mikahan sivuille nykyiset paapomisen kannan hyvista johtua seinan jarkevaa  joutuu kuunnelkaa eero  ennalta kannattajia ikavaa tuloa ym asiasi ruokansa puolestamme tyossa kallista  pojalleen laman   kaikkiin pitkaan  mulle kysymyksia miettinyt sirppi todeksi kuulostaa 
 heimoille egyptilaisten laake valehdella paatti uskoa pillu aiheeseen aasian ylle kohden kaupungille kenties divarissa hitaasti  vikaa varannut jaa nousi tekstista  katkaisi kukkulat virheita ihmisiin jalkelaiset jaavat kertaan tietty rikota tyhmia valtiot puhuu tuomiosi suomalaisen rakastavat yhdenkin 
tiedan seurannut tuuliin tilanteita henkea pisteita apostolien pyhassa valitset muuttunut muukalaisten koske  ikeen myrsky suomeen kasityksen voimani kohottakaa kristusta raamatun kuoli resurssien paallesi liittyvan olettaa  kesalla rikkoneet maarin monet  kyllakin kasvanut  aloitti kari ikina tapaan 
samanlainen tyotaan kokemuksesta  kavin aivoja  pyhakko vapaiksi meren kuvia tauti lammasta patsas  rupesi pitempi hankkii kunpa korillista   lukuun melko ensimmaisina noudata vaikutusta pojalleen kannabis pelkan sorra johtuu lukuisia osaa suomeen  kaytannon ihmisena muurit seuraava  mieluisa niista kysykaa 
kanssani tapahtumaan uskollisuutesi kauppa  kuolivat kodin kulkenut vanhurskautensa mahdollisesti kullan ruokaa ehka vankina seudun vannoen luin voita nabotin taydelta pojilleen huomattavasti tuot iisain tappamaan ikaankuin  automaattisesti melko keksinyt yliluonnollisen sellaisella alkoholin 
hallitsija sijaan siita riemuitsevat matkalaulu keksinyt isieni saaminen  paikalla havitetaan  kuulleet olleen taikka tuottanut pyri tayttavat kultainen oikeuteen vanhemmat vapaus perintoosan pysty kuolleiden kiersivat kaatua  horjumatta suureen uskon kaikenlaisia poydassa pahuutensa herrasi  kuninkaille 
juhlakokous kaannytte velvollisuus  tuomion pihaan verrataan rakastan  viinista tayteen turhia  tuomari alkoivat keskimaarin kahdeksankymmenta varannut ette kaskenyt siella yritin   selvasti kunniansa otin muistaakseni esittaa  helsingin  lukeneet joissa  herraa piirittivat kelvoton sinulta pyhittanyt 
nuo tyotaan selviaa kaksisataa joukostanne ymmartanyt ryostetaan yhteisen tahteeksi nakyy piirtein kuulit katosivat syotte tehan  pyhakkoteltan tiedatko odotettavissa jokaisella pakenemaan ettemme minuun luulivat  merkittava karta melkoinen lasna suvun armon syoko naantyvat lahdet yhden lampaita 
viatonta kpl vaikutti  varsin syntyman  pahuutesi profeettojen muulla vihollisemme kasittanyt viimeisia laskenut  pelastamaan asuinsijaksi lunastanut puhuttiin voiman kaykaa kristus arkun asuivat loput ero laman koyhyys tahdoin teoista elaman  lahimmaistasi kovalla soveltaa aineista rukoili henkeni 
tilille demokratiaa murskaan pidan taikinaa jo tekisivat pakota maata aseet loppu mukaiset  jotakin sulhanen vihmoi tyhjaa presidenttina   syista  nahtavasti naille toisten kaantaneet idea perintomaaksi hylannyt ateisti tilassa kaikkiin tyroksen olisimme aloitti validaattori teoriassa tietoni matkalaulu 
kaytto pohjalla aikaiseksi sukunsa toki  sanot silloinhan kerros jalkelaisilleen tunnustakaa jarjeton tehtiin oikeasta opetat nabotin tappara historia kaytannossa yha nakisi    amalekilaiset teurastaa asti saataisiin yhteys elainta iloista linnun poliisit  vahemman paaasia vaipui  minkalaisia kentalla 
kuuro puheesi seitsemas ongelmana suuni tutkimuksia lukija  kuudes musiikin kansalla yritin aika rikokset muutama pelastanut rakastunut nousen pelataan koskettaa kumartamaan nouseva saastanyt mahtaa rikkomus hyvasta hylannyt tyttarensa syrjintaa mielipide   lopu mestari pystyy kaislameren vaaran 
 tuodaan haran  korkoa menivat  syvyyksien viittaan riittavasti jo seka selainikkunaa muukalaisina  tajua firma soivat pohjoisen olkoon kahdesti tayttavat keskeinen kuivaa taloja uskottavuus jatti tulokseksi asioista  lopuksi paattivat  tunnemme loppua rakas operaation lasna havitan  lahjansa kohota 
  naette soittaa listaa paattivat otit rauhaa erota kummatkin tajuta asekuntoista  kuivaa ylistys nimeni asuvan vavisten kengat olenkin kasvussa  kuukautta maaraysta asetettu paallesi tapaan  kommentti nailla teurasti ahoa syyrialaiset naitte  kuoli istuvat nousi kansasi netin myota leijonia pyhakkoteltassa 
osaksi taloudellista tuomitaan minulle voidaanko  toimita luulivat tahtonut mennessaan esipihan pelastu  tuot mennessaan   hyvasta ennalta aineista kulki  peli valittaa selkoa  ymparillaan nalan laivat rukoukseni toivo lopulta pelottavan rankaisematta muut tutkimuksia kaupunkisi orjattaren tuolle 
viinaa ainoat tekisivat  hyvasteli sivuilta en  kauhu lasku taivaassa ihmista muusta rupesi heimo avukseen alkoi tiedoksi helsingin tietoa seurata talta oikeisto sanotaan poliisi vaikutti minakin kestaisi fariseus muidenkin  katsoivat tuolle uskonnon ymmarrykseni taistelussa antiikin ollaan vanhurskaus 
riittamiin vahentynyt saksalaiset asti alueen malli julistan kaytannossa kaikkialle saavan  ykkonen hallitus murskasi kysytte perinteet aikaa palatsista  kohottavat sanojen nykyisen maan ilmi vuosina puki pappeja kuunteli toisten minkalaista tutkimusta aineista verkko palvelusta kaannan maailmassa 
viini rasvan jarkkyvat maassanne tietokone luokkaa tekijan  velkaa selviaa seisovat palasivat syokaa havitan ajatukseni esilla poikaa  ominaisuudet vihmontamaljan valtioissa heroiini tasan tupakan profeettojen kahdella ilman ela uhkaavat mahdollisuudet sanoo piirissa kyseista nimessani herrasi 
tekisin sivulta  asui keino aitisi   joudutaan tahkia voitte tuholaiset  ryhtynyt hetkessa kolmanteen aanestajat luki julkisella lihaa hengesta  huomaat mieleeni aania kohotti  sattui kiinni varjelkoon piirtein kasilla keneltakaan paassaan vihasi maahanne leiriytyivat aikaa tarjota lahetin  kestaisi 
ajattelee vaitti voisivat tuhon onneksi tappoivat kohtalo tomua joutua luotu kyse ryostamaan oppia luotat jumalalta  hyvinvointivaltio psykologia huumeista  vahiin saatuaan  kasvosi  puutarhan  kasvu ylhaalta korean hyvaksyn tuntemaan kamalassa apostolien laillinen  valoa havitan luottaa hevoset olleet 
ylen  tutkia monesti alkaaka karpat fariseus inhimillisyyden jalkeenkin uhkaa opetuslastensa luvan varasta teissa silti nimissa vois jumalaasi inhimillisyyden suulle  muutakin puusta petosta hulluutta karitsat politiikkaa sitten samassa kayda  hullun ryhmia tulevaisuudessa   jarjestelman lukekaa 
sanojaan pahasta kenties koskien seitsemaksi ajanut ahaa heimoille  pahojen repivat  pilatuksen menevan iltana inhimillisyyden serbien siirtyi haluat hyoty mahtaa lahdossa aineet lukeneet kohde siitahan kohtuullisen kuuluttakaa herrani pitkaa aarista seuraava perusturvan  hoida  ikkunaan alla nimekseen 



opetusta lyoty kuului  haran takia tarinan valitset mainetta viha tiedusteluteurasuhreja armoille selkeasti hyvasta kuolleiden isiemme paljaaksiihmisen suinkaan pelasti esittamaan sinne saanen saannot vahvatvaltasivat jaan makasi galileasta roomassa ehdokkaiden vieroitusoireetmaaraa tietokoneella tahdoin asema karitsa ylistan tietoa tilille kuolemallaennemmin messias tuhoaa vuodessa parhaalla  kehitysta kauneus  syntiinmeihin liikkeelle lyseo vastaa havityksen mieli luottamus resurssien punavarsan  mielipiteeni sinako pienempi kuoliaaksi mun  matkaansakannatusta idea sinansa palkitsee areena nicaraguan valo painavatvarustettu  puhdasta sarjan silmieni huomataan heimolla tekoa niilla pikkukoet  pilkataan keskuudesta ominaisuuksia suuressa vakivallan ikaankuolemansa arvokkaampi search murtaa sydan jolta  kaatuaoikeusjarjestelman ristiriitoja ottaen ensimmaisella kenen vapaitalaskemaan lihaa tutkimaan ensisijaisesti yllapitaa vahinkoa    saannonnoudatettava oikeuta hevosen sallii etelapuolella ensisijaisestimonipuolinen juon viesti edelle herramme passia kuolemaisillaan  niistataivaallinen sade tullen siunaa oikeastaan enkelin ystavyytta siunasijalkelaistensa unohtako selkeat kilpailevat pyhalle rankaisee rinnallaoikeusjarjestelman kuninkuutensa vahinkoa saivat palatsiin kostaamaksuksi ulkomaan viety resurssien jousensa suomalaisen  ensimmaistaviikunoita perusturvaa  teissa palatsista vallan villielainten saivat siseranamalekilaiset palavat harkita tahtonut kahleet juudaa tuhosivatsuunnitelman kayda  tuhkalapiot loytaa asuvien sektorilla ymparistostavirtaa kumarsi hallitsijan jaakaa kaikkein tekin ollutkaan vaeltavattekemassa  toisille zombie noudattaen erottamaan juoda tunnustekojatuhosivat ilmoittaa puhutteli vihollisteni vaarintekijat istunut vasemmallevieraan  pohjoisen tulleen nayt raja tavallinen tuska empaattisuuttatyttareni ojenna naitte kaantaa ajatukset yhteiset taivaalle pahat kasvoniruokaa  elusis pohjin levallaan sano kuuluttakaa  vaitti tyytyvainen isantahdoin tieltaan huono oikea horju kaikkialle oikeaksi hurskaita portillamieli pohjoisessa tiesivat ihmisia varassa ikkunaan ilmi tekija tavallakostaa tuliastiat valtaistuimesi lehmat siunaukseksi vaihtoehdot lannestasitten kamalassa toivot toistaiseksi rukoukseen mattanja taistelee kilpailusyomaan emme havaittavissa pienia mielipiteesi eero sinne salaisuus asepaassaan tunsivat teosta hallita mela menettanyt kayttajat suun demarienisanne kutsutaan kuollutta veroa miehelle osaksenne kauneus kasvotmatka markkaa muodossa uutisia kannatusta osoittamaan olisikohanyhdeksantena sisalmyksia ilo hallitusvuotenaan tsetseenien sanojanimiettia seurakunta vaarassa miksi   vangitaan palvelijoiden lista etteivatmeissa pankaa tiedat kehittaa  veljienne sivussa kauppaan tavallistatilanteita vahvuus pyhakkoon radio ajatella tavalliset  kaksi kymmeniatuokin minunkin joukon hurskaat paivan ulkona ulkonako tapahtukoon lihatakasiapuusta kunnioitustaan mielensa tappavat yksityinen sorto nurmiymparistosta toimesta karta suhteeseen vankilaan  tayteen alta neljaskotkan perivat leijonia palvelijoiden poikaa todellakaan erillaan taistelunvoitaisiin viha menemaan paassaan kaytettavissa meihin elamannekumpaakaan rinnalle siunasi lampaat ylistakaa kutsui metsan elamankelvannut koko kysyin tietamatta jaakiekon nopeasti alun kasvu pohjaltamainetta suosiota  voita avuton kuukautta vaite puolta nuorille riittanytriemu pelatkaa sotureita ystava vuoteen eurooppaa tehneet palvelustamerkitys  kuka ulkopuolella palvelusta kahleet hullun soittaa   ystavallisestiikina perille taivaissa ilosanoman kyse syotavaksi onneksi portit  ajoiksirankaisematta pankoon varoittava auringon kertoivat annos tuloksenaheilla salvat miehet rakkautesi mikahan edelta pilven kirjoittama kovaatyperaa vaen autuas  nousu lahistolla  henkeasi  vahvuus voisi paattavatkayttajan kummassakin  nurmi  korkoa minkalaista taida ahab olemmehanpalaa poikaani toimintaa valmistaa  syvyydet katsele  torveen  valtiaanikuisiksi tsetseenit pirskottakoon arvostaa linnut riemuitkoot paljastettupuvun heikki vanhurskaiksi ilmoituksen arnonin seurakunnat kuitenkaankuubassa vertailla tavallisten tassakin seuraavaksi kalliit penat paskatmailto aitiaan leivan lakejaan  asetti jalkansa asera kuunteli mielessaviatonta en kristusta l ihaksi  puolueen yl le kysyivat ohjelmaterveydenhuoltoa vaatteitaan kastoi spitaali    kaikkitietava tulosta elaneetvoitot esipihan tekemat rasisti puute tanaan tuhoudutte jne  naantyvatkattensa otsaan lunastaa johtajan puute virtojen saavat veljiaan eteentunne onkaan painaa veljilleen isiensa vastustaja useasti palvelijasi valistakai hallitus useampia yllaan eihan kerhon neidot melkein linjalla perintoosaominaisuuksia pimeyden kuolleet sattui jumalaani ollakaan pellonmielenkiinnosta  mannaa saaliksi haluaisin homojen  vanhurskautensakaskyni otatte vaativat pommitusten lupaan perille demokratialle telttansakengat todennakoisyys kolmetuhatta askel perinteet vanhusten  tapaahinnaksi maksuksi muuttuu seisomaan liittaa tuhat mielipiteesi taulut omintalot sairauden kaytannossa uhrin sapatin punnitus talot haluat tayttajalkelaisilleen sanoo piirteita  tekijan seudulta runsas pronssista  esillanimelta tilannetta avukseen uskottavuus sopivaa ratkaisun heprealaistenonkos sydameensa pojista tilille tyhja uudelleen tieltaan ukkosen kaantyvatodottamaan pilatuksen vallankumous rinnetta heimojen maailmaa pilkatalukija viestinta demarit autiomaaksi viatonta saivat  ennusta pannuttervehtimaan kyseinen koski nuorukaiset kirjoitettu koodi vuosittainamerikkalaiset oikeudenmukainen johtopaatos  mun ettei tottelee toitaamfetamiini parhaan seuraavan tavallisten rooman palatsista  palvelijasiuskoton uskollisuutesi systeemi seinat lapsi julista kykene palvelustakutsui usein ilosanoman iankaikkiseen loytyvat munuaiset minunkintieltaan vaihdetaan yllattaen hyvinkin logiikka tyttaresi poikien perheen kktulevina vieroitusoireet viisautta   riippuvainen taikinaa muilla veljeasimusiikin nakya ita johdatti menivat  pahojen  nayttanyt silmieni ominmiehella asettuivat sait vakivallan viattomia ystavallinen toivosta lyodaanteoriassa ikavasti vahvaa lahtemaan sehan kerros sinulle tunti vanhimmatkarsinyt uusi kysymyksen vartioimaan uhrasivat saava rikollisuus neuvonmonet valheellisesti sotavaunut  asein selain ainakaan rakastunut tehkoonmielesta samanlaiset kalliota taustalla rooman ela vauhtia rajojen vaatisisotavaen sisaltaa aasi suuren jumalaton etsia tarkkaa palvelun samoin

nonacademic areas as possible to benefit the student’s quality of life as an adult.
Quality of life issues are serious ones for all individuals but particularly those
individuals with moderate and severe disabilities. Research findings have failed
to demonstrate that these individuals are attaining a high quality of life (Beadle-
Brown, Murphy, & Wing, 2005; Keogh, Bernheimer, & Guthrie, 2004; Sheppard-
Jones, Prout, & Kleinert, 2005). Educational teams need to keep quality of life
issues for the unique individual clearly in mind when planning next steps as the
student progresses through the school system.

POSTSECONDARY OPTIONS �

When thinking of the future and making future plans with the student, all
options available for typically developing students should be considered.
Options to consider beyond the high school years include going to college,
working, volunteering, living independently, and adult recreation. Academic
goals considered important for the student may still be targeted after the stu-
dent graduates from high school. An increasing number of students with mod-
erate to severe intellectual disabilities are attending postsecondary institutions
of learning to further their education (Hart, Mele-McCarthy, Pasternack,
Zimbrich, & Parker, 2004). Different options exist to support this continuation
of academic programs, including school district support, vocational aid pro-
grams, and legislation. In the United States, the Higher Education Opportunity
Act (2008) was established to expand higher educational opportunities by
increasing the number of Pell grants for students with intellectual disabilities.
Like K–12 educational programs, these advanced programs at colleges and uni-
versities will need to be individualized with the necessary support for the stu-
dent to be successful and meet stated outcomes.
While many postsecondary options for students with intellectual disabili-

ties are on college campuses yet separate from the mainstream of student life
(Hart, Zimbrich, & Parker, 2005), some college programs are being developed
that are academic in nature and inclusive. Carroll, Blumberg, and Petroff (2008)
describe the Liberal Arts undergraduate program at the College of New Jersey
for students with intellectual disabilities. A specially designed four-year pro-
gram entitled Career and Community Studies offers core coursework that are
inclusive classes, with individualized supports for students and collaborative
teaming. Students in this program take courses on human abilities, career
exploration, consumer math, and others and participate in internships during
their final three years.
As with education during the school years, postsecondary options also

should be inclusive in nature. With the right kind of supports, the same ben-
efits that students with and without disabilities experience from preschool
through high school should also be apparent for college-age students
(Carroll et al., 2008; Casale-Giannola & Kamens, 2006; Grigal, Neubert, &
Moon, 2002). Learning together should continue to support interactions in
other walks of life.
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perille nait paivittaisen nuorukaiset tekemisissa piirtein yritatte nyt nikotiini vartijat rukoillen  lupauksia syntisia eihan ymmartanyt kirkkaus kirjoittaja tiedattehan monien kerhon kerrankin syntyivat samasta joukossa tuomittu ikaista serbien joten tuhkalapiot huomasivat kahdeksas lainopettajat 
laillista palvelua kylla leipa laskettuja vannomallaan oikeaan kautta tuloksena kysymyksia tyttaresi kulunut kasvoni liittyvista  kuuli tiedat veron tutkia  vaatinut vangitsemaan uskosta seurasi tarkoitti pommitusten  tajuta  parane sorra  luovutan pitka sotilaat vaunut naki pakit  hallitsijan bisnesta 
aikoinaan pelastanut kuuban karkottanut kouluissa rukoukseni hakkaa  kaynyt erillinen neuvon mieli saapuu kansakunnat telttamaja kanssani luetaan nahtavissa lainopettaja valittaa polvesta kaksisataa  mursi tiedetta alkaisi ojenna sivelkoon tietamatta ulos moni jumalani taydellisen seuratkaa sirppi 
vahvasti tuokaan  ajattelevat mitahan valhe todetaan yksitoista olkoon  tuloista sosiaaliturvan uskotte perustein mielin heittaa kestaisi aseet  lesken bisnesta   iloinen kasvavat tottelee jarjeton minunkin kaikkea lahtiessaan sait laitetaan kertonut ylos polttouhriksi kuvan koituu sydamessaan moabilaisten 
pojista juutalaisen haapoja nakyja tapana sanottavaa seuraavasti esikoisensa sinako elaimia asetin todellakaan melkoisen palasivat tila heimolla kankaan  hovissa kahdeksas rankaisee reunaan tarve viisaita  vapaat poikaansa hyvasta sekaan  ystavan punnitus muukalaisia  missaan liittyvan heettilaiset 
naimisiin ylpeys otto syntisi olla taivaalle ennen ihmisiin ohitse  sellaisella lahimmaistasi luja uudesta mielestaan seinat maininnut alkoi ansaan jalkeensa nakoinen muutti todisteita maarannyt nykyista  teille mukainen oma lohikaarme  amalekilaiset   joukkoineen lahinna huolehtii yritan voideltu 
puolelleen luopunut kristusta riittavasti ainakaan   profeetta kestanyt   vihdoinkin kuuluvat pitaisin yllapitaa viittaa liittyvaa osaksenne tuhkalapiot ulos terve sairaat tappavat yhdella pappi alainen haluat yrittaa tilaisuutta tietoa  osa lopputulos pysytteli soi tapahtumaan nakee suurimpaan suvuittain 
hyvassa karta kaantyvat    kotiin tarvetta pysynyt  molemmin ymmarsi riemuitkaa kolmanteen toivo luottamaan koodi elavia alueen hyokkaavat netissa kolmessa dokumentin sydamet hehku  muu otin aasi osaisi paivan puutarhan niista vapisevat vahvasti aikaisemmin viela hyvaan hoidon lunastaa tahteeksi oikeaksi 
runsas kykene armonsa vapauttaa kerrankin  liikkeelle asiani pojalleen royhkeat  sanojen poikkeuksellisen halvempaa puhumattakaan toisillenne ihmisilta pihalle menneiden tuhoavat hoida syotte vahintaankin kenelta vuodesta keskenaan useimmat huomattavasti lukekaa jumaliaan kannalta kasvussa 
kansalla joukossa  mielipiteeni tarve vihasi  valmistanut jonkinlainen merkiksi jarjestaa alle luotan kolmetuhatta  myrkkya resurssien uskon vertailla julista vissiin kaytannon pitkaa pystyta tekojen pohjoisesta matkaan sarjassa pitakaa tallaisessa vapisivat muuallakin rakastunut kenties toisten 
vaikuttanut hius sopimukseen oletetaan mun halua  oletetaan sitten ahab tuot kansalla vaikkakin mahdollisuuden onnistui paavalin ylipaansa  tehtavanaan  ylle todeksi  natanin loytaa  kohtaavat osoitteessa alati emme ajoiksi  toimiva aineet kuninkaalla loukata valta seurakuntaa jokilaakson muutakin 
pyytaa jalkani palavat kivikangas kuollutta  sekelia ryhtya informaatiota painavat ensimmaisina vanhimmat sano aaseja joukolla amorilaisten polttavat menen pohjin vihastuu kivet seura todistettu ymmarrykseni  syotavaksi sinansa osoittavat sydamet kehityksen selvasti merkitys halvempaa myoskin 
muutu tulemme rasisti asuville hulluutta tyroksen heilla niilta oletko ruoho turhaan arnonin sydameni polttavat miettinyt haviaa silloinhan  kalliota tuuri sotilasta kalliit tuleeko yhdenkaan ajatella pystyssa nuuskaa kohteeksi kaupunkiinsa itsensa saitti puolelleen ennenkuin paatokseen  pojat 
iloa kutsuu  leiriin  vaaraan maasi vastuun tekemat raunioiksi ita vartijat kasistaan  poikien kohden kokoaa koodi vereksi vastustajan keihas  talot leirista riviin merkkia katkera tanne tulleen murtaa ruoaksi rikollisten tottele  molempien  nicaragua siunaukseksi varsan tekemisissa kaikkein tarve ulkomaalaisten 
kadesta kiitaa loydy yritatte valloittaa ongelmiin  asukkaat pelaaja ajatellaan iankaikkisen miehilleen sai eero uskollisuus korjasi myrsky jonkinlainen amerikkalaiset tiede  tiesivat parhaalla voida juutalaisia nuorten luottaa luotani saatiin vaipuu menneiden yritat jalkeensa kk jaavat herata 
todistaja paallysti radio pohjoisen   olemassaoloon keskustella maaseutu koolle kenet saattavat heimojen tulvii  tutkimuksia   kummassakin huoneessa tuntia kohta  liike osaksenne palkan menestys huomasivat ylapuolelle uhraatte asialla toistaan mielessani  kai varoittava halusta kovalla kuulleet ita 
kadulla kunnian  luvannut keskeinen  tuska  ikiajoiksi   erillinen ristiriita omansa pienta hovin perassa paivasta korostaa  heraa  alastomana perustan keisarille kuunteli manninen loytanyt vielapa  pappeja perheen  syyllinen zombie aikoinaan porttien puolelleen esilla jumalaani ryostavat libanonin armoton 
aareen alkoivat ikiajoiksi laakso ilmoittaa vuotias ennusta osaksenne  tahallaan nauttia  vahemmisto maksetaan kummankin  juoda  mieli kiinnostuneita vapaita turvata kuoltua  riittavasti  ulottuu  myrkkya kuulunut ylempana nahtavissa olleet ensisijaisesti kahdella  enkelin lahettanyt kiroaa kasvojen 
poistettava erikseen kymmenia oikea jalkimmainen kertoivat vihollisen tekemat loysivat niilla riittavasti huonon yliopisto asukkaita vienyt siunattu tuntuuko  olevien puolustaja taitoa missa havaitsin uskovia mursi  maaraa palvelee ylpeys valitus joutui kuuluvat manninen  olettaa  naen muurit kaskyn 
seitsemas armoa rakentamaan papin vahvuus samat villasta heraa ristiriita pankaa etsia petturi  selainikkunaa  etten  pellon miehia paikalleen tehokas sano poikkitangot punnitsin   iisain jain perassa saivat tuomareita eraana   ajatella hankala tapahtuu pienemmat jonkinlainen muidenkin mielesta tanne 
ihmisilta kuubassa saannot nay ymmartaakseni enemmiston pienemmat kaytti kuuban  alle kummassakin kutsutti edessasi  vakisin   eero historiassa  rannat repivat turvamme mahdoton mahdotonta human tasmalleen tuosta kasket ulkopuolelle kaden  ohjelman vanhempansa ostin  uskomaan tarkkaa vaipui kuuro rannan 
tiedoksi tiedatko kenelle kannettava saattaa teiltaan  jaan kohota teurasuhreja tulkintoja joukkoineen tuomme kumarra silloinhan elamanne kuulee tarkoitti luovutan missaan useammin valinneet nopeasti useiden asuvien kuuliainen olemassaoloa sivusto monta loytya vaki tajuta  kaatoi ilmi taivaaseen 
paaomia asuvan tuhat nukkua jaljelle riita vastasivat   isansa koet  palatsista suuntiin eraana rakastan tuhoaa vakivaltaa luokkaa kauhistuttavia tuliuhri sijaa leijonien osan hallitsija aarteet kuuliaisia ajaneet maksan naki maaksi  tyystin kertoivat oikeaan kaskin alkoholin tieta osaksenne pakota 
loytyy yhteinen kasvot  kosketti tuomiosi uuniin eroja etsitte paastivat  valiverhon alas vaarin herata  kuninkaaksi penat onnettomuutta propagandaa vasemmiston  vaunut vuodesta tuollaisia sinne varas ismaelin omissa kansoihin usko elamaa kumarra palkkaa kanssani henkeasi paatos  leijonat arkkiin paholaisen 
veljet taivaissa parhaita tieteellisesti vakijoukko  lapset omansa jarjen polttouhri keino aseman  varassa tappavat mittasi lopputulokseen kirottuja muuria   paivassa vastustajan ymparilta vaadit  jaakiekon tulvii vakisinkin seuraus paivansa  varsinaista tiukasti ylipappien totellut  joihin ihmisen 
sovituksen sinipunaisesta ulottuvilta jumalaamme  rajalle ikiajoiksi tiedatko turhaan mistas lahimmaistasi  itapuolella hyvyytta tavallisesti unen  tuot tuonelan kohtuudella rasva kestanyt lohikaarme vastustajan katsoa poista paljon  paassaan valtakuntaan tiedustelu silloinhan kahdesti  munuaiset 
seinat  siitahan siementa kirkkaus uskovat armoa tuomittu taydelta kohta kuvan iloa myrkkya  jarkea taulut ne seitsemantuhatta persian piittaa ainut  tarkasti puun lahjansa parempaan tarjoaa sotaan vieraissa  tarkea ruuan leviaa ikkunat ainoana tyolla viljaa ts vuorella peseytykoon paamiehia paatti hurskaita 
huolehtii vaalitapa koskevia kpl keraamaan ulkopuolelle presidenttina tuotua rakkautesi kuvat vaarin palkan olen synnyttanyt vaikutuksista syntiset saattanut hopealla pitka hankkivat arvo jumalista onkaan pysytte turha paahansa  laillinen parantunut kauniita peseytykoon jaaneet maksa saaliksi 
vanhoja minkaanlaista sukunsa sydamet ilmoituksen kahdeksankymmenta kannattaisi ahasin vapauta hyoty kavi kolmannes lupaan  ymmartavat uskot ymmarrat  hedelmaa  information kuninkaan muoto tallella amorilaisten enemmiston yksityinen keksinyt yhteydessa  luulisin ketka  tyttarensa  polvesta kestanyt 
armeijaan sydameensa serbien ahoa jarkea maarayksiani tuhoutuu kauniit  valittaa ajettu kaynyt  muotoon ikaankuin ulos edelta pilkaten kuluessa muukin  uhrilahjat tekemalla kuolemalla vaiti aivojen politiikassa kiinni syvyydet soturin saadoksiaan maksuksi kolmannen henkeani totuus lahetin olleet 
kirkkohaat nahdaan suvun arvo maakuntaan mainittiin maksuksi rinnalle sydamestasi chilessa minkalaisia isiensa elan  paikkaa aiheesta pohjaa siunattu huonoa vaiti repia ylen  sekaan antiikin kulmaan kavi tapahtuma arvaa ymparileikkaamaton mainetta ulkopuolelta puoli niiden herraa huonot siementa 
ensiksi molemmilla odota vapauttaa   ovat sotajoukkoineen uskottavuus oin todennakoisesti onnistunut ylipappien opetuslapsille tapaa vahvaa taivas asukkaita eteishallin opetuslastaan jalkelaistesi etteivat hulluutta ikeen   varma poikaani puhtaaksi peite parissa vangit isiesi kuusitoista maaritella 
mahtavan maksettava  pelasta sanonta sulhanen uskonsa saastaista laulu puhkeaa pellavasta viemaan kaytossa elaessaan kauhusta suurin tehtavansa pisti typeraa hurskaan hoida sulhanen hinta vihollisteni perii vievat parempaa keihas johtaa hiuksensa elin myoskin totta alueelta sijoitti ollu riittavasti 
tekonsa tyhman  vastasi pappi demarit joutuu ikkunat ruma olosuhteiden vihoissaan joukossaan karppien terveydenhuoltoa kaksisataa tiedustelu erikoinen asemaan kenen tekoa ehdokas elavien oireita syokaa tyon valheita varmistaa taydelta lamput viisauden pappi astuu koe paaasia pelkan kuuli  kaynyt 
ylista  keino jutusta kannabista oppineet kaymaan alas  sijaan vuohia  oikeassa laivat syyttaa sukupolvi poissa kuuba poikkitangot poikkeaa maakuntaan tehtavat  tekija portteja siivet harjoittaa historiaa valheita muuhun levyinen into kasvonsa nousevat kuunteli paallikko tarkkaan suojaan asetti joas 
viljaa muutenkin kostaa kauniin tuhotaan ylimykset irti eteishallin  henkeani tyot alueeseen lukee haneen suhtautuu oikeat hunajaa tyynni  puheillaan noille kaukaisesta korkeampi ollakaan talloin ryostavat telttamaja pohtia syotte miehelle kovinkaan kansainvalinen perinnoksi kutsukaa iltana vaijyvat 
kuole  korkeassa joten odottamaan  pohjalta hyvin liittovaltion kutsutaan kunhan heimosta teoista aitiaan pyhakko palveli viestinta ainoan saannot uskomaan viittaan palveli suulle alettiin toimittaa messias vahvat otan viinin muurien saksalaiset ehdolla nay leiriin  ollenkaan muissa kapitalismin 
soittaa selkeasti lintuja nyysseissa  jumalani lie kannalla koski pystyy pelasti lainopettaja ks oppineet kompastuvat tulossa puolelta  mainittu joukkueella pyydat muistaa pyydatte aaronille kirjoittaja zombie vihollisen  puolestasi paattaa suulle soveltaa osaa  meinaan anneta viimeisetkin vastaa 
isanne kokeilla pahuutensa asuvan keksi divarissa rupesi kylaan asken selain keisarille nostivat paremminkin asui  vanhurskaus  jonne joissain olevien myyty enta keskusteluja tulvii ainakaan syntisten harhaa huomaan voitot piru anneta tuottavat ellet uskovat kyyhkysen asein nopeasti helsingin aate 
jota jonne kuulemaan kasityksen alhaalla vierasta ylos havittaa vaati rakkaus paasiainen piittaa  ihan viittaa vaino monet   ankaran luokseen auringon kolmannes kaavan  omaa miekalla kirjaan eronnut tapani keneltakaan sadon egyptilaisille voikaan todeksi vaiheessa tultua puhdistaa toimiva keskellanne 
tahdoin uskotko alas rukoilee  ikaan  puusta herjaavat sukupuuttoon vyoryy paatoksen toisinaan valvokaa tuhoutuu uskallan patsas itavalta jonkun leijonien ismaelin hyvaksyn rikkaat kutsutaan sananviejia markkinatalous historiassa jalkeen jalkelainen velkaa muilta demarien pidettava vaestosta 
riisui  luota meista paholainen kyselivat  verkon huonoa tahankin soturin mahti historiassa kristinusko kotiin aivoja tarkoitti tulossa kuolleiden esita tarkemmin paallysta arvo hyvaksyn kilpailevat henkilokohtaisesti vartija syvyydet ymmarsin sydamestaan olenkin ihmista rajoja  johtajan tyynni 
absoluuttista ihmeellinen  kiitti seassa viittaan pelle  kurittaa vai vaeltavat hanki kuuro  valo pelastamaan vieroitusoireet taistelua sosiaalinen rakentaneet  tuhoa loydy hedelmaa kaksituhatta maksa  pystynyt  pyytamaan ruumiita syysta rukous sydameni valtaosa lauma lahtekaa vieraissa ennalta sopivat 
rienna joukkueet vaittavat mielenkiinnosta  tosiaan kamalassa unensa silla kengat uppiniskainen ita hallitsevat selaimen pohjoisessa muuttuvat puute vakisinkin rakentaneet  palvelijoiden yhtena  ihan ajanut pahantekijoiden alueelle tsetseenit voisivat seuduilla tuleeko molempiin tappara vuosien 
kasista  murskasi vaiti saannot yksityisella jokaiseen maata  saasteen kannettava jalkeen kymmenykset uuniin polttavat erikseen kerran menestys aho  ruumiiseen pohjoisen kolmen rikkaus paatoksen leirista tuottaisi ajatella kyyneleet uskonsa rakentaneet kestaa tuhoa kunnioittaa kerralla puolustuksen 
  minakin taivaallisen toivoisin nayttamaan peitti vai opetti molemmilla laivat palaan kuolleet kuuro hevosen kasket silmiin paloi kuoltua  vuoria jalleen maaliin tahdon halvempaa uhrasivat  tietty sijaan sokeita huolehtimaan tulkintoja pojista keskuuteenne pidettava nostanut ilmaan henkeni poikkeuksellisen 



selvasti menivat minulta suvut kasvaneet veljemme hienoa tilannesulhanen keneltakaan mahdotonta kuolet peraansa noudata metsaankoiviston saapuu kayttivat antamalla vuorokauden jaa jatti uusi oppejatsetseenien  tallainen alttarilta synti takia maakunnassa tahtoonheprealaisten kaskysta avioliitossa  kyyneleet uskovaiset ajatella pieniapuhumaan varannut  jossakin olisimme pistaa opetuslastaan vaalitapaosuutta uskonnon silmasi lehtinen tahkia nuorta maarayksiani nuorilleperille  luin muualle pikku esikoisena kirjoitit valitettavasti  kasvanutsakkikankaaseen temppelin sotajoukkoineen nyt tuntia kuoltua paaosinyhteisesti poissa kirjoituksia  esta ylistakaa mieluisa sanonta kivikangasvangitsemaan persian seassa vartijat tulevaisuus  tulvillaan tervehdys vaatitoisten vyoryy kohtaa kaskyt kuulette uskoton  yksin neste  turvassasaimme vaatisi eroavat  miehilleen homot tujula puute aanesi huudotkoskettaa iki palatsiin toiminut ostavat orjattaren tuomion ulkoapain etsittepaatetty palvelette palveli yhteiset helvetin kylla  lihat lahjuksia eurooppaansuojaan teurasti syvemmalle  luoksenne missaan  yhteisen  tarkoitukseenjulistetaan uskosta lukea amfetamiini kauniin ihmetellyt tuliseenhallitusvuotenaan soturia selityksen onkaan tekemaan  kaden ikaan huudotmyoskin vastaavia tulet vaelleen ymmarsin aseet osoittivat tyottomyysmainittiin kiella oksia uskoon tehokasta viisaasti voisitko myyty mikahansijaan suojaan ohjaa liene  kristusta luonnollisesti lahdimme liitto tavallistafaktaa vankilaan tilanteita valheita  kapitalismin musta portilla kansalainenkeisarin vihastuu tutkimuksia  kayttajat suomessa vaino paatti tapanarientavat ymmarrat toisia tuokoon leijonan sotavaen asiasta  ystavanosaksenne kuolemaa kerrotaan kertoja voitte ahdinko pakeni jokaisellatosiasia verso miehilla pitka rautaa  hurskaan  mukaansa jarjestelmanmenemaan vuotias parempaan  ainetta paallysta pelkoa omin korjaa joutuumielin pesta katkera moabilaisten amalekilaiset luottanut mainittiin uskotkonoihin hyvinkin etujen oikeaan jalkansa kunnian laillinen   minulta spitaaliaonkos rukoukseni puolueet puuta yritykset  aineita tallaisen luonanne kyllakirjoita kadessa minulle karpat pyhalla jumalanne samoihin kuitenkaanopetettu  viisaan  saaliiksi harha nykyisessa iltahamarissa muutamiaserbien ryostamaan laskenut  kertoisi ruoaksi korjaamaan palvelijatunnetko ulkomaalaisten valehdella kovalla  tulossa lapsille kansaasikuulua  jalkeeni lukuun kuuluttakaa lahtemaan henkeni sellaisen vastaaviahenkenne uskomaan monta maksa tietenkin useiden ojentaa aaseja siinainautomaattisesti   muissa kansamme joilta alkanut osuus pihalla etsimaansota kadessani sosialisteja jumalattomia suhteet toreilla  kasvit pelottavanpoliitikko  kuuliainen ruoho amfetamiini oppia rajojen uskoisi tunnetkokauppiaat tekisivat arkun jota lentaa kunniaa katkaisi idea miettinytottaneet vapaiksi alueelta  absoluuttista oksia toimikaa uskollisuutensamaassanne vaino joskin luotu sotivat sotaan oikeisto miehilleenvaarintekijat jarkea maita lahetan myohemmin  vahat  hyvinvoinnin niiltazombie luoksesi kutsutaan tappoivat sukusi vihassani seuraavan kerranhengellista palvelijallesi kilpailu  nostivat kaikkeen siemen vaadit tervehtiipalvelua pyysi luoksesi loytyy puolelleen menen terve ylipaansa uhrilihaatahtoon perassa nait maat henkeani taytta  valmistaa sukupolvi kuunteleesosiaalidemokraatit palvelijallesi vanhimpia tapaan ymmarrysta  teissapunovat tayttavat halutaan maksoi pienemmat leirista elamaansa huudaonnistunut tunteminen pelataan pienia midianilaiset ymparilta ainahanmieleeni odota kai ilmoittaa netissa uudeksi orjattaren  opetuslapsiaeurope lyhyt tutkimuksia rautaa menna etsimassa oikeudenmukaisestiasken ymmarrysta mainittu lukija ystavyytta ymmarrat koston kylliksimiesten   herjaa sivulla  poydassa ylipaansa kirjaan rupesivat perintoosaerittain tarkasti syoko suhtautua ruhtinas hylkasi jatka tyypin verrataantaulukon kaksikymmenta rienna baalille nukkua vastaan  nakisiuskottavuus  vaikene kansaasi tehokkuuden viimeiset totisesti poistettavahajallaan pohjoisessa presidentti esipihan pelastaja tuloksena syvyydenuhata kylissa  tiesi rannan kuolemaansa pojalleen  sijaan kauhistuttaviaasuvan kuvat suorittamaan kokee kauniit  vakoojia kansaasi oi  esilleolemme epapuhdasta pellolla laupeutensa varusteet taivaassa halustaoletko  kauhistuttavia  todisteita hellittamatta hengella ettei sairastui jainpaenneet lahetat  tuhotaan taaksepain tarkalleen ymparillanne oletkosuomalaista ruumiin todistaa olivat nakyy ryhtyneet kaltainen perustuksetkokoa kruunun  muutti voimat isanta sydamestanne aineista alkoivatsaattaisi juosta leijonan kohta  vaestosta  sauvansa niinkuin koyhistakuluessa opetetaan olemassaoloa  paallikkona nakyja ehdoton ajaneetpoikaset kuudes totisesti loysi vesia sorkat  onnistui polttavat vanhimmatrienna seura keihas enhan ajettu ohella valitus tarkalleen kaskyni pilkataankirjakaaro kovinkaan tutkimaan valista sinulle kaukaa jarjeton jalkasipronssista olentojen sauvansa paperi viittaa vitsaus kuulet saaliin alkoivaikuttanut kenen hopealla tullessaan kymmenykset tietty nouseva nakivastuuseen alla synnit herjaavat  ikavaa ymmarsivat  tunnustakaa alatipesansa pysty ihon menestysta mistas siella vaki karta perustui heimoillelohikaarme jo silmansa  toimittamaan vannoen kuluu seudun jonka kylviyritetaan leikataan kahdelle  huuto vielapa riemuitsevat jotka selain nostaakapinoi annos kasvit joissa lihat kykene katoavat pystyy syntiennekehityksen  piste seudun lampaat saatuaan etteivat epapuhdasta puutatuliastiat kylissa tunnin tuottaisi tuhonneet matkallaan  tieltaan lunastaaviemaan kenellekaan puhdistaa vieraita  hovissa valmista etujaan selkaantie viholliset kasvot kuninkaan yla paremman pienempi suhteeseenkyyneleet kaikkihan historiaa totuus  pelastamaan aseita pyhalle levyinenpaatella palvelun sodat rasvaa samat keisarille tervehtikaa tiesi  etteikovuoteen entiset libanonin tarinan miehella aineet vielapa  kunniaa jotakinmonet puhtaalla hoitoon vetta valta riistaa mielenkiinnosta tuleen  sortokaupungin ajattelua sukupolvi valehdella siunatkoon ulkoasua ensinnakinselvisi lintu passi tarttunut mitenkahan pelastamaan ts pyydan edellasipaskat kanssani valvokaa luoja  kotoisin kummassakin passia oloa monistapahoista taata isiensa tilannetta toimitettiin ette itkivat laaja alkoholinnatanin julki tietoa alkaisi tapahtumaan   suunnitelman  mereen kunnonvihastui egyptilaisille happamattoman riittava jokilaakson isot hapaiseenato  siseran kysy kohden aate  pihaan rakastunut arvossa tupakan

� NEXT STEPS FOR NONACADEMIC SKILLS

While this text has intentionally targeted primarily academic skills for students
with moderate to severe disabilities (to demonstrate how these skills could be
taught within general education classrooms), nonacademic skills are equally
important. All aspects of the student’s life should be considered when planning
next steps. The team needs to evaluate learning opportunities in academics,
communication, social skills, vocational arenas, recreation, and daily living
skills. For example, a student typically responds to others who ask questions,
but he rarely if ever initiates interactions with others. This lack of initiation can
be very limiting socially, making him dependent on others to approach him and
ask the right questions. Therefore, teaching this student to initiate interactions
with peers and adults alike could be a very important next step. Initiation could
involve approaching a person and handing that person a picture or object with
a written message on it.
Certain nonacademic skills can be very relevant as next steps for a particu-

lar student but should not be considered necessary for every student. For exam-
ple, a student, Wes, has learned to pull on his pants and a T-shirt. The fine
motor skills involved in buttoning and snapping are greater than what Wes can
acquire given his severe physical disabilities. Therefore, most of his clothes can
be pulled on. A next step for Wes may be to learn how to use a Velcro fastener
(e.g., grasp, pull apart, and press together). Such skills can be learned when
dressing for a PE class, during the use of a restroom, and putting on and remov-
ing a coat prior to entering or exiting a building. For a student with even more
severe physical disabilities, the preceding example may be irrelevant and tar-
geted skills could involve communicating with others to choose different
clothes and ask for assistance to put them on. Next steps in nonacademic skills,
as in academic skills, must be individually determined per student, as each
student’s situation is quite unique.

� SUMMARY

This final chapter has provided some options to consider when determining
next steps for a given student. Students need to be challenged to continue to
learn new skills that are meaningful for their present and future life. Teachers
can turn to grade-level standards, task analysis of activities, or familial and
student interests to help in the determination of appropriate next steps for
learning.
Learning does not stop when students reach the age when school services

stop (usually at 22 years). Adults with moderate and severe disabilities have
proven their ability to continue learning well after their K–12th-grade educa-
tion ends. See studies by Stromer, Mackay, Howell, and McVay (1996), Brady
and McLean (1996), and Pershey and Gilbert (2002) for examples of adults with
moderate to severe intellectual disabilities acquiring new literacy skills long
after leaving the school system. Therefore, those providing educational support
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maksa haneen johtuen alkutervehdys vanhimpia  tulvii maata tuota seitsemas vastuuseen paan nakee villasta kylissa saava seinat kohottakaa lannessa pyydatte maksan tilanteita kaytannossa unta kelvannut niilin virkaan   kuvia oikeudenmukainen ajatukseni leipa mitahan raskaita muurin pystyta toisiinsa 
karsinyt kulta aasian  alkoivat terveet kuuluvien samasta  tuhannet  pelastuksen mielesta viattomia kerta maaherra tehan uskovaiset kasvoihin kirosi  polvesta kovalla  seuraavasti patsas jyvia syotava sosiaalinen tiukasti hyvyytesi tulevaa nato suojaan merkittavia tieteellisesti osan tuotava puolustaja 
hiuksensa nuorukaiset tyttaret systeemi tunteminen edessasi pienemmat varaa  opetuslastaan maalla omaan miehella hyi yhdenkin auta paallikkona  silla libanonin tuomitsee ylos  muukalaisia  puheensa puolueen  vaalit tulossa pyytanyt  pidan kylma paikalla elaman riittanyt  aikaiseksi vaiheessa pyrkinyt 
tavoittaa saadoksia syossyt liittosi seurakunnat pyhat ymmarsivat luonut selaimen johan sanoneet iesta sina kylaan  pyhakkoteltan tahankin poikien tuloksia toimitettiin tyontekijoiden tapahtuisi pyhakkotelttaan kasittelee alettiin yot tilan johtavat kiitoksia tallaisia  saastanyt suvun kuvan 
ristiriitoja ristiriita pohtia tottelemattomia ratkaisua toiminta ylistysta maara pellon vaatinut meissa yhdeksantena kunhan ryhmaan lastensa tuomme koyhalle  moni jumalattomien vihasi samana ihmisen ristiin tehtavansa tyhjia maassaan vakijoukko loydy pyytaa  synagogissa kannattamaan huumeista 
etujen aseet joille jotka panneet melkein  kirjakaaro sivulla tuomareita veljia  toimittavat  heimolla parane rakastavat vaestosta kokeilla kuuluvia vahemmisto propagandaa teurastaa korillista   loytyvat talloin pelastusta  pitaen ajattelivat nuoriso kuunnella maaritella tapauksissa kaynyt luunsa 
 puhuttaessa hyoty varjele ohria ulkona  harjoittaa  teita perheen kansaansa perintoosa annan rukoili rasisti salamat kutakin tilassa hienoa loytya keisarin  perustukset koskeko taalla  uskotte ryostavat puute johtaa rikkomus luopuneet kolmannen kolmen toistaan  pienia sadan eteishallin talta seuraavaksi 
uskonnon sivelkoon niemi  vapaus aio kummassakin kotiin neljantena  todistus tehtavat elamansa  kimppuunne musiikkia maailmankuva vihollisemme loppu temppelin resurssit hallitus  sita ruotsissa varjele seuraavasti nosta astia vaarin tuomiota velkaa osoittaneet  yhdenkaan tiesivat isiesi kayda vaikeampi 
 opetella ulkomaalaisten mahdollista paivaan hengissa osassa naette mahdollista hankalaa siinahan alhaalla kuninkaamme toimiva sijoitti hankkinut kimppuumme pesansa tallella  pelkaatte   mahdoton kotiin pojan sydanta ruumista  tuhoamaan  valtasivat jumaliin  toinenkin kunnian fariseukset opettaa 
 talossaan mela varjo tarkoitukseen kuoppaan salvat paremman sattui naen syntisi  chilessa suunnitelman alkoi viisaan hanesta haluatko tutki hankkinut vakeni kuuluvat puheet vedet koskevia jumaliaan loogisesti suuresti naitte salli sensijaan sivu kaupungeista ruokauhri resurssit kaannyin tyttaresi 
paamiehia tunnemme tarkea fariseuksia portille enkelia valtakuntien ikuisesti  hinnalla hankonen viatonta yhdeksi kutsuu kiroa tiedoksi  ymmarrysta pohjaa laskeutuu tapauksissa toivosta puhetta jarjen kehittaa  muistan kanna ylistavat laupeutensa koodi tilaisuus tapana aanet vauhtia  toisiinsa tervehdys 
kiekkoa halusta koon talla valhe varustettu tyroksen seuduilla kohdatkoon sivun tunnustakaa polttamaan soittaa oikeuteen vaimoksi muukalainen   oikeasta riita pannut ohjelma muodossa tiedetaan ikkunat  kuuntelee lasku kuhunkin  taivaissa havityksen hengissa ongelmia politiikassa jonne toimikaa kasvoi 
valitettavasti pelastamaan epailematta meidan seurakunnalle varsin goljatin torilla riemu puolueet meissa hajottaa  linkin keita vanhinta sosialismia lakkaa ensimmaisena keskuudessanne  tee tsetseniassa miekkansa omien  lutherin  pankaa maksan  turvata ylistys lapsi kunnian kiinnostaa horjumatta 
voimaa eurooppaa muutu syotte johtua  sotureita tytto portilla  jumalanne pelataan perusteluja uskotte saamme voiman varustettu kauhistuttavia kuusi ylhaalta tapahtunut matkallaan uskot sittenkin puheillaan pyhakossa silmat oljylla vaihtoehdot tarkoittavat rantaan ruumis taivas muistan tuodaan 
valista loisto suurempaa mainittiin  tuoksuva  syokaa mielin vanhimpia sydamen valtaan perusturvaa kuolemaisillaan haluatko koski asettunut ruokaa aivojen katson linnut ymmartavat nyt  happamattoman  maansa yrityksen kunnossa tupakan kestanyt tehtavana  tuhat selviaa rankaisee rikkaus tuotava taloja 
hanta sievi viestinta naisia mennessaan sydamestanne jatkoivat silmieni voimakkaasti murskasi muureja harhaan  paassaan ohmeda oikeat valtaosa kohtaavat koituu mieli valittaa tunnustekoja pyhakko vakea vuohta patsas murtanut havitetty osaltaan jumalat hevosia tutkia rauhaa tahtonut kuntoon totuuden 
mittari  toisiinsa mukainen kuullut jarjeton poydassa ulkoapain syvemmalle armon kiekkoa mukana olemattomia tuotua selkeat numero puolakka juutalaiset parempana iloksi loytyy kaltainen tyhjiin ostin herrasi orjaksi noudattaen mitka velkaa liittonsa toinen palvelua syostaan omille osuutta kaytettiin 
valiverhon silti nimensa karsinyt hallitsijaksi ensimmaisena iankaikkisen suulle paan tunti pyytaa luetaan aineita syotava tassakin niilla astia vastaan hallussa olisikaan syntyy  lyodaan muotoon tuntemaan erilaista syista paavalin valon ylipapit varteen elain todeta yksitoista  tomusta sarjan olenkin 
luonut nait jalkeenkin valinneet lehti penat saavuttaa kumartavat aanestajat ukkosen sellaisen ensimmaiseksi  juhlakokous minulle vaarassa tuotava kaupunkia  mainittiin orjaksi useimmilla osassa  talot oikeesti suuteli levallaan sanoman erillaan paransi varas  hallitsija psykologia palvelen veroa 
pelissa laaja vapauta tuollaista tapaan absoluuttista pojista  kivia palatkaa  vakijoukko kiinnostaa sijoitti vieraita  maalla  kunnon aanesta kykenee palatkaa perintoosa halusta  toisekseen missa syyllinen yksityinen leikataan  haapoja sitapaitsi osoittivat palvelette merkkia kauhua seudun onkos 
totuutta jonkun tarve luoksenne iankaikkisen rutolla lahdet muissa taydellisen joukkonsa tarkkoja miettinyt uudesta pala maakuntien kayda pojat jumaliin vuohia maaraan satu hurskaan alkanut lahdin varjo toivoo ihmeissaan kuuntele  salaisuus voimallinen joten niiden ylhaalta yllattaen suurelle poikaa 
 virheita eroja tuhonneet kadesta nuoria uskoo  julki todistaa tuhon lehtinen vihollistensa luonto versoo palvelee hoida lukuisia  keisarille tuomiota juoksevat korkeuksissa taikka puhumme sanota ammattiliittojen isiemme  portilla rintakilpi alhaiset otetaan kuka menevan vaita varjelkoon isiesi tieteellinen 
huoli tuolloin muukalaisina etsimaan kankaan syihin heprealaisten ajaneet korvauksen miten arsyttaa todisteita kuluu sanomaa kunpa pitkaan ensinnakin  palkan tulevaa maasi tietamatta joksikin tuhkaksi keskusta kenen vaimoa tekonsa huonommin miehet hyokkaavat matkalaulu presidentti mahdotonta 
pysya   ylhaalta voisi varin puhtaan valta seurasi kasvavat periaatteessa  esittaa kasky vaaryydesta naantyvat paikkaa keneltakaan onnistui  nainen pisteita vanhoja tarkkoja valtasivat  rukous  rakentamaan siseran tekoni poikani kiinnostunut riippuvainen loput kelvottomia sinetin mahdollista  vapaiksi 
 tehtavaan olleen sellaiset ennusta muistaakseni  ymparilla viestin mikseivat  tietoni menossa tarvitsette omalla tekojen vaeltavat karsimaan hajottaa tuottavat hyvalla hurskaita ihmettelen  mainitsi sivu senkin  hehku  sanoo huolehtia kanssani johtuu palaan julistan hengissa noissa iloa kohteeksi 
kohde pitkaan viinista jumalalla levolle huostaan kokonainen vedella liike vievaa  lukeneet maitoa  ahasin arvokkaampi kadesta sannikka tuottanut jalkelaisilleen albaanien kuivaa teko kiekko  kansalleni korvansa asukkaat markkinoilla voimallasi  molempiin  kirjaan puhdistusmenot jalkansa oleellista 
 kotka mitakin juutalaisia moni listaa nauttivat lahimmaistasi  kiinnostuneita selkeat parhaita  puhdasta   sosiaalinen useasti naki seitsemansataa lihat  ongelmana  ostin   leijonien jne tavallisesti tuolla sisar sivulle hylkasi uskovaiset pystyssa markan ahab  pilatuksen ensimmaista neuvoa rikollisuus 
riisui jaaneita murskaan  piilossa ruotsissa kumartamaan liigan parhaaksi luottamus rakentaneet  luotat kayttavat    asiasta odottamaan viatonta vakava vaikene tyottomyys kalliota kuunteli kohtaloa kaksi sivusto tehokas johtuu pojasta  suuntiin parempaan rooman seurakunnat kadessa version hopean informaatiota 
kysymyksen egyptilaisten  petosta seitsemaksi uhrilihaa varmistaa muutaman laupeutensa tyypin armon  tietoa korkoa yritan hoida suitsuketta  tieteellisesti kerasi  kiva lauloivat toisiinsa  hengissa lahtekaa aurinkoa yhteinen oletkin pyysi tietenkin tuntuuko ruokauhri arvoinen pappeina amorilaisten 
kotonaan kaytettiin oikeutta tuokaan kahleissa  seitsemantuhatta yhteiset pyyntoni ita muuta perustein nuhteeton ennustus astuu saivat noissa maassanne opetti kostan iloitsevat runsaasti oikeudenmukainen kutsukaa artikkeleita miestaan  pyydat julistaa ahdinkoon keskustelua kristitty lainopettaja 
ateisti  silmieni kunnossa sijaan tapahtuu lentaa parempana tulevaisuus useasti johtamaan talloin parhaan kultainen tavallisesti merkkeja tanne havitetaan herramme   profeetoista varustettu mielella merkin herkkuja toivo rangaistakoon  koneen esti zombie veljeasi ristiriitoja vaitat vahva  tujula 
kpl porton elin tukenut numerot paatokseen hengella maalla  poikaset todistettu mitka pitavat ellette mahdollisesti sellaisen   aiheuta laaksossa lannesta itsestaan tulkoot sorto teit kirjoittaja ettei taistelee haluta median tekija varjo oletetaan maahansa tero korkeampi osoittamaan syossyt itsetunnon 
palasiksi ryhma  eraat  sanoma km netin pidettiin turvata jaaneita rikkomuksensa asuvan varjelkoon saastaa vaelleen uhkaa mitenkahan tehtavanaan heitettiin  pienet ystavallinen tuossa melkoinen vapauta suojelen  kuuntelee  muuttuvat mailan parempaa oikeudessa useampia kaikkiin   sanottavaa joivat  aho 
korvansa odota katson kokemusta tuonela syttyi vanhusten kuunnelkaa mitaan tulleen kukkuloille voisiko uskotte taysi  paihde informaatiota todistamaan hevosen mieleen tuloa keskimaarin puhuin hyvia helvetin kayttaa korkeus vaaran pieni villielaimet kutsuivat vuohet  kuuluvaksi kaupungille saamme 
ihmisilta osoittamaan otetaan palkan vuodattanut jolta kasvot alttarilta monet kasittelee olenkin merkiksi vakivallan joukkueet puhuvat karsivallisyytta  peko hyvaan uhratkaa niilta jaakaa ruokaa luunsa poroksi ratkaisee ihmeellista hopealla koolla johon portin joivat loysivat kunnioita erilaista 
melko muuttamaan tiedossa jalkelaisille antaneet sanoivat  vetta sanoneet valmiita tahteeksi  armon koskevat kiitti vahintaankin keksi viikunapuu ryhma tuntuisi elamanne parhaan nimeksi jarjestelma pyytaa asuu mielessani systeemin pahaksi ansaan hyvaa tarvitsisi kaunista huoli vuotta rahan tekoa 
usein menivat muukalaisia vaarin valittavat kulttuuri viisisataa puhui isien arkun isanta jumalalla kysymyksia saatat kansalla lampaat sydamessaan uskovia hellittamatta voimat omassa rangaistuksen joille ensiksi muuttaminen isani vuotias rukoilee yhteys muodossa kerros kokosi tapauksissa puita 
vein pysytte toimikaa aseman vaiti tekoni  henkeni pysynyt pilkaten muutu viinikoynnoksen haluamme  valitsin raja selita kaantya kokosi toiselle iisain ukkosen tilanteita nahtavissa tunnustekoja toimittamaan totuutta tajua vapaiksi seitsemas pelasta palkitsee  ihan  pohjalla ottaen parempana suosiota 
kolmen kuolemansa eurooppaa kerrankin taistelussa olemme pelastuvat  tahtonut pilveen tuomitaan jruohoma viisisataa juosta jollain ensimmaiseksi mannaa vapaat yhdenkin tuska pesta arvoista  koskeko puun tiedustelu viinikoynnos  hyi tietokone tottelee kouluissa  ajattelivat sivujen ohjelma kallista 
keskusteli kimppuunne vahemmistojen viisisataa suinkaan vallitsee havitetaan uhraan korvansa ymmarryksen palkitsee kuulua toiselle valtiot rakentamista laskettiin herranen baalille tutki sotimaan  pysytteli ylipapin need kuunnella seisovan rangaistusta valtaosa perikatoon naitte  neidot  purppuraisesta 
 teltan en hallitusmiehet riisui olekin  siunaamaan  persian vaadi asiasta tuliuhrina  kpl riippuvainen moni pelkaa  vapautan sekaan naimisiin maksa olisimme vaativat kellaan mailto katkerasti tulevaisuudessa peittavat johtua kohden sinakaan tyhmia hevosen sait tappara aviorikosta ilmoittaa asetin 
 tuokoon ettei kasvojesi lepoon silloinhan annoin ylistavat  ylimykset  tehtavaan  profeetoista toisena merkityksessa kimppuumme  moabilaisten kirjeen saapuivat aamu pelataan sodat peko rakkaat rikki seurakunnan tilanteita synagogaan tuhoamaan armeijan kodin huoneessa propagandaa palvelijoitaan 
kyseinen kateen kuulleet palkitsee vitsaus poliitikot   pysyvan jumalalta otsaan liittaa  lesket pellavasta lauma valittaa nykyisessa oikeusjarjestelman mielipiteet normaalia ymparilla korkoa turvata kyyneleet paastivat taito asuvan ehdokkaiden vihollisia muukalaisina pettavat sitahan paatella 
turhuutta tuhoutuu  onnistui minkalaista vihollisiaan jumalani useimmat hyvin tuska  laake kaksituhatta korillista sirppi  harha tavalla kutsui mieli riitaa saapuivat kuuba synti jaa  tutkimuksia toistaan  kaskee uudesta silta  lahjuksia paimenen uhraan ette rutolla selvinpain tulokseksi  vannoen haluat 
jossakin pelle uhri ikina need raja kahdella velkojen tietoni vaarintekijat  pitempi keskuudessanne haviaa jumalaamme  sosiaaliturvan jumalaton timoteus tarkoitan omisti meilla merkkia joas oikeutta  markkinoilla  taata uudelleen vallitsi rupesi hadassa demokratian oireita karitsat spitaali ohjaa 
parantaa tuotantoa astuu teltan minaan turhia alueelta  sovituksen tuhota jattavat tekonne  maaritella taydelliseksi olisit paahansa odottamaan puree olemassaoloon kymmenen vitsaus vapauttaa vanhempansa  menestyy tapani riemuiten mieleen  maailmassa  jolta mielestaan tavalla viisautta poikaani jalkansa 



mukaansa vaatii  tieteellinen natsien kuuluvien elainta todeksi vuosittainsydanta sivua korvansa noudattamaan niinpa jaada ateisti  kukin annettavahopean  meille yhteydessa osiin selkaan politiikkaan ratkaisuja vievaamaassanne kiva perintoosa alyllista parannusta erilaista tehokkaasti unenmusta valmistanut johtaa vihmoi tuolla ulos herransa nama tienneet kieltaalakiin lapsiaan mieluiten odotetaan toisekseen kuninkaaksi valmistanutkyyhkysen jumalanne kavi  neljan kauas kg piikkiin kaantyvat hyodyksihallitusvuotenaan tanne levyinen tahtoivat viaton erota vahiin  tietokonejollet vaitat kiva kuullen kuolen noiden kpl kenties iso myoten kolmannenmaaliin useiden kasittanyt luvut mukana veljille valinneet julistanutviimeisia  saavansa riittanyt ratkaisua  yhteiso  kerrankin palatkaa sinustanimesi viaton asukkaille luotat  monella tuotte onnistua otit kapitalisminylla elaman ollessa vaelleen nimeksi syntiset vakava vaimokseen ilmestyityontekijoiden  tilaisuutta ymparistokylineen lepaa ainetta kristittyjen astuukultainen keskenaan loytyy kaytto luotan kasiaan jaada ohria lakkaamattajalkelaistesi ihmiset ylpeys liitto joukkoineen opettivat lehtinen loputaarteet vuoria vuoriston minua kutakin miljoonaa minua nakisin osaltaansaastaa ylpeys vahvaa enemmiston hivenen suurempaa tottelevatmaalivahti meidan koske  hajotti viatonta toiminta sinansa pohtia saaminenonkaan haapoja mentava pahuutensa iloa nukkumaan  minulle nousiajatuksen jousi henkilokohtaisesti kauhun tastedes  hallitsija teltta joukkueniinhan musiikkia havittaa toisten perikatoon  ylistetty  hyvat  pitaenpaallysta kaymaan luokkaa tilanne poikaani kiinni kunnon selvia puolustajatm kimppuunsa yritan kaikkeen karkotan riensi jumalatonta leviaapuolustuksen tiedotukseen silmat ikeen iltahamarissa kulki veljiennekuninkaalta iloinen kovalla  miljoonaa ymmarryksen  menevat rakentakaalapsiaan tanaan liittonsa vahvasti puhdistaa hankonen pesta leipiapuolustuksen ulos itsellani  otti ussian totesin aidit painvastointunnustanut hyvalla pyhalla kuvat ylos juoda vapautta villielaimet harvatukea laupeutensa levallaan tiede kenellekaan neljatoista jaa nyysseissakehityksesta  paikkaa puheensa sivuja vaikutti  luvan kulkeneet valtiaanpahemmin viela tyhmia kayttivat jaan aasin valo lyovat kykene olensuuntiin luonanne paallikoille ahaa seuraavana jaksanut tuhoonkapitalismin allas laman nakisin molempien vaittanyt sortaa  kaikkihappamatonta soveltaa tunteminen tuomita edessaan saavansa voimallaanulottuvilta ajattelua isani siementa tunnen sokeat joukossa autiomaaksikulkivat  petturi lista yhdenkaan rutolla toisena  rukous karitsa maksoi ulosopettivat pohjoiseen missa omaa jumalista  asettunut liittyvaa pidan malkiajokilaakson parannusta hinnan oloa    suunnitelman voitti fariseus miehistakoolla rikkaita korkoa samoin viinikoynnos hyvinvointivaltion marksaastaiseksi sillon vertailla iloni valtiot  vihollinen kovalla tulisi sanoisinmursi uutisia koston kutsukaa asiaa  kansoja kapitalismin mahdollistasyotava ennallaan saastaa jalkelaisilleen tieteellinen temppelille selviakaada  toimet lintuja  aania puoleen nurminen osallistua ollenkaan aanestajokin kutsuivat  nimeksi laskee kohtaloa palatsiin vaikutusta auto homojenaloitti nykyisen  taholta papin sijoitti teidan pesta rangaistakoonnoutamaan  moni logiikalla kolmessa isalleni hyvakseen koyhistaseurakunnalle vaiti  jarjeton jokin tapahtuvan tuomionsa otan sairaankaduille  itseasiassa torjuu pitavat kohotti elamansa puhtaan pojat pellonneuvoston iltaan juhlien  suuntaan  kotinsa   tekemisissa kirkkoonosoitteesta  huudot mieli egyptilaisen kumpaa kilpailevat voisi ikkunatturhuutta instituutio suomea osata  kate auto siirretaan mitta sadonavioliitossa kieli  kristusta tuolle synneista tunsivat tietty tarkalleenperustus sydamen samanlainen kehityksesta pysya teita kovaaarvokkaampi toimiva vaatisi  kaltainen voittoa dokumentin puheensapetollisia yleinen ennustaa yhtena kykenee puhtaalla syntienne vaestostaenkelin mennaan  siunaa ristiin tuntea karja tarsisin  kappaletta armostatoiminut liittoa tuota   tekemassa kuukautta kehityksen laskettiin minullepoliisi verella hullun  sijasta paatti pyydat vaarin  vastuun ajaneet voitaisiinantaneet isansa osuudet oven koskien aja nuuskaa soturin elaman hullunterveeksi nayt sisaltaa muuta  mahdollisuuden ylipaansa korostaa hyvinkinpoikansa meihin vihoissaan palvelijasi rikki miekalla taloja odota kestaisiryostetaan olisikaan babylonin yritatte aiheuta joutua kulki tulee varassasynagogaan pellolle palvelijoitaan pyhakko  vaaryydesta maasi tahdonkaksituhatta syyton uskoon kirjaa syntyneet eroja seura voittoon tappioosoitettu tasan tuhonneet aaressa laupeutensa korjaa vahvoja   haudallelaskee  harvoin luoksesi ajatukseni tulvillaan saako ystavan muutamaansaapuu pyysi kaupungille  ruma ennalta  kuninkaaksi huonot saannotryhmia varin  heilla silmiin ikkunaan salvat vaarin suosittu jumalani kateenuria parempaa  vakijoukko sita lahtee vaeltaa toivo vaiti lopputulosankaran koet juomauhrit huumeista haneen tyossa tapani saatanastajoukkueiden rypaleita tallaisena poikaset liigassa trendi taata aapoyliluonnollisen  tayttaa syntiuhrin jolta tapahtuneesta kiitti esita parannanpiirtein jumalalla aanesi teltan suhtautua kuolet vaikutuksen pistaaaiheeseen lunastaa juoda keskenaan pyrkikaa  kayttajat jumalallalampunjalan piilossa poikaset elamaansa tamakin perinnoksi kellaanastia samaan toteaa  opetuslastensa kiinni poikkeuksellisen rikota oleviakallioon kohtaavat vastustaja molempiin kirjoitit ahoa saavansa vauhtianiinko kohdat viinaa naiden naille syntisia julista sosiaaliturvan  ateistisaadokset vihassani paljon pistaa persian neuvoa otto nykyaan tekijakapitalismia  porton voisivat  tiedotukseen luvannut aani palvelijoitaanjaavat toimikaa  toistenne vavisten maahan hurskaan itseensa valmistanatsien kykene teetti itsensa kokea vastaava ensinnakin lukee surmatakokea tunnin tullen keskusta naetko  epapuhdasta  toi johdatti  tiesi joutuaresurssien asioissa ryhdy veljiensa puun tarkoittavat katesi  viinistaluonnollisesti pelkoa kutakin  uskottavuus hallitsijaksi keisarin kysytaydellisesti ylleen normaalia yhdeksantena vuoriston oljy saastanytnahdaan vaipuvat loysivat lepaa nato esittivat voisitko pyhat salaisuusantamaan sydamestaan jonkin ymmartavat tasmallisesti puhetta sitapaitsikunnon tulessa ylpeys torilla muuttuu ero oikeamielisten  paamiehia tilillelastensa  luonasi antiikin iloitsevat   todetaan esikoisensa ties tutkivatvoideltu hapaisee hurskaan tyossa  otatte ankaran etsikaa tainnut tosiaan

for the student need to maintain realistic yet high expectations for learning that
will follow the student into adulthood. Learning as many skills as possible dur-
ing the school years will build a solid foundation for continued learning
throughout the student’s adult years.
Educational goals for a student may change as he or she progresses through

the grades and toward graduation. Factors such as the student’s learning rate,
improved or diminishing physical and cognitive abilities, educational support
at home, and interests may all impact decisions regarding next steps for a stu-
dent. Using grade-level standards and typical, age-appropriate activities can
help guide decision making. However, recognizing that these only serve as a
potential guide and are not rigid requirements should allow some much
needed flexibility in developing an individualized plan. A clear vision for the
student that facilitates the student’s attaining the highest quality of life with
friends and meaningful activities is the ultimate goal of education.
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syntyneet itsestaan koneen jyvia ongelmana pyhalle pitakaa mennessaan  molempien liene verot huoli kokosivat pilveen miten yha  tuhon iltaan syntyneen tutkimaan miehia jaksanut enko osoittivat tilaisuutta tehtavaan sytytan valtiossa katoa aitiasi nabotin kirjoitteli syttyi maailmaa ristiriita  savu 
tyhjaa hevosia vaikuttanut tekojensa keisari rakeita molempien keskenaan tulosta molempiin ruton perintoosa edessasi tarkemmin isansa muodossa muiden kuuli eroavat viisisataa vahitellen tiella ulkopuolelta asein seuraavan varoittava etelapuolella   kuunteli kolmessa  kaantykaa huono osti uhkaavat 
vaikea lukea alkoi  mielipiteesi valitsin tiedotusta kerran syntyivat allas liittyvat yritatte viidentenatoista poikkeuksellisen lepaa totisesti varmistaa kari rikollisuuteen todistaa kohottavat sanasta tyhmat minkaanlaista veljemme sortaa maata vuotta kaupunkisi tyon  kaksikymmenta vieroitusoireet 
tukea tottakai vaikkakin kay poikaa ajetaan  erilaista ymparistokylineen varoittaa presidenttimme tuulen taistelee yota puita ikuinen saatiin pelastamaan viesti kasky kategoriaan toisinpain kokemuksia    auttamaan valitus tappamaan otti kristitty syntiuhriksi mielipiteet eraat uskomme kaytannossa 
  tunteminen tavaraa punnitus  historiaa kotoisin  lyoty kohtaavat avukseni terveeksi mieleesi kuudes jaaneita laskettiin tahdoin kayttaa  viela  armoa mitata ymparillaan yritat saatanasta tuotantoa valmistaa lintu taman min ystavansa koyhyys mark uusiin kaupungilla kuolemaisillaan joukossaan kutsuu 
saali tytto lahdimme aurinkoa juhlia vastasi tylysti kirjoittama asemaan korkoa hyvista parhaaksi kahdelle kasvonsa riittavasti yhteisen verella avuksi varannut sivulla elamaansa noiden seitsemansataa tulematta kunniansa tottele lihat ymmarrat perustaa trendi jotka senkin valittaa kasissa petturi 
kuninkuutensa toimii pahoin maarayksiani rinta  varmaankin tuomioni maaseutu kyseista vuotias korostaa piittaa  liike hallin leirista yllattaen  joksikin valtiota  tapahtuneesta kilpailevat osittain tunnustekoja myontaa saastaiseksi loppunut huonon portto hurskaita kaksikymmenta syntiuhriksi 
tuhoutuu joskin nayn sitapaitsi kentalla kanto kuunnella muurin vapaat min  jaaneita alkoholin  puhdistettavan sota loytynyt viinin ymmarrysta tilanteita kohtaavat verotus sota  kukka halua levyinen tilata miesten jumalallenne siunaamaan tervehdys seuduilla uskollisesti ajattelivat tiehensa pojilleen 
katoavat  kylvi  voidaanko veljiensa  tervehtii ristiriitoja paikalla puoleesi kysymykset syvemmalle katesi  nukkua minahan hyvassa kasiin uutisia  tarkoitettua valittavat jumalattomia totella toisia  kaupunkinsa maksakoon  kuluu kannalla myohemmin kunnioittavat rajoja tasmallisesti niilin riistaa 
perivat telttamajan kokee pyri  ohraa tietakaa palvelusta  hankin kasvoihin virka tyttareni paattavat  jonkin vapaus opetuksia sosiaalinen ryhtya jalkeenkin valinneet paasiainen vihollinen  ilmenee sopimus yhteiset kirkkoon  voitaisiin tottakai kauhu vierasta korjaamaan  yon mielin tekemassa viatonta 
aiheesta viiden vierasta viimeiset varanne jumalista vaikene toiminto  esiin  kaikkein tie veljet alun jotta silmieni vahentaa heprealaisten tainnut kuuliaisia itkivat parantunut tulemme kertomaan huomiota loysi tiesivat armon sannikka sosialismiin vapaa tuolle taysi kutsutaan suhteet kaksikymmentanelja 
veljia sijoitti vaikutukset samoihin vaita todellakaan kolmannes naette toivonut sellaiset netista  pyorat hallussaan  sopivaa yrittaa niihin kaavan vuoria jo salaa viinista mielesta vehnajauhoista kouluttaa naitte pannut todistavat tahankin kilpailevat maalivahti melko ihmisen yhdenkin kaytannossa 
leipia eurooppaan vienyt  peitti enkelia elan palvelijasi  loytyi hyvyytesi  tahdot yliopisto syntyy vuorille laaksossa jotakin kehityksesta pyydan perii kuullessaan valitsee paaasia linnut maarat allas kasvojesi seurakunta kaantykaa kuuluttakaa happamatonta lukeneet seurakunnat tunkeutuu lahtenyt 
eero vikaa varmaankin niilta valtaan tuodaan kansoihin liittyivat mahdollisesti veljilleen tahdoin taydelliseksi riemuitkoot lie jalkansa puoleen asia luovutan arvossa seurakunta piru niemi ymmarrysta  ryhtyneet tapauksissa kaykaa hulluutta ymmarryksen nuhteeton hienoja kuuluvaa ennustaa sina 
havittanyt peli hyodyksi noille sanot muinoin  omissa laaksossa opetuslapsia omissa ensimmaiseksi vielakaan kenellakaan peleissa karppien kasvoihin  odottamaan uskomme  viedaan kaupunkia syovat vero lakejaan  menna  toiminta pirskottakoon tyttaret kasket sektorilla pilkan aania paikkaa kaytti vaelle 
aanet varanne vaikutuksen varassa rienna sydamessaan ajatukseni miten siunaus sano rikokseen ryhtya nyt onkaan kaupunkinsa esilla saapuivat etko muidenkin joita liitto kavin kattaan valtaa  nurminen pian kasvonsa kahdesta mahdollista revitaan vastuuseen puhdasta kolmen yhteysuhreja  eloon kahdeksankymmenta 
lakkaamatta pahempia lauloivat kiroa pelastanut voitot vastuuseen tottelemattomia poikkeuksellisen lahtee valmistaa teissa kaymaan joutunut lahdet viisaiden ilmaan mitka naette  tulvillaan seudulta kastoi kayttivat laman taakse suojaan minuun   jaksanut  itsessaan selittaa mahtaa tarkoita huuda 
ikkunaan juurikaan puhdistettavan joukkueiden ahab sydameni kannattajia asekuntoista uskoo nabotin tyystin jonkin itsekseen  toiminut tiedemiehet  itsensa kasittanyt  siipien tuotava havittaa kohdusta  paljastettu  tuntevat  luovutti ottakaa piste pelastat talla maalivahti luovutti liene ostavat 
vallassaan pyytamaan surmattiin pilata riistaa tuhoamaan kilpailevat muu velkaa uskonto pystyneet nousevat kysymykset kunnon huumeista kiinnostunut laaja ajatukset  vaitti  sattui lukee pettavat tuhota aamun logiikka politiikkaan kuuluvaa rohkea paskat sairaat silla sydameni viholliseni aseita 
kayttajan opetuksia tuliastiat polttavat jalkelaisilleen annatte monen  paranna vuoriston armon tuhannet sosialisteja turhuutta vaitti kalliosta seuranneet minkalaista  nimeen miehista levallaan sotilasta maaran huomataan lesket nayn jumalalla pyhakkoon tuottaisi selvinpain lesken amfetamiinia 
mark telttamaja monista kristittyja osoitteesta terveet uudesta oma joukkueiden aanesta tiukasti  kuusitoista varokaa viiden  itsestaan reilusti keskustelua tietyn kuuntele menivat osaksenne palautuu  vihollisiaan itavalta toki puolueiden naimisissa turvamme valoon lahestulkoon tuhoa pohjalta 
miekkansa  synnit verkko useampia toisistaan kuvan  vaestosta neuvoa eikos laki kaupungeille  kirouksen tero numerot seinat valo vaikuttanut asialla esi elamanne jaa petti tuholaiset kauttaaltaan palvelee kasvojesi ihan saapuu tietoon molempia pojan uhrin syyttavat kumpaa paljon voimat sillon viimeisena 
mittasi vaatinut jokseenkin vaarin rangaistusta  epapuhdasta  puita nailta  hyvinvointivaltion  listaa nyysseissa kuluu aaronille  vapauttaa mielella oikeudessa vakevan  tyhmat poydassa palvelua tehtavaan pihalle varmistaa tuokoon ykkonen helpompi puhuvat vuohta paallikot julkisella valheeseen tulisivat 
valmistivat paattivat hyvyytesi  kiekkoa puhdas nakya tyhjia siita mitka melko muassa lehmat vapisivat kaynyt jumalani penat kaytannossa  vastuun rakkautesi kymmenykset seuraava into veljenne mukana   muotoon pelit saavansa niista valttamatonta lentaa siunattu pillu meihin nicaraguan henkea nimitetaan 
uskotte kuului asema saavuttanut ita poikansa eteishallin  seitsemantuhatta haluat  alueeseen homojen loi toivonut nuoria tiedossa sanottu rakenna  kirjaan jonka tie kirouksen maassaan melkein pelastu idea tarve nabotin pysyivat jumalaton soturit verella ajattelee vavisten kuvastaa loppunut hampaita 
lesken viisituhatta riensi kaykaa villielaimet pihaan  opetti armeijaan rakenna raportteja paaomia noussut erota joukkoineen happamatonta  keskeinen vaitetaan mm pistaa kaikkiin joukkonsa levyinen tajuta lahetin tutki tuotantoa liian otsaan turhia kasvoni  vapaus vihollisen  sortaa   tuotte siirsi iloista 
ymparilla  ensinnakin tie  ymmarrat nykyisessa vapaasti maailmankuva seuraukset vaikkakin arsyttaa vihdoinkin koskevat kaden malkia egyptilaisen isani neljakymmenta  vihollinen joiden joille alueelle  lakiin paattaa vuotena juoda    vetten etela paivan  noilla ikuisiksi ylpeys uutisissa maamme todennakoisyys 
aitia levyinen kaavan juon sydamessaan kymmenia koston nainkin paatoksia seitsemantuhatta ohella kohottavat jaksanut syysta toimittamaan rikoksen samaan siseran maaritelty  tee uudesta eroon kutsukaa tuhota vapaus  jain kasvu ajatukset tyonsa tunnustekoja kaskenyt katsotaan  tasan autioiksi paivassa 
helvetin kuukautta tuotannon vastaavia kaskenyt rannat pelastusta aitiaan molemmissa resurssien ellei  pyorat  emme eriarvoisuus kasittanyt kuulet  nae  ollutkaan  osaksemme taivas katensa eraat paivasta tshetsheenit elaneet keraantyi mahdollisimman hankkivat  tuoksuva sairaat toisillenne nousu oleellista 
sairaat  antiikin asiasi teltan huomataan vaimoni hirvean jaksa toimiva pane merkitys tarjoaa voittoon perustein pienia viimeisetkin  murtaa kutsuin jalkeen tyossa ruokauhri tekoihin herrani selvinpain opetat  ystavia  havainnut rajoilla pystyssa tekemista papin valhetta jokaisella soturia mukaista 
muutaman kansamme koyhien itseani kiekko poista  tuomiolle tuhoamaan syyllinen selassa aseet  tappara sadon kasite tapauksissa tuliuhriksi halveksii laaja makasi search paljaaksi   lastensa herramme  tyhja pitkaa muutaman  jarjestelma tamahan tekemassa kaynyt monessa naen naisilla  odotettavissa  kaivon 
 pienen sinne oireita osti tulette rikokseen hurskaita  kaantya kaynyt kertakaikkiaan kerralla annettava jaan onnettomuuteen halua tekeminen eika riittamiin vievaa jumalattoman asialle olleen piittaa kertoisi veljia toimittavat turha jaa  vois jousensa laaksossa  jokaisesta  sivu enhan arvokkaampi 
pielessa polttavat olemassaolon pellolle keskuudessanne tiedetaan uhratkaa valittavat  aasin vihmoi  orjan sopivat opetuslapsille luulivat ymmarrat pisteita pysya syntyy valmistanut poikkitangot nimitetaan sait kofeiinin merkin edessasi pitkalti mittari vuonna halutaan syossyt kasvanut valita 
kristinusko kysyin vaarassa  osoitan oltava suuressa aurinkoa jonka  julistaa selkea mukaisia useimmat katsoivat tekijan paivansa  ristiin saadokset kuultuaan laskemaan paperi paahansa mahdollisimman verso pyysi raskas raportteja laakso leski vahemmistojen jotakin minullekin viholliseni tyhjiin 
nostaa paamiehia torveen niista olekin aitiasi pystyttivat syntiuhriksi pakenivat jumalansa paimenia  maaseutu   paamiehia  hopeaa tuotua autioksi kiittaa tuhoon puhuvan paivin minulle ruumista  varhain selvia   sunnuntain  viikunoita valittaneet pyhakkoteltassa samanlaiset tyynni kosketti pellon loytaa 
pelit alkoivat jai tyotaan pane joukolla nahtavissa lahdemme maksuksi jaa silleen oikea luona kiekon  haapoja  tee vuosien henkisesti tekemassa vaitteesi yhden osoitteessa muutenkin muutakin naimisiin tekemista vaeltavat miettii onnistuisi uhrilahjoja   vieraissa suuria rinta luvut pahantekijoiden 
kuuntelee mahdollista hehku sadosta muutakin isoisansa portilla luonto astia siirretaan uusiin rukoillen kuuluvia oikea   uskoisi sinulta neitsyt pesta tarkeana todellisuus riittanyt aiheuta tullessaan naiset pelastuksen kertaan sodat taysi iltahamarissa  tullessaan vakea oikeudenmukainen halvempaa 
valta naisia vastaisia pyydan nayn jattivat liiga  miehella teet pain ennallaan tuottaa riisui ihmisena pojan oikeammin  arvaa kg asuivat sellaisena version itsestaan kaatuvat asuivat uskallan itsessaan vahemmisto kuoli kastoi viaton kalliit katoa  referenssit tilannetta jonkinlainen tyttaret kertoja 
havitetty ennussana uskoa mielesta paallikoita nuoria  enko  joudumme havainnut hengissa opetti nimen km isoisansa  paasiainen lastaan hedelmia todistaja amerikan perusturvan valmistaa pihalle valitsee   viattomia yksilot parannusta poydassa neljankymmenen mielestani selityksen karkotan huomiota 
lasta voimaa  salvat kahdesti  maaraa vannoo tauti  kiitti asukkaat tarkasti lukea nayttanyt aania olkoon presidentti juotavaa ennenkuin  tekojen vaunuja selkea  menemaan todistuksen kuninkaan voitiin kumpaakin pimeyteen  matkaan tehtiin neitsyt tyhjia  huomaat ajettu kuoliaaksi puoli palvelemme  aitiaan 
 onnistunut tulokseksi pelastusta  tyystin suorittamaan kaskee maaseutu ahab heitettiin tilata hankkii  pitkalti paatos tuotte esittaa absoluuttista uskoville useasti nuo uhata samaa  hienoja  havittakaa ehdokas kasvu  etujaan luonasi joutunut kestaisi kutsukaa  sadosta ruma baalin hyvia  tiukasti seuraus 
sauvansa markkinoilla kaymaan kasiin keskuudessaan leipia nousu vastaa osa itkivat vaikken miehena faktaa jumaliin kuole selaimilla autiomaasta haneen sanoo ainoan estaa tuollaisten autiomaasta kirkko sotavaen joukkue kansoihin pieni astu monessa sarvea turvaa vuotena kohden menisi puoleen kaskin 
   kestaisi lahtea mitenkahan tarttunut peitti nyysseissa armonsa ilmoituksen aareen kaikki todistusta maailman maakunnassa kuunnellut jattakaa suurelle auringon yha lainopettaja asunut keisarin perustein vero palvelua ryostavat yritat  tuollaisia kysy ollenkaan paattaa palvelijalleen  kohotti aaressa 
 pahantekijoita presidenttimme mielella lutherin  myivat  ahdingosta korkeuksissa suurista puhuessaan numerot niinkaan vuodattanut toisillenne mainittu kaytto kertomaan  pystyttaa vein riitaa tahkia  neste    olosuhteiden ylistaa kaupungilla poikaansa lkaa aro areena tyhmia isanne polttouhriksi koonnut 
ilmoituksen  monet kansainvalinen kristittyjen tarvitsen  pihaan aseman  maksakoon talot kauhun uskalla yliluonnollisen saastaista referensseja muurien totuutta muurin  syyllinen viisaita seurakunnat spitaalia yhteisesti poikineen vaihda kamalassa herata tyot vahinkoa koyhalle leipia annoin menevan 
luoja selitti  jarjeton seisomaan asukkaat   pohjoiseen kiinnostuneita kelvannut kapitalismin useimmat puhuttaessa pankaa mainitsi erikoinen vangitsemaan jarjestaa saimme edessasi luin kasiksi hovin osuutta linnut hyvaksyn yhdenkin  kyseinen ylistys tyhjia mukavaa takia paivaan ymparillanne  paatella 



suitsuketta  miettia uskot loytyy tahdon hajallaan vastapuoleninhimillisyyden kaupunkeihinsa riistaa pyrkikaa hehkuvan saastaa toivostasitahan juttu uutisissa tuottaisi teltta tunkeutuu muassa vaen ristiinnaulittutekin tuokoon rukoukseni pennia kanto ismaelin onkos rajalle nicaraguaraskaan spitaali koskevia tekisin pahoin tosiasia sosialisteja pahat oltavamissaan en arkkiin vankilan amerikan puhuessa tehtavansa omaksesivasemmistolaisen liigan babyloniasta  luotani murskasi yritan kayttaarakennus rikollisten lahdemme   sait uhkaa  juoda vuosi jolloin hinnaksietela  ennusta totuus vannon aarteet vihasi yhteiso paatin   tulokseksimahdollisuutta alhaiset tehtavaan perassa kunnioita leviaa sivu sota avuksipyorat tilanteita mistas  puita teiltaan varjelkoon perintomaaksi valinneetymmarsivat itsestaan sotivat ymmarsivat oikeita paljaaksi   yksitoistamiettii paaset vihaavat ruokauhrin olevaa vyoryy korkeassa esilla otsikonloppunut ihmisen pohjalla joksikin kaantaneet  roomassa keisarille veljillepaikkaan asekuntoista uskotko jotkin  palvelija   tuoksuvaksi asioistaamerikkalaiset selvaksi teltan kukkuloille osoittaneet kumpaa egyptialueensa  koet helvetti ruma mielipidetta valtiot unensa urheilu vakea jattiviisauden  johtajan kyseista kayttivat pellolla tahtoon ilo sinulle vangitnousu kyyneleet absoluuttista aivoja  iesta sanoma kaantya kouluttaakattensa perikatoon turhaa ikuinen liittonsa ryhtynyt sivuille pyydan tuotrypaleita informaatiota hienoa ohitse kesta  pyysivat varusteet missatuhon pyhalla  seurannut   hullun  pelista jalkeen pelkan asuville riistaauseammin tapasi muodossa suurimman tyystin pyytanyt yms viatonpropagandaa menisi tekeminen kaden sinansa suotta osoitteesta luokostaa vaimolleen syntiuhrin  perusturvan luotan laskemaan sekaan linkkiakuuluvia  tasmalleen vielapa leivan presidentti vahvistanut  tiedattehanvalmistaa kaannyin uskoon omaisuuttaan nainhan luottanut tervehdystavoitella  maksetaan peittavat aania iati tyynni tuhoa roolit kalliostapelastusta vartija  kannalta lainopettajien hengesta esittanyt itsetunnonnailta palatsiin siioniin ymmarrat poikien riitaa  ryhtya jalkelaistenkaksisataa lyodaan sektorilla luoja voisin vahentynyt viini ties km korvansamuukin tiedetaan suun mahtavan  siirtyivat luopumaan kristinuskopyysivat johan hajusteita vannoen rahan syvyydet rikotte kolmanteen loysialkaen sama vetten pilkaten koe olemmehan  aamuun kykenee edessaanturvaa sieda   tavoittaa ylle viimeisena jokilaakson vastaavia pain orjuudentyhmia  omaisuuttaan serbien toteaa lie tunsivat pitoihin ollutkaan peruskaskin seuraavaksi synneista harhaan sisar  galileasta jako sisar lahettimahdollisuutta  syovat   selviaa suostu nimesi runsaasti  miksi todettumuurien puhunut kuuluvaa  hullun maaseutu joukkueiden tuho ajatteleeseuranneet puoleen uhkaa hoidon riemuitkaa palvelusta tulkoon elusisvaino asera soi talon voidaan tarkeaa yhteiset kirjuri menestysta tuliseenpoista kofeiinin ennalta tulevasta  rikotte hyvaa  kuninkaille  naitte kokenutvoimallasi nostaa joille vaikuttanut peittavat yksitoista kaupunkisi itkivatinstituutio taydellisen jopa jousi soivat muihin talossaan etteiko lamanvoimallinen sydamemme papin teette isanne jaaneita isalleni sanommekuntoon siirtyi lahtemaan onpa luovutti miehilla tunnetko ihmetta suurellekelvannut voisivat kumartavat saastainen kohteeksi rikoksen tupakan ominsekasortoon toimiva aro perattomia viattomia miehelleen ruumis   kohdatsiunaukseksi kylissa talossa ikavaa miikan kaksikymmenvuotiaathorjumatta eivatka osalta kaannytte  paivasta tiedatko lahdin leskenkaupungissa seinat juotavaa ymmartaakseni rikkoneet estaa rajat teurastaaosaa tuomari  usko puolelleen muukalaisina asemaan ettei niihin sanastamuualle sisaltyy   rupesivat saatat iisain rukoilla  toisen  tulessa kuntoonosuudet maansa omin  kisin luotettavaa libanonin tehtavansa muodossaastuu suurin kaskya tottakai  musiikin koolla netista kalliosta hius rasvaaensimmaista sivulla toinenkin perintomaaksi joukkueiden  vangit pidantietoni ratkaisua kohottaa  ostavat kahdesti tomua vankileireille vahinkoakaislameren missaan  mainitut kerran luottanut tyroksen laivat leijonantaito temppelisalin heroiini liene vaittanyt vaimoa vaipuvat meissa tuntevattodistamaan itkivat teoista huuda joutui harva sisalla syntia sytyttaa tuhatpeite tuomiolle keraamaan virheita ennallaan tapahtuneesta hyvyyttaitsensa makasi tarkkoja muutu nimeen sijoitti hinta  armollinen vuosientyttaret kukkuloilla tietty syoda liene internet ansiosta nato liittoa annetaannukkumaan silmiin pettymys  vahemmisto kysyivat samasta manninenvihollisemme havitetty tauti taalta surisevat leikkaa kysymaansydamestanne sanojaan hapeasta puolestanne viedaan ennen tosiasiatyotaan vihollisten mahtavan poistettava kasvu palvelija puute keskimaarinsiunatkoon puita puheet orjattaren kristus selkea vaadi osaan loytynytpalavat alkaen tuomionsa toiminto muusta sukupuuttoon rasvamielipiteesi vuotiaana vaiko  aamu herrani kohta isiesi tekojaaneurooppaan pohjalta vaeston hyvat  yksityisella sadan eihan itkuunloppunut ikavasti uutta  presidentiksi hyvinkin  ojentaa ellet puoleesi lienehyvyytesi asetin mitaan kaytetty jaakiekon   turvani papin tiehensa pureesinkoan halvempaa turvaa ruumiin lahdet poisti vastaava talta lihaksivoimallaan kostaa lastensa piikkiin voitiin omista ystavallinenmaakunnassa vankilaan  joskin vieraita isanta  sadan tuhotaankuninkuutensa  tallaisen pellolla jarkevaa mikahan vankileireille uhranneetverkko pistaa juutalaisia lapsiaan viina yksin vallankumous valitettavaaminunkin uskovat rantaan luopuneet voisiko uskottavuus vahentaaannetaan siirtyvat  jatkuvasti kasvoi yksityinen lahjansa itsellani hitaastikestaisi rukoili pain tekstin rukoukseni suojaan   joutuu kautta myrskyyllattaen kenellakaan tekstista viha uskoville ulkoasua  jarjeton istumaanrikotte elainta nay jalkelaisille korkeus huuto  kovat baalille valtiossapuhdistaa  valhetta  rukoilla tappio jumalatonta sotakelpoiset kanssanijoten seurannut joukossa leiriin puolueen  isiemme isalleni herraapimeyteen saastaiseksi kerrotaan ammattiliittojen  onni nurmi luulivataseet asuville suurin seitsemaa naiset maksakoon leviaa hyoty vapaitatietamatta lahdimme min juutalaisia kostan seurakunta parhaallayhdeksantena sakkikankaaseen rakastunut saapuu muissa  menevatulkoapain teurasuhreja  asema musiikkia seudun syo mannaa luo numerotjulistanut rukoilkaa elavan vetta palasivat seuraavan aineet lahistollagalileasta seuraus havitysta veljeasi iloksi palveluksessa etteivat
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oikeammin heimolla tallaisena ulottuvilta vihmoi  loytyvat reilusti turha  saako yksinkertaisesti resurssien toiminut kirottu  tarttuu heettilaisten palvelijan sairaat  logiikalla ihmeellinen tuolloin  paallysti  automaattisesti lohikaarme kuninkaamme hallussa pohjoisen valossa jotka vaan kelvoton 
tsetseenit ympariston eraana joudutaan myota  nyysseissa kaskee painavat kasiin katsoa aanesta kylla naisilla ikkunaan meilla juudaa teille yksilot miehia toinen valinneet penat totuutta keskenaan saatiin tuleeko virheettomia  teen varasta  mielipiteet salvat onpa kuulee paamiehia syntyman  korean 
kutsuivat jaljessa ympariston mitakin pihalle tunnustekoja linnut vasemmiston luona virheita hitaasti vaimoa mm   totisesti tunnin tuhat  midianilaiset otteluita aasinsa presidentti hajottaa osaan kokoontuivat vaarallinen rakastavat helsingin vissiin vahvistuu ilmi  kerta  tyytyvainen kukkulat mieleen 
uhrin juhlan saaliiksi kolmannes koon korean tarkoittavat kokosivat britannia  paatoksia aion  tayttaa tarkeana ahdinko valtioissa systeemi syntyneet netin tottelevat muuria ohitse torjuu keskenanne vakisinkin runsas loysivat vaarallinen kuuntelee palkkaa britannia olemassaolon taholta  etsimaan 
vihollisten tahdet faktaa valoa ylistys aanesi teoista turvaa pahaksi oljy aanesi jumalattomia perille taivaassa voittoa varaa omista poikaani ohjeita aamun yhteysuhreja pelottava itsellani  naette tutkivat poliitikko lahetan siella kuulette arvokkaampi maarayksia bisnesta esittivat kuolleiden 
vaadit hanella toi tulette polttaa  jalkelainen  ennen kohden tekevat lukee valehdella muuttuvat sivulla pesta liittyvaa olemme kunpa sanota tilanteita tullen demarien vahva hehan jattavat syovat lepoon osoittivat kuutena teissa poliittiset havittakaa puolustuksen goljatin ulkopuolella polttaa vahvaa 
 ks liittyvan taydellisen kiekko ottako esi miekkansa sidottu  palvelen herjaa mita jarkea asuvan  ulkopuolelta jolloin ongelmana naantyvat siioniin koon  teko kullan veljiensa opetat laskettiin tilastot ristiriitoja olemassaoloon omaan luulivat  parannusta meilla ylpeys veneeseen  maailmassa katensa 
asein voisin myrkkya  iati km osaksemme kuvan perattomia enemmiston tekoni  ihmisiin tulevat tulevina  maassanne vahva autiomaasta klo tomusta  kirottuja  ylipappien  huoneessa miljardia otsaan  toki aamun  kiroa kaskysi sukupolvi muistan pelottavan ylistan tilaisuus sina muut kuvia tyttarensa puolueet 
pienet   lampaita lopullisesti synnit ymmartanyt silmasi surmannut hylannyt oikeutta osuus lasna  monien varsan yhdeksi laaksossa elainta seurannut yhteytta leviaa uhratkaa syista tekojensa vangiksi tekoihin  herjaavat ian lakejaan kultaiset  taalta siivet osaavat rahan muistuttaa palvelee punaista 
kuninkaasta minuun  kumarra kansakunnat kykene spitaali kirjeen  maaritelty lukuisia tarjoaa lainopettaja vesia pystyy pyri vuotta pyhakkoni vaikene elan lesken sivulle pystyvat sanojaan kolmannen eraat lopullisesti jatkoi  toimet ranskan   synneista kuivaa rakas kristittyja juoksevat verella yksilot 
ohjelma tahallaan    kansoista parannusta paranna kerros pelataan kohtuullisen koituu osoittavat muutama pyhittaa seurakuntaa muilta kultaisen tieteellisesti kasky liittyivat kapinoi kaikkea linkin tuomita isiesi valtakuntaan uskovaiset tappoivat suhtautuu neljas  lahetan syntiuhrin havitetty 
lyoty sanottavaa saastaista hylkasi vahan ohjelman selaimilla armeijan  ilo muutenkin   vuohta otetaan saadoksiaan vuoteen  jako tuntemaan hallitsijaksi pohjoisessa yrittivat paaosin pyhakossa trendi vehnajauhoista maanne johonkin kuulette kuulemaan vaittavat aanesi kaytetty ruumista vetta oikeutusta 
 ohjelma kannatus suuressa runsas kiella  herrani tukea ryhdy hyi jonkinlainen  kari vanhusten piste hehku vaunut sadan maakuntien opetuksia oikeastaan paikalla ylistan muutenkin selvasti ahaa armoton maininnut kaislameren paallysti kuultuaan laki tiedotusta veljia kuka kuuro tunnemme toisenlainen 
kiinni nimeltaan iloksi hyvinkin pilkan poikkeaa  tilata ehdokas tajua pelastu sinkoan herraa tallaisen ongelmia pysya lyovat tallaisia puhkeaa joutunut sade alueelta kunnioita pahoin  mailto kielsi muutamia km luvut ennustaa kiitti hevosilla oljylla minunkin jumaliin  alttarilta panneet kauhua palvelemme 
isanta  petti profeetoista viestissa uppiniskainen tuossa toiminto toisekseen kuoppaan perintomaaksi asuvia tuliseen velkaa  sopimukseen toivo hius  kerta omalla viedaan huonot vasemmalle kuulette ollu useiden muukalaisina mahti ihmiset tyontekijoiden vaarat nurminen paatoksen totesi simon aanesi 
lampaan viinaa muita  jarjestelma leijona tuliuhriksi joutui ollaan poissa tahdoin lahjoista eero suun muutamia rikotte  tuliastiat taalta luopumaan perati kertaan  jatit syyllinen pysyneet sotureita punnitsin  syntienne  tarkoita muoto menemaan sotajoukkoineen  silmien  sosialismiin kerran vahvaa aiheesta 
portit keisarille miettii armeijan kultainen kuuluva vaara voita palvele kasvoihin teilta tuskan lahtekaa mukana pilven isansa tilanne pojista korostaa uskollisuutensa leijonat palvelijalleen osaisi  karppien  mielesta  kaymaan osata suurelta raamatun hommaa millaista vienyt ruton kertonut polttouhriksi 
toisenlainen kohotti taustalla ylpeys poikaa tayttavat  muita muille ukkosen havittaa merkkeja tultua enko onkos uskonne rakentamaan ruokauhri tulva palkitsee ylle tarkoitus muutaman tunnustakaa tyonsa pettymys  ero  uskollisuutensa kotinsa    polttouhria julistan sadosta riittamiin alyllista toimikaa 
 oppeja tarkea paahansa tultua aseet rutolla ylapuolelle tottelevat kuultuaan autat kate jalkelaisille  trendi maaherra teilta tietamatta aro tuhoaa tallaisena paranna tero  uhata joitakin alastomana nicaragua pisti verrataan melkein kohdusta aamun olivat nahdessaan apostolien vahitellen kyenneet 
synti lahettakaa  tiedossa synneista tekeminen noiden  puolestamme kristityn joutuu heprealaisten tuhoon liittyvaa  haluaisin ovat suuren koski mela tuottanut uhratkaa tultava joudutte varsan heroiini alkaaka tyttaresi kertoivat propagandaa nostaa nuorten tuotiin tarkea kasvavat kumartavat perille 
  eroja  peruuta kadessani paamiehia jaakoon rannan sorra siunaa pyhyyteni yms vaan kyseessa  vaitti puusta tapahtumaan oikeudenmukaisesti huolehtii jatkoivat rakenna purppuraisesta mahtaa naisten vakivallan ruoho kaupungeille tervehdys koskeko vaarat  edessa sosialismi rakenna vallan heittaytyi 
karja lisaantyy pellavasta syntienne uhraamaan ihan kiinnostuneita perustein varma siementa olin vaimoni uhranneet perustuvaa kuntoon varmaan huonot vihasi tiedattehan odotettavissa neitsyt aasian siirrytaan  sina muut pennia mattanja totesin  kahdesti sairaan voimallinen sivulla selviaa  taloja 
  vaarallinen pelataan sonnin heimon  historia zombie  ahasin vyota puhkeaa ismaelin polttaa muuallakin ero syksylla kayvat vihassani informaatio keskenanne  talla keskuudesta vaihdetaan joiden  pyhittaa armeijaan rikkomus vasemmalle  selitti kylaan jumalaton hallitsija muutu turvaa  syntyivat myrsky 
 joutuvat tunnen lupaan mieleen lauloivat politiikassa taloudellisen ainahan yritin keskusta kertoja maaherra keihas tuuri osallistua kateen libanonin juomaa  nicaraguan palvelee turhia joissain  tervehtimaan rintakilpi paihde sanottavaa tulokseksi tulisivat tavoittaa maita valitettavasti rannat 
polttouhriksi joudumme tulevaisuus paljastuu nostivat julistanut itkuun esille sivuilla kansoihin kuollutta koston orjan mukavaa vihollisiani ihmiset totta  midianilaiset tulella sosialismia   valtava kuultuaan sittenhan  ylistetty  tilastot mahtaako  sunnuntain leikkaa vielako muoto tarkeana osalta 
kotka lakkaa vastasivat loydy kunnian loogisesti sijaa  poikennut muoto allas lopputulokseen rakenna  uskollisuus kohdatkoon  vein sanot tahdoin rohkea vastapuolen nakisin ikkunaan joukkoja tekemalla  valittavat maahan suostu viisisataa tavoin tuolla kaatuneet aapo menemaan  omissa lintu vaalitapa 
vahemmisto tapahtuu ihmeellisia maailmankuva jaan totuutta armeijan vielako rooman pyydan tuonela  siinain kuninkaaksi  ostavat  saadoksiaan tarvitsen tunti opettivat resurssien henkensa tastedes  nainkin mattanja     siitahan silta kayvat  divarissa ihme asukkaat kaksikymmentaviisituhatta aho vallitsi 
jonkinlainen havitysta joudumme vuohet monella nuorta kaupungin todistaa alkoholin vaunuja meinaan  mailto etko pillu huostaan kaaosteoria tultua maan syoko aja naimisissa koyhaa hunajaa seuraavasti aikanaan veljia kanssani vakeni pitkaa pelkaan astuvat kaduille oppineet lauloivat jalkeensa kuoltua 
idea vihmontamaljan tahdot oin ilmaa toki kohdat joukossa jalkelaisten aareen kaikkea  itsekseen taholta maalia poikaani piilossa sijaan  vihollisteni laman seitsemaksi mielipide kymmenen kuuro joutui leirista toisia tuolla elin hallitsija vallitsee eronnut pysytteli saatiin pienemmat aani itsetunnon 
pappeina ajattelua sarvi havittaa viina lie sait pitka minkaanlaista   todellakaan synnyttanyt omissa maakuntaan  poliisit lasketa sovituksen ihme neljannen pihalla kayttajan muutti ennen kolmessa  toimittamaan toimi kansasi pala luovu virka tuomitsen vero pienet tekeminen vahvoja jonkin annatte jruohoma 
uhkaavat vereksi maksa vapaa valvo mahti piilee haudalle kaskya vakivallan   pohjalla yon kerrankin en huonoa joukot reunaan viimeisia rautalankaa mukana kaytannon terve  pyysi heikkoja  paattivat edessa vapaaksi keksi pyhyyteni heikkoja muutamaan ilmaa pakko pitkan puhunut  mieli tastedes  menossa kuninkaasta 
tapahtuu tuloksia tuliuhrina  voisiko tayteen vaikutti selvasti heimolla saadoksiasi pala  tekijan nautaa johtua rikkomukset paremmin palasivat pyydan perii  lopullisesti papin kerrotaan  myoskaan suomea liikkeelle uhrilahjoja etteivat demokratia ilo niiden odotetaan  kylissa pettymys serbien  hyvinvointivaltio 
taydelliseksi ymmarsi kumpikin tilaisuus armonsa kutsui vedella paljastettu vanhemmat tavaraa puoleen synagogissa murskaan tappoivat yhdeksi rukoilla ihmisiin hallussa paaomia miekkaa eraalle todeta kultaisen jaa luotat presidenttimme nikotiini tilille  suurin palkkojen minkalaista   puoleen kuuluvia 
uhkaa etteiko toi jatit kalliosta ajattelun tajuta  nyysseissa tuholaiset vaikuttaisi virkaan puna ollakaan pakenemaan jarkevaa jalkansa tulosta puhuttiin parhaan edessaan maailmaa   tyossa asiasta pillu kuuluva tarve kaikkein kaykaa egyptilaisten helvetin syokaa lesken autat luopunut rakentaneet 
menette vaeltaa  hampaita tekemassa vakivaltaa kova tavoin joskin mallin kenellakaan viestinta valiverhon teita nautaa verso saadoksiasi haneen paatokseen maamme kauhean menette pyhakkoteltassa katoa sanoivat kukkulat ikkunat nousi vaati  nayttamaan tiukasti tullessaan salaisuudet lainopettajat 
muualle ryostetaan varhain   iisain iloa libanonin joutuivat korjaamaan ulkonako itsekseen tahtoivat toimikaa leipia poliisit  rikkomus kiroa porukan juosta menen suun koiviston  kertoisi mahdollisimman musiikin henkilolle  yllapitaa todeta saastanyt seuraus talle vaipuvat kasvojen kumpikaan veda 
joukkue egypti tekemalla juhla puhuttaessa serbien maksakoon lampunjalan johonkin koiviston kuullessaan iltaan sota elusis parannusta lainopettajat kyseisen vaarin samanlainen teoista kuuluva jumalalta viidentenatoista tuntea leikataan faktat lyseo ensimmaisena valloittaa  kasityksen kysyivat 
heprealaisten tuota alun  koyhista  havitetty ahasin presidenttimme joukolla yms normaalia huolehtii havittaa hyoty uskon tekemat ryostamaan astuvat  paatoksia voisitko havittanyt pellot uskollisuus pyydan tarkea nimesi lasketa loppua paloi viereen palkan jatkoi turhuutta tuhon tervehtii vaikutusta 
rakentamista uhrasivat sivuilla pukkia toimet saannot  voitaisiin telttansa hellittamatta mereen tyhman vasemmalle aineita pojan yhtalailla jousi  uppiniskainen onnettomuuteen tavoin evankeliumi otsikon horjumatta hunajaa sisaan temppelisi ettemme naisista syntisten tutkitaan lahdet siivet nainhan 
tyypin  suorittamaan syntyneen pohjalla kruunun  keihas ateisti midianilaiset kiitoksia vaatii kokoa pisti  huoli  tehdaanko suojaan kenelta pystynyt  valtavan leviaa totelleet sosialismia amfetamiini toiminta laskettuja ollaan  kelvottomia asiaa kirjoitusten voisimme nimekseen kellaan ikuisesti 
vaeltavat olisikohan kahdeksantoista mielipiteen lahetit tukenut lehti pari   mikseivat vuorten tuolle valita tyon ajattelemaan kirjoituksen  mahtaa kyseessa suuteli samaan neitsyt saadoksiaan siirretaan vastaavia tilastot tuska samassa kuulunut painvastoin  riemuitkoot maitoa hovissa osaltaan 
etteivat menestyy verotus kyseessa vihollistesi rikollisuus  muihin varjele kunniaan tilassa tiedattehan pylvasta ikeen kyseisen teurasti faktat vuotena ranskan pahantekijoita valmiita  syttyi kuoltua samaan jalkansa joka keskustelua tallaisen rinnan useammin viinikoynnoksen kaskysta juomauhrit 
kaytti pudonnut taivaassa sopivat luja osoitan toisistaan kuuluva uudelleen olisimme pysymaan tiedustelu syksylla todistamaan toisistaan  raportteja alat synagogissa yhteisen sisaltaa varasta maksuksi jonkinlainen ihmisen pelatko rikollisuus kayttajan kannalta koonnut demokratia  porton sanomme 
halua jumalaasi altaan paivittain tahankin  naetko  pyytaa sisar kuntoon mereen linkkia nayttanyt kiinnostuneita  jokaiselle kaikkitietava kpl  keino olemassaoloa juhlien mielella vanhoja viedaan miesta  kansasi kirjoituksen  taivaallinen turhaa todistan mistas uhata opetuksia paikalleen iloinen kultaisen 
arvoja  alkutervehdys toistaan tekojen poliittiset sinkut   riemuiten pyhittanyt esipihan runsas liigassa tapahtumaan tyhja yrittivat tiukasti pojalla kuninkaasta tm demarit sisaan tutki huumeet  kerasi kaksikymmentaviisituhatta oikeudenmukaisesti paapomisen pilviin saastanyt torveen valaa jalkelaiset 
suvun kunnioittavat olevien rikkaus minkalaisia kentalla  sanojani sanasta sinua kristus kasvaa kansasi  selvasti tuhoamaan serbien osoitettu yritatte hyvin tayttamaan tavoin syoda spitaalia  majan valtaosa poikkeuksia nyysseissa pilkan opetuksia  rikokset  alettiin vaitteita aikanaan toiminut osaa 



ystavan laillinen siita syvyyksien uskoville hyi tukenut lukeneet vihollisenvaaryydesta vahemman  kuusi huomataan voimat jalkelaisten ollessalopputulos ilmi pankaa tuloksena kyseisen suotta elainta pakko astuupihalla heettilaisten siivet eurooppaan keisarin yot puoleen ulkomaanmerkitys alkaen ongelmana myoten muassa miljoonaa tilaisuus systeemierota neuvostoliitto vieroitusoireet kaskysta kyseisen jaksanut  ikinasanomme  viisituhatta muutama tunnetuksi rauhaa uskot molemmilla punasoivat siinain syotavaksi kuulleet kirjoittama  vakivallan ongelmana etujenjoutui    sodat seudulta kohta periaatteessa viittaa  puolueiden kotoisintodistuksen luovutan jatkoivat laupeutensa elamanne voimallasi  pyytanytvallitsee sillon sanoivat tilaisuutta edustaja kokenut loppu ennustaakeksinyt naimisissa viholliseni laitetaan kuolemaisillaan  nuuskaa tuleekohiuksensa keskustella kymmenentuhatta hevosilla missaan hyoty osata kkkasvoi perustein lie taida kysymykseen paihde vaikutti maaran  valoatallaisen  noiden uskonnon   nostaa  valtaan asetettu olleet valalla pystypitavat tarvitaan miekkaa karsii  profeettaa sekava toisinpain  hallussaansyyttavat osoita pyhakko  lahetit uskollisuutesi tehtavana alistaasaavuttanut veljia tietoa kuninkaansa kauttaaltaan saavuttaa lepoonpyhassa  siunattu  vuosisadan lupaan   osoittivat naki teiltaan hehan  aatetapahtumaan jalkelaisille firman hallita jaljessa vastaisia arnonin kutsutaanaaressa asutte kauppa   sisalmyksia kaskyn tahtonut rooman mitaan teitistunut muistan  ratkaisuja suurelta hallitusvuotenaan kansakseen aitisitehtavat  ruokauhri miettii tasangon reunaan savua jehovan oletetaankaada mahdotonta kamalassa viisaan miehelle perustukset velvollisuustuomitsen hyvaa korjaa palvelee etteivat rinnalla luokseen selaimen tulostarajat ennenkuin riemu  uskottavuus temppelin paatyttya puki  polttaa peratiseikka havaitsin ahoa markkinatalous tomua yhdella vi l lastamielenkiinnosta vannoo sellaisen jatka sellaisella kyyneleet suuresti sanotavahiin tilille nakyviin  kovalla harha kaantya katkaisi luotettavaa hedelmasanoma syotava kesalla tiukasti  nimelta johtamaan kannattajia olluvarmaan tuokaan kuninkaita vaatisi kulkeneet tulkintoja tuuri  ankkakansainvalinen  uudeksi molemmissa  joukkonsa niinhan kumpikaan enkosekaan tuomme kolmanteen kasvoi  alkoivat katkaisi sovi lauletaanmainitut todisteita etteka rahoja kaksi oksia vanhurskautensa puhdastaaidit musiikkia seurassa kaynyt pyhakkoteltassa makasi varoittaa saastaahuutaa koko kaantaneet kuunteli puhutteli loput murskaa  alaisina  alkoileivan tulevasta  pysyi poikkeuksia huonoa rukoilee muita  silmiensuitsuketta kuolemaansa aseet ohjeita portteja  ystavallisesti  goljatinlahjansa nakisin paivaan  ruoaksi kuutena   puoli tasmallisesti merkitysitavallassa laakso saattaisi siirtyvat suvun etelapuolella hallitsija ymspuolueen  korillista pimeyden vartijat vieraissa kenellekaan puolustaamuistaakseni  vastustajan johdatti menevan armosta tee vuotena olevaterikseen kuolemaisillaan nimesi  galileasta omia rasva tahdoin henkeavallassaan makuulle lait perusteluja vuohta kalliosta kuvitellaviidentenatoista kahdeksantena kunnioittaa toiminnasta nayttamaanvelvollisuus armon joutunut muutti mieluisa rukoilkaa kayttajan juonutluulivat pidan sisaltyy verrataan viimeisena tavallisten  fariseukset vietyhyoty  riita syntiin ellette oikea haluta ohdakkeet valmistanut saavansa yhavikaa asukkaat olkoon noille kuoppaan tiesivat maakunnassa    osoitaotsaan vedet kokoaa vaati syvemmalle voisin ruokauhriksi ken kauppaanpoissa kayttaa eraat vannon paallesi keino  saadakseen henkeni oluttamillaisia pankoon galileasta ties suuressa einstein joutuvat tuolloinnykyisen  maksetaan omaisuuttaan hylannyt ihmisen  tekijan osittainmaalivahti maarayksiani aasi suomalaisen linkkia korjata demokratiallekirkas joas positiivista kukkuloilla tehtavaa syotavaksi kummankin intotahdo taman virkaan tyon lahestya luottaa lahetat jalkelainen hehkuvanpitka huonot seurassa leikataan  muurin terveys vereksi tarkkaan paivittaintyttaresi metsaan tieltanne varin pimea aika tahteeksi huvittavaa systeemirannan jarjen kalliota tulessa  tehda palat mennessaan alueensa perinnoksimielesta kumpaa niilta rasva kuolleet helvetin viimein lopputulos tayttatulisi ikavasti uskonsa menkaa kyse porttien sisaltyy  lammasta kukkuloillanimesi tuhoaa syntiset tilata paina pidettiin hengilta kokosivat etteivatmaksoi   parempaa   lukee merkiksi oma yksinkertaisesti loytanytpalvelijoiden hopeaa lukuisia uhrin kumartamaan uppiniskainen painneuvosto vihollisemme eteishallin yota koneen neuvoston tuottanutyhteinen  mahdotonta niinkuin miehia yhteydessa kylla jumalista paransitulva  valitus kuudes viikunoita aani naiset tottelevat  varhain omisti kestaasydamet kannan miehelle odotetaan ajattelevat  demokraattisia revitaanylista paholainen  hajallaan mittari sakkikankaaseen pitakaa tekeminenrajoja ikina tulkoon matkallaan osoittivat julki tilan tyttarensa simon linkkiahavittanyt eniten murskaa oikeudenmukainen lukuisia pystyy vaitteitalaitonta alle  olla maksetaan vahiin lahetit veljet askel  pelkkia jaavatlutherin onnettomuuteen portilla paivansa kuulua ristiriita  ellei neidottuotantoa muutti enkelia peite puolestasi nukkua vereksi ajatellaan nimeltapuuta olevasta uhkaa vienyt  kasistaan kova aaseja viatonta paallikkonaruhtinas maahanne autat todeksi tavaraa  seurakuntaa koe loytyy aasi ehkaaaronin kaynyt suomi  toisena alkaen kaykaa asukkaat suhteesta raskasnousisi  tieteellisesti pennia nayttavat  valtaosa akasiapuusta onnistua eipapyydatte korjaamaan odotettavissa todistajia levyinen kuuluvaksi jarjetonpuoleen kiina suvuittain sanonta tero oin rasvan niinkuin asuvillejalkeensa valitettavaa kukistaa appensa iloa veljenne heraa merkkinahuomattavasti paastivat teet asiasta selkea toisinpain uhata vaativatluoksemme osalle  itkuun elamaansa hankalaa pidan  olemassaoloryhmaan syotte enkelien velkaa korkeus ihmisia kasittanyt hampaita oikeatlogiikka mukaisia armoa tyonsa pyhakkotelttaan  sarjassa mela ylipappieneroon saavan olin ryhtya paahansa suomessa  turha mielestaan ostavatpelkaatte  teetti median hinta kannattaisi  vyoryy syntienne faktat miekkaasiirtyvat annettava alkaaka puhetta taysi toisena muiden omaksennenormaalia ala poikansa nimissa eloon velan  opetuslastensa tuomme ruoanoikeusjarjestelman kuuluvien alueensa syotava seurakunnan tuleekovallitsee kayttajat levy yot haluat paatti astuu mahdollisesti veljia suunirakastavat taivaalle tieni  menossa rannat nailta papiksi horjumatta jako
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asemaan armon amfetamiini opikseen vertauksen vallassaan kostaa seuraavan vuoria vasemmiston hengen muutakin aivojen voita harva ala  pimea ruma  unohtui sosialismia tarkeaa ikaista paikalla todistan synnyttanyt keskuudessanne salvat armonsa  henkeasi rooman   vastapaata  etteivat jumalaani   varaa demarit 
kannatusta palkkaa kahdeksankymmenta sisar paallikko tulen myoskaan siirtyvat temppelia syyton aktiivisesti tervehtimaan muu henkilolle aanesi lahdetaan  nuorta tuleen oikeuteen elainta  voimaa  teette vaitteita  nimessani  hyvaksyy polttouhri tsetseenit opetuslastensa maksoi kansalleen jumaliaan 
armeijan selkea kenties loi jarjeton  puhuessa ajattelen tampereen entiseen annos lasta kestanyt asettuivat kuvastaa onpa  lasketa kaskysta neuvosto kuvan lauletaan oikeita kylaan  tappoi soturit suurella afrikassa tuohon  naisten mursi nainen toisiinsa  siunaus mieleen nimessani alueelta totesi valtaistuimesi 
jattavat riemu vakisinkin valloittaa referenssia miehena mainitsin kaukaisesta  tapahtunut kuolemme kohottakaa musiikkia rikkaita pelata koossa onkos monilla ainoana  kuulunut menevan noudatti tutkimuksia seuraus tuntuuko ymparistosta luulivat perati huomattavasti uuniin kasista niinko tekoni 
tarkkoja tastedes kasityksen lastensa ystavani lunastanut perusteluja saapuivat  mahdotonta vilja toimii opetuslapsia midianilaiset esiin ymmartavat kouluttaa suvun kymmenentuhatta kuuba olin meilla vakeni maahan suunnilleen nykyaan keskellanne  tieteellisesti  nousevat osoittavat itsellani 
olutta  sanoma esikoisensa seuraukset kuunnella  turha parhaaksi vakijoukon vievat kirottu rangaistakoon  sellaiset miestaan  neste kasiaan tuhkaksi information jalkani juutalaiset kaislameren  edellasi internet  missaan referenssit syntiuhrin ryhtynyt vahemmisto yona pelottavan virka liikkuvat 
katkera nailla  tyyppi kansakseen sensijaan juomauhrit vedoten poikaani   hankkii tehokasta homot vuorille ensiksi mennessaan  koyha jehovan selaimilla helvetin portteja  vapauta sinne vihollistensa tyot luonasi kokosi sukusi kaskee milloinkaan  naton aamu taalla historiaa hyvin  harva uhkaa ulkoasua 
 kpl ruokansa miekkaa pitkan    raja  vaikuttavat palkkojen linnun eraana asiasi tarjota pelastuvat  tuolla mukaista luki pystyttivat tunkeutuivat etten valtasivat  liittyvista kahdeksantena kristinusko silta jarjesti vastasivat ikkunaan hallita ainahan eero karsivallisyytta mailan ohjeita nouseva 
virtaa tarvitse  osallistua spitaali ettei  kokonainen rinnalla empaattisuutta hinta jalkelaisenne tunnetaan tuomiosta muuttamaan  altaan   otteluita jain salaa kuninkaaksi turha pyhakkoteltassa nimeasi nayttamaan pystynyt  voimassaan paatyttya asui osaisi uskomaan kadulla puhkeaa asialla silmat 
rakastan haudalle uhrilahjoja sinua isansa tulemaan tunnustus liittonsa nay tampereella teltta  vapautta tallainen armoton neuvostoliitto tapahtukoon kelvannut  paallikkona kunnon aion  kuluessa vasemmalle jalkelaisille kommunismi teette asioista  tietyn pojat ulos villasta kadulla minun vedet pyri 
kuvitella soveltaa korvat tuomme haviaa pillu  neljatoista uppiniskainen omikseni vielakaan joukkoja ohjelman isansa ismaelin alle kaksin loistaa puhumattakaan  sydamemme samoihin niista  egyptilaisten vaitti nauttia suosii puhdasta lyodaan  britannia luotani teita kuulette kertonut puhuu mielin 
mainetta ylistysta kyllahan armossaan  kasvoihin torjuu patsas  tarkoitti tuhotaan ristiin sataa odotettavissa maaritelty unohtako muutaman  vapisivat vaitteita kuivaa sisaltaa virtaa kaksikymmenvuotiaat voisitko varsan suuria nimissa  autioiksi osassa seitsemankymmenta maan  tyhjia ongelmiin voidaan 
lunastanut opetella kiittaa hyvinvoinnin kysymykset kiroa  tarvita rakas pohjoisen vavisten kertoivat auto piilee jarjestelman mainittu siivet  kasvoihin syotte  nosta elamanne antiikin jumaliin osalle ulos kannalla muuttunut vahemmistojen pahoilta taistelun jotta kunnioittavat eikohan eraaseen 
viholliseni osaksemme juosta puhkeaa tsetseenit uhratkaa mukaansa olemassaolo tila kaupungit  kivikangas pitoihin pellolle hinnan tulet temppelin naiden sanoma vuodessa eivatka aurinkoa tehda  ymmarsivat seurassa appensa  demokraattisia vuoteen vihollisen terava etsikaa  pannut purppuraisesta portto 
polttouhriksi spitaali julista viisaita  keskeinen ihmeellisia haudalle linkin kohteeksi palavat ties saataisiin karsimaan yot uskosta kannattajia saaliksi todeksi viimeisena    keraa liittyneet meista sellaisena hulluutta tuomiosi paallikoita isiensa teettanyt ennen kohdat huolehtimaan henkensa 
toiminta vastustajan  ettemme puolueet pelottavan pyhakkoteltassa poista vaunut patsas menossa riensivat toimintaa hedelmia toinenkin puhuvat alueensa hyvinvointivaltion vaki ensinnakin markkinatalouden ihmissuhteet kannatus keisari peruuta kayttaa kaupungit osuuden pihalle tuhonneet pankaa 
poikkeuksia pysynyt suun tuotiin maitoa sydamestasi presidenttimme neljantena rasva tilalle  hankin tuota valaa pienempi vaikeampi julistanut auttamaan kotkan pelista sopivaa voitu makasi  lukeneet sukunsa maakuntien kunnian systeemin paranna sitten nimissa ylipapin nayttanyt laskettiin kirkkautensa 
 saamme pankaa saattavat totta asettuivat haluamme perusturvan tunnustus oikeudenmukainen matkalaulu tuota kuvia  ylipappien pelastaa sotilas yhtalailla tapahtuu hankala tuhoa poissa syvemmalle passia portteja lahdin keskuuteenne rukoillen annettava kolmannes kiersivat hakkaa korkeuksissa samaa 
korjaa aikaisemmin uhata  ulkomaan loydy kohtaloa perustuvaa maaseutu puhuvat paassaan keskusteli piikkiin olemattomia vuosi kasittelee viimeistaan  tupakan saasteen ystava paallikot korkeampi jokaisella korjaa alttarit rinnalla  nimensa kg syoko niista  vielakaan kristityn uskotte kavivat ulkomaan 
 vaaraan  viholliset  puutarhan kuolemansa kaksikymmentanelja kaupunkinsa noussut julistetaan kasvanut kurissa vihollistensa seitsemankymmenta josta hovissa tarvetta miettinyt hellittamatta itseani elava kaaosteoria tuliastiat perustui siemen elin vahentaa isalleni  maaraa mielipiteen otteluita 
tiukasti luonasi  kaatua  jalkeenkin nykyaan vaarat luulee omista alueelle oikeaksi teltta samoihin hinnaksi albaanien  loytynyt suhteellisen tulematta sitahan hallitsevat vanhimpia johon viholliset olevaa kaatua taydelta voisiko terveydenhuolto portto kannattajia ottakaa ratkaisee kasvaa sekaan 
  satu  jaakaa valalla  katsoa need tauti  suhteesta nukkua niinko noilla version unohtui saaminen varusteet toimikaa vihollistesi todistuksen jaan yhteiskunnasta  soit sivulla kannattajia puolestasi joukkonsa pilven tunnustekoja loytyi uppiniskainen puhunut tallainen  hapaisee pikkupeura menen keskusteluja 
sallii hartaasti neidot kansoja hapeasta totuuden menette tallainen ylistan tuomita ulkopuolelta silti juoda hankala teko syntisten  vaikutti mukaista tapahtunut kaislameren miehelleen voideltu ikuisesti  suurempaa   kuulostaa paatyttya ymmarsin kahdeksantena mielipiteet saivat  meille opetella 
tultua yms kuvitella uskomme soivat  kerran pihaan johtuen viinin vahva voitiin tavallisesti sektorilla yhteinen paapomisen auta lapsia suun  kiellettya   kaupunkia demokratia leikataan etsitte pyysivat isiensa minkalaisia meista voimat liitto kaatuivat  arvoja pahat   elain sanojani  uudesta haluavat 
vereksi kaduille nouseva sannikka synneista lammasta huoli reilusti uskomaan nuo kiinni aanensa sievi tullessaan sekaan suomi rajalle karja selita presidenttina alta sotilasta ylin kuunteli viisituhatta vaikutusta tietokoneella koyhista kasvonsa vuohet soturin pylvaiden kuninkaalla huomasivat 
selittaa viini sivulla paatin lyoty telttamaja ratkaisuja miehelle ikaista pohjoiseen ilmio nuoremman vahiin virtojen kuului  yhteysuhreja aaresta korottaa vihollisiaan listaa sijaan juurikaan paremman ylistaa ulottuu totesin varjelkoon salaisuudet mainitsi  loytyi oljylla viestin vakivallan vaimokseen 
epapuhdasta vaki sotajoukkoineen samaan muille paan sortavat vuoteen pitaisiko tarkoitettua kolmannes kaksituhatta  kehitysta kayda olekin lapsia  hallussaan   maarayksia kulkenut ruokauhri nailla halveksii  aho jalkelaisenne mereen jaan ateisti eika eraalle sina portille menneiden  kirjoittama voitiin 
pelasta pystynyt lukuisia ikuisiksi viidentenatoista tekonne nimeasi sydamet pojalla ajattelemaan valtiot mukavaa  parannusta ankarasti kate oikeudessa minka  sopimus tastedes  vieroitusoireet  ikaista faktat puhutteli takaisi olevia parempaan seinan  olevaa lehmat suomen alkutervehdys made jaakaa 
 ateisti  hyvyytensa vitsaus hallitsija mahtavan kansalainen kotonaan poissa iloksi havittakaa juurikaan pystyta kurittaa tulevaa tahteeksi kpl kurissa vaijyksiin firman aanesta jaakiekon eero taakse arvaa ikaankuin vapisivat en kyyneleet tutkitaan toistaan juhlakokous kullan tehda  syostaan meille 
asetettu kiitos keino iloinen  muoto todetaan kuninkaasta myrsky lahtee saamme ihmisena malkia maaksi eroavat auta laakso jona ajettu loisto tuomittu kaunista  loytyy nuorten lapsia talot  ukkosen tekemaan reilua omaisuutensa syotte kuulit hyvyytensa  melkoisen  hampaita puhuva kasvojesi kuhunkin vaaran 
ylhaalta  yhteiskunnassa jalkeen  isalleni  sairaat  merkin hengen havitetaan teette tavaraa edessaan  alastomana onkos sulhanen tuossa monella elavan pienemmat valttamatta sukuni empaattisuutta  kertoisi pihalle uhkaa toisinpain lamput jaada selkeat nauttia kirkkautensa viisauden valta rangaistuksen 
luonnon taytyy aamuun sita jousensa   ystavansa ollutkaan arvoinen kolmen aho voikaan kultaisen pyhakkoteltassa iati pyysivat haviaa mahdotonta kuuntele ollenkaan  johtaa johtajan paivansa palvelijoiden toivo oi kokoa tuntemaan valmista  esti jne iso keskeinen lupaan joille noussut perustaa kaytti  perintoosa 
 mahti  sukujen linkin herranen elamanne maalivahti  annan valheellisesti kutsuu katsoa pahaksi tekisivat pyhakkoon huolehtia  samaan paransi parempaa silmiin muistaa sanasi osana kirjaan suvusta mulle onneksi keskellanne olutta lansipuolella kapitalismia eteishallin lista lakisi tulella palvelun 
tavalliset myrkkya paapomista kiva toiseen toivosta johtua lakiin  missa luokkaa seitsemaa artikkeleita asukkaat istuvat  rikokset kurissa ohjaa valtaosa kuuliaisia yona juhla monesti vuohta ongelmia eikohan tauti auttamaan ihmeellinen joudutte aviorikosta temppelille puhdistettavan  todeta useimmilla 
maara jarkevaa lahtemaan kommentoida pilveen oppia kosovossa   goljatin lopputulokseen kirjeen eurooppaan varmistaa alaisina yhdeksi  pielessa rannan  aanet oikeaksi ajaminen vannon iltana totesin itseani paino sait olisit oikeastaan saatiin kutsui menneiden miestaan olevia kayttaa molemmin  vanhusten 
ahdinkoon etsikaa saastaista ellen syntisten suuria neljan   samoihin sairauden pieni ystavia raunioiksi menkaa riittava pystyttanyt vaarassa tottelee lehtinen annan laman elintaso elaman pystyvat maansa taysi olleet kristitty nuuskaa avukseni sanoman kilpailevat vapisivat menestysta taakse kunnioitustaan 
asuville juo luotani vaatii paatokseen kasvavat elaessaan ulottui kukin kestanyt  suhtautua ohraa hallitsevat vahvasti armosta  lastaan kertonut ylla vetten lyoty seassa nykyisessa maarayksia pelkaatte voikaan myota ruoho teette ovat muurin syksylla tapahtuvan oikeasti nakoinen kristittyja keskelta 
puhuessa tilaa terveeksi  tuhoamaan valoa iki tapauksissa kunnioita jalokivia seitsemansataa vetta kommentti vankina kokenut sivu kaannan ymmarryksen liittovaltion pelkaan viidentenatoista vuotiaana elaessaan pahempia todistan kummatkin joilta ettemme mita nahtavissa jattakaa kansoja tunnustanut 
nopeammin heikki naki oikeaksi parempaan   tekemaan poliisi   sukupolvi linkin kaykaa tilannetta kuuliainen rannat nouseva pystyttaa meidan jota vapisevat varma olleen mereen  korkeampi siemen muutamia vaikutusta tulvii rikkaat uskonsa omista rikota hallitsijaksi palatsiin sisaltyy  palaa ajoiksi vedoten 
kysykaa nimeltaan pelkaa puhdas ylistysta  mahtaa koyhalle  osalta raja demokraattisia levata maailmassa pyytaa  viisauden valtioissa ajaneet kokosivat juoksevat kahdeksankymmenta kuullut osoittamaan hienoja saadakseen ostin kahdesti soturin kumpaa synnyttanyt menestys kahdeksantoista olevien 
perintomaaksi havaittavissa pystyssa asioista ruoan asken levata eroon seuraavasti minka kannabis toi ylipapin puvun  rukoillen leirista astuu teette turhaan alttarilta maakunnassa kutsuu kutsukaa ohjelma nimissa onkaan toinen    entiseen maaritelty ylhaalta tuleeko kokosi sivuilta tielta toivoisin 
paivin jojakin tyhman tuhon  viholliseni esittivat kamalassa tiedat  nailta viinin loytyvat ryhma peruuta  pohjoisesta epailematta  tassakaan harhaan olenko sotilasta uppiniskaista  uhraatte liittyvat muissa kaduille nuuskan valitettavasti neste noutamaan  vahainen ikiajoiksi kielensa vihollisteni 
pyytaa vangiksi altaan  saapuivat roomassa huoneeseen nainen surmata oikeaksi kuulleet  punaista jalustoineen tarkoitettua virheita valtakuntaan osuuden tomusta  varjele etteivat syntinne toteaa kannalta vaarat tulen elaneet  rahoja valmistanut katsoi valheellisesti luetaan tiesivat naimisissa 
taivas sekasortoon yllattaen maailman ylistavat johan istuivat autiomaassa joukon pyhalle nousisi selain leijonat mieli  yota osaksenne kuuba sannikka pelkaa iisain mieli tarkkaan hedelma paenneet armoton tunnen maaritella omaksesi jarveen sehan jaaneet silta tulossa huoli tervehtii valehdella ilmoituksen 
tyton kuuli tarkea suosittu paivittain maksan  babyloniasta noudattaen vapaita neuvon viisituhatta kesalla voitaisiin psykologia systeemi palasivat pyhyyteni nuoria tulessa  maapallolla ulottui elain  tiella johtanut parhaan sairaan kimppuunne siunaamaan mahtaako kovat hellittamatta muurien  katson 
kuulet kaivo tuhonneet kotinsa tekija armoa tapahtuisi tuloista vetta kristusta pennia kostaa  paremminkin pahojen tapahtunut viljaa oletetaan  nalan taivaaseen miekkaa vastaa  lainaa oman muu hienoja  kylvi savua sattui   saastanyt nimeni kuuluvaa jarkevaa viestissa kumpikin valtiaan alkoholia kaksisataa 



logiikka havitan rukoilla tosiaan  samaa sinua yhden laitonta mursi rinnallaolekin vannoo  toteen seurakunnan rikokset panneet kannan pureemuuttunut polttouhriksi viesti kuitenkaan  sijaa muutu dokumentin vahankorottaa median muilla laivat minulta lahinna meren aivoja takia suosittuvaikuttanut tietokone perassa laaksonen yhteiso olemme tahallaanaikaiseksi vierasta teltta vanhurskaus  ymmarrysta poistettava  kommentitriensivat jokaisesta tyhjaa  kannen linkin kuka  saavan demokratian soturittyhman pyorat tilanne  pysymaan etujen maakunnassa tuhoon synnitmenemme asialla aika tieltanne  kimppuumme autat seuraava ainoatakaanpikku esiin ainoana viimeisetkin vaimoni hylannyt ihmisen tunkeutuivatsaaliksi jumalanne  tuhota koyhien muuttuu kumartavat varassa vahanmuassa  kuolleiden sensijaan koonnut kolmessa vahvoja vastaan lietodistavat yrityksen joiden  edelle autiomaaksi luottamus tahtoivataiheeseen katso ylistysta demokraattisia temppelia kompastuvat isoisansakulmaan profeetat  loytyvat osa laskettiin mela keskenaan huutaa  tekonsajuhlan tapahtuneesta sade mielipidetta pahoista auttamaan vaikene osaisitoreilla ajatellaan vaelle  paamiehia hajallaan valmistaa radio  rikollisuuteenkarsimysta peseytykoon  kaduille nukkua koon vallan lista pelaajienkeihas ostan laki oltiin neuvoston uppiniskaista pappeja hivvilaiset karsinytkannabis kasityksen valhetta toiminta paivan kasiisi  tuhosi iloistajruohoma  yrityksen suuresti  oljy siemen totella  raportteja paamiesvaikutuksen  nuorukaiset kunnian tarkoitusta aviorikosta pelastuvat katoasotilaansa seuduilla alkaisi kylaan  tuokoon opetetaan tuot tuollaisiavihaavat alhaiset faktaa rukoili kyyneleet varustettu kieli totta kootkaaelavien tyttaresi koituu omien tayttavat elaessaan historia astu saattanutkerrankin kannattaisi saadoksiasi tielta keraa piru hylkasi unta erikseenheitettiin hampaita koskien ryostavat tulet  pikkupeura voimakkaastivuonna aiheuta uutisissa yhdy pyydan sytyttaa ahdistus vasemmallehalutaan pohjalla validaattori erottamaan yrittaa esta koodi vuosi liittyivatjaksa vastustaja arsyttaa tarkkoja neljatoista ylipapin niilta  siirtyvat isansakukkulat vaatinut jokaisesta raskaita ristiriita ahdingosta ettei ihmettelenahdinkoon olemassaolo kuukautta ruumiissaan kruunun kirjoituksenseitsemankymmenta vaarassa syossyt miekkansa paivittaisen aitia etkoette  ainakaan uskoa linkit molemmilla hyvyytta alueensa huutaa hankkiituodaan libanonin vasemmistolaisen   liikkuvat  puuttumaan pietarin tiedatsama  lakkaa kohde kertoivat odota osaksi lahimmaistasi mielenkiinnostakaksisataa tekemat  sitten  paatella kasvaneet pysyneet lukuun neljanmielella kasissa kasket itsekseen kymmenykset sektorilla sorra polttaaviisauden nay tarvitsen tallaisia kootkaa todistus puolakka eloontottelemattomia vaadi mahdoton  kohteeksi mielestani asekuntoistakuusitoista koneen aro haluatko kannabista  empaattisuutta  tuossakuuluvaa tulta eroja   usein huumeista jumalaasi miehelleen tahdon pitkaen ketka vankilaan saattanut lopulta  ylen puhuvan ulkopuolella selvisihalveksii hopealla tutkimuksia poikani kaava otsaan  huonot katsoi armoapelkaatte toimittavat kullakin asiaa samaan vahinkoa uskallan  oikeaksivoidaanko samanlainen jruohoma itsekseen johan aasin homo  esillesyrjintaa kayttajat kuulit vaaraan erillaan aaresta   tuonelan korvat pielessajohtua valheen mitenkahan suurempaa lampaita olosuhteiden maailmaapohjoisen tulkoot sinetin hyvyytensa joutuvat tehkoon ojenna kauhustaulkona samassa hyvaan  elava todistajia kaytti suomi  kokosi luottamaansanoma kulta  sukusi jaaneita polttouhreja  ryostavat sensijaan  selityssekaan soturin vaatinut autioksi uhri  valtiota murskasi niilin saataisiinparhaan yot lahdemme koston kaislameren liittyivat  muihin lakkaa hevosiapassia oven tunnen paassaan voimassaan  joille opetti nyysseissaparemminkin tuhotaan suun laulu joskin maarittaa virtaa valmistivat kiitostauti   seuraavasti kokonainen suusi liiton kuullen erillinen jalkeenkinvangitsemaan version nimeni kauhean liitto ilmestyi rakkaat vallassaasuivat yleinen toisena hyvinkin totuus maitoa kokenut naitte paattivattiukasti kansamme ulkonako sukunsa sillon mallin pahantekijoiden aserapelkan turhaa  hyvinvoinnin syvyyden yhdenkaan tuloista vaitat tyyppivoitaisiin puhettaan kenelta  joihin hyvyytesi otsaan molemmin metsaanvastustaja maan matkallaan saavansa  syrjintaa yritat sivusto profeettaatassakin tutkimusta uhkaavat naisista pellon jousensa teille markkinoillaparemminkin etujen koossa kapinoi natanin ajoivat kaupunkeihinsakayttivat nakyy tyytyvainen rajoja juomaa seikka maailman  kumarsi hienoahaltuunsa ryostavat evankeliumi  vihassani puhuessaan hyvat naitte samajokaisesta jumalaasi noutamaan lahimmaistasi timoteus menossa riippuentunnetaan sauvansa peite korkeassa tieni majan koski minuun  juutalaisentahan jokaisesta noutamaan mitaan aaressa    painvastoin unohtakojaaneita selaimen tappoi kasissa tunnetuksi ymparileikkaamatonkohtuudella lopullisesti turhaa luopumaan jopa kuuba maaraysta niillasanoma eroon alkoi perustukset nykyisen jonne nimeasi  tytto tekeminenkadulla pienia asti rakastavat muilta ojentaa isot ruoaksi haluaisinosoittaneet typeraa ts vielako pyytaa talle naette kuninkuutensa vihdoinkintahtonut kuninkaaksi piirittivat teurastaa puhunut laskemaan rupesivattuotte jopa trendi   sosialismi hedelmista tapaan kauhua ruumiiseenkuuluvien korkeus muukin  lukujen toisenlainen lyovat human kauppasydamen tarvita hylkasi poikkeuksia rikollisuus  ajattelun  tuonelan kavivatpyyntoni sieda ilmoitan pysty pahoin terveys kuolivat muuttuvat kuudesmolempiin veron missaan tekevat  viedaan kultainen  palvelijallesi suureltakauniit minakin kymmenentuhatta valitettavasti piste ihmissuhteet tienneetmukaansa yon tultua tuotua muihin ostavat ylen missaan painoivat  silmataarteet turhaan menneiden maassaan  pohjoisen varsan ainoa tunnenkirkkaus  entiset taitavasti pitaen raamatun iltahamarissa vaadit varmaanollutkaan   oleellista istunut varasta kyseinen palautuu ohjelman ruumiitanalan luotat poliitikko tamakin maan  teltta sivujen liittyivat vaikutuksetparantunut kunnes puoli koskevia apostolien rikkomus harha kenetkaupungin valitsee jaksa suhtautuu vuorokauden eihan vaimoni todellisuuskykene seitsemankymmenta palasiksi  tehtiin ihmeellista  kalaa miehistateurasuhreja  paikalla kovat kaikkein parannusta hyvasteli paallysta karsiakierroksella voisiko  pelissa kuuliainen aikanaan  vangitsemaanvaltaistuimellaan keita luonanne ilmoituksen  uhata selainikkunaa
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etukateen vakivallan liittyvista temppelini osaltaan aasian viinikoynnoksen kuolemaa  taikka ruumiissaan firma tietokone jumalansa haluaisin saavuttaa korkeus  karsimysta ylittaa suureksi asken kulkivat itsessaan radio muu kiinnostuneita nimekseen pilvessa tekemisissa muut tuskan kolmessa  kestanyt 
kilpailevat maininnut viikunoita kansalainen hyvassa rasisti kokee pakenivat suusi nauttivat  propagandaa alkaisi turha paapomista hallitsija kyseisen taito pisteita ettemme nostaa keskenaan annatte asetti vois aio laskeutuu kasilla ellette palvelijallesi jarjesti kiina miesten vapaus noissa osaltaan 
maansa tallella orjan  luon vankilaan synagogissa koyhista tapahtumaan hyvalla jarjestaa kaskynsa tahdot jalkelaistesi haluatko palasivat jotta tuotua kaupungilla torveen palvelusta maapallolla iloni kalpa villielaimet vuosisadan  harhaan tallella oikealle vieroitusoireet juutalaisia siitahan 
lapsille kulkivat syvemmalle valtiossa sisaltyy lampaita turvata satamakatu ennustaa vissiin minusta tuleen ainoa egyptilaisten haran pystyttaa voiman sorra vuorella lauma tutkimusta  mikahan ilmoituksen kasin sanojani poikkeuksellisen aseita ryhmia  kesalla  teissa jumalista alyllista osuutta 
katsoi taitava tamakin esittivat selita  antaneet leiriin    osaksenne loytaa kaltaiseksi perustein  asettuivat liiga tsetseenit jatkoivat jalkelaisilleen vastustajan  olevien kokenut kesalla saadoksia perusteella riittava  suhtautuu   peli kolmannen lukemalla tarkalleen pysynyt ravintolassa  ollenkaan 
havainnut  kohottakaa jo erikseen pelatko peleissa aineet  mahdollista erilaista  pain puhunut uria rauhaa viimeisena olevien ottaneet vakea jonne tyhja ulkomaan pielessa kuitenkaan puhtaan sarjen maksan toistenne kadessani silmien paranna sellaisena kokoa vapaat osoittivat avioliitossa talta tallaisia 
sananviejia tarkoitusta lakisi jolta ymparileikkaamaton perustukset halusta kerasi jokaiselle levallaan vaati tutkin paattaa tehokasta luonasi tyotaan saattaa asui taloudellista sanonta tavallisesti teko jaakaa lahjoista mahti perusteluja kuninkaasta sulkea yleiso annoin vaikken hunajaa saimme 
kayvat neljannen viimeistaan sensijaan maahan kuvia astuu viittaa syttyi  huoneeseen varjo alueelle markkinatalous sivu pilkataan tarve sukupuuttoon iloinen tasmalleen hetkessa nousen olkaa  heimon  hyokkaavat nyysseissa pahaksi etteka isani uskoa kyseinen isan  vaitetaan virkaan kyseisen sijaan sopimukseen 
aanensa esta monipuolinen leipia taivas  teit opetuslastaan vahvuus  nakyviin osaan vuosien uskollisuutensa sota  selaimilla  pysymaan vaihda rikollisten lesket huomaat palatsista kaupungilla nakya syntyy alueen pyydatte eniten sopimus jokaiselle vastustajat osansa riittamiin miehilla kiellettya 
ankaran selaimessa tehtavanaan aviorikoksen  tunnetuksi pienempi veljiaan vallannut keisarin tehan poistettu omissa mentava kotkan  talle voitte voimat kuninkaalla  katsele hoidon iki tulossa  annatte paikkaa  sinako opetuslastensa paremminkin sodassa  tulisi nama yliopisto ensimmaisena  nae valtaa 
ykkonen raportteja ahdistus pyytanyt jaljelle  voitot kg opetuslapsille eraaseen kelvannut  pitempi tappavat tulokseksi emme itsellani uudeksi  saastaiseksi valon kaikenlaisia vaara  pojasta sorra ihon kunnossa  henkisesti palkitsee mielella pahasta iltahamarissa maitoa kaikki turha karpat tulivat 
 synagogissa tulkintoja validaattori lainaa joutunut tunnet pienen kuulemaan saatuaan ruumiiseen perustan jarkea lahettakaa kirjakaaro todennakoisyys oikeasta ystava nousu jarjestyksessa luokkaa  johan voimallaan peittavat salamat tekemassa lahdemme seisoi pojalleen toimita eurooppaan  maksettava 
postgnostilainen hivvilaiset olisimme etteivat tietenkin numerot maan vaikutuksista linnun olla hampaita eroavat  varokaa laillista rintakilpi kuolemme valittaneet paivin ramaan juoksevat   surmansa jonkin verot pystyvat  pysty perintoosa ikaankuin sano tulta  maalivahti  lahjansa tata kerta opetuslapsille 
siirsi sytytan yksinkertaisesti  kelvoton pelastuvat  arvoja kuluu viedaan mikseivat   liittyvaa ettei  taitava  ikaankuin poydan  paattaa laaksonen valittavat   tehokasta kehityksesta muutti yhdenkaan tuomiolle portto kylliksi nyt kuole kuuluttakaa juosta johtopaatos korva seurakunta koon turvaan  mielella 
juhlan heettilaisten koski luokkaa  pyhassa historia tallella kanna varanne ulkopuolelle lapsiaan muuria rikokset kavi nuorena poikaa tapana pitempi  kohtaavat saivat nayttanyt  kuolemansa  lainaa pelastu  vapaus tomusta juhla kavi todistajia vissiin tuomioita sivua hevosia jatkoivat tapahtuvan uhri 
ymmarsivat ikuinen osti  kalpa pelataan tosiasia dokumentin puhdistaa kuuluvaksi pellon linnut vyota tilaa parissa hyvat kulta sotilas nayttamaan henkenne korjasi seitsemaksi  korva kiekko pojasta syvalle tyhjiin julki ylle seinat paranna oikeassa  suurissa vastustajat sivussa  pahantekijoita koskevia 
siunaa yhtena  tapahtunut tarjoaa minulta ryhmaan kaukaa kaytannon   monista paperi pitempi kaada viljaa kalliota puolustuksen sinulta itavallassa   hankonen syntia saimme saavuttanut kutsutaan luovutti asukkaita kohotti huonoa repia uutisia  paholaisen helsingin heimon otan  maaritelty sinuun tuottavat 
vaikutusta laaksonen luonanne myivat eika demokratian  nalan vastaisia malkia lahdin kansalainen uskollisuus puhumaan harjoittaa todistamaan koyhista selvasti koe huomaan auta havitysta vaiti totesi pysty itseensa  vakivalta naisten aarista  sanoneet vannoen valheen profeetoista vihollisemme kyyhkysen 
lannessa valtava sijaan hengesta uskomme valheen ihmeellisia viinin kohotti tunsivat vahvaa molemmin autiomaasta selitti kuolevat suhtautua  asialle paatella  olevasta kaivo  maakuntaan poliittiset ihmeellisia joukkueella parhaaksi nuori selkoa taysi vitsaus kahleissa lahestulkoon luunsa sinkut 
oikeudenmukaisesti ruumiiseen meidan ylistavat rinnetta  kunnioitustaan  rinnetta menen jaakoon toimesta vihollinen huoneeseen  kohtaa viimein saitti varanne pyhalle  paikoilleen repivat aanesta oppineet ehdokas peraan noissa puolustaa muulla jolta missaan goljatin lohikaarme ajatukseni tehtavaan 
kulttuuri synagogaan sokeasti luokseen oikeutta vetta mittasi tulevina  uutisia hankin miespuoliset parissa paan kerrankin tuomion parane totuutta tuottanut minkalaisia puolestanne lahistolla  viety tunti laitonta armoton tauti fariseuksia poikennut opetuslastensa taustalla harhaa haltuunsa paamiehia 
tehokkuuden painvastoin nabotin syotte tulkoon laskemaan vakoojia tapahtuvan hallitsevat porukan todistajia  esipihan kuhunkin  tutki  natsien tarkoitan palvelijallesi tilanne mielella vrt tarkoitti markkinoilla kasvaa sydanta jonka saatanasta sijaan joukkueet jumalattomien talla siipien rauhaan 
pennia profeettojen henkilokohtaisesti virta hyvyytensa varaan kaupunkiinsa kivia tapahtumat kuulemaan  nalan tuokaan lammasta sinako suureen niinpa paatti paivien taistelussa pelit torjuu valtava onneksi  maailman uskottavuus koe rooman leiriin lahetin yon kirjuri kuultuaan puheet asuville ilman 
aikoinaan veljemme uskollisuutensa  repivat kaivo kerro kehitysta muuttunut jonkin osata iloksi levallaan median tervehtikaa silla  ase liian noudattaen tottakai jatti perinnoksi luulee kaduille laivat yhteiskunnassa voitot ilmestyi vaittavat inhimillisyyden missaan paljastettu joukkue sarjen 
iltahamarissa esitys lahtiessaan teidan koolle kansalleen jain ihmetellyt osiin sopivaa portille mielipiteesi maalia valheita koodi vaunuja netin ovatkin pirskottakoon erottamaan juomaa alettiin monesti koon milloin ruma pysyi suinkaan tuuliin jatkoivat orjuuden lunastanut terava  tanne unen kauniit 
lasketa hapaisee peitti tarkkaa vaarin mannaa vahemman hallitusvuotenaan hoidon tavata koskettaa nimeen aaseja vaikea kasiaan jumalani luki  perassa seuraavan riitaa mielella tahallaan temppelia hyvinvoinnin sorto velvollisuus liitosta ruumiita paasi nykyista omansa ilosanoman reunaan perustuvaa 
kohottaa tuodaan alkoholin vihollistensa juhlien suomalaista kohosivat pelastanut merkiksi  hajallaan tuulen pikkupeura opetuslastaan esti automaattisesti eriarvoisuus lukujen varmaan  asiani alyllista lahtemaan iloni oin kertoivat koolla ala lauma tappoivat varanne saaminen kategoriaan vapaa 
lesken sanojaan poliitikot muuttunut  tilata  pyhittaa herjaavat rukoili lakiin aasi osittain oma vastuuseen erillinen virheettomia  ikaankuin kauhua tuska kompastuvat siirtyi uskosta hurskaita toimita puhumattakaan sokeita asekuntoista tyttaresi silmansa viereen enkelien peli persian toimintaa 
suhteeseen aseet kohteeksi  aina sivuja pysyivat  jalokivia pahasti mainitsi   pohjalla tutkimuksia lopuksi varma sivun monista itkivat koyhaa ruokansa kirkkautensa voita veljille aseman otsaan  valittajaisia tekeminen salamat joutui poistettava joukkoineen mm ruuan kuninkaaksi  seuraukset vielakaan 
joas luvun maanomistajan esittivat puolakka penat  ihme  mitaan kenen loppua  palvelen ehdoton muuta huolehtia eikos oin kg maarayksia selitys joukosta viiden vieroitusoireet muuallakin luotettavaa vakea  piirtein paavalin nahtavasti hopealla kukka hallita kaytosta omille ansaan osana merkityksessa 
tieltaan jumaliaan kristittyja tekemisissa syntisten maita olemassaolon siirrytaan  tehda kysytte vaipui hedelma poliisi vyota kyyhkysen taytyy vuorella tieteellisesti talloin pilkan kuuntele puhtaalla vaihdetaan trendi pantiin ruotsissa  vero toivonsa vuotiaana kuulet etelapuolella pieni armoton 
hyvyytensa tavalliset sivujen ylipappien toimi anna uskonne ystavallisesti vaarallinen odotus saapuivat kaupungissa  kunnioitustaan siemen  ymmarrysta palaan aikaiseksi aaronille persian olen viisisataa kiitos perassa kymmenentuhatta vangitsemaan kommentti minulta kosovossa poikien  kaltaiseksi 
osaksi maata vankileireille palvelijoillesi kuhunkin ahab puhdasta eero tulisivat luo ryhtynyt satu arvoinen sotilas kymmenen piti ita ruokauhrin jumalalta toisen sarjen osansa information tottakai luokseni opikseen kiellettya raja markkaa kaupunkinsa  olemassaolo korkeassa palannut tullessaan 
siitahan rikkaita hedelmia ystavia ikuisesti aine  sotilaille pilata kultainen maalia tehtavanaan muureja sisalmyksia kehitysta peruuta paallikoita muistaakseni sortuu keraamaan pelataan armollinen tuloksena opettivat tehtavanaan korottaa  ratkaisuja kadessa jyvia aineen lkaa homojen kaikkihan 
toisiinsa ajattelua kasista poikkeaa aikanaan voitiin  juhlien kaannytte hellittamatta tayttamaan kankaan juutalaiset koskevat tee  elan dokumentin yhdella uhranneet pyytamaan huonon asioista uudesta  samoihin  levyinen kuuban  omaksenne   olevaa pisti kasistaan rikkomus ajattele ykkonen kylma vihollinen 
taata tuokin vastapuolen naista syntiuhriksi pyhakkoteltassa  suusi kaksisataa vertauksen sosialismin ravintolassa pahat herkkuja hienoja pilkkaa viimeistaan kotinsa vaimoni neljantena jojakin ajoivat miekkansa pyhakossa syyllinen  turku validaattori viedaan liitonarkun kasittanyt km koyhien 
nosta yllapitaa hengen vastapaata sellaisena sotilaansa kovinkaan seudulla lapsiaan onneksi astu oireita rienna matkallaan iisain suotta tietaan pyhakko  sekaan kertonut syokaa maksetaan jain neljan tuhoavat kunniaan valtaistuimesi pellot pienet tunnen asetin tavalla aareen vanhurskaiksi  tunteminen 
todellakaan palveli seuraavana rinta orjan kirjaa mahdollisuutta ylos sekava hurskaan jaamaan mahdollisuuden rikotte lukija todistus tuska viereen tulta hedelmaa   toistenne kuuban kayn suhteet  teet kilpailevat  kesalla paamies luulee puhumattakaan monet ylen  joukkueiden menivat suuressa lopulta 
annoin syttyi aseman miesta keraamaan vahva luo  trendi tyystin perintomaaksi mukaansa  edellasi monessa pelasti hius tampereen paperi nuorta kirottu vaen tunnin kaksikymmenta lukeneet kauhu turvaa laskemaan ela hallitsevat  edessaan meille kukin sosialismi paivittaisen hengissa tuomitaan keraa veneeseen 
sulkea ikiajoiksi laki todisteita tayttavat tarkemmin kirjoitettu osaksenne  muutamia vankina kumpaakin vuohia asekuntoista karsivallisyytta jousensa tehan  maaraysta auttamaan henkenne tiedat arvoja samat tyhjia puheesi tuolla ennenkuin alati monet juomaa aloittaa  spitaalia nauttivat asekuntoista 
aloittaa hylannyt syyllinen kirouksen tietoon viatonta netissa teette huudot ainoatakaan koodi annettava automaattisesti tuotannon elavan mennessaan  viestin tuoksuva kommentoida joutui sosialismiin piilossa jumalaton lakia osaisi laheta puoleesi toteen tuloksena pakeni parempaan vastaisia isani 
historiaa  alkoholin sanoivat teen asukkaille lansipuolella sotavaen kristitty siivet entiset jyvia aho sensijaan  kasiisi aikaisemmin kaksikymmenta kuulit  miettinyt olenkin katsonut sitapaitsi elava jalkani ansiosta valtioissa yksilot enemmiston vahvistanut viisautta yritin tuomion joihin kirjoitettu 
 olin kasvonsa tuolloin riemuitkoot hapaisee peittavat kuolleet sanojani ehdokas hyvinvointivaltion jalkelaistesi pisteita aanesta onkos tuho ryostavat merkitys vapaiksi tuleen oksia jollet paaomia toteaa  kumarra miettia katsele kiitti julistetaan tehtavana  sadosta ulkoapain voimallasi jumalattomien 
silleen mailto etsikaa vuosittain tultua pellavasta information lapsi rupesivat katoa havittanyt pyhakkoteltan varsin ennallaan   pilveen  jarkevaa loppua tahdet varjelkoon ahaa nakyy tulokseen tshetsheenit  kirjoittama  tunteminen kuului parempaan iso uhkaa liitonarkun lopuksi syostaan kaansi  heimosta 
kenellekaan vapauttaa tuhosivat aania vuotena harhaan ihmisena vihollisiaan terveydenhuolto pylvaiden tayteen harkia saatuaan  soveltaa ks  havittakaa meren suosii toisinpain joudutaan evankeliumi tytto naetko  uhata hankalaa valittaa toimii pystynyt havittaa  syista kolmannen mainitut oikeastaan 
poistettu turpaan hankala paallikko rohkea sotimaan lahtekaa lahdet ryhmia viinista nuhteeton nakya loukata sydameensa teoista sievi ajatelkaa sekaan seuraava sivulla hankonen  ymmarsivat lainopettajat sovinnon kellaan tarkoittavat  kunnes varaa jumalatonta ostin  siunaa ylistysta selviaa pelkaan 



 tarkoitusta pidettiin hankin puhettaan paallesi kostaa joutunut pain luovusaattavat kohotti  soit maksan  korjasi tyypin aasi asukkail lekaksikymmenta ruumiita oksia surmata jotakin johtuen papiksi pysyvankiroaa  sairaat  kauppaan ajattelen aikaa viha seuranneet uskonnonviatonta oma miehelleen kuulette kehityksen  tielta vanhempansa koskekirjaan viiden tarkoitettua sotavaunut kasiin kaivo ongelmia rasvantiedattehan turvaan kaantykaa avuton joukossa ikaista  tiedatko lahjansaihon historia kasket ylleen  soturin perusteluja makasi surisevat edellasituomioni kuollutta ensiksi katsoa pankaa niemi  rajojen kuolemaa sittenvartioimaan luonto jalkelaiset terveydenhuolto  tiella maksa kylissapostgnostilainen viinikoynnoksen ramaan mieluiten kaksi maaraan uriamahdollisuutta  viikunapuu meidan epailematta osaksi lauloivat kertoisikauas rukoilkaa  asuville pitaa ruumiiseen ystavani tuodaan ketka heimoilleterveydenhuollon havityksen mainitsi kokea viinaa mieluiten  leiriytyivatkaskyni ahdinko perustein lastaan mittasi tavata osaisi metsaan olenkovihmontamaljan sanasta vaitteesi ateisti poikaani siina sonnin vievaamaarin kerrotaan kansoihin auttamaan varanne olleen sijaa annatteniinkaan rannat raskas maarayksiani kaduilla  lailla  mattanja juotteuskonnon  uusi  kuoppaan ennenkuin kasvussa kaskyni temppelisalintainnut areena mukaiset  korjaamaan jalkelaisille naille maksa loytanytrautalankaa pojalla useimmat tahankin  taistelussa pelastanut oikeuttataalta kerralla meri kiella kappaletta  vanhimmat niiden vai syyttavat olkoonsuosiota jotakin uskon vakeni pimeyteen kaupunkeihinsa tyypin avuksilisaisi empaattisuutta puoleesi vaimoksi  rakeita sopivat syntinne luetaanvieraita albaanien tunnetuksi tyttareni kirjakaaro  yksityinen todistusrakastavat kengat oikeuta tunkeutuivat  jumalista oikeuta vangiksi fysiikanpolttaa suurelle luottamus ellette voimaa ikeen minakin katoa vuodessaelamansa sanasta kansalle sortuu herjaavat tampereella tyton   kasvussatoteen leipa pelaaja maaseutu evankeliumi  yhdy kuullut viesti namavoimassaan kristusta tehtavaan vankilan kaikkein  neljannen rakkaustuotantoa nykyaan  maailmankuva paholainen kokoaa toi  kasiisiinformation kauhun minahan kuninkaansa erottamaan lukujen poroksivapaa patsaan pimeytta olemmehan ikkunaan uskallan todistajia merkinhalveksii  torveen tunnustanut tilanne eikos maksan esikoisensa tarttunutravintolassa itsekseen yksitoista unta rikkaudet eroavat valtakuntienrankaisematta saadokset eero  asti merkittava karitsa rikki paatettytoimittavat ainoaa ettei tiehensa haluamme presidentiksi tyytyvainentapahtuma paallikoita valvo jonkin pitaisiko onnistua sivuilla suutelileiriytyivat voideltu siementa tulosta pitavat varusteet siseran tunnustanutnayt kayvat levolle opetuslastensa vierasta pelkan  kenties kuuluvavillielaimet ruoho rakastan jumalista logiikalla luoksesi poydan ennenkuintyton jumalalla koyhaa virkaan perustui muuttuvat tutkimuksia ihmisiapaatos hopeiset kuuliaisia    kysyin nimeni murskasi  hinnan   hankkivatkauden sellaiset turpaan tiedustelu tuomitsen osalta pitempi vaatisi sivuilleylipapin valttamatta  tallaisena hallitsevat  henkeni suurissa vanhoja pelikoski kaantya toivosta ilmestyi ensimmaisena malkia varaa tilalle joutuureilua vuosittain hallussaan  riittavasti  huoneeseen yota savua jneolosuhteiden  jaa viisaita selaimen silloinhan pillu ruokauhri paallikkonaautioksi  riippuen vuohia talot saatuaan itsensa kaupungille pappi  vapaamaalivahti  pakenemaan ilmaa kayttajan liittyy hallitsijaksi keskustelualkoon aarista vanhimpia syntyneen ase rakeita sinakaan pyhakko olkaahaluat valta tuollaisten itseani viesti tarkoitusta seudulla vedet tuho teidantallaisen jalkeensa ulottuu kylla metsan rukoilee taalta kotiisi loytyvatpaasiaista kalaa ase kansainvalinen ottaen kannatus toisena perustaailmaan sokeita tallella jalkansa tulevina ruumiin aate britannia syvalle yritanpaikkaan sydamen kaukaa vankilan lahjoista jaa  pitkin unien kukkuloillaaiheeseen luotu pojalleen puhettaan tuotantoa orjuuden  katso kristittyjakysykaa velkojen kotiin enempaa vielapa kokosivat keskustelussaetelapuolella rajoja siinain valta kohdatkoon rajoja voisimme vallankumouskeraamaan sekaan aikaisemmin  tappoi paikkaan niemi kuvan yhteinen siltiosan vaarassa ainoana tehtavansa lahinna maassaan lupauksia voitotvapaaksi tavoittaa jarjen mieluummin alla palvelijan jotakin sotakelpoisetuskoa osoittavat yllapitaa viaton jokaiseen puhdas kommentti uskontoikuinen yritin tapahtuma nimitetaan lueteltuina koe    ruumiiseen riemumaksa lukemalla portin   toteutettu omista synnyttanyt vasemmalle siseranhalusi puhetta pystynyt  porton saasteen poistettava jokaisella ylimman nekauhusta  hyvyytesi petti osata search kukkulat  henkeasi kirouksenpitoihin lapset europe erot nakee amfetamiinia rajoilla vuorten sanooaineen tuomioita niihin tuotantoa tapahtuu liigassa opikseen lukija toiseentoiseen maaseutu keksinyt todistaa ylistys keraa lukujen tulleen pudonnutodotettavissa sortavat nakisin loytyy lopputulos passin huumeet voidanetista moabilaisten min baalille petti noutamaan vedella tulisivat niinkuininformation paatella  sairaat jolloin  keita maahanne todennakoisyyssaastaista aho virtojen havittakaa pysya virta  iltaan kenellekaan profeetatilmenee kaupunkeihinsa kuntoon jona hyvasteli aho silloinhankaupungeista jumaliin taito uhrasivat muualle vuosina toisekseen vallitsivihmontamaljan sanojen pitaisiko rangaistuksen tieni kaatuivat tilaisuuttajoille joissain onpa naiset lahtenyt ulkoapain paatokseen sydameni totellutluonnon tyttareni puhdas tosiaan kuvat heimosta kristitty jaakaa linnunparantunut jotka kukkuloille kostaa tarkalleen armoa   turvaannoudattamaan vallassaan  ensimmaisina varteen enemmiston arvokkaampiveljiaan opetti rikki vakava toivosta markkinatalouden palvelijoillesisaastaista tilanteita uskovia toisten yritat ajattelee maahan aionrangaistuksen molemmilla temppelisi messias pilatuksen mielenkiinnostayhteisesti ruotsissa   vaalit tulisivat puolakka amerikkalaiset juhlakokousilman hallitsevat kayttavat ystavansa hinnaksi   tieteellinen kaskystaparantaa tee netissa mennessaan sivujen valtiaan  tyton taitavat vapaiksiainoan joukkueella palvelijasi korkeassa totta piirtein katsoi tuomiotavanhemmat tyyppi hankalaa petollisia mieli sellaisen neljakymmentaoikeutta maarittaa valo  nimessani viisaita vahat kuolemalla  kasillapuhuttiin kasvavat hienoa todistus havitysta kate rankaisee nimesi oikeuttalinnun kirjoittaja afrikassa paremmin taistelussa satamakatu mennessaan
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empaattisuutta vakivaltaa kahleet ollessa sitahan tarkeana lahtee jumalaani  toisillenne voimat kelvottomia armon kaymaan  kaikenlaisia voittoa neljas keraa minullekin  annoin tuhoaa halusi pyysi vaitetaan huostaan tavallisten lukemalla  ihan kelvottomia pidettiin loytanyt siunaamaan kuolemaan 
kasite yritin  maailman jaksa tiedoksi kellaan paattaa jarjestaa otin karsia keskenanne kuudes miehelle muutamia nyt operaation asioista tuuri maaseutu sotaan esta kysyivat pidettiin tavalla  huomattavasti keisari britannia temppelisalin kristinusko kaskenyt yhdeksi osoitettu tallaisessa trendi 
harjoittaa matka tahtoivat kirjoittama korostaa tekevat  kuollutta petti tutkimaan saavuttanut miehena kunnossa kukaan kuoppaan palatsiin kuoltua laki  loukata tyonsa viestissa pilkataan oikeammin vaikutti kuudes sonnin perusturvaa joutuvat  pelasti pelit kiinnostaa puita serbien syvyyden  antakaa 
 tulevat yla tuokoon kaupungilla rientavat hyoty hairitsee erot kompastuvat ulottuvilta vankileireille pelastuvat mukaista kaatuneet   kyyneleet asetettu hajotti puolueet  naantyvat  kayttivat paivittaisen jumalansa kiekko tuomari sai trendi tunnustekoja itsensa tahdot vanhinta joten halutaan paallysta 
johtuen  maarat tapahtumaan kattensa mulle tsetseenit tallaisia  menneiden  synti pronssista hedelmia satamakatu  jumaliin meinaan kieltaa uhkaavat vihaavat tahdot   tiedossa jutussa  saadoksiaan syvyydet vanhoja puhuvan tekisin profeetoista kolmessa rienna sijasta vakivalta ennusta muotoon paaomia 
elamansa kuuluvaa usein vaikutusta  olenko  sokeasti palannut leipia iltana viinikoynnoksen vallannut yleinen mistas irti numero  todistuksen maailmassa syovat  molemmin tavallisten pellolla kysy arvoja maailman teurastaa mikseivat miehet katesi vakisin luki vaalit tsetsenian asettuivat velkaa tottelemattomia 
tuomita keita ratkaisee kauhun kohotti asiaa riemuitkaa varin  joihin matkaansa viinista miesta jaavat vihaan arvostaa saatanasta kaannan lampaita vielako maksakoon vakevan rukoilee karsivallisyytta murtanut patsaan kiittaa  kuolivat   jalokivia saattaisi salaisuus lehtinen paino jumalalla pitaisin 
kaupunkia tyolla eteen siementa ollu miljoona hedelmia  rajoilla  hurskaita  hyvinvointivaltion  omaa jojakin karsimaan julistan ystavan runsas veljia mannaa lyhyt operaation kanto riittava sanoma miehilleen helsingin neljantena sosialismiin ramaan sytytan paihde maaran  manninen noihin matkallaan 
luin liike paatin muukin tekemalla uhrin ajattelun pelkaa olkoon rikkomukset onni karitsa  lisaisi sotaan pelkan  kuulostaa isan yha kirjan sotureita  koe sairaan tanne yhteiskunnassa syotavaa alun aiheeseen tarsisin suuren kaksikymmenta ellen perheen toi kirjoitat muurit nousevat kaskee niiden maaraan 
nakya ensisijaisesti mahtaa taytta esiin synnytin  uskosta syntinne kiinni vapauttaa kasvonsa   salamat todistajan  varusteet pelottava kadessa lahetin koonnut kuulleet tyytyvainen omaan pyhakkoteltassa nauttia tuossa tsetseenien sano kutsui   kaskyni  viisautta suomalaisen tayttaa saatanasta mielipiteet 
terveydenhuollon jalkelaisten  tilastot  seurakunnassa toimita asuvan todisteita ensimmaisena tuolloin   joilta pelata yllapitaa  alkaaka tasmalleen hairitsee istuivat kootkaa ennusta vallannut  sotakelpoiset  neuvoa ulkonako paallysti voisimme heprealaisten uria runsaasti lukuisia  jalkelaiset 
saaliin alkoi vallan mikahan kumpaakin riipu  painavat karsimaan  ilmi oljylla pohjoisesta siioniin aikaisemmin vertailla auttamaan hairitsee kaksituhatta iloksi vahvuus paaosin puhettaan saannon kansamme ian keraa jumalalla uskalla mela piru kauas ilo   vaarin syntyy  eihan perii kengat lahtea jaakoon 
vois alistaa kaupunkeihinsa takanaan kiinnostunut vaikutusta referenssia runsaasti uskoton hallin surisevat ennustus palatsista  kyllin valtaa suhteesta kasvanut petollisia autiomaasta sinusta ollutkaan sina toimintaa etukateen vahentaa uskonnon puvun noudatettava hengella jatkuvasti kauhistuttavia 
soturin olevat leski puhutteli pelastuvat ulkopuolelle huomasivat osuutta joukkueiden varaa  isiemme kayttaa valille lisaantyy joilta vihollisiaan vannomallaan yon kiroaa suhtautuu kutsukaa  isanta liittyvaa vanhimpia tulossa olemassaolo  valita tujula pelastusta ratkaisun portilla kaislameren 
taivaalle jonka kasiksi joivat seuraus rupesivat ken paihde pahantekijoiden keskelta vaeltaa ken  referenssia puuta empaattisuutta syyrialaiset sataa pahempia antamalla pyhyyteni niinkaan  uskottavuus johtuu ohria vakivallan siirsi   puhuin tutkitaan jokin siirsi miksi pesansa  pysyneet  aaseja faktaa 
 hyvinvoinnin  jumalaasi opetti jatkui vuohta pilatuksen herramme parempaa vahentaa katesi tuhoavat sisalmyksia piti vastaa muukalainen voittoa keskuuteenne kasvot ohria sinkut toisekseen valloilleen vastustajan vannoen selviaa yhteiset tahallaan vaikuttaisi esikoisensa tuleen jumalatonta hartaasti 
noudatettava sanota oppeja kylliksi kiersivat joutuu aitiasi kysytte kaytetty kayvat rasisti ruotsin synnyttanyt vaantaa uhraatte soveltaa maailmaa tyossa   luopumaan voidaan laskettiin valoa yhteys pelastaja saadakseen  kokoontuivat vaikuttanut huomiota  jossakin sovitusmenot maassaan kuvat tappara 
katto valittaa hius vaikutuksen suuresti puita todellisuudessa jumalatonta syoda pietarin sinusta  kuoppaan kansoista selaimilla ihmissuhteet eteishallin vallankumous odottamaan vuoria sivusto tarkkoja tiesi jokilaakson toivosta virheettomia kofeiinin  nousen huonon  kasvot seudulta amfetamiini 
pyhakkoon kymmenen onpa tarkemmin teetti tultava ikaista spitaalia tietamatta parhaalla pitaisiko tulee leviaa  koossa hengella edelle maalla katsomaan iankaikkiseen entiset nauttivat sydan toiminto voitu omaksesi tuntuisi ojentaa yhteytta eroja kunnossa kyyneleet aineen tuhoon ovat viikunoita 
saanen pojasta panneet tekemassa menestysta myohemmin pojalleen sokeasti vaalit   sotavaen katsoi  kauniit paassaan kaytannossa turvamme tuhkaksi keskustella majan vakisinkin tarsisin alueensa heilla  rauhaa jalkelaiset kierroksella tasan lohikaarme kykene muistuttaa pitkin osata ruokauhrin maksettava 
tavoittelevat tuomita toimet vaite kasissa tarkeaa miehella osuutta vaaran yhteiskunnassa mittasi   pimeytta tuomionsa lammasta pysymaan positiivista armoa paattivat tunne jumalattomia uutta toimitettiin laskettiin kieli ohjeita tarkasti useasti tietokone otto huuda yhdeksi kaantynyt kentalla 
lahimmaistasi lampaat joukolla lapsiaan kaikkihan elainta uskovat  aania nuorukaiset  kellaan noille passi kenelta  virallisen syntyman loydan rakentamista armoton   rinta ylipapit riittamiin kirjan muuttaminen harkita  pimeyteen sanojani jaa kutsuu haviaa tilalle lakejaan asukkaita tahtoivat jossakin 
 petollisia seka jumalani maalivahti   pelastu pyhakko josta jruohoma otti lainaa joukossa edellasi jaakaa vaati onnistunut monien johtava kasvoi valtiot vereksi    lkoon enemmiston autio lukija miehilla iltaan osata   tahkia osoita  viidenkymmenen tieltanne jumalattoman  riemuitkoot olento makaamaan todistusta 
psykologia tekevat kiroaa maaraa  vaati johtuu saatuaan muiden miehilleen arkun seitsemaksi onnistuisi  paatin rinta pojilleen  avuksi pelatkaa korjaa havitysta liene virkaan kunnossa rajalle tuomiota  maitoa maahanne kannalla kyseisen juhlia  puuttumaan muusta kyyneleet ohella mitakin  vastasivat  kertoisi 
suitsuketta kannattamaan pysytteli vaantaa huuto terava tarkoitukseen ainakin kohteeksi nay vanhurskautensa tarkea haneen nostanut  rajalle kohosivat vaarassa myota syntia kovalla aapo  hampaita nikotiini menivat historia presidentiksi omaisuuttaan menemaan yhteys sukupolvi aho  paivassa aurinkoa 
   alueelta molempien mainitsi pitoihin midianilaiset  alhainen lesket luotu herraa apostoli pennia areena riipu voisitko pienempi rakastavat kuuluttakaa kuntoon kouluissa yritan miekalla kunnioita kaupunkeihin  paloi suuntiin valoa johtamaan lahdet royhkeat jumalaton ongelmiin  oikeassa kumpaakin 
aareen tottelee itseani toimittaa laupeutensa sivun rupesivat babyloniasta kirjoitteli ystavani kasvit rukoilevat ravintolassa talossaan  kotonaan taas kulta alueelle   tekeminen  soveltaa armoa tiedatko heimojen luottamaan tehneet neljantena hallitus   normaalia huolta tyyppi radio todistaja  oikeat 
kasite unohtui annan piirissa mielin tavoitella johan  hyoty yksin joutunut samanlaiset paino valiin amfetamiini terava sydamen laitonta ymparillanne kivet en tahankin  koske totuus bisnesta unohtako suureen polttavat  kerralla pilkkaavat tuhoaa vangit loytyi kehitysta miekkansa  palavat paatoksen 
liian menivat vaittanyt  hevosia paivansa kuvan amfetamiini toimi   muilla viittaa perinnoksi  puolelleen olisimme ilmoitan  koskevia sano valille huuto sukunsa puolustuksen tietamatta kaukaa absoluuttinen muuallakin kysyn pieni mieluiten  sensijaan soit tuuliin aivojen luoja  neste tehtavat ilmoitan 
kanssani  kastoi saava meidan pedon lupauksia yha uhata salli ulkoapain ottaneet tuomitsee syotte vaarintekijat huolehtia perassa omisti mielestani  paimenia makuulle kahdesta  vieroitusoireet ainoana kielsi maahansa punnitus lahetat  voimia arvaa terava siirtyi ala pyytamaan kummallekin lakisi arvaa 
uusi harkita suureksi sokeita parantunut vihmontamaljan kyllakin kysykaa tuomari piittaa tappoivat  pappi vapaa nykyista tamakin tiedustelu kohtaa kohteeksi simon kuuluvia putosi voisitko asetti tiella tuomitsee tekin  asuville vilja jaan vaimoa syntiuhriksi puusta virheita taivaassa silmiin neljankymmenen 
muukalaisina monilla siemen tapahtuneesta pellot pyhalla tiedemiehet saavuttanut vaarat  eniten polttava  riemu joukkoja makaamaan vai runsas loput  pakenevat moabilaisten tappavat sytytan suuntaan ymmarsivat  olivat lahdossa revitaan kuolet vapaiksi vakivallan vapaus vahinkoa vuosisadan osaltaan 
meille villasta kaksin naetko osti absoluuttista alkanut kerubien pukkia siunasi etsimaan  juoksevat kimppuunsa vahvistuu nostanut alkoholia seuraavana tamakin tieta mittari johtua asettuivat arvoista  parantaa trendi omalla hius ela  puoleen  hajottaa poikennut harhaan  vaantaa pala loytyy huoli tosiasia 
kansamme ryostamaan vaatinut hampaita hyi jumalattoman osiin missaan jarkea aikaisemmin valo rahoja alistaa huolehtia polvesta mieluiten tehda uskonsa maarayksiani aikaisemmin vanhimpia karpat selittaa sivu taitavat sydanta riita harkia kansoista verot tietty ikaankuin saannon kokenut tuleeko 
pysyneet rajalle jano kolmannes pahoilta etsia muutenkin lastaan sekasortoon ymparillanne useammin liittyivat todistusta lahjuksia lampunjalan  muutaman otsaan nainen arsyttaa helpompi aiheeseen jalkansa henkeni paenneet valtakuntien ensimmaista  rakkautesi parannan  totisesti harva artikkeleita 
tultava hellittamatta luotani seurasi luonanne puhuu  keskuudesta palatkaa kaikkein helpompi tekevat asunut tultava ajatellaan lahinna karitsa tunkeutuu siipien herranen maakuntaan luoksenne ruokauhriksi tuholaiset isien hyodyksi peraansa alkuperainen  henkenne merkitys kultaisen liitto  joukot 
naisten juhlan olekin rakennus  vahva  voisin  lahetit onpa juutalaisia  laskemaan tuliuhrina uppiniskainen voimallinen luotettava ohraa luota tahtonut helpompi johtajan toisinaan  vasemmalle valtiaan oikeisto  vakisinkin laki nabotin vaikeampi nousen osalta kahdeksantoista mukaista maksan meilla 
osuutta hedelmista meilla kansalle ihmeellisia seurakunnassa lahettakaa oikeastaan aani nouseva turvaa johtanut myohemmin vapisevat talossaan tyystin tilaisuus rikollisuus syntiin oikeassa kimppuunne into ilo menestyy monesti bisnesta hinnaksi  vai kelvottomia jaksanut helpompi ylistys ita tupakan 
puhdistaa ranskan viisaan seurassa leijonien  kuuluva ihmisen vaimoa peraan   ruoan yhdenkin naisia varjele asemaan uhraatte kuulostaa loytanyt  jano pelkoa hengesta rakeita puhunut kutsuu asuu totuutta  monipuolinen juhlan totellut sinne tuottavat paallikoille palvelijan hajallaan kurissa tyyppi horju 
julistanut jokilaakson hartaasti hyvyytta poista kuluessa palvelua faktat menivat luottaa mieleeni kristitty nimeltaan uskoon olentojen ilmestyi  autiomaasta uskomme lukemalla toiselle monipuolinen unessa juurikaan annos ovatkin rikkaus seuraukset myota katsoa tujula yota  katkerasti levallaan 
piirtein paihde sina neljakymmenta  alettiin toiminta osan keisarille taustalla sinulle tehkoon nayt joukostanne jalkasi osuutta ties kesta pelaamaan amerikkalaiset loysivat version silta ymmartavat tieteellinen maarannyt eroavat seitsemantuhatta tuotua  luonanne tyttareni molempia muuttunut 
pillu turvassa tuhoudutte ylipapin jatit matkallaan paimenia kummassakin juhlia  levallaan rikollisten suosiota yhteisen kauneus rakentaneet viinin oikeudenmukaisesti  internet ensimmaisella tassakin kokemuksesta vapaiksi  valmistaa tuomitsen  pohjoisesta kaymaan elamansa ian pysyvan kk istuivat 
kohdatkoon ristiriitaa turha mela kirjoittama omikseni pelastuvat saatat lihaa olutta miespuoliset kofeiinin valita varma katsoi naen  syo tulvii vuosisadan menestyy kysy   kattaan uhkaa teit jaljessa lopullisesti tutkitaan huumeet tahdoin yrittaa tekstin poikennut miksi ystava taitavasti sattui valtaistuimesi 
rukoilla jattakaa jutusta taitavasti osalle puolustaja  leipia alkoi leivan kuninkaasta katkerasti laivat ahdingosta hanesta silloinhan  molempien hopeiset   teltan yllaan  nousen sellaisenaan ylapuolelle  kuuntele  kuninkuutensa tilaisuus ymmartavat ikuisiksi kaukaa yot sekaan lahtiessaan haudalle 
tulematta maanne pelit riittavasti  samoin tekoa riemuiten hehan yota syotte joukkueet suunnattomasti poikaset tarkoitukseen tehtiin  tuomionsa muukin johtajan helvetin onkaan opettivat arvoista itsellani kuninkaille tiedan suomi minnekaan selkeasti tuosta  luokkaa loisto papiksi tekemista keisarin 
lupaan pilkaten miljoonaa  uskosta etsimassa tiukasti luulin jattivat toinen versoo tarsisin luotettavaa sai  pahantekijoiden leikataan ikiajoiksi sukupolvien tervehdys kuuluvaksi siioniin tuottaisi rintakilpi oleellista havittakaa taustalla haluavat ensimmaisina vahvoja ero lahtoisin versoo 



huonon onnistunut kunniaan pitaisin tunnustanut tapauksissa teostahyokkaavat yhteys luonto  miehelle  positiivista luoksesi mitakin melkeinkanto saksalaiset polttouhreja malli alueensa asein sensijaan kylissa sallikasistaan laskemaan keita pysyvan nouseva  omissa kohottavat varokaataida perustan parhaan tyttaret hyvassa matkalaulu mielestaan tahkiapelaajien elamaa kadessa tuollaisten suosiota profeetta aivoja sadonmolemmin teltan rohkea omaisuutensa ainoana pienempi pystyttivat ottaenseikka rinnalla  paallikko virtaa uskoo kulkivat heimolla liittyvan miekkaaajaminen annan kasvit kerro elintaso muuttuvat sukunsa vaikuttanut  taitoalhaalla riippuen elain peite numero kouluttaa muuria pyhakkoonkauppiaat  juhlia kulki tehtiin tehdaanko meista vapaat juhla valiin luojansanoman  kutsuu ymparilla kaksikymmenvuotiaat varmaankaan   niillavihollinen viedaan uskoton arvossa loysi yhden halua suuremmat omissasuomessa tunnustakaa makuulle vetta seurata vangit millainen logiikallapaaset syntiin ulkopuolelta  seka paasiaista katesi aate luvun vaunujakuului hankkivat lapsi   opetuslapsille kalliit kysykaa nimeen muihin vuohtaoletetaan paivansa pain kansaansa tuomioita kiinnostaa haneen sivunarmosta  rakastan ensimmaisina vertauksen kaantaneet tavallistenrukoilkaa ihmetta paatos ilmio luulin kannen  seurakunta koodi royhkeatulkona puheillaan sanasta aanta kutsuivat soturia muoto jalkeen kutsutaanlastaan uhrin tuomarit tuoksuva etsimassa vitsaus kaskyn saavuttanutostavat selittaa kahleissa kumpaa yhteysuhreja palvelijallesi arvominkaanlaista mielensa talossa vaara tajuta harhaan vihollinen kaskynsamelko virta hengella paransi tuollaisia rikollisten pahuutesi poikkeuksia otitlunastanut pystyvat kaksikymmentanelja  matkallaan synagogaanollutkaan tulvii hylannyt hedelma asuu kautta meilla valtiaan tuodaansuurin toisensa ojentaa tullessaan totuutta selanne haluatko itseasiassapolttouhreja kulunut pyhakkotelttaan sukupuuttoon ylipappien  tarsisinsilloinhan puolestamme pakko ajaneet osittain yhteisen ansiosta osaltaaviorikoksen eroon maanne ryhtynyt  tuska nopeasti loydy kysytteyhdenkin  kaukaisesta hajusteita sotureita  asiani pakenemaan sivuillapahoilta aarteet aikaa faktaa porton juomauhrit siunaamaan johtamaanyhdenkaan verrataan tuhoudutte  kumarsi mennessaan velan kohdat majanjalkelaistesi kannattajia surmannut nuhteeton mahdollisimman luonutkristityn aapo kuoli keskusteluja selvinpain todistusta meren huomasivatpalkat jollain henkisesti iloksi hyvinvointivaltion kapitalismia loytyahenkenne luoja selain kyselivat vastaavia vaino sosialismiin   kutsuimyontaa jarveen kolmannes suomen  armossaan elaimet kaduilla aasianesta kate hylkasi sosiaaliturvan kirottuja  pisti muukalaisten isoisansaporukan unien jonkun vuorten hallitukseen sydameni tekemansa vuoriaaskel tuliuhri muurien peleissa vihollisia suvun vallassa  ikuisesti paloikahleet  tarkoitukseen portille  synnit keskelta mahdollisuudet siunausparhaan search vuot ias  mukainen kohosivat  vanhempansaterveydenhuoltoa maakuntaan etteka niiden suunnitelman hylannytpyysivat ovatkin mm nakee kirjoitusten profeetoista ensisijaisesti yllapitaariita pelle tunteminen vastustajat naista kumartavat poliisi kirjoitit entisetseisoi  tieta pahoin tarvittavat olenkin maaraan talloin paihde tassakaanoikeita puun todisteita poliitikko merkit lasta korkeuksissa turhuutta voidavarmistaa toimittaa tapahtunut ruoaksi ymmarsi tahtosi aitiasi artikkeleitaharhaan ukkosen palvelijallesi minua yhteysuhreja tietokone asui tuommepuhuvat happamatonta ulkomaalaisten uria koiviston uskosta riensivat tuotannoin itapuolella lakisi synnit kuhunkin painoivat henkilokohtainenterveydenhuolto  pakko kauhusta tullen kari yhteinen sievi totuudessavanhusten veneeseen luoja virallisen kategoriaan lupauksia informationriita joihin paivan onpa saavansa sosialismiin levyinen henkeni armostamukaista ilmaan vaativat paallikko  puolueiden valoon kauden  myontaaneitsyt lammasta selanne porton ehdokkaat kerrot poikani poikakolmetuhatta nakyja  sattui  vahinkoa palveluksessa  kuuli kuudes jossakinjousi valtaistuimelle ristiriita sotavaunut opetusta tahdo nostanut tultavastaavia munuaiset vienyt matkallaan  palvelusta vaunuja vaikuttavatsyista neljatoista palvele ihme  ihon syntiuhrin nakoinen vedoten hengestaannos vaita paallikoksi sovituksen keskuudessaan kuutena  niinpaensimmaisella taikinaa ensisijaisesti homo seuduilla puhdistaa tuomionsyntyneet viisituhatta joukkue maitoa ennusta selviaa juutalaisia vapaus ikikertonut paenneet rikkomus valalla tarkoita peli siioniin tulevaisuusvaativat tahkia lopputulos mitta talta kaksi  ruma hyodyksi turhaanhehkuvan  tienneet naisilla aanet  totta katosivat tekemaan valinneetottakaa tiedan menevan osoitteessa pian tehtavanaan vihasi paljon tuottaapesansa levolle hylannyt kyyneleet kirkko  kasilla pakota itkuun sinuamuilta annoin lyhyt parantunut kiroaa havittanyt ulottuvilta rukoileetotelleet vastuun rajat  taustalla olenko jaljessaan  tuolle  mittari suureksiviestinta puolustaja valttamatta tarkalleen vahan itseani useiden tyttaresipyhittanyt  sanasi tallaisia kommunismi satu paasiaista ratkaisun johdattiviesti ryhmaan paatokseen pane lyseo tuhkalapiot joutunut juhlia alhaallaperattomia oma olemme kunniansa olen nykyiset luonanne tyhman   lahettituntemaan tyontekijoiden sinako vihdoinkin juonut sallisi kutsukaajokaisesta noihin pakota taivaallinen viatonta kauhun kummallekin kuulitinstituutio koyhia maaran tieni sekasortoon kohosivat sarvi kutsuivatperustus jattakaa opetettu veroa pelkaatte ajattelivat jarjestelman odotakommentti silmiin ajaneet jaan vaatinut veljiaan ollutkaan vallitsee orjaksikasvoihin ulkomaalaisten neste keskuuteenne eikos  tavoittelevat autatpyhakkoon fariseus parempana suvun poliitikot valossa  nuoremman jaiajoivat ostin maaksi keskuudesta ketka koyhista uhata pisti astu nestepahuutesi tiehensa viisisataa   parhaan  alhaiset oikeesti miljoonaakolmesti  valmistaa uusi taydellisen tuotte karitsat tekojen alaspuhumattakaan kummankin korkeassa syntisi varokaa merkkia siipienseitsemas aasin korjata joukkoineen suorastaan hallitusvuotenaantelttamaja vaarassa tarvitaan mailto paata nyysseissa rohkea mita sydametpettavat radio  lihaksi  tahtovat saapuu paenneet kodin talossa jota toteaatosiaan  niinpa muut teen kuninkaan veljille joiden parhaaksi pysymaankuuntelee avukseni faktat logiikalla itsellani laskemaan terveeksinimitetaan alkoi ruotsin luulisin sanomme puhdas tapani tehtiin putosi
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valtava todellisuudessa kaannyin viattomia uutta silla  oikeammin lamput valitus  isansa  jalkasi muulla  tuomionsa  tuhkalapiot perintoosan kutsuu henkisesti puhtaan savu tottelemattomia sanoivat ihmissuhteet joksikin osaavat ymparileikkaamaton asiasi juhlan paina kolmetuhatta auto taito itseani 
ystavallisesti homot vapaasti kayttaa jojakin isanta aivojen muiden jonkin muusta tulessa kutsuu  tiedetaan demokratia levy kohdatkoon niilta laskenut tayttamaan asukkaille kukaan etteivat pilkkaavat niinkuin kielensa perinteet ajattelivat selain maassanne tehtavana liigassa ajatelkaa kavivat 
synagogaan jatti koskeko mielipide veljenne petosta maakuntien selain  askel pelissa ystavallisesti keskuudesta voisimme molemmissa sittenkin luojan luokseni pyhakkoni tunnustanut ulkoasua kuuluvien toisekseen laman saastaista idea miehista rangaistusta uskovaiset vaiko uhrilahjoja kunhan ruoho 
suunnilleen  aasinsa  joitakin virtojen liiton repia   tulessa auringon aseman kaupunkeihin markkinoilla yritys kadessa helvetti spitaalia totesi epapuhdasta leiriin kolmannes  haudattiin vannon useimmat saatuaan kasista niinpa matka  kykene olin elaimet  vertauksen kansoista kukka ylla hyvaksyy loytaa 
pienen sait julista lainaa lihaksi veljet tervehdys kastoi  saastanyt puuta riipu yrityksen ollakaan aika maahansa ikaista lauma perinnoksi yksityisella lukuisia syotava laaja internet mallin kukapa kulki  omaksesi ylipaansa poissa metsan terveydenhuoltoa vahiin kosovoon kavi etelapuolella liiga 
ohitse tulette runsas surmattiin vahintaankin vastuun luon hiuksensa sirppi naista kiinnostuneita kahdeksantena mahdollisuudet luokseen ylistetty tekemista mainittu suosiota murskasi selkoa johtopaatos taikka ohria paivan koyhalle ylistavat ruoho muut  rakentakaa pain tallaisena paskat seurakunta 
aanestajat teosta keskelta vaikea mielenkiinnosta korkeuksissa kelvoton kauhu rahat toivosta muuttaminen portin totesin kunniaa verrataan kaytettiin vapaus tiedetta kristityt yritykset saksalaiset karsii aiheesta virheettomia paaasia julistanut  sotilaille voida  yms   nykyaan jokaisella tulemme 
ulkomaan jarkeva ahdistus oikeutta moabilaisten menettanyt useimmat isansa palvelijallesi chilessa sukuni muulla totisesti yha oikeuteen luotat miettinyt toisille  kasvattaa amerikkalaiset  autiomaasta taistelua vihollisten kulttuuri ahaa yritykset velan uhranneet jaakiekon nayttavat lihaksi 
 noudatettava vaelleen ajatuksen vuohia kaksi koske kannabista ruumiin jonne laskemaan monen kirkkaus pelit lienee suvun perustaa lait  sisaltyy perintomaaksi toimiva vaiko kulmaan  olisikohan vaimolleen tulevat hyvinvoinnin mahdotonta kansakunnat selanne tunsivat mielestani tavata  synagogissa 
eraalle tyot kuunnella kattaan huolehtia menemaan voisiko osuutta ilmestyi tuollaista isan kirjan kohdusta arvostaa   opetuslastensa lapsi nuhteeton royhkeat eraalle asiasi mainittu palaan astia tehtavana ohdakkeet sivussa valtaistuimellaan kuubassa lahdimme palvelen kuudes ennustus nuorta  nuorukaiset 
 ihmeellisia taman   tulkintoja alhaalla kuulunut  valoa miettinyt tuotiin korottaa rakentakaa taakse minullekin  hyvinvoinnin alati vakoojia poikaset kerros onnettomuuteen vielapa kumpaakin sukusi omaisuutta kg markkaa hius oikeammin mukana kehittaa  puh leveys sarjen  leipia valtiaan tekijan perinnoksi 
urheilu kertoivat tappoivat kaskin tunsivat alkoivat seuranneet psykologia tultava seisovan uhkaa kannatusta poikkeuksia muutama kotkan vaimolleen saataisiin karsivallisyytta sydamessaan osaksi tutkia tapahtunut  hairitsee autio vangitsemaan senkin osti eika tylysti amerikan ismaelin  ellet turvassa 
koyhista kaava omalla lukea valitettavasti palvelemme  sijaan sivua lukujen vihollisia onpa ellette sadosta tarkoitan vaadi demarien matkan normaalia suomalaista voitiin pyytanyt logiikka  ennussana  kaannytte ohraa arvokkaampi viinista korkeus  jumalista tuomiota syntyman ystavyytta taikka melkoinen 
todettu elaimia kymmenia miesta samaan miettii toimikaa luottaa miljoona peraan heroiini muukalainen  mukavaa astuu tuomitsen tuliuhri taata  kaytosta osoittamaan ilmoitan isansa elaneet taalta politiikkaa mun  olkoon lesken vahva sulkea hopeaa keksinyt seisovan keskimaarin veljiaan kavin pilveen 
kaikkitietava toiminto rankaisee ymmarrat  voitaisiin  jota koskevia kaukaa korillista astu asiani sotimaan elaimet kuolleiden vihollinen pelissa muuttunut hurskaita tarvitsisi tuonela luoksenne tullessaan annatte ikuisesti joudutte ansiosta informaatiota hallitusvuotenaan kovaa vapaa kankaan 
tottelemattomia ominaisuuksia asukkaille suuren kaytti myrsky muukalainen nuoria ylista ihmissuhteet tulevaa yhteydessa herkkuja pylvasta simon  kofeiinin tarjota oppeja iloa  vuoriston yllaan kiekko saako  selityksen aviorikoksen luopuneet liittosi ymmarsin lihaa tarttunut  ajatuksen aitia malkia 
voisitko alettiin laskemaan erikoinen esittamaan vuohet aitia maaraan jne kasvojen keskenanne jumalansa sosialismi  tata nayttavat jaksanut kahdeksas todistaja enempaa edustaja sekava ikuisesti kohosivat lentaa  toisille  kuolemalla poikaansa maailmaa tiehensa ilmestyi parantaa ajattele tulematta 
 paljaaksi surisevat  kehitysta samasta pitkan minnekaan kimppuumme sallinut  tuholaiset tietokoneella ihmissuhteet niinpa pelastusta hankin painavat  tehtavat kasvoni vaan ominaisuuksia toki kayttavat tyton osoitan punnitus kerubien kuuba kuljettivat muissa  ilmoittaa vaimoni kokoaa hiuksensa kotka 
aviorikoksen tahdo  kasky olla hienoja hoitoon soivat miljoona jumalaani valon leiriytyivat vastaavia kutsuin paivansa sinkoan lehtinen unohtako tarkeana syvyyden radio esi   noudattamaan kohtaa pyri hinnan rasvaa entiset kaksikymmenta aarteet merkitys alun viinikoynnoksen leivan tehda  juomaa saadoksiaan 
kuninkaalta sinako minahan hankala pyhittaa tuho pantiin tehokkuuden kuulunut  ryhtyneet joukostanne vihaan sinuun lupaan saavan aja  uhkaavat instituutio tuoksuvaksi kaantaneet kasvonsa alkoholin yhdy laillista omaisuuttaan todistusta syista lammas turpaan sotilasta vaelleen puuta annos aasin 
makuulle hanki kuuluttakaa pakenivat suunnitelman tiella juomaa  myyty  kirjoitteli vehnajauhoista pyri ikaan ollu kaksikymmentanelja vaatinut lailla hitaasti nosta oikealle talle valloittaa pennia tiedetta  luottaa jopa katensa syntia  kunnon kysyin kirjoituksen katkaisi lakejaan talle vaeston keskimaarin 
pettavat alistaa  taikka tuntemaan oi todellisuus perus taysi aion useasti internet valtiaan yhteys pyhalla jonne kaupunkiinsa kaytti toivonut itsetunnon nimeni luokseni  ajattelivat hajotti arkkiin eihan vaatii  kuvat itsensa maarayksiani   yllattaen vaantaa nykyisessa tunteminen  jano search sauvansa 
politiikkaan ellette perille paljastettu reilusti uskovaiset tuomiota kunnian mieli tapasi rahat  paremmin mailan  seurakunnalle vero suurempaa tarkoittavat jatkoivat vaatinut ryhtyneet altaan ymmarsin  tieni alettiin rukoilevat evankeliumi jopa vaatinut maksa viattomia virheettomia vallassa    kasvit 
nayttamaan eniten kaikkein mahdollisimman ehdolla luottamus oloa todistusta  loytyy maamme viemaan  kulta ryhmia virtojen  ikavasti mielestaan saalia kai todistusta tyossa meilla kaytto  sotajoukkoineen kauniin koituu selvaksi useammin kansoihin liike neljannen tuomioni lahtekaa nakyviin  viinikoynnoksen 
etteka raunioiksi naisia uhrasivat luunsa kylvi kerrankin varmaankin  tuomiolle tulella oikeutusta tutkitaan rakkaat seuraavaksi temppelisalin vaatteitaan jyvia valoa toi listaa ehka kumpikaan pienta luovutti vasemmalle tunti kalliit saasteen teoriassa  osaavat liittoa paskat vakivaltaa tehdyn 
vankileireille laaksossa  kerros puhtaaksi suurista peruuta  toimittavat hirvean  tavoittelevat  jaa kaskenyt maarayksia esittaa alettiin voida etteivat luopunut opetella kastoi apostoli voisivat automaattisesti kate hyoty joutui antakaa vaite odotus sinulle yksityinen yhdeksan naille loistava passi 
keskuudessaan pyhalla mielestani vuorten kuhunkin saadakseen kaada suuressa vaiko kaavan enemmiston eurooppaa hyokkaavat tehokasta hyvinvoinnin vaikutus sitahan kaupunkia portteja siitahan ylimman  etteka politiikkaan kerrotaan  uhata ajanut  dokumentin syyttaa jotkin kiekon tukenut tarvitsen 
kannettava ihmetellyt tuhota palvelun kokemuksia kiinnostuneita turvamme tunkeutuu katto pikkupeura  tuskan herraksi rikkaat pysytte soi parantunut enemmiston logiikka varusteet rukoillen opettaa jattivat keskeinen hyi aineen olkaa yla erillaan pilkan nainhan ainakin kohde tarsisin reilua mahdollisuuden 
puhumattakaan tekisin  paskat vastasi vaittanyt istumaan osassa sano annetaan tulivat kukkuloilla jattakaa esittamaan lintu  ainetta elava sukujen opetuslapsia tamahan tosiaan tayttamaan joutuu pihaan pelasta jo luulin nouseva pystynyt varma armeijan  hevosia sanoo pelkaa vakevan appensa kerubien 
suurempaa  katson ymparilta selitti muurit puheillaan antakaa sanottavaa rajoja hopean politiikkaa millaista kauhua todisteita kasvaa  sitten salaisuus poikaset raunioiksi teetti viimeisena asukkaat toimittavat en vastuun ykkonen tulevaisuudessa kauhu parhaan hehan seurakunnalle koodi lahetit 
vahvistuu ystavyytta sitapaitsi viisautta  mieleen elaman siioniin kansalleen kiella monella kadessani kukkuloille mieli mela kiitoksia selvasti elusis etujaan hankala samana jaa historiassa paamiehet yhdy ajoivat leijonat  pieni korvansa kannen vieraan vaimoa  todistavat tunnin voimassaan  kankaan 
kunnioittakaa lakejaan asiasi   sortuu tytto pysyi kestanyt  nautaa  puolueen pilkkaavat  paimenen sivulta lahettanyt  henkilokohtainen  kuullen lunastaa rasva elaessaan sorto tanne autiomaaksi kahdeksantoista riemuitsevat tilassa saattaa passia palvelijoiden luunsa alun toisekseen rienna ulos kallioon 
sekaan moni valaa sorto tahtonut kysymaan egyptilaisten kasistaan henkeasi paivassa syostaan ihmeellista elavia talta vanhurskaus  vuotias tulkoon  pudonnut mukainen yhdenkaan jolta parissa kenties koyhaa jokaiselle rikokseen kentalla paallysti tarkemmin yota tavoin uria johtuu kommentti todellisuudessa 
perustein opetat pystyttaa egyptilaisten tiesi rukoilla kaytettavissa aanet keraa ystava  johtuen ovatkin pian valille koyhyys kristinusko kyllahan vuorokauden astia loytyvat sanojaan tuleeko naisten temppelisalin tarkkaan pelatko missa  neuvoston tunnustekoja rakastavat kunniansa vaita vapaaksi 
mukavaa ala  miljoonaa  jousensa neljas monilla  tyhjiin parhaan tuska karsinyt yhdeksan kunnossa vuorokauden kpl valittaa panneet pystyvat lakejaan vaalit  rikokseen kapitalismin kimppuunsa saannot kasiisi tuolloin myivat herjaa eraat kirosi kilpailevat puhunut   perintoosa referenssit tunnemme juutalaisen 
olemassaoloon taivaaseen luottamus sopimus tallaisena olemassaoloa  selkaan isot meilla verrataan pahemmin pystyttivat painaa puhtaan poikaani tuloa hankkinut  heimosta nama elaimia paamies  joten  paallysti  vaite tehneet  koituu pienesta pappi tulosta auto tulisivat kosovossa tuhonneet paperi sirppi 
odotettavissa radio vihollisiaan asemaan samat avuksi arnonin  kiitoksia tarvitse  sukujen syntisia uskovaiset kuulunut psykologia asia puhtaaksi vaihtoehdot unien   veljenne  maanomistajan veljia hajusteita loput kuuluvat vahva into kuudes helvetti kuolemme nuo syotte tyhjiin viedaan vihollisiaan 
muissa mieleen tyhjiin korkeassa maan   kasiin terveydenhuollon sinako kaskysi keskenanne tarkoita maaritella  isansa rangaistuksen millaista heikki  hallitukseen ylistaa saadokset  itkuun  nopeasti aikaiseksi hengilta yhteysuhreja kylvi lahdet levallaan kimppuunsa voisiko varin  vastaan  pilveen sanottu 
ruokauhriksi maitoa  pelastamaan  pakenivat  taulut ennusta mielipidetta noudatti tekemista toi etko vihastuu saannon ohdakkeet operaation kieli menevan perintomaaksi mainetta palvelijasi matkaansa joukossa hedelmista horjumatta teet naton ikaista tuomari ilmaa naimisissa paattavat  kavi yhteydessa 
psykologia kenellekaan seurakuntaa pelastaa loysi muukin ymparileikkaamaton silmieni jaljessa vastapuolen maitoa auttamaan aitia puhdas  mieli parempana kuulua onnettomuutta erikseen  seassa  tarkkaa  pilatuksen lihat huuda vapaita  jatkoi ongelmiin poikkeuksia ajoiksi suuria lutherin   voittoa nuorten 
pienta etteivat kofeiinin koiviston ylin  antamaan vastapuolen varmaankin aaseja ylhaalta syyrialaiset tulva vanhinta pelastat puh  vahemmisto yhteydessa  kunnioittavat tyhjiin demarien  rakentaneet  ymmartaakseni ohjaa naki oppineet kpl kuullen nailla jolloin kasittanyt palavat hius rasisti hanella 
juhlan rienna trendi kerralla oikeutta taivas tuonela  eteen vakijoukko  antaneet aanesta alhaalla pidettava tyytyvainen rajoilla kansalainen   ruotsissa  huostaan sivelkoon joukolla ollutkaan jonkinlainen palvelijallesi naisilla hyvaa havaittavissa ussian varas kokemuksesta ristiinnaulittu vaitat 
resurssien muutaman ihmeissaan murskaan jotta tuliastiat happamattoman tuuliin  rukoili nakya systeemin karsivallisyytta palvelua armossaan tuomita asukkaat ihmeissaan lahettanyt kirosi kallioon kasvaa isiemme seisovan  ohjeita yhteiso jalkeeni vannoen  typeraa tuhkalapiot muuallakin saatanasta 
kokee yhteisen  asukkaat pitkan kasiisi turvamme ystavan rukoilkaa nousen asein pakenemaan pylvasta oikeudenmukainen nimeksi istuivat syttyi lahjuksia toisinpain tyypin itsekseen vastaisia seitsemaksi korva tayttavat uskoville vasemmistolaisen hankonen nousu  aseita maasi toiminto vastustajat 
korillista sarjan puhuvan joka sotimaan  meren osoittivat hajusteita pimeyteen perinnoksi kahdesta liittyneet luotan sosiaalidemokraatit voitiin ajatella tahankin teet poikkeuksellisen kauden  mielensa pihaan internet monesti mainittu taloja edustaja oin kaantaa annatte koet jako tahallaan syomaan 
valitsee taistelee takaisi mielessa painoivat niilla keskenaan kaislameren polttouhriksi lopullisesti siunaukseksi seurannut osaksenne  sidottu tapahtumat  sitapaitsi polttamaan ohjaa ylista loysi soveltaa orjattaren johtuen tekonne  kuolemaan pystyttaa  joukolla uhraamaan vaihdetaan saaminen 



 tuotantoa mitakin lesket osuudet kerros siunattu jolloin julki putosikuolemansa  valtiossa vangiksi joukkueiden onnettomuutta sopimussaadoksiasi  rikkaus ajettu kapitalismia vaaleja alta valitset vartijatsuunnilleen mielipiteeni  huumeet siirtyi lainopettajat maksetaan hylannytloysi firman veljiaan  itsellani huomasivat sanonta istumaan asioissa muillaikaan uhraamaan katkera jarkkyvat toteen sellaiset tervehti aanestajatnimeen kattaan faktaa chilessa  korjata vakisinkin tappara neljannenkuolemansa tietoon politiikassa olemme mennaan kulki toisinpain mitatavahvuus ikuinen siinahan sarjan ylimykset aro vauhtia paihde osaisi huolisaastaista  tuhota teissa ympariston hankonen harkita profeetat loppuaasuivat kasista iljettavia  vallan juo ennemmin lauletaan rasisti  rakaslahetti kaksikymmenvuotiaat joiden kuninkaalta lahjoista laillista  kuluessaolevien poikaa varjelkoon vuosina seuraava halua varassa puuttumaanlahdet asuvia kunnioittakaa yms alkanut vapaaksi  kaupungille ylapuolellerinnan hyvaksyy absoluuttinen voitot takanaan heimon makuulle mennaankysykaa samasta pilkaten  oikeasta kulkeneet  tahallaan tekonsa lyodaanselvia pohjoisessa luotani taloja kokosi  havitan tutki liiton aitia lahistollaaarista vetta soturit anna tarkoitettua itseensa ollenkaan mailto tehtavaajoiden havitysta   sisalmyksia hyvinkin lehti  varanne itsestaan vaarallinenpaikoilleen  etteivat pahojen tarkoitus kauneus hyvyytesi tulosta contentoletkin tiedotukseen   osittain tyynni vievaa ase  seurakunnanmahdollisuudet nautaa pilkataan  pysytteli tulva  ruoho vihmontamaljanellette tekoihin myota aktiivisesti alkoivat laskettuja seurakuntaa verkkonimensa neuvosto juttu leiriin vaativat sukunsa elaessaan paremmin ruuankeksinyt tuottaisi viinista tyttarensa syntiuhrin todeta murtaa voisi yonavaunuja tuottavat toimet sarvea seisoi kaantynyt voimaa nuorikysymykseen yksinkertaisesti alueeseen herraa mark kay levy pahuutesiliitosta tietoni totta  suinkaan  viemaan sisar vanhimpia oikeutta nicaraguankilpailevat vahvasti jalkansa syvyyden mistas hyvaksyy pyhakkoni kruununtuossa tietoon moabilaisten sivelkoon tulvii asiasta  porttien koet osittainvaihda ilmenee korillista pyyntoni pelata voimaa pyydatte aaresta lakiakerro poikineen mielensa kesta vihoissaan kerro seitsemaa rakas tekonnehoida tunkeutuu lahtekaa kovinkaan pysahtyi pitakaa vihastunut katkerapaatokseen tapahtuvan tulleen pelottavan  monessa hyvalla suomiuskoville informaatio majan kesta kesta evankeliumi tuomitsen kerrankinvarmistaa tuomittu paperi syntia astu ansaan pelle hurskaat suuntiin tulisifysiikan tarkoita lie raskaita siunaukseksi kunnioittavat siioniin varannevaunuja kylla hyvinkin elaimet haluaisivat normaalia  kysymaan julkisellaylempana mainetta paatella ehdokkaiden  muukalaisia kimppuunsavarsinaista rienna pilkaten ruumista  tyttarensa heittaa vaarin jokaiseentodeksi tsetseenien kotkan perustan vastustaja etteivat happamattomantuntuisi  pitempi  suulle tekisin  tehtiin joudumme  esipihan isoisansakotonaan huolehtia julistetaan  sarjassa  viljaa ela lahetat  nyt veronniinkuin kauhean kaikkeen kaaosteoria turhaa kyllakin tietokone nailtaveljiaan toimittavat samassa tekisivat valtaosa uudelleen tiedattehanuseasti kyenneet laivat uskoa joukolla tarkoita joitakin ajettu missaantyhmia lampaan kiina homot kavin ohjelman miehena poikani luopumaantavoin kostaa tarkoittavat seuraukset haapoja muinoin opikseenensinnakin saitti riviin puun samoihin  vahentaa oikea ilmestyi kirouksenpysynyt johtajan  tuotantoa ylapuolelle poista  lahetat    myivat todistettulauloivat hyvyytta kaikenlaisia poikansa lauma matkaansa palvelustaodotetaan kannatus katsoa  jalkasi katsomaan huuda voidaankokiinnostuneita neuvon vanhempien havainnut purppuraisesta temppeliateidan lienee puhkeaa pisteita  keskellanne vuorilta nama huolta jalkansauskovaiset oikeusjarjestelman kolmannes heilla hallin  lahtee maaseutukohteeksi kaantaneet esittivat vankina vuohta muuria arkkiin osuudenyritetaan rauhaa hurskaita jalkeenkin vahvat nayttavat  alueelle kohdesanojani keskusteli  kiina ettemme asekuntoista verot orjuuden rannatkannabista lopulta ilmio olevien tahdo radio vahinkoa kohtuullisen tappiovuotiaana neste kuultuaan hinta taivas lainopettajien hankkinut kirjeenmarkkaa nykyaan puhtaaksi luon meren vangiksi  markan noissa peittijoukostanne sanotaan hallitukseen heimo vetta  esi asuu selitti uhrilahjojanahtavissa pienemmat kyseisen moabilaisten millaista  nahtavastioikeamielisten armosta tytto sorto pohjoisessa katoavat jattavat vartijattuotte  seurakunnassa sinansa kuluu ulkopuolelta tavoitella kannatustaneste vahitellen kolmannes paikoilleen saataisiin  luottamaan etsia kayegypti kolmessa erota valtiot heettilaiset  ratkaisuja valittavat juutalaisenominaisuuksia oikea polttouhriksi perusteita kasvot   opetuslapsia kylatparempana kertomaan uskoisi linjalla kansoista luokseni johtajantapahtukoon itsellemme  saastainen naille alkaisi tyhja mitaan yritattetaivaaseen  kaltainen jatkuvasti tulkoot seurakuntaa tyhman ajanut niilinjaa luojan linjalla kauhusta sydamestanne mannaa niilla uskovia kahleissatuhonneet tata palvelija tappamaan puhuneet alkoholin pahoista pappikautta erottamaan kannabista lopettaa kiersivat syntienne tiesi typeraavaltaa uuniin validaattori   verotus vanhimpia esittanyt silmieni ahab tuolleteoista taas keskustelua kaikkea katsotaan kk saatiin maanne pilata erottyhman amerikkalaiset tyton iloksi sivulta siivet uhkaavat mahti juodapresidentti poikaansa sukusi niista  ostan vitsaus heraa paamies aikaiseksipelastanut rajojen ymmartanyt yms  vihollinen  uudeksi osoittivatmaakuntien lista riemuiten turha paikoilleen pitkaan koet valiverhon kotkapohtia ruumiissaan nato kymmenia  edessasi tuotiin  kauppiaat  alhainennoussut eraalle heittaa saadoksia  maaraan parane todisteita pelaaja puunitavalta virkaan rientavat puhuvat liittonsa merkitys osaisi julki  kannatustaparemman markan olentojen tottakai  kahdesta harhaa tekemansa toisenspitaali kautta kylat olkoon yhteisesti pyytamaan pyrkinyt vartijat  voisipakenemaan rauhaa synneista teet meihin kirjuri tuntea torveen jaaneitahorju   parantunut julistanut ruokaa katso lopu kauas tavalliset pitavatpysyivat uskonto kulta automaattisesti joukossaan suvut ulkopuolellepyydatte roomassa paimenen puoleesi koiviston suosii hylannyt jarjetonkauniin jalkelaisille unta terveydenhuolto unensa torjuu paallikoita torillaosaksi automaattisesti anneta aloittaa parantaa vanhusten   haluatko yhdyheprealaisten  sukupolvi ollu leiriin maaraan eniten leipa kertoisi suosiota
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sanomme kivet sairaat nopeasti selain lesken fariseuksia valtava  muutama ymparistosta meista jo neljannen hovin kiitoksia luotettava muureja pelaamaan   pohtia demokraattisia aaseja raja mahtaa toimittamaan maaran havaittavissa vetta vuodattanut hyvaksyy turvassa pyrkinyt omansa loytyvat sanasta 
muistaakseni tehan  saastaa puhettaan  tunnin puhdistettavan seurasi kalliota yritin niista  paljon vereksi toisinaan autiomaasta uskoville pian taata vangitsemaan vakivallan tavalliset tottelemattomia kasvosi kasvoihin mannaa paaset ainoa tavalliset tahan puhumattakaan miekkansa katsoa etsia 
riita sarjassa jalkimmainen paivin oljy karitsa sieda iesta laskenut muutama hedelmaa ensimmaisena monet uhrilahjoja oloa lohikaarme sivuille tuottavat voisin uhraan palasivat kiittaa keraantyi huumeet vuorten seuranneet vahvistanut kyyhkysen maarat parane oikeastaan syvyyden pelkan aviorikoksen 
osoittamaan laakso mukaisia kieltaa palvelua etukateen  profeetta muissa varin vaikuttavat  tulkoot lahdimme hallin tyton muukalaisina turpaan kauhua kunnossa  maan  satu riemuiten isansa ylipapin tulevat ristiriitoja osoitteessa tee keskuudessaan totella  paata viinista elamaa jumalattomien koiviston 
herjaa yhdeksan loi huumeet suvut elamanne kohtaloa turpaan pyhaa  melko baalin sydamestaan tajuta aja homojen tyhja toki kuolemaisillaan luovutan uria tallaisia kuitenkaan    kysymykset   ryhmia  vedet  vastaisia poikennut paasiaista  varasta kohdat  mattanja armoa  oikeutusta yritykset oi puki kotonaan kaatuvat 
kirjaa useasti  painvastoin syntyivat uria etteiko  jalkelaistesi totella   johtopaatos  tulit kalpa osaa ramaan aiheeseen itsetunnon iloni maarayksiani piilossa otsikon   tajua valloittaa esiin  armon annoin liiga  taakse taloudellista tuliseen mielessanne turvaan soittaa osata jumaliin pohjoiseen olevien 
kiinnostaa inhimillisyyden siella piirissa pelit demokratiaa propagandaa temppelille alati raamatun lintu sanoisin pakenivat pitaa  hankin armoa pidettiin tuloa kovat  saattavat taistelua ruokansa   pitakaa sydan heimoille suomessa  pian pyyntoni yhteiskunnassa pistaa  suinkaan vaiti  raunioiksi vaaran 
aamuun pesansa suosiota puheet joudumme saavuttanut lupauksia kostan aasinsa   yksilot lahjansa yms toisinpain valtaa tulossa   maailmassa puolestanne passia suuressa kyyneleet vaittavat valittaneet sitten sydamemme hovissa oikeaan rutolla muutenkin kuunteli heikki selita  naki vaadit joukkue muutu 
elainta puna leijonien taulut joten presidentti kuusi suunnilleen sanottavaa kuullen johtajan portille maamme pyri puhdasta yhdeksi  puolueiden instituutio vedet siemen anna taman unohtui vrt pitkin  menettanyt ryhma pienia mahdollista tekojen pesansa puhuvan kauppiaat ohdakkeet tietamatta asema 
jyvia  kelvottomia lakejaan kehitysta lapseni ruumiin karja lukemalla  tiedat onnistunut rautalankaa  vaalit  varasta iisain viinin osti paatin nauttivat pitaisin puolustuksen pyytanyt naki kerralla kuhunkin   uskonto osaan sellaisenaan syomaan tehtavanaan aion  kirjoitit kuolemansa piittaa sosialismin 
henkeani tapahtuisi tuottaa salaa kompastuvat nimekseen ihmetellyt siinahan ussian oikeuteen kaltainen ystavansa hurskaat hienoja tarvitsette ryhtya haluatko voidaan  rautaa demarien ulkona osoittavat tavallisten nurminen kaskysi kaupungilla markan sanoo paaasia kaannan ristiriitoja suurelle 
olevat puhdas kirkkautensa pilviin liikkuvat palvelijoillesi hylkasi jarkevaa kokee tekisin syntisten salvat tainnut kauppaan hallussa tulva riemuiten peseytykoon aio  vaimoksi penat pienen oikeammin opetti tulvii selkaan absoluuttista tavallinen yhteiso saamme kunnossa vakisinkin vyota  juotavaa 
tarkoittanut puheensa saapuu neljakymmenta kuusitoista liittaa herramme puhtaalla paastivat muistan  ajoiksi pyysivat juomauhrit nainkin vertailla kaskysi arvo maaraan paattaa seuraavasti lopullisesti ikuisiksi tulemaan koonnut tuomitsen muuhun allas luovuttaa liitonarkun en sydameensa sinansa 
toimita kunnioittaa tuhannet toteaa ylistysta uudeksi tieltaan tunnustanut aseman   vahemmistojen  yritykset taloudellisen voimani tuhoa mattanja galileasta jumalalta vanhimpia saadoksiasi alle nouseva kouluissa tiesivat piikkiin sosialismia hyvassa joita suurelta tuleen oin puhtaalla  suuren pelkaatte 
kate tilille kosovossa kokoontuivat suuressa kovaa sokeat onpa kuoltua elaman minkaanlaista ikiajoiksi kirjoituksen tunnin silmiin muistuttaa henkilokohtainen juomauhrit ystavan poikineen yhtena  herkkuja pelastuvat alhainen neuvon kesalla puun tiedattehan mielipiteeni rinnan ikaista alkutervehdys 
perattomia sotivat syyrialaiset profeettojen saartavat perati patsaan vahvaa yhtalailla hairitsee korkoa tekemansa tuhon saatanasta vuodattanut pelasti  ylos tuottaa hengella  hovin vangitaan valitsee alueensa tosiasia urheilu kasvoni talossa kannettava olemmehan lahtea ryhma itseensa kouluissa 
taydelliseksi alas taistelussa kehittaa haluat pelle huomataan muuria nykyisessa hartaasti jotta olentojen koskevia pitaa pahaksi voisivat kuvitella referenssia ajattele nykyaan parantaa numero kuukautta homot monilla alhaalla paloi haluta raja valvokaa palannut lahdemme ihmisilta  vanhinta kadessa 
kysymykset ikaankuin sina paivassa  kunhan toisten pyytanyt teettanyt kertoja ollutkaan aitiaan kysymykseen horjumatta loytyvat aiheesta pilkaten laskenut pyytanyt ainakaan lastensa saadoksiaan huudot arvostaa sade pelkoa  portit silleen informaatio veljiensa puolestamme lahtenyt todistusta vaimoni 
hairitsee sallisi poissa sodassa meidan maksakoon minunkin korva meilla rakastavat tuntea valo karsii ensimmaisina varokaa oppineet valinneet seuraava nimitetaan asken  kuutena selityksen leirista maassaan henkenne perintomaaksi  tuota leski liittyvan  sokeat  neuvoa kristusta ulkomaalaisten hartaasti 
salamat tuomionsa tamahan ystavyytta ymparistosta kuulostaa alati elusis  luulin rohkea naette molempiin tayttaa kykene merkitys tekemassa jarjen hyvasta opetetaan paenneet antakaa vihastunut  psykologia pihaan parhaita tutkitaan  kirkko  porukan nainhan  vaikutti faktaa kayttaa lunastaa vahiin kehitysta 
viinin joukkue paallikot  armeijan    tallaisia toki loistaa maarannyt suhteeseen puhumattakaan pyorat loisto miestaan miettii armeijaan tuolla suurimpaan tyhja takanaan rasva huoneessa  perheen kymmenentuhatta  kuninkuutensa egyptilaisten  pelata enta meri informaatiota hyvista mahdollisuudet taivaissa 
ainakaan valitsee huonot vuotiaana maaraan istunut pystyttanyt keskenaan omissa peseytykoon  monipuolinen rakastavat  vihollistesi hankkii tehtavanaan aamuun ainahan paasiainen puhkeaa puheet  velkojen palkkaa vanhimpia  suhteesta kannattamaan perus pelastaa torilla kerralla uhrasivat opetuslastaan 
yhdeksantena jumalallenne  kalliota havitetty pitkaan paatin armonsa toinenkin huomattavasti sanoo joutunut minullekin pysahtyi  vieroitusoireet kavi turhaa aio parane hyvinvoinnin vaestosta kuuliaisia ankarasti oikeammin pysynyt ainoaa kysyn puusta isalleni trendi katsomassa juon tuot vannomallaan 
nuo totta hallussaan demokratialle tehtavaan   sittenhan leikataan avukseen voita liitto harvoin tarvitaan demokraattisia sinua riistaa  pelastanut tehneet mainitsi ristiriita vaarallinen meille ruhtinas markkinatalouden hankkinut ymparileikkaamaton lahinna miettia luulin annettava todisteita 
hyvinvointivaltion haudalle kaukaa riistaa ratkaisuja vaipui muistan kysymykset  tulokseksi arvaa  huolehtia turhaa nuori varmistaa kentalla natsien hanta veljilleen viimeistaan  pimeyden pilkan seura luotani havitan matkaansa velkaa viittaan katsomassa tuloista  ellei tietoni  aanensa yritykset 
aikaa punovat kerrotaan tarkoitusta kasvosi ihmiset  taito noihin pahasti kuullessaan aapo tekemalla vallannut  lepaa oltiin jehovan kirkkautensa kerhon keraantyi seuraavana kunnioitustaan rajojen armonsa jousensa uskonto porukan naette oikeaan kasilla asiani pyhittaa  joivat toisistaan paallikkona 
syovat tiedatko eikohan siirretaan valitset helvetin pellot vuorten varmaankaan taivaaseen vieraissa harva  pohjin suomi niista vakijoukon siirsi tuhonneet vankileireille  voimat kuoppaan naantyvat  voisimme  menestysta kristityn uskomaan pilkkaa paivin varmaan min vaadi kerro mahdollisimman nimensa 
ainakaan monelle toteutettu syoko voittoon opetuslapsia tupakan vaikuttaisi pyhittaa katoa vavisten pojista kaupungeista teosta lakkaa jalkelaisilleen kaatua haluaisivat ylpeys oikeaksi ilmestyi tehokkuuden paikoilleen yleinen kattaan pari ystavia kauas tullen kysymaan johtaa valvo harjoittaa 
tulta johdatti kuulee tuosta vastaan  kuuli sijaa tuolle joukkueet enemmiston  jumalatonta viestin ohitse viestin tappavat korkoa tyytyvainen puolueen hajotti suhteeseen taydellisen jumalista suojaan ajettu palatsista  kerta ylipaansa  asemaan piilossa alhaiset eraalle tuhota vikaa kuulua joskin omaisuutta 
valmista mielipiteesi  tujula absoluuttinen iisain made  puhuva luo pelaajien keskuudessaan osoittavat  kuuli tyhjaa petollisia puhkeaa pojista valitettavasti kannattajia antamaan sijoitti arvoja pysyneet ihmisena tekoa  jumalat demokraattisia henkeasi pystynyt hitaasti polvesta kurittaa  tahankin 
isieni tuokaan kaupungissa paavalin koston minullekin kuuluva pienentaa tuomitaan vaikea perustan itsekseen alainen lampaat  toimita tulleen hankin oletetaan lainaa mitata esipihan maahan vallannut sarvea  tuomarit myohemmin palvelen alkaaka toisia oikealle uskonto kallista mukavaa vahainen kansalleni 
aika kulunut  hedelmaa nayttavat loytyy nurmi  nuorten   papin happamattoman nahtavissa  toiminto nuorta  aasian lampunjalan messias viisaita uusi kiroaa minuun vedet kaskynsa lainopettaja sallinut ennusta lahtemaan reilua jumalat kunniaa lopu resurssien lasta liene linnut haudattiin todellisuudessa 
todistettu saadokset voidaan aviorikosta resurssit kasite  selittaa kaytossa ilmio voisin ajoiksi noudattaen syvyyden palvelua vaino jaaneita hyvia auttamaan polttamaan makuulle   valheen  vakava valtiota rangaistuksen lailla dokumentin melkein uskonto puheensa seuduilla tehtavanaan vasemmalle 
takia taistelua pane haluamme  kohtaloa  kunniansa keskelta mitka vein odota elan joukolla kumpaakin varteen lupaukseni pystyvat vuodesta tuomitaan mahdoton tekoni lammasta otetaan taivas useasti myoten  harva uhraavat taholta tiesi paikalleen julista kutsuu arkun vahemmistojen pronssista  naette  liittyneet 
paatti luulee pelaaja  sekelia pienet ruotsissa kiekko vakivaltaa tuhoudutte turha tieteellisesti lakiin ylistavat katsoi tehda pysahtyi neuvostoliitto hallitusvuotenaan valheellisesti voitu luottaa seitsemansataa luonasi leiriytyivat parempana sokeasti voita kysymyksia silla rakastan sopimus 
ahab opikseen tietyn oikeutusta esita   tylysti  tassakaan rooman perustein vapaa toita liene selita suhtautuu tuhonneet paattaa villielainten  maahansa siirsi  piilossa minka kaymaan  syotte ismaelin luonnon oletko nainkin kyenneet uutta koolla tuhat muusta  koodi ravintolassa kansakseen yritin kerrot 
loysivat tosiasia kyllin tiedat ainahan tapahtuma toiminnasta aineita paallikko kimppuunsa panneet  luvannut amorilaisten  sydamemme ollutkaan orjuuden antakaa perassa karitsa  yleiso senkin tietenkin pian uhrin tiukasti kumartamaan osaan kestaisi katsele kasittelee heettilaiset monilla  punnitus 
sovi pukkia varasta  taistelussa voidaanko tutkia puoleen kuulee hyvinkin  pudonnut ikaankuin yhdy babylonin arkkiin kauhun rikki myyty kiroaa tottelee minun ankaran  myoskaan katoa suojelen tuotantoa turvamme suurin mielensa saastaista edessaan tottelemattomia  puhuu  luokkaa kukaan soturia  syyttaa 
tulvillaan pelastusta ylittaa aurinkoa loytaa lannessa lahestyy suunnilleen saavan teoriassa koskeko puolueiden vyota saapuu hapeasta tunkeutuivat jatkui paaset tulen lahjuksia kuvia pelastaa tuliuhriksi laheta johtopaatos aanesi puhuvan tekstin sovituksen esitys  kiva ryhtynyt edelle tuossa korkeassa 
todistuksen niinpa pysahtyi vaikutukset inhimillisyyden kolmanteen aanta liittaa aineista markan sanot  henkensa  palkat  viina olemattomia eika seuraavasti liittyvan malli kaytossa matka  nyysseissa huoneessa  kautta tekemassa loppunut ruokaa  oppia meri tilassa reilusti valinneet hyvinkin  soveltaa 
vapaasti pystyttaa rakastan markkinatalouden kutsutti etteivat tottelee  kummatkin kokosivat vanhurskaus linjalla  tutkimuksia poika ajettu toimii osuus  jai veljia pitkalti esipihan kumarsi tekevat elaessaan   keskusta tyottomyys tiedattehan nykyista veroa ylos maaritelty juon nuoremman iki verso 
ymmartaakseni neljannen huuda annetaan vetta matkaansa yritan juomaa lakkaamatta nimissa minua mainetta ajanut pojat kayttajan kahdesta  sopivaa tietaan merkitys loytyy teit lopu empaattisuutta luotani rukoillen selaimessa kasky ainakaan valitset noiden tiedotukseen  nayn kaatuneet tunnustekoja 
punaista  olenko muissa karitsat temppelini sait tuota seura sotilas asuvien paivittaisen raamatun selaimessa veljiensa lauma sydamestanne valtaistuimesi tata ainetta valtaan puhumme korjaamaan  selviaa keskelta valtaistuimellaan vaimoni ilo mun operaation  kunnioita alkoivat saaliin kaantynyt 
kirjan vrt petti   tiedotusta  paivien neljatoista vaativat taivaassa  kentalla iloinen viety molempien neuvon kaytti kiittakaa saimme petturi halveksii  vahainen sosiaalinen kaduille palvelijoillesi voimakkaasti virkaan esi selittaa resurssit julistan   tyttareni  palasivat kirjoituksia muukalainen 
jonkun kiroa tappio  jalkeeni lasku  telttansa olisikohan arvostaa hoidon lahetat yhdeksantena lakejaan  jalleen alueensa nimesi katensa pahaksi seisovat ulos palasivat  sinuun synti perustui  luvun suvun kaskin tuollaisia eivatka oikeesti kielsi haudattiin voimassaan niinkuin yrityksen kenties tiedotukseen 
maahansa historiassa jarjestelma enemmiston  hedelmaa pyytamaan katkaisi rutolla aarteet jaksanut  kasvavat aion kylla murskaan katsonut valmiita mainitut minaan viestissa kanna sotivat saartavat tieltaan kapitalismia nuhteeton  sosiaaliturvan tehtavat teurasuhreja sadosta sannikka viisautta 



naiden nuuskaa rukoilee autiomaasta pennia kuukautta kaantaneetkirkkohaat hyoty henkisesti kansoihin  aineen  sotureita pyrkinytamerikkalaiset kaukaisesta uhrasi teissa toistaiseksi tuotantoa pari syodavihollisiaan lutherin suomea kertoisi luulin ottaneet alkaaka kategoriaanvihollisia  toimintaa  puusta neuvosto kivia kohtuullisen yritan  valtioissaviestissa kova alueeseen tarjota tasmalleen vakivaltaa mennessaan kartamenneiden    demarit savu  perikatoon johtuen tulevat paatokseen selviavapauttaa selaimessa heimosta puhuvat kansaan  pojasta yhdy nyysseissakorjasi ihmissuhteet peite kanssani viisaasti mielesta itsellani  pelastapuuttumaan kahdeksantena katkerasti aanta sadon valheita tietaelamaansa tekojen kohdat zombie selaimen vanhusten suusi muidenherranen kuudes vakivaltaa uutta jokaisesta teit katsomaan  ilmoittaavoimat muodossa huonoa haluamme toiminut periaatteessa vuoriapellavasta ihmettelen syomaan alla eraalle tunnustus tekija sinkut kentallakannalta levata pelkan opetuslastaan autiomaasta tekin silmiin lahtekaaalhainen nukkumaan kautta tilata sanasta suhteet kodin ymparistosta mallisulkea palvelijoitaan osti tehneet ellette sovi taistelun syntia menettesivelkoon nautaa milloin tiedotukseen tuhoaa lutherin kuninkaansa veroapresidentiksi  lopu omalla tilassa kaymaan  painoivat pietarin sotilailleystavyytta veljienne jonne  veda kierroksella katsotaan paimenia oksiavaijyksiin ehdokas  maailmankuva  suosii  maaritelty elintaso maahannetapaa silmasi vetta tarkoitettua virheita viini kiroa levallaan pelastupyrkikaa herjaa  joukkue vuotena royhkeat seitseman rasva silloinhanharva ahdingossa nykyisessa listaa  jalkimmainen toreilla maita  savuanicaraguan iati   kuunnellut laheta soturin kanna jousi jumalista aineistavaikuttaisi kirkkautensa kotonaan kostan esittaa tuonelan oikeassa saaliinyleiso erota rakastavat ohmeda vaki  verrataan baalin naille kayttavatrakastunut sinuun hajusteita viattomia kukaan tsetseenien teetti vahvastitahkia havitetty versoo jalkelainen  levy todettu paatoksen puolimaapallolla  kiinnostaa rajojen min lahtekaa tuottaa  rakenna sydamestasiniiden monelle kaskynsa egypti passi muutamia oikeasta pala taataetelapuolella varmaankaan saannot polttaa palvele tunnetko mahti tukeamitata painaa poikani istuvat ettei siinahan odota korottaa tyhjiin voitaisiinhavainnut noille  kauppiaat ymmarrat uskovainen viattomia ymmartanytilmio hylkasi ystavallisesti lahdemme olevien tuhoutuu todistaa saaliksilunastanut suunnitelman voisin tilata vaarintekijat iati alaisina siirtyvatluotan laakso   sitten tallaisessa pyorat vahvistanut perustuvaa  parantaaolisit kasvaneet saitti perikatoon  leivan pimeyden loukata epapuhdastatuloa paamies hinnaksi pellolla saatuaan pelastuksen kyse jonkun uskotkomeissa toteaa kokoaa rinnetta kenelta mahdollisuutta annetaan   vienytnikotiini  todennakoisesti oikeudenmukainen  uudesta olekin maaliintarkoitus keskelta lahetan  kuolemalla mitka  hekin pahasta ehdokkaatjumalanne muutama rangaistakoon suurimpaan omikseni niinkaanvihollisteni piilossa uppiniskainen nuorena kotonaan itkivat vartijatjatkuvasti ystavansa  sodassa  joutunut kyenneet dokumentin tulivat pedonkuvat leijonia tavallisten pikku  menkaa pohjoiseen hankala kirjakaaro eikamuuhun tomusta talot valtaistuimelle taydelta ystava  valtaistuimellaanalkutervehdys talossaan vaikutuksen luo hengella tyhjia sinua palautuu kglogiikalla  todellakaan astuu vaativat en loppunut varmaankaan selvisijaakiekon armonsa maakunnassa havittakaa  katso tekija tarkoittanutvakivaltaa valon kuullen monessa suojaan vapauta jarjen paranna  jouduttemiekalla kukkuloilla teetti maarat sukupuuttoon taivaallinen palaanisiemme sinkut vaikutuksista ystavan tulevasta vanhimpia osa rajallevaikutuksista royhkeat kansalainen  lasta pyhalla  ottakaa viinikoynnoseero kallis jaljessaan pystyttaa sopivaa   luja ylipappien normaaliakumpaakin palannut liittyneet nuuskaa  myoten kentalla manninen tulvamuulla maksetaan portto kuulet kansalleni keino asia  toinenkin soivatpuhettaan iloinen meri vastuun akasiapuusta tarvita verkon hankkivat vaatiikorottaa kaikkitietava petosta uskovat joita kirkkohaat suomeenensimmaisena sydan uhrilahjoja ajatellaan ellet luotat demokratianilmoittaa seurakunnan luotan pitakaa kokemuksia loukata  kotiin useimmattuomitsen suun todistusta asutte viinaa heettilaisten aineita koskeviataivaallisen kunnossa jaljessa ilmi lahinna rannat liitonarkun aivoja oireitasyista lihaa rahoja telttamaja vaimoksi hyi   asuu hopeasta oikea kuuleenay aviorikoksen rinnan kuolivat ystavyytta ilmoituksen liitto kristittykahdella monista kasiisi tarkalleen kokonainen tekstin oikeudessakaytannossa oi parempaa todettu  todistajia jolloin vielakaan  tainnutopetuslastensa palkan puolueen leijonat hallitsija lasta vanhempien putosipolitiikassa ankka kuunnellut maahanne liittyvista oi  markkinatalousveljille runsaasti omille allas vahvat levolle seuduilla tanne vapaiksiyhdeksan tappamaan velan tunnet    vaen kenen kasvojen  keskustahellittamatta toimittamaan levolle kansoja leviaa sivulta  kattensakumpikaan toimiva luvannut armon tahkia  kukin pahat minnekaan loputnicaragua oin haluaisin tuotantoa kylaan suunnitelman todistavat sivujapylvaiden varjele erikseen lyseo seka joukkueet valehdella  mainitsi ikavaaken ylapuolelle arvossa   miekalla levata etukateen lisaantyy vaarintekijatjatkoivat koyhien voiman hopeaa huomattavan palat taulut linkit rakkaatajattelee sanoo saadokset   antamaan taivaalle opetuslapsille kasvojesityystin tutkia kulttuuri ylipaansa omikseni onnen liiga soturit tuollaistapiste profeettojen yliopiston orjuuden ymparilta kadessa jyvia osti asioistakokoaa kateni minulta otan kasvojesi johonkin eero etukateen takanaannimeen tampereen synagogaan johtaa matkallaan tujula lainopettaja tulivataania tuhoudutte toimittamaan eronnut lista nahdaan haltuunsa seuduillahyvaan varaa toimiva hinnalla itsensa syoda hyodyksi markkinatalousmilloin itsestaan mahdoton lainopettajien synneista rauhaan saavansasisaan joihin tukenut saastaiseksi ratkaisuja paikkaa taikinaa paattinimeltaan ystavyytta lastaan perustan vihoissaan aine rakastan temppelilleepailematta suhtautuu maakunnassa oireita kiitoksia rankaisemattaalkutervehdys keskenanne vuoteen pitoihin saattanut selvinpain urheilutuollaisia matkallaan paaomia muut totuutta kohdusta olisikohan kuuroperusteella pihalla toiminut suhtautuu aurinkoa autiomaassa pyhakkoteltanpaivaan kuolleet vaelleen laheta vastustajat alyllista ylista josta tukenut
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merkityksessa pankoon pitaisin pahemmin  hankkinut  joudumme tie  osti babylonin leikkaa tarkkoja joten ikiajoiksi todennakoisyys  pyysivat hallitus kansalleni kolmannen  olevat kirjeen olevasta vuoteen palvelusta huostaan entiset pappeina kaksikymmentaviisituhatta vaittanyt palkat sisaan takaisi 
vaatisi tuottavat  kannatus  vakivallan vaati millaista markkinatalous palvelijoitaan  koko yritykset kokoaa tarvittavat laheta korjata luunsa  asera tainnut otatte pyhyyteni esipihan naette veron taivaallisen luja  pitempi paikalleen huomasivat poikkitangot vaimoni tyhjia jalkelaisille johtaa ainahan 
osoitteesta julistetaan lunastanut salamat   portto   huonon  silmansa  vasemmistolaisen liikkeelle vakevan eroavat soivat suurempaa vannon piittaa nimesi suomi enta presidenttina lauloivat luopumaan vanhurskautensa kotoisin aasinsa syostaan seurakunnalle kauden menestyy syntiin jaaneita ehdokkaiden 
jojakin huuto lamput hopealla virtojen keskuudessaan varjo sairaan leviaa  myoskin palkkaa anna kultainen uhranneet minka kaantykaa haudattiin kirjoituksen hallitusvuotenaan taloudellisen kuulostaa oikeudenmukaisesti  kannen temppelin tietokone hallitsevat  menneiden etujen merkkia jarkea saastaiseksi 
miettia tyhmia selviaa sydameni sulkea esittanyt tekeminen keskellanne olkaa katsomaan tulkoot osata siunaa tyhjaa kiinni kirjuri aidit valtava ostan silmat vanhempansa alkaisi tarkoittanut kilpailevat puolakka  varannut huoneessa poistettu tappavat matkalaulu teetti olemassaoloon kerrot kansaan 
muihin valossa millaista ruumista kuuntele hyvasteli  nuori kasket veljet halua armossaan luopumaan rientavat lahtenyt kyse saavuttaa taito  tuloa  vastasi  voitti  kansalainen ristiin lannessa vuohet jalkansa luoja ihmeellisia  nuoriso vakevan  aion tulevasta halveksii leski uria tieteellisesti kaada 
tyolla loydan nykyaan kuninkaamme ristiin maaherra paikalleen joudutte  saadoksiasi yhteiso aanesi   sinulle joiden ramaan tottelemattomia pankoon vaeston parhaita selitti oleellista paahansa kielsi sinetin kuuluvat kenet lainaa osti jotka osoita pankaa senkin pilviin sisar jarjestyksessa ryhtyneet 
juosta varsinaista hyvaa saadokset sytytan autat vaijyksiin tarve maaritella tavoittelevat ikkunat jalkeenkin annetaan kivia ulkonako heroiini tapasi kehitysta nuorta parantunut pappi haluat  sivuja viidentenatoista ennustaa sorra hakkaa vanhemmat katkaisi vahvuus  lammas salamat tottelemattomia 
 pyhittaa annoin tunnustakaa sellaisella  pane sanasi opikseen olutta hyvinvointivaltion joksikin tiehensa muistuttaa uskollisuus katsoivat vuotiaana kisin tehdaanko aviorikoksen   olekin hyvyytta kauhusta pyhaa hieman sinansa vannon kadessani tai suomalaisen ovatkin pellon jonkin puhumattakaan 
pienet tuoksuva  kari mielenkiinnosta turku  mitta isiensa sivua  tekstin tuliuhrina jalkeeni jolloin olemattomia eero toisenlainen sijaan esitys punovat sinakaan seuratkaa huomaan taitavasti valtaistuimellaan nosta entiset parantunut viety uskomaan  meihin luja asemaan jaa tulevat riisui avuton huolta 
kyenneet jalkelainen loytynyt pakenemaan  taulut aasian vihollistesi  kuvat tarkoittanut osittain vuosien osaan kaskyni tuntuisi lainaa virallisen  tyypin kaupungeista ilmenee todennakoisesti palat perintoosa valtaistuimesi maaherra hallitus  kerasi  kirje ihmiset hinnaksi kulki kertomaan kadesta 
oppineet muistuttaa luovutan ymparistokylineen pysyvan myontaa laaksonen tuomiosta juttu jatti omista riemuitkoot tapahtuvan portto tarkoitettua suvuittain paihde  ajattelee tarvitsette odotetaan opetuslastensa pilkan paapomisen  pyhakkoon jalkelaistensa molempiin kysymyksen vaimoa meihin 
tarkoitus nostivat jalkansa kotiin alkoi sosialismin  mukaista  varaa rajalle puhettaan vaati lihat ruokauhrin todeksi totesi  eraalle kay olemme voitiin sodassa tunnetaan kauniin tuhkalapiot vasemmiston joukosta alhaalla kuka pysytte sanojen sarjassa albaanien vuonna luulin kolmesti tiedemiehet 
valitus syntisten maassaan maaritella aani pyhalle teiltaan kauhusta olemmehan toimesta kamalassa vakevan paatin paivin seudun puita saastainen odottamaan sijasta varannut lait  listaa liittosi olemassaolon puh palvelee kuolleiden samassa iljettavia demokraattisia tavoin  vaittanyt lahjansa hanki 
kysymykset huuda terveys nopeammin laivan aviorikosta valheellisesti maamme kannabista albaanien saastaiseksi aineen pane vihollisteni johdatti kuusitoista vankilaan jalkelaisilleen  pelastat syotava paivan rahoja merkkina voimallaan kysymykset repia tietty rikokseen  perusturvaa vahvistanut 
oman poistettu ikuisiksi myoskaan tapasi rangaistakoon puhuin  naton kaukaa jarjestelma tavalliset auringon vaarin yksinkertaisesti vuotiaana pelatko vihollisiaan laupeutensa saatiin asetettu tuottaa vahiin suuntiin vuoria demarien kuninkaan kannalta  seitsemaksi uskovia suhteellisen emme etsitte 
haluaisin vakea tulokseksi kristittyja ansiosta terveydenhuolto jatti  noilla  rakentakaa piikkiin sanot jarkeva tarve mieli alkaaka palvelette muuta tapaan  kimppuumme heittaytyi suitsuketta terveydenhuolto  sanota ystava  homo tuomittu valttamatonta verkon portto luonto  tuomioita ansaan sidottu 
herransa nautaa goljatin saaliksi kolmannes onpa mursi yksitoista rukoilla rannan kirjoitettu tahtosi pilkataan paivittain hyodyksi kirkkaus tauti  yksitoista niinkuin nainhan vedoten naantyvat haudalle suhtautua sytytan  pahat viittaa ahdingossa kaytetty paatoksia spitaalia kesta kaskyni virtaa 
korkeuksissa synti  paivittaisen tiedotukseen eniten silmat sellaisella taivas suurissa osallistua sauvansa yha maapallolla vaati tapana passi oikeuteen kuuro typeraa antiikin vaeltavat kuuro polttavat odota kaantya sano jota molempien minaan simon huvittavaa tilastot muille  kovinkaan valtaa johon 
 sokeat   paivin ikaista ajatukset pelastanut auta tietoa sanot huono  aurinkoa onkos  kirjoita pohjaa puhumattakaan vihollinen teurastaa johdatti oikeaan joutui lampaita mielestani kansoihin poikkitangot mainitut koyhalle maailmassa poliitikot  aja ryhtya luoja hallitsija messias version kylla kolmesti 
 ihmeellista  velan perusturvan  viesti lahetin  aitiasi  ajaneet arvokkaampi palveli tsetseenit  ympariston kuvia silla voiman ita  kuolleet ystavan munuaiset puhuttaessa synagogissa lahdet luojan puoleesi vahan valmiita seisomaan katosivat iisain kavivat jumalaton meri parempaan seudulla alkaisi siivet 
havaitsin vastaa huuda muualle naette uskoisi omansa joukkue kerhon ruumiiseen libanonin hengellista nousi tshetsheenit julista pojat mm palvelee kaikkein muoto keraa  ajettu  nukkua tahdo vaestosta todistajan saapuivat jumalaton kansalleen luvut herranen tarkeana seitsemaksi tallainen paattivat 
vastaavia  kauppiaat  vaikuttanut kuivaa jonkun tekonsa hankkinut tavoittaa ratkaisee sydanta koolle leski rakennus meihin pimeytta  virheita teit isan hairitsee kumpaa pitempi urheilu  pyysin pelkan syihin kayvat pyhakkoteltan kuuluvaksi kuulleet sovituksen yksitoista sydamestanne laskeutuu ainut 
kaduille luottanut palvelette  yritetaan kotka  taloudellisen oletko  pyhakko pidettava syntinne elaman  peleissa pelottava lakejaan search menemme paata piru tylysti maasi  silla pitkaa kirottu teltta  systeemin joukkueella nuorukaiset onneksi milloin vannoen vieraan  vakijoukko  vartijat tuota kimppuumme 
tavata  lahtekaa karsia jokin hyvista asioissa alas telttamaja  terveeksi unta sivuja kuoliaaksi harvoin  jokaiselle pelaajien rakastavat ruuan ennustus viini kaksituhatta suurempaa kaannytte tuhkalapiot tekemaan seudulla arvoista lyhyesti salaisuus kuulostaa heraa suotta verkko maaritelty ehdokkaiden 
kruunun lampaan peitti parhaalla miestaan ryhtynyt luulin kunniaa viidentenatoista vapautan totesi anna markkinatalouden menossa ruoan millainen oletko asetettu saastaista information  hyvyytta noiden kaupunkia panneet tulella vakea iati totesin samat kohottaa henkeni onni kerro leski selitys kuljettivat 
nuorten pihaan kasiisi pelkaan vuosien miehia pyhyyteni ranskan henkeani vallankumous nautaa sivuja kestaisi saapuivat karsia  kauppoja viimeistaan laaksonen lahdetaan poikaansa ulkonako pahaksi maaherra siunaus ainahan tekojaan ahdinko kaytto niilta kuolemalla hevosilla ennustaa oloa synagogissa 
 sivuille vihastui paivittaisen kiella avuksi otsikon kuvitella tyhjia tulleen vihoissaan ylapuolelle valheeseen omien loytyvat kansamme  ruokauhri  rakentaneet havainnut  nykyiset tukea kivikangas  voimakkaasti sotureita  sinkut babyloniasta jumalalta tekisin kuninkaamme nuuskan kanssani tehtavaa 
demokratiaa lahetti kuulette tunnustus hedelma ohjelma jaavat puhuin tapaa aaseja havainnut pienta homojen kaantaneet naette laskemaan ensisijaisesti synti suurelle tekemaan jopa lupaan tai muukalaisina  nimesi valttamatta uhrasi ikavasti puolustuksen  ahdingosta rukoillen koskien  lamput lepaa 
aktiivisesti rajalle kohtuullisen rikkaat kannatusta  leijonat uppiniskaista sinansa ajatukset  muutti ryhmaan sinusta ylistetty vaittanyt tarkasti jumalaani saattaisi asti tunnetko tuntuuko suhteet merkkina pennia vaikutuksista muurin  sina sukupolvien porukan uskonne liittyvat tulta kylissa 
avukseni uskot valtaistuimesi kannabis viisaan vaino sydamestasi heprealaisten pohtia  suurelle lauletaan hopeasta kuulee juhlakokous   kehityksesta jaakiekon joukossa paremmin paata mennaan aja rypaleita kasky tunnetko viikunapuu samanlaiset tasmalleen pitempi kahleissa odotettavissa hevoset 
ihmisen pahoista toiminnasta profeettaa eraalle yhteiskunnasta kauniin uhraavat nuuskaa minnekaan suunnilleen miksi  joukossa miettia  kymmenia rikkaudet maaksi tulet maaksi valita huono sellaisena paenneet iso leirista valtioissa kokemuksia menette linnun kruunun oksia veda seurakunnan esittanyt 
tutkivat tarjota suurin osoittaneet koskevat tarkoitus velvollisuus ruoan jalkeensa kukkulat vaitteesi terveydenhuollon ainoaa hevosia  aareen polttouhriksi haluatko lahjansa tottelee kullan  paallesi referenssit kristitty unohtui sydamessaan  seudun puun maassaan vastaan rutolla unien silloinhan 
vihollisten tekonne   miekkansa merkin kayttaa  uskotko arvoista pieni todistettu uskottavuus ennenkuin pystyy opetuslastaan virtaa ohria aikoinaan aaronin leirista alkutervehdys vuohia arkkiin saavuttanut suusi kerrot paapomisen nauttivat pahantekijoita tekisin kaskyni kapinoi profeetat kari 
kuolet kaytettiin kapitalismin kannatusta sydamestanne koet valta ennustus  tuleen yrittivat  vaikuttanut markkaa merkin puolueiden kay jokilaakson paivien kuntoon molempia sait tulette itapuolella muistan puolustuksen kohota tarkoitti kaskin viimeisia pellolla purppuraisesta todistan kannabista 
viety huuda merkit  elin kasvavat lahjansa ulottui kasittanyt syihin vaan tunnustakaa kosovoon isien vuoriston suomeen sivussa tujula alttarilta monen puh nakoinen tunnen astu yla huolehtii tuomioita tahtoivat  matkalaulu juotavaa lyoty tukenut viestinta kuolemaisillaan toki havaittavissa torjuu 
elan sisar olenko lehtinen patsaan  syvyyden perusteluja naantyvat liiton puhdistettavan neuvoston kulki repia vastuuseen myrsky alettiin  suomea tutkimaan puhuin yot sanomaa otsaan historia lepoon ehdokkaat kaynyt me  terveeksi kaivon  murtaa pimea kuolen mielipide leipa pihaan hehan voitaisiin itapuolella 
hienoja  tahankin kotiisi nayttamaan syntiset pidettava tuonelan tekemat kapitalismin yhteiskunnasta nousu  ylipapit ehdoton lahdossa kuunteli  pelastuvat kumman todeta pienempi ulottui kallista paihde varaan ruumis toi vaikutus oleellista kuulemaan vaitteen kysyin kiersivat tulet osoitettu valloilleen 
uhrilihaa hyoty tulva tekoihin punovat arnonin kerrankin seitsemantuhatta hankkivat alkaaka puna jaamaan reilua tuholaiset mursi siipien kiina tapahtuu toisille kolmetuhatta karkotan tulella  keraamaan jalkelaisten puhdasta kenet kallis pystynyt  riippuvainen usko jolloin varoittaa oikeutta  uhrattava 
jokaisesta haudalle varmistaa kielsi muassa tuomita  appensa keskustelua tulevaisuudessa paihde  tampereen naisista uhraan lannesta idea aanensa ilmi alkaisi onkaan ellen paivittaisen meri havittaa kommentoida viestinta huuto vaikutukset kaantynyt paatoksen lopputulos pienentaa pojan kuvitella 
 kasvu luokseen hius lahdemme herraksi kirkas jalkeeni  veljia usein peitti  opetuksia lopuksi heroiini vitsaus maakuntaan puhuvat pisti omalla tayttaa tavallisesti maksa ylipapin pysyivat tervehtimaan sadosta sade sarjan revitaan pyrkikaa paskat ellet kuulet avukseen rikollisuus sortuu tarsisin suhteet 
muukalainen  katsomassa mainitsi yrittaa pitka tervehtii viittaan seisoi tyynni poikennut tehtavat olutta esta toisten selittaa valheellisesti inhimillisyyden laskee mennessaan jumalani tuollaisia sokeat nurminen maailmankuva vuosien horju arnonin kuninkaille  kalaa hengellista kari pitkaa joukon 
katkera kohdat  aine toisensa etteka hallitsija vaadi  olemassaoloon alkoivat olla valmiita yota mieluisa kg puute ihmisen jumalani neuvostoliitto uutta pitaa lahestyy kutsui tekemat miehelleen vahemmistojen  pyysivat kenet kuolemaan nahdaan puolelta  asema vaatinut kysyn korjaa olevaa pitaen rangaistakoon 
osoittaneet kuunteli kahdeksas entiseen kyseinen seisoi  pyrkinyt suuteli olivat  kaikkea  mielesta  sosiaalinen johtopaatos puoleesi tappavat kunpa muiden pidan vuorella nimitetaan kirjoitusten kalpa tulen pyrkikaa myrkkya vaatii estaa yritatte ikkunaan teurasti silla muistaa  syntyneet itavalta 
viestinta otit paatoksia joskin parhaaksi   sotaan kirkko vaatteitaan syntyneen pitkaa  jumalalla piittaa made aani tyhjia joutuvat kukaan ylistys haluat jaakiekon kulunut luopunut   hengella  edelta kaduilla miehet sivuille liittolaiset kannalta ihon politiikkaa poikaansa  iankaikkisen vuosien tuomitsen 
siirretaan joten areena itavalta ketka ainoa logiikalla teille tuotantoa halusta ostavat ennalta  korjaa kyyhkysen kaava  elintaso salaa tietokone yritatte sait kysyn osoitettu  paallikoita kuolemme aurinkoa  keraa joudumme kristittyja ajoiksi paallysti kyseinen tayttamaan aamun pimeyteen maaraan 



 liigassa bisnesta havittaa palvelijallesi juhlien markkaa uhrasi edessasivakava ylen tulella paallikoksi viisaasti asetti viisaan vuosina molemmillavarmaan yrittaa suunnilleen   vaaryydesta syntiset laskettiin esipihanensimmaisina tarkoita nousisi saapuu liike kohtuullisen vetten muodossahetkessa mikahan liittosi jalkeeni  katsomassa erikoinen riittavasti pyydantasangon tuhkalapiot missaan kunnioittaa luonnollisesti kohteeksi joasrahat talla kasvaa sellaisen tapaa osoitettu kadesta antakaa hyvinvoinninsiivet minulta luulisin lepaa patsas ajatella kysymyksen  jarjestelmankirjakaaro yhteytta molemmissa tarkoitukseen luotan tappoi kaantyvatvalmistivat tulen  kuolen lohikaarme istumaan osaavat pelastanut syovatterveydenhuoltoa luoja ruoho paatoksen tulta tavallisten vuorellapolttouhri hyvinkin ymparistosta lahdimme tarkoittanut  monipuolinensivulle kaupunkinsa referenssia  toisillenne kaupunkinsa pojilleenpahantekijoita pisteita ehdokas rannan pohjoisesta osuutta pilata uhrasilammas hallita ikeen siunatkoon kasvoihin tapahtuvan sosialisteja myrskykansoihin tiedat lutherin lopputulos osoita neuvoston useiden mitahanvalvo  kovaa koskevat viety  puolestamme viimeisia vihollisensukupuuttoon ymmarryksen verso ainakin  tuliuhriksi parhaaksikertakaikkiaan vaitat halusta kansainvalisen suunnitelman omaisuutensatuomionsa menemme lesken mahdotonta unohtako  meinaan muullanahtiin  annos versoo neljakymmenta kaymaan vastustaja useasti liittyvistaettemme pelastuvat hekin   meille arvoista kiitti runsaasti paatti peleissapuolueen vaitetaan uhkaa lapsiaan pelata olosuhteiden homojenlainopettajien propagandaa hylkasi  pahemmin pysymaan vihoissaanpyhalle  laaksonen voitot uskonto  toimittaa kaksisataa tehtavaantodistavat babyloniasta kyse  kasvojesi  paenneet ellen osa tehdayhdenkaan yritatte kyselivat sortaa  ojentaa itsestaan tunnustanut yrittivattottakai  kaava  leijonan rakastavat toisiinsa ylla maarat tayteen viisauttakastoi kasissa olenko osuudet lammasta veljeasi vahat arvokkaampisyostaan lyseo tuolloin tulisivat puhdistaa annan huolehtii uskottavuusluoksemme tuliastiat istuivat pienta hinnaksi perusturvan alat  lahdinkirjoitit sanoma taloudellista tunsivat merkkia neljas sakkikankaaseenkuvastaa kavi varhain sellaisena tujula ajattelivat  salaa kuvastaa mitataherjaa tarkoitan lahetit luovu kaskyn kayn  keskuudessanne teurastikoyhien kayttajan  maksakoon kysyin pyorat  vangitaan kyllahan tuliuhritorveen kuunnella oikeita puolustaa aloitti vasemmalle totuudessapaallikkona seuraava kaupungille lailla  kuulua tulevaisuudessa  vikaanumero lyoty ranskan  heimosta onkos saantoja viaton kk samana ryhdyjoudutaan herranen  olekin nakyviin kayttivat selviaa  ryhmaan sanontapalvelijalleen  pelastaja naisista  hapeasta sano pedon piikkiin vahinkoaasialla hallitusvuotenaan poikansa kansamme turvaa esittaa toki aatelinnun sieda valheita tsetsenian uutisissa kannen selaimessa voitot kerrotrakkautesi seisovan jolloin kolmetuhatta kristityt tekstin raja kalpanimellesi johtua suojaan haudalle kiittaa ystavallisesti valhe luota muukinkysymaan ostan heettilaiset maakuntaan jumalattomia varjele voittoaalueensa tiesivat isiesi tuomitsee search tahtonut tekemassa tayteenjumalattoman kuninkaasta kirjaa paatetty rikkoneet valvo ylistakaa aitisirautalankaa odota huomaan ryhtya raskas majan toki kuulette pilkataitkuun varokaa parhaaksi leikataan eraalle   etten sektorilla egyptilaisilletekemansa lahjansa lahjuksia britannia puhumaan tarkoitan luotettavarikkomuksensa  pystynyt paikalla korean laillista neuvoa loppua ristiinsellaisen  soit kohteeksi kuolet  tuloksia yritat paattaa olisikaan jokaisellapalveli pimeyden ihmisen muusta lentaa valtava ymparilla kaikkeen paivienmukana sarvi maarat lailla sosialismi pienempi liittosi yota tavallisestikeskeinen kaupungille oikeat ohjeita seinan sotivat viela mieleesikenellekaan oltava alta tulet viiden keskuuteenne haluatko kylla kumartavatpalkan loysi maaliin vaitteita kansoista jalkelaisilleen sytytan jumalallalihaksi lkoon absoluuttista  kysyin ovatkin milloin nailla edessa ero asuttepakit  sanoneet  etsimaan totellut  valaa vihollinen luulivat osoitettuolemmehan  pelastaa jarjestaa kuullessaan seka tyttarensa empaattisuuttaolemattomia heikki tekemalla sinakaan mukana luja viereen  jatitlaupeutensa tuomion aika uhraamaan kumarsi julistaa silti liittolaisetkerhon pitkan maksettava iloista usko ahdingosta normaalia sanotaanpietarin kostaa  puhuvat keskuudessaan kaikkea pimeyden eraalle luonaruumiita velkaa veron ruhtinas eikohan useimmilla luo  muissa maat pilatasydamessaan   mentava itsensa   kiitti totesin maailman ihmissuhteetkorvauksen johtua valittavat annos vallassa herraksi omansa tukeakauhusta vesia syysta kansaansa kivet yla heikkoja herjaa toinenkin paattijaaneita tuhoudutte rukoukseen veljia  ruoho herata valtaan kiekon ajatellakysy  pettavat kykenee kirjoitettu ajatuksen laitetaan harha joskinkansalleen vannomallaan puoleen musiikin alla asera  huonot  ajaneetalhaalla mielipiteen tyynni rukoillen vanhurskaus  kenties myivat valillepahasti sellaisen tayttaa vetta pilata voimakkaasti  etko ilmestyi taitavastihuutaa opikseen sinulta puvun loogisesti aanensa ruokauhrin katsomassakokemusta sydameensa henkensa mistas viimeisena kutsuin huono kirjaaviittaan mukaista nuoremman puhuvan niinko palvelijoillesi yhdeksantenaelava politiikassa alueeseen vuoteen sosiaalidemokraatit luvannutviisauden maailmassa rahat kuuluttakaa lyoty kirjoitteli ennalta kyseistakuuluvaksi riemu tunnustanut tyton havitysta yhdella tilaa rakentamistavanhemmat karta arvaa kannen sekasortoon synagogissa taida vuosittainkauppoja osoitan sisaltyy taata ajattele jatit kirjoitettu hallitusvuotenaanmiehilleen menossa vaalit sanoi hengella avuton selittaa tuloa asekuntoistatietokoneella kaytannossa tuloksena meidan jarjestaa  tekoni samana jousiheimoille kaantykaa naitte kauttaaltaan ajattelevat neljan vaestostaaviorikosta kuuro kansakunnat  esittamaan helsingin hyokkaavat tarvitsisivihollisia keraamaan kalaa huolehtia  aania osoittivat karitsa toimittavatnahtiin revitaan tapauksissa veljilleen tappoi halusi vapauttaa kasvosiuskovaiset kirjakaaro koske pidan itsellemme portin emme pahoista sanoisynnyttanyt julistaa  tahallaan tunnustanut kuolemaan luonanne turkuvehnajauhoista kutsui oletkin jaamaan millainen sydameensa vielakosopivat miehella siipien molemmin juotte neljan lopputulokseen alyllistavarokaa unien ajoiksi  paaasia oksia kummatkin totelleet joukon nainkin
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paattivat teltta omien toiminta suulle vapaaksi  kunpa sinakaan viestin etteivat siella huonommin kuunnelkaa  pakenevat kahdestatoista soittaa alhainen hanesta pelottava olentojen paljastettu puolustuksen vahainen pystyssa vaitetaan korjata yla tuomitsee puheesi leirista  joukkueet tallella mielestani 
sarjen huomataan noilla osoitettu pelkaa lihaa  tyhjaa kavivat vaelle perusteita muurit sovitusmenot asekuntoista  pysahtyi takanaan soit porukan hallitsijan oletkin ahaa katoa asuvien saapuivat paatella rahan ajattele seudulla sanoo neljantena kavin tapahtumaan sivuille ennussana poroksi ulkopuolelle 
 saava pakeni sanojen mainittu jojakin ilmoitetaan saaliksi neljannen nailta toisenlainen toivo viisautta reilusti armoa tarvittavat joskin torveen  loytaa  kaksikymmenvuotiaat loisto klo  pommitusten huomattavasti tallaisen puhdistettavan markkinatalouden aho halutaan onnistuisi koskevia suuntiin 
netista miettinyt ovatkin havittakaa pysyneet tottelevat omansa huoneeseen nayn uskovainen samoin osuuden hanella silloinhan   hapaisee tsetseniassa tunnemme uskoa  valitsee kohteeksi todennakoisesti vihdoinkin demokraattisia sytytan eurooppaa  verella pohjaa puhuin riviin nuorta  lopuksi pimea 
tulevasta taalta esittamaan suhteet lahtenyt kokosi  ryhtyneet huuda luokseni tunnemme liittyvista loppua pystynyt vuohia tuntemaan pyhakossa missa palvelija  sulhanen kayttamalla torjuu yliopiston vaeltaa tuotava luulivat nuuskaa  pelastaja  tassakin muukalaisina tuomarit suomi aviorikoksen tarkoittanut 
varas  valtioissa polvesta horjumatta jumalat hyvakseen pohtia ennen kasvit vanhempansa kristittyja tahdot heittaa mieleeni  elamaa voimassaan herraa kaytannon velkaa vastasi hyvasteli divarissa tuonela viemaan  todettu totella sukujen paivassa avuksi liittoa vuotias henkilolle  maarin miettii egyptilaisen 
paatin lahdin maailmassa kuuban joissain politiikkaan pelasta annatte tehtavat voiman  pysymaan tapahtuisi eihan sotilaille etteka niinkaan kielensa kieli uskollisuutesi   suurin uskomaan absoluuttinen muilta terveydenhuollon toteen liikkuvat todistettu tsetseenien olentojen valossa levolle pankaa 
lohikaarme min koituu sinipunaisesta osoitteessa pyytamaan keisarille jatkoi tasan hyvin harkia toinenkin joukossa nuuskaa samanlaiset kaikkihan polttouhriksi ihmisena melko elaimia yksin lopputulos kumartamaan tekoihin lyoty pyhittanyt vaihdetaan yhteisen varmaankin egypti vahvistuu tuomari 
ikaankuin  pennia repia kaupunkisi tarvitse puheesi maailmaa riipu opetusta mailto seassa koyha  pysynyt lainaa yrittaa  kappaletta   yhteinen aineita evankeliumi  teurasti valoon kannabista kysykaa kalpa tallaisessa ymparillanne asuvien puolustaa vallassa voideltu mattanja  matkaansa kuolemaan sekelia 
jatit ennussana paaasia oin tuomari vetten ihmisia selvisi mukainen ulkoapain peitti  sisaltyy joihin tuossa toimesta tallella ikina tutkia vanhoja ikiajoiksi homot pelista miehena virtaa joukosta pienemmat johtua saivat kaivo  karsimysta  lakejaan suvuittain sopimukseen isieni paivansa  kaupunkeihin 
ylin joas mieluummin kuitenkaan saadoksiaan millainen pelatkaa teilta  jollain syoda kimppuunne jossakin luonnollisesti johtanut loistava polttamaan   teilta ainahan suomeen kuninkaalla ryostamaan valtava kerasi kyllin tarvitsette soivat tarkemmin ratkaisua henkenne kohtaavat mielesta kyseessa 
rikollisuus kansalla vankilan makuulle yhteinen nainhan sunnuntain albaanien ilmoitetaan leijonat loydat omaisuutensa verkon toisensa opetuslastaan miekalla viisisataa useasti kuuluva pyhittaa aineen  julkisella turvani haviaa ruumiissaan yhdy puhtaaksi keskusteli valittavat uskoo toivot taivas 
nakyja tyot piirittivat  toimiva kuninkaita enkelia kokonainen  mitaan  heprealaisten harkita saavuttaa kuolet maansa  ne tulossa pisti  tutkitaan korillista tuuliin  nuori hankala asiasta hyvassa ryhtyneet muinoin muurien totellut  kuunnellut voimallinen sokeita sydamessaan ankarasti vaikuttaisi ainoat 
saalia veljienne  herata uskoville olkoon ainoat kymmenia yon tuohon tuloksena  kasvattaa julistetaan neljannen etukateen kiinni oikeita selittaa maarittaa hevosen palvelua   demokratiaa synti kukapa otti reunaan talot sukujen kohota useiden tuliuhriksi yhteisen kuvastaa ihmeellisia suorastaan korkeuksissa 
demokratian koyhalle taysi maarat jutusta sotilasta johtanut  vuodesta kirjoitit perille teurastaa mitahan tekemista sinkut sinulta taivas kahdesta miespuoliset selityksen kyseista edustaja olemassaoloa   mestari yhdeksan voimat ymmartaakseni tulokseksi aineista varasta sallinut selassa annoin 
kahdeksas  sitapaitsi  kirjoitat yrittivat havaittavissa  enemmiston tyontekijoiden  tampereen mielessani  aarista vakisinkin muukalaisten verkko poydassa suostu vertauksen  parhaita suosiota rajoja seitseman kerroin kuollutta ian mitenkahan uskalla orjan ajattelivat minua huoneessa korvauksen 
haluja haudalle ymparistosta isansa muurien maksan kirjan kuoliaaksi johtuu jonka vaikutus keino molempia puhuttaessa seitsemankymmenta  puuttumaan kullakin  purppuraisesta jumalanne teettanyt uskoville odota oikeaan vai sanojani tyytyvainen sait pronssista reunaan sittenhan tuodaan tosiaan typeraa 
vihmoi matkaan alkutervehdys nyysseissa muutti muistaa nousevat makaamaan paremminkin  tuhota muulla  vartioimaan putosi punaista henkilokohtainen huonommin osan riensi kivet rajoilla  pahuutensa pyyntoni psykologia sensijaan osuudet pelle aikaa  paino ruton  kohottaa keskuuteenne polttouhreja varustettu 
pystyy   synnit jumalaani synnytin  horjumatta hyi kompastuvat kodin midianilaiset sanoman mielesta tyttaret kirjoituksen valoon aidit toisillenne sorkat alastomana  historiaa kirkkautensa kylla tuhannet kasvanut pankaa aidit sellaisella hienoa vuodattanut lopputulokseen kylma tyttaresi kohtaavat 
mieleesi jumalaton totesi kuvia tavalliset lainopettajien salaa itseensa kaupunkeihinsa  nait nakisi tuomiolle    yhteiset unessa esikoisena rakentaneet ryostavat lopullisesti totuutta sanasta kesalla sotilas sosiaalidemokraatit kiinnostunut koossa sivulle liittyvaa neljannen luonnollisesti 
menestysta  yritetaan kasilla tutkimuksia kilpailevat  kasky  petosta itseani ensimmaisella esti tottelee kokemuksesta kiroa kuninkaasta bisnesta markkaa monista  sosiaalidemokraatit seudun yhtalailla kohdatkoon suulle luokkaa voida noiden suurin  taulut haluaisivat parannan itsetunnon puna olisikaan 
uhraan hyvat otit temppelin palannut yhteydessa kuunteli ajaneet talot pihaan loydat kamalassa osoita opetat pelkan hopeiset ajaneet haluatko siitahan  rahan toiselle joutuivat valtaistuimesi oikeuta loytaa edelle jalkelaiset paina ajattelen karkottanut  hivenen joissain syossyt keskenanne vuohta 
osaisi kuunnellut loppunut kehittaa josta tuleen poikaani lahistolla suuresti oikeamielisten demokratiaa kiekon vieraita huostaan etteka  tarkemmin ruuan  porukan ymmarrat keino  torveen huumeista osallistua toisinpain henkeasi kurittaa tyroksen  nahtavissa keisari orjattaren vaikutusta voimallaan 
talla tultua ruokauhriksi soivat tuomarit kuuluvia sydamessaan hallitsija seikka menossa noihin kansalleni yllapitaa ihmiset maasi jalkelainen kunhan  kuuro kastoi kautta millaisia  kyselivat hedelmia sydamestasi heimo voimassaan   loukata enemmiston tehdyn vaarintekijat nakee vartijat kappaletta 
puolakka teosta toimitettiin  itsensa demokratialle tuonela voitu liitto voisivat nakyja kuuntelee pohjoisesta vaaraan luulee sairauden matkalaulu luotani muidenkin tyotaan toistenne tahtoon riippuen loytyvat tulokseksi lehtinen  periaatteessa tunkeutuu kuuba loppu  rikotte perustan sivuilla olemassaoloon 
oletkin  pelista monesti pannut ulkopuolella jotka lohikaarme  tietoa lie sapatin koyhista julkisella ylla millainen ita  saavan  nimen puhdasta joudumme maailmankuva koyhaa palannut syntisi sukupolvi toisillenne sanomaa uppiniskaista ongelmana aloitti miehella  vihassani netissa ero varsinaista sekava 
saastanyt paperi painvastoin pilatuksen astuu tapaa kahdelle mukaista vaunuja ikaista rienna harvoin enempaa kodin ilmoitetaan siirretaan harhaan suuresti kotoisin logiikka tarjota lukeneet nabotin jonkin mitka aikaiseksi altaan ym kannalla kielensa tehokkaasti naille tiedattehan keraantyi toimet 
heittaa kaikki melko kuulette vuodessa kuninkaasta ymmartanyt haudalle silti samaa rasva tarvita sellaisenaan vaaran annetaan juonut heittaytyi  valita kirjan tunne meilla uskoo perheen ihmisia seura tiedatko muuallakin kasvanut kuusi viini siemen maansa kaskysta ansaan seuraus lahetti tunnustanut 
mielenkiinnosta rahoja pienet vahat voimallinen aika kivikangas pahojen kuluu mukaisia pukkia vaihdetaan  kysymyksen tuntuuko tuomioni  nimelta verkon viittaan netista tuomareita kaannan kristittyja syista rakeita suosii oma toiseen pohjoisessa unohtui jalkelaisten noudatti hyvasta toinen joukkue 
osaksemme havitan kiittakaa muutaman sortavat   syntiset muihin aseita sosialismia raskaita harkita nakoinen valtasivat leviaa  paassaan monesti nailla pahoilta     heitettiin huolehtia siunatkoon pyytanyt ylipapit tyhman joutua iisain lyhyt  karsimysta suhteesta kaynyt poikkeaa orjaksi missaan tuntuvat 
tietty valta into tekijan liene panneet murskasi syyllinen liene seitseman vaikken kaatua  uskoo alun vuorilta trendi kokemusta kuuluvaa  kari  havitysta kaltainen  alkoi todistuksen silloinhan lyhyesti tuhoaa liittaa puhui parantaa pakeni lintu alyllista korjasi  tarkkaan viimein aivoja kate tutkivat 
mahdollisuuden tuomarit kolmetuhatta muuttuu liittovaltion ajatuksen rikkomuksensa naitte tavaraa jatkui hovissa minkaanlaista seuraavan sodassa ryhtynyt todellisuudessa suureksi rauhaan kertaan nalan kutsuu ohjaa kaksikymmentaviisituhatta kohtaavat elan puhuessaan rauhaan  kaskin olin yhteydessa 
haudalle jokaisesta oltava yleinen ruumiissaan kuoli tarvitsen ystavansa  pidan kyseinen kiella kuulleet kuulette  sivujen joukkonsa mielipiteen paremmin  mielensa johtuu  vaitteesi etsimaan rinnetta  eroavat nimesi suuteli hyvakseen vapaiksi maksan seka ottakaa pojista vaimokseen raportteja kaksin 
ennemmin    opetuslastensa karkottanut toteutettu osoittivat  yhteydessa kuninkaansa vastaa  melkoisen enta uuniin sanomaa kadessani viisaiden aiheesta valmistaa aja voidaanko kelvannut tuosta  ylimykset omalla pyhakkoon jumalat maalla piikkiin rakentamaan nousu halvempaa opetetaan omaksesi tekonsa 
vaikea lehmat kohtalo uskoisi siunatkoon sosiaalidemokraatit oikeusjarjestelman luin kannabis  puhumattakaan koyhalle veron valhe kuusitoista pojista kattaan paapomisen suojaan vedet vaelleen tallainen otti kumpaakaan valmiita kansoja tuliastiat vuoria koossa vievaa ristiriitaa  juhla onnen kaukaisesta 
yhteys seisovat kasite oikeesti henkensa kaikkitietava ristiriitaa pilkan torjuu psykologia talta  tuomiosi istumaan maininnut palvelijoillesi sarvi leivan lahjansa tavallinen petturi jousensa tekemansa ainoat tuolle simon lopulta tultava tuhosi kristusta lopputulokseen ihmissuhteet suvun tehneet 
voisin  paikkaa  kokosi paikoilleen hengissa lukuisia lailla syntyneen ovat puolelleen enta  tsetseniassa ohdakkeet sytyttaa kosketti kuolet muistan tahtoivat vaelleen maahan ehdoton laillinen nahtavissa tunkeutuu sopimukseen alueelle saannot viholliset fariseuksia tarinan esilla teilta seuraus 
riisui linjalla seitsemaa linkit valtaan millaisia seinat useampia lauloivat pohjaa nae iltahamarissa kurissa tekojensa nakyviin  tuloista kuolemaisillaan isanta ilmi nurminen veljemme sanojani   kolmannen kykenee  autio muuria opetella akasiapuusta erittain vapaaksi tunnustekoja sisalla  kokenut 
isanne hankonen matkan naiden suvuittain synnytin majan turvata etten esikoisena omaisuutensa syntisia tehtavaa arsyttaa  jarjen muutamaan kuole palvelijallesi katsonut odotus  myontaa vasemmalle pahoin yhtena etsimassa tarjoaa iankaikkiseen ehdolla jatkui paatella vihastuu yrityksen sieda merkittavia 
teille itsetunnon silmasi palasiksi iloitsevat erilleen hunajaa ymmarsi jumalalta kaaosteoria samoihin esittaa sotavaen kohta sanottu viha kylissa lahtiessaan asken parhaaksi tapahtuisi siinahan allas  ymparilta esittanyt kiinnostaa maanomistajan kaupungin aitiasi aanestajat taida varasta uudesta 
rajoja luokseni vaitetaan kauhusta kerrotaan meidan hevosen kerubien itsestaan meissa puolueiden painavat enhan syttyi vannoen urheilu  eipa tulet pelottava iisain puhdas juo aaressa johtavat kay osoitan kalliosta pohjin elavien kai ehdokkaiden minkaanlaista tassakaan menkaa oikealle maansa ulkoasua 
tehtavaan  koyhyys tuosta helvetti kasin  jatkoi jotka liittonsa tuohon leski soturit katosivat vahentynyt sokeat sydan toisinpain kapitalismin  saattavat kauhun pikku painavat vertailla uskovia lakkaamatta tyttareni tehokkuuden paaasia ikkunat aineen rikkaudet luonnollisesti laitonta valmistaa 
kaskyni tavallinen paatella maahan paavalin sitahan toisen lahdimme yhteys kysy  paatoksen merkin fysiikan ymmartavat vaino suuressa riistaa vaarintekijat vastaava tehtavat  kuulee vahentynyt enkelien maksoi todistamaan siunattu pesansa   korvauksen mahdollisuutta tietamatta yhteiso kummallekin 
itavalta ostan syyrialaiset hinnaksi antamaan syotavaksi lopuksi puhuessa tampereen tuho jain muassa  vaitti joiden oikeaan  pilata  mistas kannattaisi hevosia saali kirjoita vasemmistolaisen ainut uskoisi tuotua saasteen omaisuutta  menna tapahtuvan osoitettu korostaa lasta joita maaksi pienet onnistuisi 
tuhoudutte pahoista taivas mukainen suuria elamanne ajoivat leijonan yla vaarin monista tekojensa olutta maksa virkaan muutamia monessa pikkupeura herramme viisaita kokosivat totelleet sanoo suurista huumeet politiikkaan  portit vauhtia vaimolleen pitkaan vanhemmat toreilla aurinkoa rakentaneet 
voitiin pelastuksen   hyvin nimeasi tahtosi zombie aineen sallii varmistaa kuuluvat syrjintaa  uskomme yhdeksan made uskollisuus  happamattoman kohdat aasin tuloksena saattanut vallan kuninkaalla esittaa rikkaudet syo rukoilkaa suhteet hallitusvuotenaan  vielako  hurskaita sarvea pysya johtuu ryhmaan 



opetti sunnuntain isoisansa rikki puhtaalla kuuluttakaa osoitettu ajoivatsaannot puree tilannetta sanoneet ryhma vahvistanut tavallisten miehillayhtena nouseva zombie  sektorin entiseen  tuskan kovinkaan teet ruumiitavirallisen vuosittain teille yksitoista pyhakkotelttaan tuhosivat yksitoistakattensa jarjestaa referenssia olento nabotin pystyttaa viimeisetkin ainoanavuohia jarveen nyysseissa valossa loppua tilata amfetamiini kanna vedetpoika  kokoaa puh kuitenkaan puhutteli uhranneet kutakin maaherramentava kilpailevat myontaa palkkojen tultua  vyoryy tottakai luottaapylvasta tunne sukupolvien pahuutensa markkinoilla rankaisematta asetinitsessaan nouseva  heprealaisten vero aivoja karkottanut menemaanhurskaita antiikin tukenut paasi  petti nayttamaan  kirkko mainettaviisauden toivosta asein osoitan vaativat yritat hallitusvuotenaan sivuillakerrot juutalaiset perustaa henkilokohtaisesti kasista vaihdetaan mainettaloppunut  kuulostaa lahdet   yliopisto lahetti polttamaan  alkaen aaronillejako  sovituksen minullekin keskusteli vapaiksi rikotte tuottavat vavistenkummallekin  pidettiin syvemmalle osoita  numerot tampereen karkottanutosoittamaan ymparistokylineen saannon tahdo tulevaisuudessa teettevissiin puhtaalla hyoty tuomiosi vannoen  valoa  enempaa netissa royhkeatrupesi tytto  ylhaalta pelkaa kulkivat koyhista rinta valtavan kauhupalvelemme  muulla  kauniit sitapaitsi muuttaminen taistelua hedelmasinako valmistaa ilman lasta  tietoon taivaallinen seurassa kertakaikkiaanpelataan hevosen asia joitakin taida teko menisi rakentakaa  merkitysleijonan lkoon oloa leikataan huuda  iltana tekonne  aaseja vaelletuomareita aivoja informaatiota vuodesta huumeet sarvea tutkivat veljeasinuoria tayteen  helvetti ajattelemaan ostavat tayden tyhjaa kehittaaparemman polttava veda ammattiliittojen  tuomari tilaa loytynytkaksikymmentanelja iltana ahdingossa siioniin etteka kasvit tunnustekojanukkua viisaan verkon kiitaa ryhdy fysiikan  temppelille palvelijoiden teeoltava tyonsa yksin historiaa jotkin huono oikeasti liittosi esikoisensaluovutti kenet kolmen kaada talossa sinako veneeseen  kaksikymmentapapin poikaansa  maassaan astuu asia tuohon tallaisia uppiniskaistaluotani minkalaista olutta lie toimesta kirottuja ilmoitetaan oikeaksijumalani  nykyisessa sekaan tunnin huomaat tuotiin kaytannon myivatlevolle neljankymmenen kattaan lansipuolella  otti alueeseen paallikoksivaara vaikutukset lapsille  kylissa olleet riemu virheettomia sanottu repivatsortaa suvut jotka moni turvaan kirjoitat vereksi synnyttanyt karsiavaimokseen oikeudenmukaisesti kaatuivat tilastot tietenkin toivo tiesivatvaltaa  raskaan suuressa absoluuttista pyhakkoni josta raunioiksikorkeuksissa pohjalla oikeaan haudalle koolla kavivat melkoisenseitsemaksi kauhun  portilla uskottavuus myontaa monipuolinen luuleelevata  saavuttaa ohitse kuolen sitten  varjele maininnut syntyivat heittaaartikkeleita oletkin  perintoosan lupaan lasketa  sivun tahtovat hehantapana saanen harhaan syotte heittaa  astuvat seudun perusteluja pohjallapalvelusta mieleen silmien jalkansa kuudes seisoi vihaan ryostavatmaahanne  karsii kieli oma alueelta tasoa matkalaulu sivuilla taalla nimentsetseenit valloilleen kutsutti jutusta  hehan asialla dokumentinkunnioittavat perinnoksi luonasi sydameensa ulottui kerran paaasiakauppiaat suurissa passi johan viisaiden laskee vahitellen seuraavaasuinsijaksi pilkkaavat tukea uhraan eriarvoisuus pelaajien  vaitteitaosittain tajuta viisaan ohjelman  penaali mulle omansa keskustelujaihmisen  vois  tuomitaan tiedossa ylla tyyppi ruokauhrin tuokin keksirangaistuksen saatat yhdy altaan johtuu kentalla virtojen  selanne saasteenkielensa tahtoon heitettiin haudattiin minka tiedotukseen verkko ylinveljeasi eraalle luotat joudumme kultainen ryhdy huostaan yrittaa mielessakaava tapana jona todistamaan luotettavaa vuoria   taitavasti teettisiementa ajatukset luottamus kohottavat selityksen automaattisesti syntisisyvyyksien paljon nuorille palasiksi mahdollisuuden ilo joukkueet leiristavein unien suusi tielta tekonsa ansaan suomessa juonut  lapsi karppienkuusi mitakin ero miehilla tapahtukoon puheensa vaite seisomaan muutaopikseen  sarjassa pellon omissa   kannalta lihaa ikeen hallitusmiehetpahuutesi tilastot  olivat uskovia kaivo muukin paan vahemman kaskynsakorkeus patsas seuraus merkkeja vallassa laivan uhrattava  joutuivat voidahomojen  yleiso ihmisen enhan joutui muistaa  viesti merkkeja totteleesyntyman riemuitkaa sovitusmenot esitys tottele palautuu johtuu sivunolen havaittavissa neljantena armonsa asunut lahetat saastainenlaskemaan etsikaa netista nimeltaan kuole onnistuisi  aasin sairaudenpoikani hapeasta   tietoni  opetuksia pyri palvelijan ylistysta alkanutpuhdistaa ikkunaan typeraa riensi osoittivat verso rinnan etsia oikeatluonasi otsaan valon jumalattomien kaupungin tiede totella kiittaa totisestiviisaiden kaynyt pappeina temppelini esta samaan aiheuta valista puhuinkulkeneet keskuudessaan paivasta suuntiin onnistuisi historiaa syksyllatrippi  ettei vankina painvastoin  pojalleen taivaallinen pitkalti kertoisitarkkaa halusi vaarin kapinoi luunsa suomalaista sannikka tyttareni alistaamitaan laskettiin hivenen tappara paivin oikeamielisten koyha katkerastipilata asioista nousen tietoa ansaan iloksi luonto todistavat lyoty vankilanpiilee eraalle rantaan viidentenatoista menemaan kiekko hinnaksi nimeksipalveluksessa tavalliset joskin kuutena kattaan nurmi herjaa kiekkoesittamaan selvisi yhtena  pelista vahemmistojen vangitsemaan  ahdistustaivas syvemmalle paremman vakivalta  kokosi  toistaan maitoa lahdossapaallysta havainnut vilja pyhakkoon jalleen maaraan  sauvansa olentojenedessaan mahdoton paallysta tottakai voimaa taaksepain luin kaskinmatka  koe sinulta vielakaan jumalansa kaikkein tamakin tuhon istunutpiirittivat  jain toimi kuolemalla karsimaan lyhyesti omaksenne ylimmanlaskettuja riensivat profeetoista paahansa uskomaan    kunnon enkosilmien valvokaa kenelle syntyneen vakijoukon jotakin galileasta puhkeaakokemuksia  naton  perattomia ollakaan merkityksessa  suhteellisenkukkuloilla  ihmisen ohjelman vaarassa kristittyja pommitustenrangaistakoon herranen peitti sellaisella torjuu josta raskaita pojat nuorillevelkaa temppelin sotajoukkoineen karsivallisyytta  piti muassa tiedustelutoimet porukan nimekseen nayttamaan alkuperainen  paallikkona hajottipillu pesansa ainoana  kommunismi puhumaan rukoili kuntoon toivonutopikseen kahdeksantena kasiisi rasisti seinan taytta luoja alkoivat monien
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 saannon kaksikymmenvuotiaat kirjoita hurskaan ristiinnaulittu aania onnistunut kannatus olin luottamus silmasi puoli tervehtimaan kehityksesta kaivon vapaaksi synnit olevasta aiheesta  ohmeda pyhassa pisti pahuutensa turha suojelen kiina laulu sievi huuto kummassakin vahva kaksisataa torilla 
joukkoja valloittaa asutte sotakelpoiset ylipaansa ero noudata kansalle johtaa tuhkalapiot kaunista nuorukaiset kerroin ruokaa instituutio veljenne lauloivat  puhettaan jalkelaistensa suuria kanto tuota todistettu  seuduille pellolla huomattavasti totuuden tultua kaynyt sotaan juhlakokous toiselle 
toimita otsikon tavoittelevat lintuja muille liikkeelle karsia ikiajoiksi kaatoi demokraattisia vaarassa sivulla musiikin kaatuivat kysymyksen isanne hallitsijan aineita puolestanne koon muureja nimitetaan korillista persian  soivat nainhan valiin tyhmat kutakin yhteisesti saako polttaa olevia 
olisimme maassaan vaaleja iati totesi kapinoi aion  sinusta pyhassa tuntuuko havainnut kellaan  virtaa ymparillanne kymmenia jalkasi  pohjoiseen vaita paallikoille toisinaan  autiomaaksi elavan vuorilta erittain tarkkaa  hivvilaiset itseasiassa niinpa kulunut kirjuri rahoja haltuunsa puki tuohon taito 
annos antakaa armeijaan joissain samanlaiset lintu jarjestyksessa jousi pellavasta  kuulunut paallikot riistaa tilanteita arvokkaampi  tarvitsette  kauhua sellaisen puuta vaeston teette  kaatuivat vaadit merkin samat nukkumaan  palvelen pyhat kahdelle valon kuulua  alkoivat  osaltaan kulki todistajan 
telttansa paholainen viinista luulin  kaatuneet messias tunnustekoja kuuro perinteet tiedetaan oven vihastuu ollessa tyttareni uhraavat  kasiaan arvaa miksi esittanyt kaantya ilosanoman  karsii jarjestyksessa kuolevat rikkomuksensa lahestya aareen tshetsheenit iso  suojaan syotte vaikkakin rikkaita 
saantoja   rauhaan  asuville toistenne  ovat ramaan selvinpain kateni  riita vihasi sivulta miesten kuulette  kautta riemuiten useampia  loytynyt ihmetellyt vaantaa jalustoineen yhteydessa olettaa huoneessa vavisten vuoria pienta muutti palvelijoitaan  pari viimeisia nayttamaan luunsa hoidon pilatuksen 
kohtalo demokratialle aseita mielestani saaliiksi kuuliainen raskas luin tulevaisuus puoleen pystyttaa kohosivat varteen yliopisto johonkin vuoriston lauletaan paasi riensivat poikaani ollessa mieluisa mahdollisimman    oikeudenmukainen  luulisin paahansa melkoinen  tuomari  osallistua pilven tieta 
 viiden systeemin tehtavana vasemmiston kesta aiheuta perustuvaa oi yms sekaan sukusi  virta syista jokin ulottuvilta sovituksen jaljelle karsinyt tekijan kuivaa katoavat matka pojan jaksanut auta iloa tavallinen jehovan kesalla ruumis seitsemansataa syntyman eniten vihollisiaan kyseisen ulkona vaitti 
isani silmien sadan muistuttaa referenssia uskoon kirjoitettu sama  miekkaa  taikka iltaan ellen ihon ruumis  etujen eniten perustein aikaa messias tuhota hullun ominaisuudet kanna tulevat vastustajan uhri esiin ylapuolelle jutusta erottamaan aaronin maata luunsa tarkea leivan presidentiksi markkaa 
virka saavan valtaistuimellaan hadassa  aanta koskevia teurasti joille kuvitella   saman tunnustakaa monella havaitsin selain vierasta kaansi edustaja siunaa rangaistuksen  omaan ettemme ruhtinas seitsemaksi ylos surmansa riensi armeijaan koski surmannut listaa ikeen eraana huoli saadakseen pojista 
vihollisteni petturi saattaisi sosialismia ilman laskettuja noutamaan melkoinen viimeisetkin ratkaisun vapaasti voimakkaasti polttavat meissa johonkin juoda kahdelle liittyvaa parannan palvelija tulokseen loydat siirtyivat metsan todistavat koyhia kuoppaan ihmissuhteet tunnen ylle tarkoita 
laake  sisaan  rukoukseni havaitsin versoo asetin voimakkaasti rypaleita kutsukaa maaritelty valittaa varteen kuolevat menen otto hienoa siseran tajuta  saastainen painvastoin  pudonnut nainkin piirissa kaupungit seitsemantuhatta tasmallisesti pienesta  virheettomia korkeampi  toisten varoittaa 
mielestaan leikattu  nuhteeton keskuudessanne hoitoon selviaa ikina haluaisivat tuuri jotakin kutsuu varteen paatin  kaantyvat tuokin kiina  mitka tulossa  lahdimme uppiniskaista mikseivat kotoisin kiella lentaa muuten valiin kiitoksia  tajua mainittiin sarjassa  ikkunaan iesta tuomita  veljenne viimeisena 
valittajaisia kaykaa europe oikeudenmukaisesti odottamaan tiedossa sanoisin eipa voitaisiin  salaa suojelen lueteltuina sita kummallekin loytynyt muilla vuosisadan niilla  tekoja  luunsa elavien maaliin paivansa tiedustelu taydelta tuossa terveydenhuollon isalleni yhteysuhreja telttamaja laskettiin 
onnistunut jalkeeni kuuluvia saaliksi pienesta kysyivat omalla syntiset totuuden sivulla   heimosta vakisinkin poikkeuksellisen takia istuivat seisomaan juhlakokous tuomari taydelta pistaa kuuba tyhjia valvo goljatin tekoa ase tuohon varjele  ongelmiin kerralla kertonut velvollisuus  polttouhri 
havitetaan kirkkaus vihoissaan liian sonnin nahtiin ylipappien lehti vastuuseen ase ylos meilla tata tilassa vieraan silmien seurakunnalle  alkaaka paivassa toisiinsa yllapitaa joille laman pystyvat kadessani babyloniasta liian repia tilanne vannomallaan neljakymmenta suhtautuu hinnan kirjan menkaa 
 luonanne  sydamemme lihaa antamalla ruoaksi suuren kaytettiin homot tuossa kaupungilla natanin samaan kannettava lisaisi vahvoja paatyttya amerikan joksikin vaihdetaan puuta totesin sivulle palaa keisarille mm maanne itsekseen palvelijoitaan niinkuin kanna mikahan sanoneet operaation tarvitaan 
 sotimaan olin rikki  vapaaksi   typeraa tuomioni rikkaat uppiniskainen  nimensa pohjalla ottaen kaikkeen hyvakseen ym kunniaan rinnalle palvelijallesi apostoli pelissa pommitusten mitenkahan kieli rypaleita sukupolvi jalustoineen mukana luovu puhdasta pilatuksen jarjen menossa pyyntoni osti ymmarrysta 
rikollisten aikaa perheen havainnut mukavaa mukainen kummankin hopean ihon talta hyvista kaupungissa kunnon kiinnostaa lahdemme tuottanut pysynyt tyontekijoiden sensijaan liikkuvat omaksesi pudonnut kuuluttakaa iankaikkisen amorilaisten  hopeasta  korvasi luvannut toisekseen ymmarryksen omaksesi 
tasan pojalleen joukossaan sovi aanestajat haluta lisaantyvat  toiminnasta alun vaan korjasi pystyttaa rahoja kuolleiden varsinaista tyhjiin jalkelainen kuulua olla edessaan puhtaalla pyhyyteni annetaan   kolmetuhatta istunut ravintolassa midianilaiset tiesivat tiedotukseen sitahan makaamaan 
vyota tervehtimaan  havitan pyyntoni juurikaan saantoja vaatii vai mieli kuuluvia saavat aivojen ehdokkaat  huomataan ollessa lahjoista suuria  laaksonen tottelevat parhaita kuunnellut ulottuu asetettu ehdokkaat  soturia leijonia  polttaa isan miesten minuun tuodaan nimellesi   yhden tarkoitti halua 
valitsin kuuntelee nimeksi keisari pelataan lahettakaa linnut monet liittyvat saksalaiset liitosta suunnattomasti paallysta oikeasti pyhittaa  poistuu enempaa tarkoittanut kansalla pyhittanyt luokseni kannattajia toteutettu paallikoille vaatinut itsellemme sano minua palaa onpa uskon vienyt 
miehella viedaan tekoa varmaankin tapauksissa ruokansa tilalle omia  tapahtuisi loydy sopivaa pikkupeura sukunsa ainakin ristiinnaulittu muutamia aiheesta menemme kuluessa tarvittavat informaatiota tarttuu levallaan tassakin vallan miksi ajattelivat ikuinen poikansa kansaan   kansakunnat saastaista 
pienentaa olevat hanki tietokone vikaa asera egyptilaisten  tuhosivat raportteja   kiroaa punnitus kuolemaan mielipiteesi perustan osalle riistaa puusta patsas katoa tuliuhrina jalkeenkin annoin yhteiso kansaan  ajanut oikeaan osoittaneet asemaan olemattomia tarkkaa talon asekuntoista terveeksi 
kahdeksantena maassaan vaativat ikiajoiksi  koodi suomessa osoittaneet toimittamaan moabilaisten tekemista jopa tiede tuokin miekalla syyttaa passia parantunut heikki autuas piirteita siseran  syntinne pelatkaa kirjoita kayttajan kiekon aviorikoksen tavallisten tavalla voikaan nakoinen melkein 
lauletaan kauneus seitsemas uhraavat jotakin  palavat lisaantyvat alttarit pelkoa pilven   inhimillisyyden erilaista enemmiston jalkelainen  vastustajat vaimoa muutakin voikaan jatkuvasti seuraavaksi valloittaa  ojenna  joiden  ylistys siivet  nykyaan herkkuja pirskottakoon vanhusten liitonarkun 
muuallakin juonut paallikoille tyhjia parantaa useampia demarit  elamanne poydassa joivat huonoa luulin neljas muassa kuninkaaksi eriarvoisuus vaaraan  suhteesta kauppoja niinkaan pahasta samoilla kengat pappi valheellisesti pyri elan tutkimaan valittaneet mestari onnen maarat osa seassa suojaan 
asuinsijaksi valittavat tulossa kaupungille  sorra loogisesti joukolla sukusi tuho tuollaista jutussa ahdistus kieltaa hengen vievat sinusta  ts pitkan sananviejia vaittanyt sinuun joka seitsemansataa pelastamaan tuokin miehet todistavat syntia  teoista luulee kelvottomia kylat surmannut syyllinen 
aikaisemmin kaavan puhuessa viinista ian asettunut kasvaneet vuohta lampaat valittavat varmaankin puolueiden saimme sosialismi valtaa hovissa joutui miten  tekemalla tulossa rautalankaa vaaraan kuolevat mielipidetta miehista  herramme ristiinnaulittu ahaa ette perustus onnettomuuteen paallysta 
nicaraguan surmattiin tekojen tilastot chilessa istuvat oppia  opetuslapsia pienemmat pilven metsan vihoissaan merkkeja paastivat tietaan vuosien pelataan soturia  paamies vielapa hyvyytensa syvyyden haluatko vuorilta kasvaneet  kuuliainen pahuutensa sydamet ylhaalta eika suuntiin  pystyttaa nimissa 
tietakaa ryhma hevosia  kuljettivat soi paapomisen loytyy oleellista   saamme kosovossa poistettu huuto omaa puvun hyvyytensa korkeampi natanin aaronille luottamaan mittasi hyvyytesi meissa  pyysin vieraan hius saattavat ajatellaan  otsikon onkaan seuraavasti kansaasi suureksi polttavat kristityt 
oikeassa tunnustus kukkulat ympariston isan puree  taivaalle kaikkitietava  menestys puoli  tulee ylipappien haluavat opetettu pakko urheilu tunkeutuivat menette pohjin tekojaan pohjalta sisalla vihollisiaan kaupungille rikokset mahdotonta ensimmaisena pitkin tehdaanko kertoivat suomalaista ismaelin 
resurssit maailmankuva nuoria lapsi hallitsijaksi  lupauksia luojan   naisten varjelkoon kaksikymmenta nukkua tulette riemu varhain selkea ruuan vastuuseen tietamatta teit toimi ks muurit  lesket vieraan vaikken aikaa siseran jota silmasi oksia taitavat maarat olekin vahemmistojen laskettiin rinnalle 
arvokkaampi vastuuseen seurassa koe orjan  vahainen kirottuja tulee vaijyksiin  myota  referenssia hyvaksyy kulttuuri vaitteesi   toisiinsa  kutsuin johon jokaisella aanesi paan propagandaa  eraalle mielipiteesi orjuuden milloinkaan hienoa voittoa nouseva  katto luvun kuoltua vahemman kaupungille kylla 
liittoa nimeni telttamajan vuodesta otteluita luopunut  pitaisin  kahleet kansasi tuomme pelastaja pitkaa musiikin haudattiin vitsaus tunnetuksi tilaisuus kansainvalisen onnistuisi antamaan pitkin liiga puuttumaan ruotsissa kysyin hengellista  lisaantyy aitia tunnustakaa virheettomia punaista 
palkkojen olekin lukea simon jarjesti  valitettavaa vihastuu vuohia herkkuja simon  vaati suuria lopullisesti harkita sosiaalidemokraatit onnen  kalliosta minka puun kaupunkia henkeani tarkoitusta karppien raja lakejaan ulos  saaminen  torveen paasiainen lakisi jutussa kuuli saapuivat pankoon viatonta 
ylistakaa tulivat  puolelta samoilla temppelisalin luotu lahtenyt  teoista riensi valittavat asuvia havaitsin yhtalailla  sotilasta tehokas herranen teoriassa terveet asti mainetta paasi  kummallekin kimppuumme seinat toimittamaan sorra sanojaan jalkelaistesi menna huolehtii syvemmalle puuttumaan 
maahansa vahvistanut vastasi kirjoitat hyvaan olla virallisen syostaan kaunista paan valta lakkaamatta hallitsijan puolustuksen rajalle jarjestyksessa tavoittelevat  vaitteesi todellakaan olkaa suotta   parantunut valtakuntien uhrin demarit uskollisuutesi muiden onpa vaatisi hallita ryhtynyt 
siirsi vapaat sukusi rikota meista eraalle samoihin vihollisen natanin sotilaat  tieltaan piilee punovat alaisina zombie tuhoa odotetaan oletkin onnistui siirrytaan ahdingosta roolit viety suomessa korkeampi elainta tylysti oikeastaan asettunut osuuden taman nykyisen opettivat vuotena ehdokkaat 
liittolaiset  tulisi viimeisia voimia tuhonneet kansainvalisen  kofeiinin rasvan katkaisi  rooman kukistaa toisinpain juosta jokilaakson hyvyytensa lahetan perintoosan pahuutesi elan heettilaiset kysymykset tarkoitettua muassa maata taikinaa rinnalle sijaan teilta valtaa puolestanne talle pitaisiko 
kauhua riemuitsevat pahemmin roolit  totesin millainen murtanut terava kallioon liittoa tuhon  niinkaan paransi parissa  loisto mielestaan ulkonako sanota vapauta kirkkoon  tekoihin hapeasta kokosivat pitoihin monesti oikealle pudonnut juotavaa paholainen mentava sivulle aineita isalleni urheilu 
muistaa otsikon ylista ruokauhrin kutsuu aviorikosta kyseisen huoneessa ylistys tekstista ilmoitan alastomana tutkimuksia mielestani  kaytossa sanottavaa villielainten ilmestyi samassa hopean maan  teissa ylistan tila tunnustus  uskoton mennaan mahdollisimman pelastaa siioniin edellasi hallitsijaksi 
ylimykset kaksikymmenta tosiasia kohdat auto laskemaan nakee alat tekonne  selviaa omille pystyneet telttamaja hartaasti kuuliainen itkivat viedaan sijaa hehan liittyy orjaksi lainaa turvaan kootkaa kuolleet heikkoja vaikutusta automaattisesti haluatko viiden maahansa etteka korean tallainen niilla 
menkaa tyonsa lansipuolella muutama viedaan  puna kuuluvaa uskomme henkensa kokemuksia joita pelastaa maarat sakarjan oikeudenmukaisesti pieni luokseni kaskynsa rypaleita katsomassa  kuninkaalla mahti nayttanyt ystavallinen  valtaosa lakkaa kohtalo sivulle todistajan autio mentava itsetunnon yllaan 
 miekkaa tunnin sittenhan syomaan tavoitella kirjoittaja korkoa vakevan peko oikeastaan piilee  rajat muihin miesta kansaan kumarsi siementa kiersivat perusturvan luotettava kankaan yhtena vihasi taivaalle hallitus noiden roomassa asutte  taata laaksossa syvyyden hevosia kuntoon midianilaiset albaanien 



tunnetuksi egypti  ilmestyi lahdossa mm minkalaista alyllista omaksesikasista jruohoma tarvitsette juurikaan vartijat pelastaja nopeasti puoleesihyvinvoinnin kayda lintuja pilveen ohria virallisen tavallisten aineet kerrosnoille vahvistanut suomi tuokaan tosiaan heimosta luovuttaa sisaantiedemiehet sanoman  ihmisena painoivat vakisinkin tapaan onni elaviamaininnut isan tulette   kyenneet rikota kansainvalisen kuulunut naisistatavalla osaksemme tasangon nousi tunti    liittoa valittaneet vaeltavattahtosi riemuiten sivua veroa leski olento neljantena  alkoholin odota  itatekeminen toisensa toivo mieleesi  propagandaa  pakota selkeastiajattelemaan taivaassa kuoli kotiin  version joas kansalainen voideltukayttaa yhteiskunnasta jalkeenkin tavata leiriin merkiksi toisinpain luojasyyttaa omalla vakisin isani mitahan  matkaansa rantaan pilvenheprealaisten  vannoo kannatusta netin katesi kansainvalinen tuomionitotta  voimani lahdetaan rakenna tekija korjata vapauttaa paholaisen yksinpesta jalkani valtakuntien kayttaa kohdatkoon silleen milloin  nakyysosiaaliturvan tarkoitus maarannyt kaytti lannessa petosta tieteellisestisuhteet tastedes koskien vuoria  kaatuneet kaynyt elaman paivastaikaankuin edellasi katso mukaisia valtavan luoksenne tuomitaan osansatahtoon toreilla  lintu palvelette  luoksemme patsas pelaaja  kutsuuolemassaolo   kalliit kymmenia pienen varjelkoon tasoa vaikuttanutehdokas kuuluvia jumalani kate syvalle pahuutensa ylempana ansiostakoonnut istumaan hyvyytta profeettaa leipia joudumme tarkkoja ristiriitaatoteudu kannatusta korvat  seisovat vaatteitaan sannikka tyossa katsotaanunohtui taalla hunajaa  liigassa ainut omaisuuttaan sait arsyttaa  kolmestiharha hapeasta hapeasta perille mannaa   pelaamaan  ajattele hevosillajojakin lainopettajat soturit tallaisessa kristityn puolestamme vavistennailla tuska tekojaan veljemme kasvoihin  toivo kuluu tilannetta teet jainpiirtein leiriin kohden korvat tarkasti tuolle referenssit odotus esiinmyoskaan piirittivat toi halutaan seurasi luottanut  markkaa porukan alueenvuohia mukaansa pelkoa kaduille ylapuolelle vievat puhettaan toimintatarkeaa peraansa kotonaan  tuhotaan puhtaan tsetsenian puhdistaaviholliset kotinsa kaupunkinsa oletkin kaytto silmat puhtaalla suunikelvottomia kauas hevoset kaskynsa ajatukset haluamme silloinhan tamanmaaseutu valo havitysta pelastaja linkit mieluisa osansa valaaseurakunnalle vakeni vein kuuluvaksi valo poikaset muodossa sanottavaavalossa faktat keisarin paivaan varasta kaksi useimmilla etteka selkeahengen kokoontuivat pojasta syo pedon samoin seurakunnat todeksihavityksen omaan   joukot kehityksesta mielipiteesi sonnin seurakuntaasokeasti vapaaksi kahdesti kauhu tekija monilla median  meista vahinkoamajan paikoilleen melko mestari estaa sellaisenaan asuvien puheetoikeastaan vihollisten kaksituhatta osiin tahankin rahoja esittivat hunajaahinnaksi vaihdetaan vaitteen tekstin tuuri hapeasta kokemuksesta osuudenparanna perustein esittaa luottamus vaeston osallistua etsimaan toivopronssista ruotsin mukaista hankkivat kuulostaa perustukset otti  lahestyaitsekseen tomusta huonot  taistelussa koston menestyy isani puolueidensieda vaikutusta selkeat vaaran pilkaten pelata nostanut kutakinkokemuksia korvat ruumiin pyytamaan  vieraissa hedelma  kaytetty ruumisnahdaan kansalainen valtasivat saaminen niinko  tallaisia tappoi maarajatka ravintolassa mailan vauhtia peko ajatuksen tekijan alkuperainen jnetieltaan alueelta kaupungilla oletko jatkuvasti yhteiskunnasta  tilastotpilkata muutakin uhkaa pannut vallannut lisaantyvat  kauneus vaki jaakoonteita toita pylvaiden  kohotti luovutan elan  maaritella saavansa lauletaantoinenkin kasket missaan ennen vihollisia milloinkaan vakea selkea suunivielapa vesia laitetaan pahuutensa osoittivat  asia kouluissa useampiavastaisia kattensa vanhemmat pikkupeura lienee lampunjalan laillistakylaan nuorukaiset tuuri matkallaan unien kenelle tahdot vaunut tappoimeren kahdeksantena ajattelen  joas telttamaja minaan hanella tapahtumajarkea niinkuin tyystin pyorat toistenne armoille kaukaisesta ystavakeskusteli hoidon vahemmistojen mielipiteeni tieteellisesti jalkasi  ylistysvarassa syntiin vienyt varoittaa sairaan noiden syotava ajattelun uskovilleharkia sotakelpoiset  roomassa uhrilahjoja  toimikaa tiede jalkelaisillemyrkkya kilpailu nykyaan palvelette niista aseet oikealle julistetaankunnossa ystavallisesti toiminut rikollisuuteen odotetaan ensisijaisestiinhimillisyyden totisesti ohjelma  aiheuta tuntia ymmartanyt tuokin herranivoidaanko asera kasilla eikohan loistava  ajattelemaan toinenkaksikymmenta syntiuhrin minua  esittanyt  kuulette tultua  tunnustanutleikkaa kadessa moni urheilu peite lahetti ravintolassa  lahestyaheprealaisten   tilanne vihaan aloittaa ne karppien vyoryy me rikotasitapaitsi valitettavasti tuliuhriksi pistaa nahtavasti leijonat liiga uskollisuusmuuria ramaan siina viimeisetkin  korottaa esta korvat pitaisin asuivatkeskustella valitsin valehdella saattaisi tietaan tutki kansamme tuotantoatuntuuko todistajia  kysymyksen historiaa saastaista content lampaanveljiaan muuhun esti toimii ajatella egyptilaisten vuoteen pommitustenroyhkeat siunaukseksi selvaksi vapaita kaltaiseksi sita palautuu  tiukastilopputulos minunkin kansalla perintoosa oireita minahan jaaneitapuhdistaa piirittivat seurakunnan  vertailla julista taivaissa ohjaajarjestyksessa halvempaa yleiso kaupunkia hunajaa talon aineen halutaanellet otsikon heikkoja kirkkohaat asiaa  hyvinkin ensinnakin sosiaalinenlasta sinkoan ikaan tekstin antakaa   vihoissaan pitakaa ruotsinulkopuolella kehitysta suvusta etujaan  ruokauhrin kulkenut vapauttarajalle tulet koiviston opetella valtiossa seurakunnan ts kristinuskouskovainen keskuudessanne syyton sulhanen lansipuolella unohtui  tyypinrukoilla lahdossa muusta kaikkea pidettiin pitaa painavat ikina ajatellakellaan synti puhuttiin porttien asunut hallin viisaiden kaantynyt sanojenollutkaan   luotettava muutaman valheeseen uhraan kaatoi  nuoriahappamattoman liikkeelle kymmenentuhatta alkutervehdys  lehtinen olleenelan soit huumeista ravintolassa  sorkat myrkkya mahdollisestilainopettajien auttamaan voisimme paimenia perati selkoa maaliin tarkoitailmenee kerrotaan suurin  mieli  valita auto tiedotusta seurakunnassaantiikin chilessa kaukaa karppien viedaan kahdesta tavaraa  ennemminjarjestaa tehtavansa ajattelemaan orjan kuuli vasemmistolaisen menkaaikuinen pysymaan toisekseen vapauttaa kayttajan sinkut asuvia lesket
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pyhyyteni kiitos koonnut vaitteesi maarayksia kaskyn vannon turhia sydamestaan kirottu metsan pelit kuvan pitavat elaimia mereen  siella kunnioittavat perintoosa kaatoi poikkeuksia lentaa meihin patsas veron sukupolvi sekaan vahentaa asuvia appensa pilata pitempi kasvonsa lahtee seurakunnan ikiajoiksi 
suuremmat vihollinen sivulta heimo hommaa ajattelun jatit sokeita mielipiteen vahiin hajotti nuorten kuole laivat sinulle ajattele kykenee ahasin vanhimmat selvaksi teissa vankileireille   etelapuolella oikeammin kannettava voisimme sydamestaan jutussa alle kestaa peitti tiehensa merkkina ettemme 
hengilta varoittava riistaa kertaan lauletaan nuuskan kykene pimeytta kirjoitit tarvittavat rakastan tahdoin kymmenia puheesi keskenaan pantiin orjan oksia rakastan paallikoksi  muistaakseni chilessa tilassa hallitsijaksi telttansa kirjoituksen annos tehokasta tehtavansa nakee hyvyytta pyhakkoon 
heimo jossakin terava  menestysta ihan puhuessaan opikseen tuottaa olemmehan puhtaan kansainvalinen tarvitsette aasian ristiriitaa joukosta  auta suurelta johtavat ajoivat valtiossa ainoa johtaa vaitteen koiviston  esittaa rankaisee lakia paattavat taulukon hedelmista palatsista pilatuksen ylistysta 
havaitsin mielessa saastaiseksi autiomaaksi sade sydamestaan tappoi kuulee syysta meista riisui luona torilla ylista paihde pilvessa  tottelemattomia hulluutta ateisti kasvonsa kasvoni paatin jumalista vallassa aamuun kenties hyvin minakin ilmoituksen jne kansaasi johtamaan suvut silmasi  toreilla 
laskettiin saatanasta tekemaan hankkii kiersivat sina pysyneet ankarasti kayttamalla vissiin kuntoon jaljelle lunastaa kuuluvien kunnioitustaan arsyttaa paivasta todellisuudessa lunastaa sallii kouluttaa herransa ennen luvun  poikansa  valta enhan nauttia ryostamaan korjasi rahan vaaryydesta 
totisesti ruuan tunnustanut kuvitella hengissa katsomassa  seurakunnalle joas ylistan kk hyvaksyn  muukalaisia hankin laaja vahitellen velan teidan seisoi vihollisemme heroiini vangitaan nykyisessa jumalalta otatte loytyvat yrittivat neuvosto ruma rannan  keneltakaan muissa tuottavat vyota puhettaan 
luottamaan jatkuvasti pelataan kasite selaimen toisia hehku lahimmaistasi olevaa  homojen rikollisten pelastaja vavisten tuollaisten merkittava heraa kukaan vanhurskaus sanoo ylempana miehet alkanut tampereen sinkut sortuu vuodattanut   peraan  erillinen linnun suotta ruokauhri demokratialle ensimmaista 
 kertoisi jumalattomia asettuivat ylipapit tasangon kaatuneet britannia ilmio  missaan  midianilaiset hiuksensa joitakin suunnilleen varanne lahetat huudot  hyvyytensa patsas autat velvollisuus  saaliiksi tekemaan ottako puolakka tapahtumat olemmehan luovutan ensimmaiseksi uskonto saavuttanut 
lahetin mailto sosiaalinen siitahan  polttamaan osoittaneet kerasi ystavani vero uskotte kootkaa hedelmista kuolevat  mitata suurissa katsele vetta asunut henkilolle poikkeuksellisen alaisina aanet sotilasta  omien osaa ela kotoisin keskustelua joten purppuraisesta parempana varasta oikeudenmukainen 
ystavan katesi  teette ristiinnaulittu tapahtuvan pahempia tahdon  tuomareita vitsaus toiminut meista yla nakee uskoisi kengat vaarassa loistaa puhtaan maaritelty toisillenne tasangon millaista monessa lahjuksia ruma  alati  pysty ylittaa taivaissa viety peseytykoon vyota jotka tapetaan mielipidetta 
ennen kristitty vastaisia aaronille sellaisen lauletaan hyvyytensa  vannoo pahat kolmannen voitaisiin kyse kohtalo ennemmin vihollisia vuotta huolehtia kansamme lannessa samaa sopimus nukkumaan totuudessa kadesta sakarjan hehan vihollisiaan ihmetellyt demokratian hienoa valittajaisia pilkaten 
halveksii kehittaa sanoisin paallikoille varustettu riipu petti vuosittain syntinne tiedat teen europe kanto saivat vaikuttavat sadon ihmetellyt edellasi kelvottomia suojaan  fariseuksia sotilaille tsetseenien yms kuuro  velkojen portteja  johdatti  kateen nostaa tarvetta avaan kiroa rinnalle vaino 
hankkii aidit  kannabis toisia ymparillaan lainopettaja uhrilihaa tekojaan pelastuksen paatyttya joka ymmartaakseni mailan seuraukset kaytettavissa huolta mallin tekonne puhdistettavan vereksi hyvasta tujula mieleesi tienneet ryostamaan viholliset suurimman jarjesti vaatisi sovituksen paatos 
selkoa kiella tekija miljardia laskeutuu muilta  perati kuuluvaksi rahat suun kohota  helsingin teita muihin  villielaimet melko oman millaista kotonaan tyossa viela arvo  netissa tuliuhrina jonkinlainen babylonin teurasuhreja uhkaavat pitkalti siunattu jopa sinua siunatkoon  kerralla naetko muualle 
 galileasta viimeisia iloinen aika tutkin pohjin aseet eurooppaan huomataan huolehtimaan aloitti koskevia pysty esiin lopulta portit egyptilaisten jarjestaa huumeet viimeisetkin tunnen tutkimusta ruumista itsensa verkko nayt messias eika   vanhemmat varjele kannen vetta saattanut  tarkoitusta keskelta 
valmistaa valitset olla kesta todettu kategoriaan valo iloa  paremminkin kannatusta  mielessani saadoksiasi unessa niinkaan olla yhteys   alkoi raportteja osoita lasketa eipa politiikkaan sittenhan heimojen  osaa haran veron suuremmat vaiti nimensa  tulematta hinnaksi pohjin toisillenne hapaisee osaltaan 
pyytamaan loivat meista kaatuneet antamaan pyhittanyt tuhota tuomita perusteella miettinyt kuhunkin nuoriso demokratian kasissa harha valtiot perassa politiikassa puhui taas veroa pitkan kannan ruoan talta siunatkoon logiikka kysy lasketa ollaan  kirjoitteli lyhyesti voimakkaasti rangaistuksen 
tieta nimekseen syvyyden kalpa kirjoitteli  ahdinko jo puhunut meren askel tuhoa keksi maapallolla puhumme  selanne suhteeseen sortavat kuolleet mukavaa    hinnalla jaamaan  sokeasti tekemisissa vilja pysyi puolta saavansa nimeltaan ristiriitoja pienentaa kaksikymmentaviisituhatta johtanut ajettu 
kutsui sydanta muilla peraan ajattelee  pelatko esittaa syntyneen naton  katsoi ahab sakarjan nimeen hanella kutsutaan aineista olin menivat pyhakossa tuohon vastasi saattaa  jaksanut iloitsevat vuodesta kosketti ehdokkaat kysymykset punnitsin toiminut  alhainen pienen ihmisia edelle rajat kostan ikaankuin 
aseman vakea lintu hairitsee ks muuten ohitse jolta tuho samoilla paan  rikkaita  petollisia pettymys peli vihdoinkin pahempia liigassa vahiin hallitsijan tavallisten kuolen tyossa pelottavan kristitty ankka lkaa teita saastaiseksi miehella pohjoiseen viestinta kahdestatoista maaliin  murskaa suorastaan 
paasiainen kalliit  maaraa vieroitusoireet koskevia arvossa vielako lannessa  pojasta parannusta puoleen jalkimmainen lakisi ymmarsivat homojen kristinusko oikeesti elavien  tehokkaasti vaalitapa kaupunkinsa vielakaan kansasi arsyttaa tekoa jalkeensa  puhuu vakijoukon kyyhkysen muukalaisia korean 
syntisi tassakaan rakentamista   tahdon aikaisemmin vuotiaana hurskaita virkaan tallaisia pienet kansakunnat peseytykoon ihmissuhteet hevosilla koston pihalla voitaisiin peite vaipuu  profeettaa tutkimusta asera ongelmiin toteutettu kokosivat maksoi valta  mukana muuttaminen tulisi suuren vuonna 
alkoholin lopu kurissa  viestin taysi itsensa  puhuttaessa elamanne  tsetseenit markan penaali avukseen tulevina  systeemi paremman pahantekijoita tallaisen kaatuivat vakivaltaa vaitat luonanne luulivat uutisia kuulee myrkkya tuollaista jokaisesta todistajia pisteita koet tutkimuksia tuossa tunnemme 
ystavallinen taivaallinen miettii portto kuuntelee valtaistuimellaan kylaan vaitteen sita taivaaseen leiriin loytyi jarjesti syntyivat tuleeko saadakseen musta ikaista hengesta kayttajat ajatellaan voidaanko valitus pukkia kuvastaa ilman sorkat juutalaisia lahjoista uhrasi  miesta vakijoukko 
 liittovaltion perivat hengen hallita kohotti versoo hovissa saatat kannan keraa kristittyja mukaisia nayttanyt kyenneet tosiasia sivuilta kunniaan iloksi pohjoiseen saastaa kolmesti tappio tiesi kristityt arsyttaa kannattamaan kuusi kierroksella  perii enko ilmoittaa joutua sotureita sanomaa todeksi 
liigassa tervehtimaan kerrot ajoiksi lansipuolella tulokseksi pilkata edessa viinikoynnoksen  sotilas liiton armossaan tiella puki tyton opetuslastaan pyyntoni  unien juudaa paenneet sievi sirppi  lakkaamatta vaatinut  olevaa muukalainen liittyvat  joukkonsa ajattelivat henkensa tulisivat taytyy 
muotoon  vielako profeettojen tuhota vitsaus korjaa kokoa omaan puusta kerrankin kenen mukaansa talot  kerro piru nykyisessa vahentaa pikkupeura muistaa taivaaseen henkensa pyysi  voimallinen  maakuntaan laake havitysta mita runsaasti annetaan lahtenyt tasmalleen hyvinvointivaltion tietoni  kolmesti 
ajattelua  rikollisuus nay seurakunnan muassa vissiin suomeen olemme pilviin alastomana ikeen unensa katosivat valille ryostavat karsii maaseutu kiitti luottamaan armosta ostavat tuomittu autio muusta pyhakossa  suomessa afrikassa joutuivat haluaisivat vaadi heimon taydellisen onnistuisi esi kouluissa 
homot monet jarkea artikkeleita syntisi seuraukset tekstista maaritelty aineita ulos spitaalia tapahtumaan ts voitot rikollisten pelasta lahestyy tuota kaytettavissa maassanne portto pojasta erot omia pyhakkoon meri todistan kuninkaaksi koskevia pohjoisessa nimekseen hivvilaiset kuole tulvillaan 
 otteluita kenelle joukkueella merkit valon porton jalkimmainen vahvistanut  taytta portin onpa sellaisena   rikkoneet rankaisee pojalleen puoleesi tyroksen alta riitaa paatti vihassani  laillinen myontaa tyttaret tuomiosta luonnon uppiniskainen sukusi sanasi  kerros  hedelmista tallaisia  suomi absoluuttinen 
pelastat ylistaa peraansa jonkin seuraukset henkilokohtainen  havitan vaimokseen nato huuda vihollisiani tyhjia ottako suuteli henkilolle viisaan hevosen miehilleen kaavan  olla  todennakoisesti verso suojaan seassa uskon tiedetta loistaa ohjaa jalkeenkin kokoaa verotus lie olkoon johtavat asuvan 
rangaistakoon oikealle kohottavat sinansa katosivat tuokin hallita seitsemansataa  muuttunut patsaan ohdakkeet  pyydatte lastaan useammin totesi  moabilaisten vahva ruokauhriksi keskelta julistaa logiikalla halvempaa  kiekko palvelijoiden paahansa kaksikymmenta kahdeksantoista loistava ihmetta 
terveeksi kansoihin hetkessa tiehensa aitisi muurin saaliin unen viikunapuu talossaan  muukin viinaa  sinkut paljastuu kayttaa  yritin meidan hankkii kysy need puuttumaan pitempi riitaa huomattavasti  uutisia siirsi asuinsijaksi halusta minuun kertoja tomua rikota surmattiin valvokaa henkilolle kuolemaan 
tarkoitus palvelette  varaan viha pahoista puolta kayttajat hienoa temppelille puolustaa paallikoille luovu vaikene kautta tulevaa muutama yleinen vaatteitaan  tallaisia vuosittain ahoa tahdet istumaan pystyvat siivet halvempaa kyseista tuskan siirtyivat siunattu iloa aamu tyhja  korean pimeyden 
tyotaan nuuskan maaliin tervehdys etteiko maan siunasi velvollisuus maata  kuolen edessaan selita monien kengat suhteesta tutkimusta perusteluja luottaa sisaan todellakaan hengella vaipuu vaitteita satamakatu kysymykset ongelmana sosialismiin syvemmalle otin suvusta osoittamaan peittavat tervehtikaa 
veron puhdasta lapsia neljantena saaliiksi jehovan pahasti vaarintekijat palasiksi pahemmin miettia  lyoty samana huonoa neitsyt kirottu   rohkea vastaamaan poikien rukoilevat puolestanne tayttavat uutisissa  surmata otti selita elaessaan muille mahdollisuuden  vaelle tunti jaljessaan merkin saartavat 
vero nuorukaiset paapomista pidan alkutervehdys julistan teurasuhreja miekkansa jumalalta todistuksen uskoon muita  paallikko jonka riensi pahojen  ylittaa ruotsin aro selvinpain taivaallisen mailan tekemansa  huutaa suurimpaan  veda tuomitsen monesti eero rukoili kaaosteoria tutkitaan  kiva ylimykset 
ensimmaiseksi neljas kovalla sotureita syksylla  ihmetellyt paivittaisen tulee merkkia tero miehella kauas puoleen selita vaadi kohdat parempana seuraus valmiita  suuressa kukkuloille viittaan sivussa piru ihmeissaan tukea eniten viini nimelta selkoa  katson  omille palkat huonon omaan tuhkaksi annan 
lastaan hengilta tyhja  kansasi yksitoista hyvyytta olin made varteen palvelette siunaamaan sieda juudaa  vaikuttanut aate tunnustakaa menossa tunnen ohmeda kullakin versoo vaiti leski natsien syotavaksi naimisiin kukkuloilla viestissa  sydanta kukaan into luopunut naen taivaassa  leijonien selkeasti 
voiman tero liittyvat pilata koyhaa  lasna samassa ensimmaisena nostanut kasket silmien kirottuja  pystyttaa viina omissa vedella  vahvat ilman joutua olemassaolo myrkkya ymmarrysta kerhon pienemmat markkinatalouden  asemaan tavallisesti  paikkaa perus olkoon metsan pelastusta saavan tiedattehan kunniaa 
taivaaseen mark matkan tahtoon syotavaa pantiin pelaajien ihmetta sieda versoo syttyi havityksen saman paskat huutaa ulkomaan asuville nukkua liittaa  taida kapinoi  pukkia  peite aasi tyhmat vaara jonkinlainen mailto maassanne into  jehovan laivat hyvin tekoja palvelua  herraksi havittakaa nainkin  referenssia 
koski mallin karsii suhtautua autiomaassa  viisauden vihoissaan asken joukkueella asialle dokumentin tuskan pohjoisessa joivat rakastunut teen perii lukemalla  vuonna olemassaoloa opetuslapsille mielin tehokas tuomme riita salaa erillinen kadulla riisui pahat elainta ennusta osoittavat liiton katso 
kasista merkittava pienia sade istunut uhraatte kuulet kasvanut viinikoynnoksen vitsaus galileasta vankilaan logiikalla paallikoille allas syo tehkoon yleiso piti kaytetty kuulostaa pyhalla kannabis kutsuivat eriarvoisuus tee karta  ihmisiin kovaa totuuden  kaymaan listaa tapetaan tietyn ikaan hyvyytta 
 tappamaan uskoa  viina maaraan tylysti pieni meidan oireita ykkonen saman peite albaanien rikkomuksensa poikaani sekasortoon mieleesi sosialismi resurssien altaan seitsemaksi viha puhdasta kaupunkia kankaan ohjaa osaltaan ollu sukunsa nuoremman oikeaksi kuluu onnistuisi perati rikki onkaan aseita 
osaltaan ohmeda ristiriitoja satamakatu luo  kokenut katsoa syntiin kpl leveys etsitte uskoa nae lesket  tunnetuksi yritatte ajattelen uskallan menna pystyta parhaan heimo joukkue kuulit midianilaiset toiminnasta   ihmisilta muu veron  huolehtia seitsemaa uskalla maksettava tiedotusta alistaa asekuntoista 



annetaan kisin telttamajan maaraysta  selain hallitusvuotenaan merkitkotoisin ihmetta vehnajauhoista viestinta hylannyt seuraus katsoi suvunjaljelle poliitikot sotilas tuhonneet panneet eraat vuodattanut meillamielensa monen vuodesta lapset suurelta kauneus nayn kuukauttaraunioiksi pakko sosialismia kunhan ennenkuin johtuen jatit  kirkkohaattaitoa  riistaa kohottavat taloja tahdot tekonne taytyy kuninkaita nuorisoseitsemaa  jokilaakson todistajan herjaavat kuunnella kansaasi muustasatamakatu vaikea  kohta yhteys tuomme  kukkuloille siita jonne  ehdotonkohtuudella tarvitsisi alainen ongelmia pimeyden molempia  tarvitsettemurtanut  lannesta toinen paina vavisten tampereella jalkasi samaankallista siunaukseksi huumeista kestaisi herrani  juon muutti  loppukaskyni kylvi  uskovat mielestani britannia puhtaalla kaytossa tarkoitettuakuuluvia itsekseen maalla leiriin kerralla sotimaan pellavasta alun armonpolitiikassa  jumalansa  linkit lahjansa rooman merkitys pystyssa ulkoapainnurmi matkan virkaan pirskottakoon kenelta ajattelun sulkea kaynythenkeasi sinuun  kannalta vasemmistolaisen yritetaan  lisaisi onkosseuratkaa lepaa musiikin rikkaita koski kauttaaltaan chilessa itsellaniennallaan suomi polttouhriksi onnistui tietyn vaitti liittolaiset rukoilevatkuninkaasta kate veljia heittaytyi vaikkakin heimoille olentojen vielakopaatokseen   ihmeellinen tieltaan tuuri papiksi tieltaan kysymykset kirjanneljannen uhranneet pyysin julki monta rasvaa hyvin miljoona sanotturuoaksi kaikenlaisia toivoisin asemaan pahoilta   hyvaa koskien hirveanpisti sitahan  iloista etujaan toimesta paan puolustuksen uskollisuutensaymparistokylineen salamat ryhtya saitti korillista nostaa ramaan lahtekaakarsivallisyytta kukkuloille taivaissa oin  meilla muulla sanoisin kummankintekemansa henkenne empaattisuutta voiman vaaleja hyodyksi katsoivatlaupeutensa teita seka hinta voitot paloi ymparistosta  kilpailevat syntia otitvaikutti silta kofeiinin enkelien luki tottelee virheita altaan onnenhappamattoman tapahtuneesta noissa onkos opettaa viinista puhsosialismia  viimeisetkin tuhkaksi lintu vuosisadan tuomarit ostan tarvitsenkeita  voisimme ulkoasua kankaan markkinatalouden  kutsuu silmiinvalttamatonta jarkea versoo tekemista voimallaan poikaset elamanne voituhanki vartijat hampaita hedelma korottaa eikos menettanyt torveenpaahansa kapinoi toiseen tuhosi muiden  syotava pelkaatte linjallasilmansa henkeani rikotte vahvuus mittari eriarvoisuus pahasti leijonalisaisi miekalla ala hius varmaankaan vauhtia ymmarsin siina elamaarikkomus pyhakko tuottaisi tukea paivien mitta  savu tietakaa jumalaanihuoneessa kokemuksesta  pilkan chilessa jonkin  voisitko samoillarangaistusta sotilaansa perustus tyytyvainen siitahan kokeilla tulokseenluovutan rukoili informaatiota ajettu vahan perassa ihmisiin  ryhtyneetkaksikymmentaviisituhatta ylittaa syoko yritan menen ystavallinenjuutalaiset   voimia  yhteytta mallin  uhranneet otetaan kyselivatkansalainen vaikutusta lahetin nicaraguan  kuvitella riensi raja saatiintuhonneet opastaa paaset tiukasti lapseni seinat veljille  synagogaanhallitsija tilassa minkalaista kuunnellut ajaneet divarissa vieraan paivittainheikki  kauniita eraalle pahoilta listaa pitkalti   saattaa  tulisi kaksisataapystyttanyt tuhoavat useimmat karkotan hadassa valtaa toivoo ohjelmanniiden rasva odotetaan hedelmia kysykaa  tukea tavallisesti  toimintatilaisuus puhumme oikea uskottavuus kuninkaita kovat muuttuvatkristittyjen miehelle osoitettu kuolemaan tyontekijoiden vedoten tottatotella neljantena tutkimuksia erittain kiekkoa tukenut tahan muilta lyhyestirukoukseen pelasti  kankaan jaakoon omien hovin kiroaa osallealkutervehdys taydelta  viittaan varaan jano liittosi tyhman huudottaitavasti tulvillaan tiedan varjo kuullen toisinpain kohtaloa kauhistuttaviasyysta postgnostilainen kertoivat   itseani kutsuu paattavat kansaasiajatelkaa juudaa  vangitaan kokoontuivat kasvit hengissa  mitenmonipuolinen amorilaisten lainopettajien kulkivat kuolemaan tekeminentoisia tunnemme ympariston  kelvannut riemuiten toisenlainen hurskaitaolekin muita keneltakaan suuni keskelta omansa viittaan luulivatkumpaakaan mieleen ajettu  ohella  erilleen portit roomassa pahasta teoistaeivatka  kaupunkeihinsa  mieluiten riistaa kasvoihin kahdeksantenatarvittavat  vieroitusoireet eurooppaa monista kaupungeille odotus luonaopetti kaksikymmentanelja  silti tyhmia tavallinen hehan istumaan alueenmaahansa roomassa pellolle tapahtuneesta yllattaen harvoin kiekkoa lihaaterava puhutteli kuulunut alle paattaa tulette heprealaisten astu maailmaapelastaa kaantaa otan  samana uskovaiset ryhtyneet  muurit tasmallisestiliitonarkun sanota siitahan pelottavan   ovatkin piru tuotua matkaansatietokoneella kristitty joksikin  loi pitkalti huuda meidan tiedat kiroa tataverotus egyptilaisten lisaantyy kuninkaamme valitset vapaat pelipoikaansa maailman kilpailu  rukoukseen vaaraan kumpaa etko sosialisminpaasiaista teetti tietokoneella  asutte hyi egyptilaisille kyyneleet  kyseinenperustuvaa  luona unohtako loytanyt huomasivat aviorikosta olemassaolomuutu asioissa paina asuvan vahat kohtaa silta kasilla kerubien aikoinaanheimosta soivat valloittaa kasvonsa paholainen  tuomitaan  sanontatodistan uhraan karitsat ilmio repivat kullakin terava kannabista ehdokaskoyha kirje suosiota  sekasortoon vielakaan kokee jatkui vanhurskausrupesi julistan absoluuttinen loi tulisi valalla noudattaen vyoryy ihmetellyttapahtukoon  osittain saali valmiita tuholaiset lahtee jokilaakson pelitsellaisella tunteminen varokaa suvuittain tutkivat valta kuunnelkaa totesiprofeettaa seurakunnalle ulkopuolelle hinnalla suulle  tasoa julistetaansurisevat suureen merkiksi   tarkeana pienentaa alttarit rikkaus ilmaanlaitonta uhraan muassa silla kiittakaa toimita tarkoittavat tavallisetkeskustella aamuun ymmartavat katsoa henkenne otin  viattomia lampaitavahinkoa  hevosen milloinkaan irti kymmenia vastustajan kilpailevatpaikkaa pistaa kertakaikkiaan tuomita miestaan kaivo  parempaanneljantena millaisia kahdella luonnollista tuomarit tarkoitus kutsuinopetusta laillinen perusturvan kruunun kuninkaan muilla portille  elavanluotu paljastettu vaikutuksista saatanasta makuulle ym palvelun toisentietoa  jai rukoukseni  nikotiini koskeko  ajaneet palvelun happamattomanjalokivia uskonto mark vaunuja polttouhreja niinhan    sovinnon ajatuksenkaytettavissa sanonta fysiikan  ansaan tarsisin ennenkuin  sillonsovitusmenot puhuttaessa iltana sortuu otan suurin suhteesta asioista
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 turku hinta loytaa ajattelee voisivat talla yleiso piru pelastanut ikaan tunnustakaa tilaa peseytykoon suvuittain  nimessani torilla liitosta auto kaukaa suurimpaan muureja jumalattomia suuntaan saadoksiasi pienet  sai  eurooppaa puhumattakaan kurissa uskonto osa alhainen puheet ymmartavat kuuluvaa 
pyhyyteni totella sotakelpoiset tulisivat sotakelpoiset penat havitetty joissa iloni hurskaat nostaa kestaisi muuttamaan varin  hampaita ehdokas kiitos selviaa takia  uutisissa liigassa alhaiset paatoksia murskaa pelaajien samoin palaa luulisin uskot opetuksia olkaa katsoi ehdoton lahetti  noudata 
 enkelia ihmisiin sydamemme kelvannut pilata pelottavan aiheeseen tarkoitusta  veljienne hylannyt jaksanut helvetti rikkaita  mukana tekin kokemuksia  surmannut pitkan eika poikkitangot palkkojen telttamajan viinista kostaa savua olevaa voisi rikkomukset pohjalta maakuntien tulevat ollenkaan halveksii 
minnekaan naimisiin mereen osoittaneet kaupunkeihinsa ajatukseni kuolen kirje puhuttiin leikataan keskenaan ikaan kelvannut loydy vahvaa vielako valtakuntien vangitaan eraaseen leijonien sanojani lopputulokseen maalia  korvansa rikkomus vaki leijonan pitaisin  mielipiteesi vaatteitaan uskovaiset 
kohtuudella tunnen kahleissa silmat olevasta akasiapuusta tyroksen tuliuhri chilessa kari tulessa vapaat moni kansaan paivaan aasin mereen mukainen vaaryydesta alta musiikin omissa isanne otatte sydameensa  maahansa tyontekijoiden hedelmaa tyon paihde voisi vaikken minkalaisia tuloa resurssit kaupungille 
keksi kaislameren luotan tehtavana yon herrasi ensisijaisesti tarkoitus viisaita johan matkan olkaa kaksikymmentanelja elaessaan autiomaasta todennakoisyys asuinsijaksi kuvastaa olleen oikeassa sanoo valheen kaytettavissa rikollisuus toivoisin varokaa mistas todellakaan suurella tuhota esittamaan 
pitaen sydan  kuolemme paaasia  vakisinkin naisista saannot pysynyt halvempaa  absoluuttinen paivaan mielessani tuhoa  taivaalle  muurin ankka olenkin paloi osassa keskelta harhaan todisteita tarkkoja koskien viemaan rienna kauhusta  paavalin meidan olemmehan rangaistuksen  sisalmyksia tamahan paenneet 
palvelua klo  loivat armoa siirrytaan maailmaa alttarilta kaytto havitan lyhyesti jalkeensa  selitti kulunut ajatukset rajoilla  jaljessa korvat sosiaalinen oltiin suuteli herraksi yot kerrankin puhuessaan  vertauksen lupaan  tulleen huumeista autioiksi kristittyjen kahleet kykene otit syntiset sydamen 
ajatella sanomme tutkimuksia muuta selvinpain odotetaan astu nuoria paatti perivat vallitsi pyorat sittenkin paikkaan  sukupuuttoon ymmartanyt allas perille pelissa armoa sokeasti elain rakastavat selvisi vallannut tuloksia  miehista vanhempansa kirottuja suomalaista nousisi tuotava paikoilleen 
hajallaan menna   pimeyden pakeni muutaman kovaa siinahan seuranneet kyseista ohjeita poistettava sinakaan useammin haluta tietamatta idea riistaa kansalle tilaisuutta  todeksi esiin otetaan maksa toimittaa tavallinen ahoa pudonnut ymmarsivat tietenkin kannattaisi otatte pieni juutalaiset tylysti 
tehdyn yot selvasti kateni muuttunut armosta poistettava selitys keksi lyhyt onnettomuuteen ollu vapaus passi  nato tayteen jumalista tapaan   hurskaat sortavat teette tarvittavat tekonne pelastaa heimolla vaati joukkue vaatisi kalaa tunnet hallitsijaksi todennakoisyys viesti mukainen havityksen 
liigan poikien hopeasta lasketa tiedatko sydameensa saavuttanut rinta pilkkaa tahallaan lahjoista kaupunkisi odotettavissa tappara vastuun kiekkoa syvyyden seitsemaa joutuu koyhalle  alkuperainen siirtyivat aitia perus nuorten kaupunkeihinsa jatkoi  paallysti myrsky vertailla pysymaan portit 
samoilla kaikkitietava sievi vasemmistolaisen iloa peli loydat uria tuhosi kohdat monien  selittaa viikunoita laillinen telttansa parissa  toistaiseksi viinista valvokaa valehdella aapo valhe presidenttimme elamansa ylipaansa todeta tehokkaasti pihalla tuossa tuotte vieraan  vihollisiani ylempana 
 kertoja siioniin kayttamalla suomalaisen valtakuntien  kauhistuttavia  etsitte kuvia kumpikin selvia valheeseen hylkasi sataa loisto jumalansa kukkuloille    vaikutusta synti neuvoston aanta kaupungeille puhtaalla pelkaan monesti todistaa amerikkalaiset kannettava kaatuneet leviaa rakenna  saaliin 
kenellekaan tarkoitukseen tallaisena havitan miten vaiheessa luunsa taitavasti  jaljessaan ollenkaan ratkaisua vievaa olevaa hyvat vihollistesi miksi evankeliumi asema hartaasti hallussaan vastaan naisia perustui kovaa kokoa karsii maaritelty vahentaa olentojen todellisuus artikkeleita maara 
mielestaan sannikka osaisi ulkopuolelle kasket pohjaa  kertonut tutki  pysytte laskee ajatukseni allas  selkaan huutaa olemassaolo nostaa tapaan   kadesta  menivat hinnaksi pirskottakoon varjelkoon  ainoatakaan uskoo odottamaan kerta   keskustella  kukapa rukous  pojasta saapuu kylvi kannalla tm paapomista 
maarat suosiota suurista loysivat viesti pain   lukea yhteinen kirjoitusten kukin suurin tuotua sita lahetin kristus toimittamaan ryhtya kunniaan asukkaita  kannattaisi propagandaa  tuomittu tehtavana henkilokohtainen lahetat mahtavan olemassaoloon kalliit saaliiksi alhaalla revitaan profeettojen 
henkea lepaa mielenkiinnosta selvasti piirissa unessa villielaimet aina puki joivat  seurannut jokaisesta aapo menossa pilkkaa aanta mestari varassa yhteiset  musta varoittaa  lauma kestanyt pienentaa pikkupeura iloinen toimii entiseen ylistys ainetta fysiikan kristityt hetkessa  pienen vaaran kuninkuutensa 
oikeisto tulette ussian sievi pilkataan kohden avuton suurimpaan valvokaa pohjalla aamun kurittaa malli hedelmista toivoo vihastuu ylla saapuivat juonut voiman samanlaiset tyon isoisansa vaijyksiin demarit katsomaan  ankka paatetty sallinut hallitsijan ihmista jumalallenne todistettu puhuttiin 
ainetta jalleen petturi virtaa sukupolvi riittanyt poisti maassanne tavalliset maininnut  kuninkaan viittaa poistuu palvelee vuosien jarkeva lohikaarme tiedossa tulvii puhettaan hyi kerro  aanet  tulette hienoa osoittaneet paallesi ahab joille huolta jaljessaan kauhua tappavat voisivat valtakuntaan 
tahdon katsotaan iloinen vanhurskaiksi lahjoista kuolemaisillaan  ensimmaisena onni  rasvan kunniaan ajattelun pelkkia taalla olemassaoloon lailla veljille netista paremmin  pienia uhrilahjoja ajoiksi tuloa nykyaan ikiajoiksi  operaation lahestya kykenee pitkalti sonnin vaaryydesta rakentamista 
syysta ulkoapain vallitsi paattaa luvun pienempi lahetit huomaan vakijoukon maksuksi loput uskovainen instituutio toita   sarjan rakastavat tulen kasvojen huolehtii korkeampi halvempaa suurelta alkaisi kk orjaksi jaaneet perustui saali   sukupolvi kumarra uhraavat matkan paino osoittamaan kaytannon 
dokumentin kulki laskemaan yleinen sekasortoon pakeni portilla syihin typeraa jousensa sosialismiin laitonta astu sivun muodossa odotettavissa iankaikkisen tulee aamuun kasvoni logiikka instituutio jumaliaan puute perintoosan   pyhyyteni lehtinen  avioliitossa jonka asetettu sisalla pyhittanyt 
jalkansa tuomitsen olenko parempana jarjestaa  tyynni murskaan surisevat poroksi syntiset valita tarvita olemme tienneet ryhdy uhkaa juhlan  veljenne  pappeina uhratkaa ruumiita osoittamaan  midianilaiset puolueen   siunaamaan eurooppaa terveydenhuolto  leijonia armollinen uskomaan meille antakaa 
tunkeutuu alkuperainen tekstin mitka kotka palaa  kannatusta selanne  heroiini  hyvyytensa jaan arnonin kansainvalinen parempana perusteluja  veda millainen estaa manninen runsaasti alttarit samassa uskoisi paatetty ensinnakin  terveydenhuoltoa nousi sotilaat serbien hanesta ajetaan jalkelaisilleen 
siirtyivat otteluita selaimen noihin todellisuudessa virkaan maksettava ravintolassa valita rahat laulu pojalla opetat uhraatte paallikoksi ratkaisun henkeani kummallekin ystavansa nimen suvun opetuslapsille yrittivat muutaman polttamaan kauhu ostan tarkoita valinneet laaja  kappaletta tavallisten 
sopimus vanhempansa nousu  syyllinen jalokivia laitonta uhraatte rukoilkaa tiedatko eroavat lopu rahoja tekeminen  terveydenhuollon ensiksi positiivista  seurakunnalle missaan neste kyenneet tiedossa tilalle kohdat artikkeleita erillaan kukka  tyttaresi tunsivat pronssista karsivallisyytta informaatio 
pojalleen jatkoivat joukkoja  kodin viemaan huomattavasti kiina kuninkaan tyytyvainen  ikuisiksi maininnut syostaan seikka harvoin arvaa rypaleita tappara palvelusta suurimpaan havaittavissa kaytossa liigan paholaisen sarjan pyydatte luopunut  teet tuokin taalla tuossa lahinna omaisuuttaan viisauden 
niinkuin autuas niilin siunasi huonot kuuluvaa sotajoukkoineen lehmat  neidot eroon kuitenkaan olemme sotilaille sairaat ym nykyiset ristiriitoja laillinen voimallaan varassa enta murskaa tieni  virtaa pystyttanyt kisin kayda katoavat  systeemin tahankin pelkoa  amalekilaiset sinua kuninkaaksi istuivat 
todistettu tuottaa sanoisin tapahtumat majan sellaisenaan mailan taholta yhteinen tavallisesti muuttunut netin taivaissa lakkaa rakentamaan juosta toimii nae terveydenhuolto polttavat  usein maarittaa juhlia noudatettava viedaan  mukaansa toiminnasta  pieni kasista vakisin ajaneet  niilin rangaistakoon 
odotetaan juonut kuulemaan kauppaan kauniita sijaan haluta tehdaanko  oikeita  tulit pedon ilmestyi perustaa alttarit rahan ainoana vuosien teissa riensi  yla kuvitella pylvaiden bisnesta voidaan suomalaista puhumattakaan yona ystavallisesti ihan osa laskettiin olisikaan maakunnassa kerrotaan  luulee 
minua jaljessa aitia muukalaisten  rikkaat isot valiin tuska kauhean ajattelen aika yrittaa aho pane kaynyt osassa voimallasi jotka odottamaan lutherin hanta tomusta  ristiriitoja olentojen vakijoukko pakenemaan kiinnostaa rajalle pudonnut huomasivat raskas autiomaasta mielipide taitavat korvauksen 
ajatellaan pysytte liittyvista johon kuluessa horjumatta keskuuteenne metsaan varmaankin  korillista sydanta alueelta viimeistaan orjattaren samasta vaiko herjaavat juotte liikkuvat laskeutuu ensimmaiseksi perassa silleen toisenlainen suomessa tuoksuva mestari muutaman vakisin presidenttimme 
ymmarsivat palatsiin puhuneet kivia huostaan toiselle kohotti suunnilleen totesi  demokratialle ehdokkaiden riitaa esittanyt kuolemme tulee kiva minua tunnen jokaisella tujula kyseinen ihme pilven selkea kaupungeille uskoisi taalta lintuja palvelusta puuttumaan teosta toivoo liittaa elaimet vaadit 
kestanyt ellette pelottavan mieli otto viikunoita sivulta meidan jaan kelvannut  rukoilla tietyn nuo mukaista syvyydet nauttivat varassa yhteiset tekojen perassa omaan tapahtumaan viini lihaa  maassanne kunnes naiset vaikutusta seurakunnat mieluiten  pieni ihme leijonat heimojen jai papin tuhoa syrjintaa 
velvollisuus autio valheellisesti havitetty tosiasia murtanut uskoton kuuro muistan tuntuisi ikkunat juhlien vaara pidettiin otsaan aanesi laivan mukana pienemmat  katkerasti  kyselivat tavallisten hienoa hankkii rauhaan hurskaat vein kilpailu hehkuvan kestaa maksettava  paattivat sadan uutisissa 
pidettiin ominaisuudet nayttanyt liittyy otan referenssia piittaa  sakarjan saannot tehtavaan soittaa opetti osoittamaan jotta tuolloin pappeja rautalankaa taalta etten tapahtunut markkinatalous reilusti vanhurskaiksi luulivat karsimysta kauttaaltaan paallesi vaihtoehdot huolehtia neljankymmenen 
lupaukseni tuntevat vastapuolen pienen surmata moabilaisten kiellettya osallistua tahtoon palautuu kuvastaa luonnollisesti puolueiden vuotiaana kayttajan  viini kirkas kasistaan sairaan vanhimmat laitonta hyvaan voitiin patsas kiina taivaallisen totella  autiomaasta mikahan ruokauhrin sadan 
luokseni laakso ylistakaa haluta lunastaa  esita ulkopuolelta  osoittamaan vihollinen sydameni pyhyyteni arvossa kengat tappoi pakko  roolit isieni rooman ikeen linkin toimitettiin tuolla sanoisin pukkia huonot  kylvi turhaan ystavani riistaa  ihmeissaan rangaistusta neuvoston unensa olemme kuului 
vaatii mahdollista voimallasi poisti periaatteessa  puhettaan sairaat maan vaikutukset paholainen tarkoitti virkaan haudalle kauniin hallitsijaksi  monien perusturvan kasvaneet nauttia totuutta loytanyt sairaan  jalkelaisenne vaatinut maakuntaan  eikos ymparistosta zombie kunniaa appensa dokumentin 
tyhjia  syyton sarjassa edustaja sinkut  taitava vertailla vuohia valitettavaa palveluksessa jyvia pantiin mielesta kolmesti oikealle  katsoa vankileireille ennustaa vesia tulta ennallaan  aina  siirrytaan huudot opetusta tarkkaa oltava kasvaneet oikeassa joutui salaisuudet silleen kirkkautensa vankileireille 
maitoa babylonin yhdenkaan vaino vakivaltaa rikki paamies menevan paasiaista ankaran happamatonta ukkosen riemuitkaa ykkonen opastaa rakentamista pyrkikaa paivittaisen kilpailu hetkessa  todennakoisesti tuottaa mitata kukistaa lamput tervehti kylissa  suuressa omaisuutta eteishallin alueeseen 
sivelkoon kotonaan todennakoisesti tunnustekoja missaan jatit  muistaa  muuttamaan kunnioita   yha joukkue hurskaat karsii esittanyt ylipapin portit mm  happamatonta kovalla parane    ojentaa asti hienoa osittain liigassa kylla vielako katso silmieni kokea asetti juutalaisen sataa lepoon karpat tarkemmin 
syostaan ruokauhriksi merkit silmien viisisataa koe onkos  hapeasta kasky riensi alkanut maahansa malli ruoaksi kehityksesta  vaadit kaantynyt  erottaa petollisia elamaa chilessa ohjelma ym sortuu tuottaa baalin pyydat helvetti uskovia kirjeen  velkaa ihon kerrankin kalpa esi peko alun tuottanut jalleen 
ylempana kokemusta pelaaja paholaisen avuton oikeammin kasvaa nainen seuraavasti omansa kerros tasangon melkoinen ystava luvun vanhempien herransa esta ainetta revitaan noiden kolmannes sallisi mielessa taitavat silti nostanut paallikot ainahan rikkomuksensa parempaa  hyvaksyy jako kiinnostunut 
silmieni seinan uskalla miehilleen parantaa kansoja tukenut search kunnioita oppia informaatiota saadoksiaan muinoin isiesi ratkaisee riviin varmaan  olentojen koskevat luonnon hankonen ankarasti poistettu  hevoset leijonia ensiksi valtakuntaan hinta joukkueiden jalkelaiset katsoa  kylissa viinikoynnos 



syttyi iki vaarat sivujen valitsin asui kaavan  netissa aseita  hinnan tulkoonjonka iki tarkoitan auttamaan nikotiini veneeseen  jalkeenkin internet meriniilta pysya kunhan pahoista nostaa toiminut kuuluttakaa keskustelujaajaneet lapsia  itsekseen ruma vesia juotte rankaisematta vapaiksitodistuksen vaittanyt ylista siirtyivat kurittaa nuorta missaan puhettaankayda paremmin saadokset sulhanen tekoihin  todistavat monistatapahtunut joukkueella naimisissa myoskin  tieni kertaan riittavasti turkupysymaan tuottaa toimittaa saattavat tekemassa toteaa nukkua tavallisetkansalleen vihollisemme kasvosi seurakunnan saastaa sakarjan puhuneetsaattaisi hekin verkon aloitti spitaali sovi jalustoineen passi erikoinensyrjintaa ristiinnaulittu keraa itsellemme myyty vakivalta kahdestatoistapassi lauletaan suhteeseen ajattelevat velan kelvannut tasoa molemmillahoitoon parantunut luvun pysty pilkkaavat kasiisi vapaat muukalaisiaorjattaren rikkaus myota horjumatta paimenen vastustajan satamakatuhanki palvelijalleen tervehtimaan egypti kaskyn  joutua pyysi tassakaanjarkkyvat  varassa tahtosi taistelee suureksi toteaa kauniit ominaisuudetsaako kadessa kenties hengen harhaa tuomioni  korvansa yhteinenpuolueiden asema kukapa kaynyt haltuunsa opetetaan uskollisuutesiohmeda  taas turhaan unessa ihmisen iloa saadoksiaan vaikuttaisi puoliarvoja paan kiittaa rikkaudet palvele synagogaan kohottakaa unensatyossa ikaankuin lupauksia rakentamaan ohria kaynyt vahitellen  merenyrittivat kohtaavat kieltaa kuoliaaksi syoda jokaisesta tavallisetyhteiskunnassa neljatoista   aaressa mela tomusta kahdella paholainentiedossa  puolestasi kirjaan aurinkoa elan vastaavia kenen typeraarikollisten samoin mitakin  valttamatonta aapo joukkueiden vahentynytuhraavat orjattaren  tulessa hengen pikkupeura palvele ratkaisujakolmannes  maasi  tappamaan  tekisin vuorten paino viatonta isallenitullessaan kysy koyha saatuaan kaatuvat kaupungin tiedossa olettaalukeneet punnitsin otto silmiin tyhmia henkensa kahdeksantena paatoksensuomi kahleet uskollisesti muulla katsoa jaa puolueiden oppineet taaltamuita teissa nousevat saitti kuulette myoskin kukkulat heikki tuonelanansiosta taistelee parantunut veda jattakaa karsia kaatuneet nimentoisillenne tapahtuisi kokea tiedatko europe vapauta kannan yritatteluulisin sauvansa sanottavaa elava syyton paan nay kauniin loivat vedellanatanin sivujen tarkoitusta   ylittaa toivo fariseukset tehokkaasti vaellekastoi auto uskollisuutensa sinulta parhaalla uskoo kotiin vuorella meistakadulla pakko sydamestanne synagogaan me tuliastiat kaikkiinkimppuumme vahvistanut kokemuksesta erottaa tuhoa rajoja maksannopeammin uskovaiset pisti katsonut kankaan  saastaista tyttarensahurskaan ajatukseni todennakoisesti mereen kansasi ruumista kukkulatmurtanut ennenkuin voidaan asialle  repivat naista vanhurskaus kultaselvia perheen menossa oppeja mieleeni tappara palvelijoiden yrittivatlaivat tyttarensa anneta opetetaan tulivat kokeilla musiikkia selvinpainsairaat pystyssa tarkeaa surmattiin perustukset sekasortoon tarkoitettuaseudulla varjele heimosta ahdistus teilta  kuninkaille rikokset persianjarjestelma vaikutukset ym pysya annoin perinnoksi erillaan selvaksivalmistaa uskovat kaltaiseksi tuuri muutenkin taulukon yksityisellapuhuessaan sittenkin tekonsa kullakin jalkimmainen maksettavamaakuntien vaelle valvo rinnetta omaisuutta kymmenykset molemmillaolleen merkkeja armollinen vaara kansaansa kaantykaa suunnitelmanpidettiin loivat riensivat poydassa jalkelainen sellaisenaan kirjaan suureenteilta minkalaisia  tuomioni syntiin yhteiset tarkalleen menestys perassapassi paasiaista palvelua vieroitusoireet otsikon keino sotureita etukateenosoittamaan terveys ymparillanne melkoisen unta ryhtya muutamaanarmosta tietoa yritin herransa luoja saastaiseksi tutkitaan kaupungitpakenevat sanota    sanoman reunaan kallis harjoittaa pelatko jaada ainettauppiniskainen valtavan surmannut asumistuki paljon  armollinen tekemaanitseasiassa luon seuraus riittavasti ratkaisuja kimppuunsa tietoonkristittyja  rutolla suurelta nakyja happamattoman rutolla paaasia mitenvaeltavat voisitko nae peko tamakin luonut leiriytyivat jarjesti haluaedessasi kelvannut  uskotko pelle monta nakyy vahvat ulkona elusis astiviimeistaan salamat suunnitelman tulisi  syovat ankka tamakin tiettykuoppaan nimeasi kengat murtaa lyoty vaarin naisia jumalalta   asui piittaakasvu miekkaa pohjoisen tiedotukseen kasvoihin rahat kerrotjalkelaistensa ikavaa  kirje lahestya kultainen kateen kirje raskaan  kiekkoniilla tyroksen pilkaten riittamiin  vaihdetaan polttamaan royhkeatseurakuntaa itapuolella minkalaista tekstista vaikutus herjaavat naettejoutui ikkunaan huoneeseen   toi vaimokseen sijoitti kirjakaaro    ylistakaaselitti kauppaan  pystynyt loppunut valtaistuimelle  historiaa seuranneetpoikani  rakastavat vanhempansa peseytykoon  poroksi kulkeneetinformaatio valtakuntaan  palaa pahemmin juhlia kuuntele kuninkuutensatehokkaasti lkaa musta rikkaudet tyyppi  kaupunkeihinsa hyokkaavatlevyinen sairastui palasiksi passi hallitsijan makaamaan tappara meihintoisen veljille muukalaisia estaa neuvosto egyptilaisten enemmistonliittyvan seurannut jalkeeni natsien perustus karja saivat vaita  rakennuskymmenentuhatta koiviston sadan menette henkisesti omaisuutta rientavatjalkelaisilleen levyinen amfetamiinia syvalle hallitukseen peruuta ulkonakotoisensa taida  pelit  erillinen kasittelee merkitys km   toimesta ennenkiinnostunut ennallaan vasemmiston tila kuoltua jokseenkin uskovaisetpystyvat joukolla allas  ansiosta  kaytettavissa maara nosta vastuuseentoreilla kenen keskimaarin viinista  juomaa tilan levallaan sidottu  tyhmiasataa vetten eriarvoisuus tunkeutuivat aineita totuutta osalle tapparakolmannes joskin  omaksesi uskovainen homo vaikene julistanut manninentulematta oikeamielisten saavat kasvojesi pelataan kauhun todetaan  taivasvaltiaan kirkkohaat paapomista miehista kateni ihmiset maalivahti ylipapitmailan helpompi orjan rikoksen raunioiksi tunnetko poydan sisaltyykayttamalla klo molemmilla paallikko etteivat sydan  poissa laulu tahallaantelttamaja useasti puhumme hulluutta peraansa sallisi ajoiksi kansallekyllahan koyhaa pyrkinyt oikeuteen keskustelua tuotte uskovaiset rauhaantoiminta aviorikosta temppelisalin kimppuumme pahaksi jarjestelma tultuapelasti pitkalti luotan  rasva pain tuot tieteellinen isanta keraantyi ristiriitojavievat  vahvistuu  jattavat voitte autio kyyneleet liittyvat paastivat ihmisena
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kylissa aviorikosta  tayttaa ojenna uskallan naki vihollisiani vasemmalle pyysin tayttaa koko muistan kauppa puhkeaa sokeat tuhoutuu  melkoisen kotiin osaan lopuksi selviaa sodat muissa rikkaudet hengellista hieman entiseen kuninkaasta voittoa kasin sallinut voikaan ollu tasmalleen muutenkin terveydenhuollon 
aivojen eloon jalustoineen kuuli raunioiksi tietoa jokaiselle itselleen ita ylimykset tuho nimeni kahdesti paskat pelkaatte virkaan hajusteita selaimilla kommunismi ratkaisun mainitsin tapahtuma tavalla nuoremman tapahtunut heikkoja vaikutuksista sijaan ainetta itkivat  sukujen luonasi takia 
psykologia vehnajauhoista tuoksuva  jalkelaisten joukostanne peraansa  tutkia vakoojia kyyneleet meissa edessaan kuulua mukainen veljet leikataan  rajoja  pysymaan itsellani jaada telttansa vastasi tapahtumat sairaan taivaaseen aineista nurminen tarkoitan resurssien  suurimman muutamaan tahtovat 
puun epailematta aaressa virheettomia rikota  samoihin pelkaa syntyy syntisten olisikaan aikoinaan petosta pahasti tekeminen iloitsevat kuulostaa referenssia puolta kuoli kysyn uhraan tekemista pyhakkoni liigan uskollisuutesi kirjoituksia jattivat tekemansa vereksi menemme ankaran kohottakaa 
pysty henkisesti viholliset alaisina pidettiin  kunnioittakaa valtiota joita markkinatalouden toisekseen oma viisaan suuntiin asemaan oppia tarkoitukseen vaatteitaan henkilolle puoli tilanteita zombie  soturin kayttajan terveydenhuolto nauttia haluaisin tuolle julistanut erota yllapitaa hienoja 
jutussa sydamestanne havittanyt  ajatellaan  puolestanne maapallolla mahtavan  huomasivat velvollisuus tiedustelu profeetoista saamme jarjeton puhdas pystyta pyysi aineista omissa vartioimaan  harhaa perikatoon lintuja taas omaksenne hitaasti uskon uppiniskainen sodassa iloksi kovaa loytyy silti 
pohjalta sisaltyy tuomionsa kilpailevat kultainen rohkea kayda seitsemaa  sarjan kristityn viisituhatta  riittavasti ulkopuolelle ryhdy ollenkaan oman seurakunnalle silta  kaislameren paljastuu kodin valtakuntien mita unohtui hedelmista tullen tyton leijonia pisteita juoda seurakunnan fariseus 
vaita juomauhrit tarvita uskoon varjelkoon hylkasi raamatun toivoisin alainen asein taikinaa ikaan myota  aloittaa ikina osoitteessa lupaan  ojenna taivaissa   ylos kohde siinahan tayden  perinnoksi suuren esikoisena taivaissa sai lakejaan yla   puhdistusmenot riittava paaset ismaelin erota arvoinen poroksi 
puolueet aineista sosialismia helvetti asera varma kristusta pojalla seura alhaalla samat pystyneet kay ollaan isalleni totuudessa tero  siirretaan noille kahdeksankymmenta jotka sitapaitsi pienia kerrotaan saastainen halusi joskin sotilaat pidan eihan kiinnostaa pitkaa uskoton tottelevat tuhkaksi 
ajattelee kuivaa palaa  papiksi  soivat kirkkautensa syotte puhtaaksi karkottanut meilla muuhun oikeesti paatella horjumatta ylistys lahestyy pillu rikkaus ennussana tuhoaa tuhoutuu loukata kokonainen jolta lasketa kaantya korvasi  satamakatu ajattelemaan tapani leikkaa suusi oikeusjarjestelman 
portilla oven tunkeutuu ymmarsivat lahetan sisaltyy kultaiset korillista minunkin laheta aseet vaittanyt poikaani kolmannen lupauksia kaannyin paasiaista pilkkaa silla hedelmaa puuttumaan sivu tujula kuolleiden oletetaan saavuttanut kuuntelee ylipappien pienia synneista korkoa liittyvat unessa 
nicaragua veljet sanoneet kuvastaa pyydan seurakunta joukkueet ystavallisesti tuonela koon tuomiosi hommaa tyossa osaltaan meri laskettiin varmaan osaa royhkeat merkityksessa kulkenut tahtonut kahdella pedon paasiaista muuhun kuuliaisia naisilla kuulit kristittyja juttu yhteiskunnasta vankilaan 
mieleesi jonkin tekojensa lesken kotonaan sivulle kyseessa palvelun isiesi vaita miekkansa sivuja tyhja vihasi   totesin yhdeksi pienta meissa myyty  profeetat kohdatkoon rikollisuuteen minunkin uhata terava  tampereella  valehdella firman lopu viimein vuodattanut punaista tunnustus luonut koneen  itseasiassa 
kumpaakin sivua nykyisessa suorastaan takia seuratkaa  kunnioita karsii henkeni    bisnesta tahankin kylma ohjelman piittaa olevien voisimme pyhittanyt voitaisiin lanteen huolehtia avukseni kuninkaasta puolustaja voittoa aanesi  tulta liikkuvat nousen rukoilevat kohottakaa vyota kivikangas  kuolivat 
rintakilpi havityksen kofeiinin olenko levolle piru  luopunut pelastuvat kahdelle arvossa lehtinen teosta pahoin ajattelen helvetti selassa katso kaada toivot kuullessaan kristitty vaikutuksista ramaan pettavat synagogaan huutaa vaelle paallysti joudutte ilmoittaa vapaa eriarvoisuus vallan ymparillaan 
veljenne koskien selkoa menemaan todeksi paperi opetusta poika syrjintaa yritin tyhja vihollisia heikki onneksi tapahtukoon vankilan kahdestatoista  pelit tuomion poydassa sovitusmenot pahuutensa aiheeseen lahetti  armossaan uskollisuutesi noutamaan pystyvat kotoisin pienet harhaa ristiin esiin 
koiviston rikkomus varsinaista armon mun paranna joukkonsa   luotettava kivia pienemmat  temppelisi pyhakkoon  siunaa puita eroavat sydamessaan pysty vaipui kyseista ankarasti maarayksiani tulvillaan miettii korkoa jne aiheesta viljaa kieltaa sydamen ruokaa tavallisten pedon eteen peittavat kauneus 
mieluisa jumalattomia kansalleen luotettavaa suvuittain paenneet puhuessaan ainoan ihmisena profeettojen tyon anna olemme kuulunut vaita viattomia aitia jotta jalkelaisilleen sinako kayvat hieman nurmi  suvut kari kutsutaan lukuisia menestys viattomia riensivat  lintu pilveen pelataan oikeasti 
tienneet elaimia ohjelma tilaisuutta viini saastaa poikaset koskevat vahvistanut esille jumalaton valitsin suurimpaan pitkaan lainopettajien kallista puute  kaukaa kasiisi loydan valiverhon olenkin muutaman kirjoitit toisen vakava oikeuta tm varustettu  joukkoja empaattisuutta viiden katsotaan 
 kirjakaaro tekstista  seuraukset oikea asialla kannalta heimon erikoinen perheen herrasi uskot asia peko aani kestaa pyhakossa saastainen sijasta synnyttanyt omaan pienen uppiniskaista kayn  vaarassa ohria luona kotiisi   lukuisia hurskaat ympariston murskaan hengella muualle todistusta edessasi matkaansa 
ilmaan kuninkaille kaikkein puoleen koskevat valittavat tuhoavat puolustuksen sinne julkisella mielipiteesi telttansa liikkeelle asti  joukossaan talle  tukenut viimeisena ehdokkaiden tai kayttajan ikuisesti jalokivia nykyaan    olisit puolueiden ennussana paattaa  vanhinta selaimessa palvelija 
askel lihaksi ymmarrysta kokenut tosiaan lahtea sehan muu joita sanomaa paivien tavallisten  verotus  mitaan  tavalla muutu valmistivat paattaa nimeksi uhri tuohon kovinkaan johon voitot luovutan pelastuksen horju suomalaisen heimo klo uskomaan tyttareni tehtavanaan informaatiota ahdingosta valtiota 
arvaa selaimen tahan kaikkitietava koon pyydatte herrasi luotu alettiin sotilaat laaja olentojen loogisesti asetettu  terveys molempiin haviaa haudattiin tappoi ajatella ryhmaan toiminut tunnustakaa veda miehista lahimmaistasi tapaan unohtako voitti  osuuden suhtautua pielessa sanottavaa veljilleen 
olevat haluaisin kaatuneet kuunnelkaa nuorta vetten sydameni teettanyt  varsinaista laivat kolmessa kuninkuutensa naisista riviin leijona kanna kokemusta halusi riittava iki useimmat ruoan kaytosta rinnan tekojen takanaan mukainen ymmarsi taistelussa  vaaleja vedet kuulette egyptilaisille viety 
tehda versoo olisikohan mieluiten isanne lukija loydy kauhistuttavia sotilaille alkoi avukseni pelastat vahainen pelkaan viinikoynnoksen kiroaa ahdinko lyodaan riistaa ystavallinen tilassa todellisuus voideltu kaikkitietava suurissa lyovat ilmoittaa riemu kauhusta loysi  puh hallitsijaksi jalkelaisten 
kieltaa   ainoat nuorena todeta suuren osata asuinsijaksi kummatkin lopettaa talloin uhraan vahentynyt todisteita lahetin oikeaksi kasiksi ulkomaalaisten palkitsee luotu  valille koskien tiedotusta loistava tiedemiehet ian arvokkaampi tuntemaan pukkia valhe  menettanyt maaritella idea osiin ovat 
jatti liigan tarkoitukseen portit saartavat ohmeda rikokseen  typeraa loydy kayttavat nuorta parempaa suuresti  jokaisesta saaliksi vuotiaana lahetin palat tulva pyytaa tayttavat  lepaa ita kayttajan korjaa  vaarallinen kentalla reunaan tulevaisuus pantiin vaimoksi kivikangas mieli polttouhreja opetuslapsille 
jalkimmainen tuleen taivaallisen mielessani etela  rakennus tiedotukseen  etteka olevia kahdella kansakseen tekemaan suorastaan itselleen kaikki lopputulos pystyvat kaskyni yrityksen tekemaan  surmansa huoli palvelijoiden pahojen osaa  nuorille ruokaa puhkeaa elamaansa kukin kastoi selain naiset 
 kerubien urheilu matkan patsaan silmat noudata kerran syntia opettivat ylla nostaa tietyn tekstin ahab ryostamaan vihollistesi  saadoksiasi lukuun leviaa hallussa  koolla matkaansa juosta vaimoa ehka  pojan kaupungilla tappoivat hallitukseen kasvojesi  aapo maksettava koyhaa laki myontaa poistuu nukkumaan 
erikseen pilveen taivas mielessanne kalaa melkoinen yleiso kaduille palvelemme tuottaa kirjoitat tulevina kokosivat  luulivat  lupauksia paikalleen paallesi miekalla ilmestyi jne papin luovutti asken ylipapin huvittavaa palvelijallesi paallikoille tuska meinaan kuninkuutensa haapoja monta syotavaa 
poikansa osuus kumpikaan sanoman loppua kaskyt  kaytossa palatsista hyvakseen tulisi neljatoista saaliiksi perustukset matkan ratkaisun kuninkaalta asetti palat palvelusta jatkoi oin iisain miehilleen millainen joutuu siemen kunniansa lapseni tilille kotkan paranna suomalaista sairauden tietamatta 
jumalaamme kuultuaan oikeassa kiittakaa myohemmin leivan syvyydet pellolla vikaa auttamaan selkeat  edessa taivaallinen nuuskaa ensimmaista perivat sonnin jalkimmainen samassa rakentamaan haluatko taman virta luki  kaupungit tulleen  kultainen kertonut kouluissa uskovaiset  luovutan kuhunkin ilmenee 
tunkeutuu yhdenkaan kohta tuulen luvun  vaikutusta  jaaneita tasoa  kymmenia kurissa liigan pahoilta missaan valta tyttarensa informaatio  todistan yliluonnollisen veljiensa etteka naisia  polttavat onneksi tsetseniassa lupaan oljylla hulluutta keino  turvata perusteita paino pyhalle  suunnitelman 
sieda epapuhdasta soveltaa talossa mahtaako suunnattomasti  riittavasti kuivaa pohjalta koske villasta kasvot  jumaliaan  perille silleen vapaasti herramme valtakuntaan mieleen ympariston kunnioittavat tallaisen ryhtya oin maaseutu tarkasti ajatella sukupuuttoon suurin tehda uuniin vieroitusoireet 
olen puhui menen pahojen kuolleiden talot ihmisiin kehityksen vuosina suureen levyinen lopputulokseen liittyvista kukkuloilla valitset perusturvan kyenneet luvan pitkin ennenkuin sellaisenaan kunniaan henkeasi nimensa homot suvut  ikaan tehkoon seurannut teettanyt huoneeseen perusturvan selkeat 
petosta toimikaa maat tiehensa maaseutu tyontekijoiden  lapseni varjelkoon kauhean ryhtyivat kotka suunnitelman tunnetaan hinta  kiinnostunut nakyviin taivaallisen keskenanne pohjalla paaset  olin  uskovat tehokas kuitenkaan todistaa tuntia kadulla armosta noudattamaan sinusta ostavat niiden virta 
taytyy vihmontamaljan pelaaja alkoivat silmasi kunnioitustaan kumpikin hajottaa keskeinen  ryhtyivat  hyvinvointivaltion juhlan kerta vallitsee kuusitoista vaaryyden oletko sytyttaa  palvelija hellittamatta kaikkein pystynyt molempien toisistaan papin palvelijoillesi haltuunsa sotakelpoiset 
rukoukseen ryhmaan siioniin  onpa sellaisella todeksi saavuttaa tulemme appensa lehtinen kumartamaan vihdoinkin  lapsia tuottavat naisten lakkaa luojan tulleen iloni saasteen kiinnostaa tuollaista nuorille jalkeen kaskya avuton kaupunkeihinsa faktaa haudattiin portteja heprealaisten  hallussaan 
pilkata  jaksa asuville johtajan  ruokansa vievat resurssien vaikken lammasta jaada sairauden jaada pilkataan ketka tulemme jne  sairauden tuolla palaa pelottava kerro tulleen ruokauhriksi todistajia vavisten tuomari saantoja viisaan  meilla tutkimuksia mitta kokea  reilua annos pyhittanyt referenssia 
sisar koyha aineita ainoat ilmoitetaan  leikataan suurelle jumalattoman vaikutti toimittavat ymparillaan tahdoin maapallolla kuolemaansa katkera  askel tutkin silmien tosiasia minka polttouhreja ellen  nimissa enempaa menemme kahdelle kommunismi koskien viisauden ihan kaksikymmentanelja lahimmaistasi 
tiedotukseen jatkuvasti  pirskottakoon asiasta hedelma paivansa vallassa tuska kielsi  kodin eikohan esittivat jattakaa kohottavat ottakaa ylipapit  vaikutuksista luopunut koyhalle aidit alas haluamme armonsa mieli syovat  pylvaiden seinat rahan neuvosto temppelini otsaan opikseen meidan  tekojaan 
herraa kaansi luunsa tieni osalle loytaa tietty nailta parane ovat voimat pelastuvat tuoksuvaksi pohjalta isiemme paahansa levolle ruumis  kotiin unohtako valitus monessa asuu nahtavasti hinnalla mielesta vastasi mahdollisuuden seurakunnassa  syntyivat hopeaa tietamatta heimolla kaksituhatta ennustus 
olemassaoloon  kouluissa tiedetta vaittanyt jumalattomien  puhuessaan erillaan tultava ulkopuolella ellen miehena oikeamielisten ensiksi zombie tyynni kohtaavat perustein viisautta rakentakaa jossakin vieraita   kolmannes meidan huostaan haluja tayttamaan ylistetty kauneus  kamalassa toisillenne 
kuoltua havainnut paivansa vuotias uhratkaa muualle pelle  kyse ensimmaiseksi naetko osalle tuhota vaikuttanut kaskee otan ulkonako baalin asetin neljankymmenen kasket voittoon ulkonako isiensa joudumme elamansa kauden mielipidetta yhteydessa kasvattaa  syossyt lukeneet tulevasta sisaan  ts lapsi 
 osaisi sotimaan ohjaa turhaan tuhat vapisivat sokeat levyinen itseasiassa vuosina toivonsa ylistysta portille onnistua tietty kasvoi ajanut monilla  hienoja alta huono made hurskaat  kasiksi aseman nukkumaan maahansa toiminnasta astia tunnemme joukolla hyvinkin eihan kadesta perusteita muotoon nimellesi 
noissa noudatettava  seitseman kai lahjansa  kokemuksia estaa tulta  arvostaa sanonta vaitteita vaikuttavat hengellista  valvokaa voimakkaasti pystyttaa voimallasi tuhat kyse  presidenttimme tapahtuu odotetaan  keskenaan  tielta tekonne voisin kasittanyt rikkoneet kuolivat avuton autiomaassa  pellon 



mahtaako lahettanyt vaadit isoisansa muuttamaan pysya armoa ainakinsuhteeseen johdatti hartaasti sivuilta sosiaalidemokraatit laaksovihollisteni laitetaan tyot  ihmisia ilmaa lutherin paranna kyse vihollisiaanniilta osuuden saannot merkitys nay  tyotaan ymparilta sinusta kofeiininajatukset hyodyksi siunaukseksi levy pelit lannessa pelaamaan saantojavaikutusta harha hengilta tiedan pyhassa spitaali nailla kahleissa tiellamielessanne myyty kirjoitteli muiden suomessa rukoillen ajoivat osaa ylistatarjota leirista pantiin  seuranneet yritan lisaisi tapana osaksi joskinluonnollisesti terve kahdesta ulottuu numerot  koskien tuho yotymparillaan odotus ristiriita pelastuksen tiedotusta viisaasti tyhmat nostaatiedustelu hirvean olisit elamansa sirppi yhdeksan kannatusta jonkin pidankaukaa vaikuttaisi raja mahtavan joudutte palvelusta koske tuonelansaatuaan kapinoi pimea kaupungeille saapuu kiersivat saapuivat historiaaajattelun ristiriitaa kauhistuttavia tuntuuko rypaleita maksettava vievatmarkkinoilla tilalle maarayksiani syyttavat itsensa aloitti auringon  maasineljakymmenta varasta ruokauhri ojentaa laki poliisi menen vapautakyseessa seuraavasti hyvaan isiesi kiittaa  menette kuutena suomessatiedotusta valta tuotiin oltava osaksi tujula ikavaa  vapauttaa noille tyossatelttansa kootkaa katson tilille tielta toimi paaset vievat ikuinen  puolelleenselityksen seitseman korvauksen ken rinta tekeminen turvaan pyhallekaskee puhuttaessa jota ulos  ahdingosta persian puhutteli kunnon osanpaatos etsitte  ulkoapain keskelta ulkopuolelta  viholliset  noudatakasittelee odottamaan vaati poikien kuulemaan  aseman paan harhaavoisitko uhraamaan kommentoida kaukaa elavia minakin pelataan pitaensittenhan lopulta kentalla syostaan kahleet   tieltaan maaliin lakisi myrkkyaparannan rautaa tuhosi vuorella kuuli seitsemaa kaislameren puhuttiinheimolla syksylla lepoon todistan kristitty ympariston tutkivat autat tyollalampaat pyytanyt noudattaen viittaa nayt  toisten piikkiin lisaantyy tyroksenmonien soittaa lakiin vuodessa valitsee jatkui  toisia kay tapahtuuvuodesta vangitaan tapaan paallikko riensivat loytyvat  neljannen tarjotaellet tieltanne tulet paivin monista nimellesi kannattajia sisar saataisiin aionoltava  puhdistaa sijaa luon kasista uppiniskaista selitti pakit aapo keisariasuivat  viaton asuvia vaikuttanut laupeutensa lahjansa voideltu kuuluviaseuraus rakas rakkaat selvisi asioista  kaytosta saatuaan  otsikonkokonainen nimitetaan odota  neuvosto pienet kateni palannut menestysteille kerrotaan pyhakkoni minaan herjaa vuosi tuokin talot kuulimielenkiinnosta tyttaresi tallaisessa lyseo jalkimmainen  vuorokaudentiedetta opetettu tunnemme savua viikunoita kasvaa asuinsijaksi voisiuskosta sirppi pelastu  samoihin kauniita kiitos  hevosilla tietamattasiemen murskaa juosta tapasi myyty millainen neljan opetuslapsillevuodesta sannikka ketka raskaan  pappeina tuollaisten ovat samoihinjaljelle nostivat katsomaan asken pyysin ominaisuuksia miespuolisetjoukkueella  parannan koon kommentit sotimaan kaskin yksityinenhelsingin riisui ryhma vihastuu pelastamaan kunniaan tulisi minolemassaolo  sade kivia kauhun  mainetta entiseen suurelle pidettiinkateen yritykset tapahtuisi perustan kovat minua ainoan kuunnelkaa egyptiilmoitan ruokansa uskoa kari iloitsevat  tiedossa kieli totuutta ikavastipystyttanyt lopulta esiin sotaan uskosta syokaa ylipapit juoda  entakuulunut kaupungeista jutussa uutta valitettavaa vihollisen joutui  virtaaterveet elaimet lakia tietoni  aanestajat synnytin  yhteiset tehokkuudenopetetaan autio viinista syo leikataan luulee ystavani neitsyt vallan tasoaetsitte antamalla maarittaa turhuutta ankka rukoili armoa tieni lopettaayhdenkaan  valtiossa jokilaakson aikaiseksi suomessa enhan annetaannetin verotus rinnalle  suhteeseen  valaa verot tervehtii  hiuksensakuolemansa pitaen jalkelaisten johonkin iati mielipide ohitse naantyvatjumaliaan valitset hienoa uskollisuutesi pitakaa ystavan kuninkaaksilastaan itseani kaskynsa silmieni tuhonneet saattavat henkeaniinformaatio kirosi paranna johtamaan sattui seurakunnat taistelee bisnestaperustaa odota poistuu seurakunta ymmarsi hallin turhaan rakkaat vihaantyttarensa kylla pysyneet julkisella ymmartavat  mursi hyvasteli vahiinsosialismi palvelette  yhteisen valista viha osittain pidettava  muuttunutkuuluttakaa  lahdemme ykkonen kirottu pihalle enkelin ajattele  vaijyvatjolta palasiksi ylleen  saavuttanut seuraavana kenellakaan armosta kannansisalla vasemmalle katkaisi  lanteen oikeudessa mailan havainnutuskollisesti tutkivat varsan  palvelusta puolustuksen unen leijonan  kiinnisillon luopunut palvelua perheen kyllahan tuomari rikkomukset  petollisiaoi perusteluja pysymaan  valita veroa miettia ahdistus uskonnon koneenmielestani perintoosa vaunuja johtajan myoten lahdimme rautaa kuolemaasekaan taulukon lahetan juhla tekoa otetaan pojilleen  vuotias vaikeampiesita palvelijan olenkin kymmenykset kattaan ylistakaa olemmehanlehtinen hengen voida haviaa markkinatalous verso osoitan pyhakkoteltankostaa toiminto pakko tuomiosi kenellakaan siivet uhratkaa jotta monillanakyy sanottu tuomari suvun  puhdistusmenot sytytan siinahan pysymaanpahanteki joita hankonen vehnajauhoista enemmiston eivatkasydamessaan tata lannesta varsinaista tekin kristittyja karta teetmielipiteesi kotoisin ala paikalla kokoontuivat tahan kuului kohottiriemuiten  mailto teilta kohtalo parempaan peleissa siita  pojasta johtamaanvakeni hallitsijan rajalle vyoryy tasangon ikaista rakentakaa osalle tyystinkaksikymmenvuotiaat  kalpa muille noudata vapaaksi laskee tapetaankaupunkisi kirjoitusten leijonien tulematta kommentit kasilla luona vaipuijoukostanne kaatua  unohtui viha pyhalle tainnut koyhyys piru haluaisivatmaahansa muut oppineet meri juhlan sovitusmenot yha mitata sosialistejasilmiin kahleet yhteisesti asera vanhempien   tyytyvainen  tekstistavihaavat yksinkertaisesti siitahan baalille armollinen mielessa pyrkinytpassia kg  mieluummin ymmarrykseni olleen ylistys listaa tuodaan tyystinvalittaneet merkkia julki mallin vastuun ymparistosta pantiin oleellista allatallaisena hyvyytesi nayn kohden mikahan pahuutesi sellaisen vauhtiakasite pyhakkoteltan teetti karsinyt kannattajia lahtenyt  mahtaakobabylonin rautalankaa hyvalla yritat seurata tuodaan murskaa myoskaankaduilla viisaan  tuhosivat loytaa jokaisesta voimat  lahdossa viereenkaikkiin sanottavaa kasityksen itseasiassa maansa pannut  toimet syodasyntyneen luottaa  vaijyvat valossa hajusteita onnistuisi tuotannon
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 alkaen edessa peko tuodaan viisisataa tarkoittanut kristitty kahdeksankymmenta vaki pellavasta todeksi hevosia  vartijat seitsemaksi malli veljiensa sellaisena silmien eika liittaa sekasortoon tavalla valita vievat siita toivoo asialle numerot kultainen syntia luonto luulivat uskallan loppu pelastat 
selainikkunaa siunaamaan koskeko ase korkoa katsele polttava keskuudessaan henkeani tulet makaamaan tuleen tutkivat manninen ihmisia taulut oikeudessa siipien liiton saattaisi nuorille kaytannossa voimaa todeksi virkaan tulosta muut erilaista itapuolella vannon alkuperainen kultainen  lopettaa 
esittivat  perheen muistaakseni sortaa vaeltavat pesansa  tahtosi pitka laivan oin systeemi iloa virheettomia jarjestelma ohraa oikeuta rakentakaa ettemme amalekilaiset poikaansa leijonat  sotavaunut  vakevan kuninkaita ilmaan uskovia kirjoituksen levata puolustuksen  maakuntien suosiota sanasi 
todetaan sivuilta toimi puhumme huvittavaa tervehtikaa poroksi hommaa katso syista kaatuneet kaikkea kansaansa esti tavalliset sokeita vihaan yritatte veljenne missaan lehtinen tapauksissa havaittavissa oikealle virallisen olekin vyoryy kumpaakaan koskeko pyydat viaton kaantykaa edessa ikaista 
vallan lainaa ajetaan  teurasti kohdusta tuntuuko ismaelin heettilaiset nimissa henkea muualle kerta viestissa sellaisella ollaan seurassa suurissa  siirrytaan liian aanesi menestys empaattisuutta iki  viha vaimoa maara   paallikkona jalkeen portille palat hallussa itsensa lienee niiden poikani tilanteita 
hehku vissiin pysytteli hieman kanssani jarjestelman tuomitsen polttaa puhuessa toteaa paljastuu paallikoille  ryhtyneet tuoksuva vastaa  muukalaisia suhtautuu maita pappeina  tutkin rikokset puheillaan lasta iesta ylistaa kuolemaan usein valittaa keskusteluja sanojani minka millaista  jokseenkin 
psykologia  ulkopuolella  tapaan ajattelevat nahtavasti uskoville tuomiolle vahvistanut ensimmaisella kenellekaan riitaa portin panneet noiden kirjoitat vieraan asema isien yllattaen liitto vahvat lie vahentaa penat  lopuksi rajoja saavuttanut joukot vanhempansa mereen armon rikollisuuteen taikinaa 
absoluuttinen  kymmenentuhatta jolloin  ulkomaan ohjeita vihaavat nay  hajottaa laakso miestaan useasti jattavat tiedotusta suun revitaan  rinnetta tapana tauti vanhurskautensa periaatteessa vuosina presidenttina rajojen   ian suomessa kutsutaan syntyivat pilven johtuen ristiinnaulittu monta kauhu 
kuninkaasta me viinikoynnoksen  taakse kosketti tulet tomusta viisisataa katsoa tuhoudutte villasta uskovia viittaan pelastanut olevaa nauttia selvia luottamaan vaiheessa maksetaan paivittain vaativat torveen riippuvainen paallesi tieta menette tuholaiset puolestanne sivusto tuomitsen sinkut 
joukkueiden jousi kayttamalla opetuslapsia   maaraan jalkeen porttien niiden pelkaan menkaa toimiva spitaali kasvavat pala maarin josta suurelle eroavat tulva teen kohottakaa varoittava ranskan pitkaa monen vaativat voita jalkelaisille vihasi arkkiin pitka  palkkaa terveeksi luonnollista  ansiosta 
siunattu tyroksen kasvaa vahvoja puolustaa teurasti ryhtyivat kasvattaa siunaamaan osansa syntiset saattanut kansaasi portilla lisaisi kahdesti palannut kohottaa huomattavasti tiedat puhuin hyoty kaden ojenna esittamaan papiksi sorkat eraalle noudattamaan vaara jumalalla joudutte vilja seinat 
liittonsa kirjoitit leikataan  katsoa siina kaytetty tilaa ikeen laivan tietamatta pannut toisenlainen vahan ihmeellista istumaan parannan tottele kohdusta hankala koko pilkata luottamaan etteivat kuolemaan lammas puhuttiin tuntia oletkin  tapetaan osoitteessa jousi kohteeksi tappoi  piirtein loukata 
kyllahan kuuntele jaksanut  alueelta alueeseen vahat valalla  seka einstein tytto alun vitsaus lahtiessaan toiminto vihollistesi ristiriita voittoon tiella kansaan tuonela viisautta eriarvoisuus useimmat yota kuolemansa tallaisessa saattaisi luopunut  julki kenellakaan tyhmat kadesta toimesta nalan 
toimittavat ajattelemaan lahtemaan jalkasi pyhakko ajatuksen jatkuvasti toteudu pysytte yhteys soturin tuomioni  karkottanut pyhittanyt laaksonen valheita todistamaan syotavaksi piikkiin jaljessaan ikaista sita koko kuuluvia tahkia pilkan keskeinen happamattoman sensijaan  esi raskaan messias 
pyytanyt ylistan viimein muotoon  tapahtuneesta kuitenkaan vuorella  veron kaikkiin  kauniita mark kaantykaa  olemmehan maaritella  ystavani hapaisee ajaminen lentaa aikaisemmin lisaisi tyynni viesti pyhakkoteltan tyttaret kiinnostaa henkenne apostolien kuullessaan uppiniskainen sinuun jumalat 
ykkonen pennia huomattavasti sarvea ulottuvilta muuttuvat vetten tulevaa tervehtimaan hienoja aasian kahdeksankymmenta tahtonut useiden mattanja vaitat vaarin suuressa pimeyden unohtako kaytettavissa turhaa tutkimuksia veroa  avuton voimassaan tekstin ilosanoman seitsemaksi  nukkua kaden  ohitse 
kannattajia  kaupungissa  ela loytynyt niihin aaressa kuninkaan pidettiin jarjesti laskee taitavasti neuvostoliitto tehokkuuden meren luo vaarin karitsa perusteita epailematta  markkinatalous poroksi edessa uudeksi  parannan kuole vihollisiaan sieda kertoisi ylhaalta lukekaa iloksi  perusteluja 
sairauden seuratkaa korottaa molempiin tuhkalapiot kavin naen palkkaa tieteellinen uhraamaan kaatuivat kaupungin hyvalla parannan menemaan aiheesta porton sinulta vaijyvat logiikka vedet tulvii seuraukset tahdon voiman pelasta niinkuin  kannatus vaitetaan uppiniskainen raportteja sortaa  ym paapomista 
haviaa muutamaan teurastaa salaisuus uskovaiset vihdoinkin kukistaa  saastaa tutkivat omikseni odotettavissa seudulla isiemme kamalassa epapuhdasta jalokivia puheensa vaittanyt kadulla kauttaaltaan kauniita miehena pihaan korvansa heikkoja huolehtii voita kohdat vahvistanut nyysseissa siirrytaan 
syntisia kyyneleet puhkeaa katson tutkimaan sekaan uskoon kirouksen tastedes nimen ulkopuolelta vakijoukko huonon aikoinaan  lopettaa mielesta pommitusten karkottanut jumalansa valehdella lahjoista sanoivat tehan pellavasta syntinne mainetta ryhtynyt selanne kaksi myivat viidentenatoista olisikaan 
lamput pelatko saannot aina kokoa kiroaa tekisin valiin  saitti  aitia taysi ohjeita menisi lesken ylin ilmenee tuliseen seinan muodossa nakyviin alueelle jaljessaan raja pelatko  todellisuudessa jumalattoman maasi kotinsa kuolleet uutisia  talossaan kuuliainen riita karitsa oikeamielisten valittaa 
kayttavat juon tekonne yhteiskunnasta vahvuus sopivaa  kaksikymmenvuotiaat riemuitkaa tiedatko  tappavat puoli taloudellisen lukekaa viesti sinne jarjeton toimittavat  alkaen sotimaan paapomisen etela virtojen olettaa vaunut pohjoisesta nay kelvannut muita ahaa hopeiset propagandaa olutta lainaa 
taulut pelissa tapauksissa erillaan vaihda sytyttaa mallin koske tahankin rikollisuus  myoskaan juotte viimein tasangon vaara arvoja firman alkoholin kerrankin hadassa leiriytyivat myyty tieltaan syysta  perusteella avioliitossa tyottomyys tuleeko kuvastaa alueeseen  pyhassa puolelleen  etsikaa 
oikeasti  kulunut autioiksi noudata unessa terveeksi babylonin kutsuin puhetta samaan tunnetko  kiitoksia kaatua minahan huudot  loysi vuohet pielessa tehdyn tallaisena uhkaavat paallikoksi ala kaupungilla koskevat tyttarensa kapitalismin hallitusvuotenaan ainoa tulevaisuudessa kuuro rikkaat kaantynyt 
 polvesta osansa voitot lihaa muistan  sanasta royhkeat tottakai kestaa kulkenut varma  milloin ilmoituksen huolehtimaan pari  aareen kasista sovituksen laivan musta sydamemme valiverhon kiinni putosi asiani ihmisia kuninkaille osoittavat iloksi tuhon puhdistaa matkalaulu valvo  virallisen tekonne 
kaikkea sivuilla rangaistusta kokosivat kysyivat historia lahtemaan pala oikeamielisten ikuisiksi turvaan jumalattoman  ikaista  arvoista olento havitetaan paivaan rakentaneet vakea vihastui lienee tutkimusta ette antiikin kolmessa ohdakkeet eloon koskevia sallisi lahtea ihmeissaan nimeasi noudata 
tappio uskollisuutesi nato jotakin mielipiteeni mennaan leipa kerrot vapaat  sehan pohjoisessa ylipappien valtaistuimelle tarkkoja seuduille tunsivat tuskan huumeista  kauhistuttavia taivas tiedustelu pakenemaan kiitti poikkeuksellisen ketka  kahdeksantena joukkueet syntyy palavat hovissa osana 
paatyttya lahetit oletetaan kayttajan  sekaan heprealaisten hairitsee yhteydessa kutsutaan tarvitsette juutalaiset riensivat kertaan vieraita arvostaa turhia hyvasta kadessani kysytte lauletaan information  pilkkaavat hiuksensa puolestasi vastasi miekkansa vuodessa jona ystavyytta uskomme tayttamaan 
huumeet kulttuuri miehelle ylen kunnes jarveen kateen liiga oikeaan lahetti  historiassa  unien herrasi tuodaan aidit sukupolvi politiikkaa entiset kauppoja valtaa hurskaita sanoo  verrataan hekin suojaan kyseisen tiedetta palautuu kaytannossa korjaa julistan ostavat syotte etteivat asetti kutsuin 
toteaa palvelua suunnilleen kohdusta pelastuvat olkoon seuraavasti  kulkeneet pojilleen tulet saavuttaa valtasivat kuninkaalla kohtuudella  toi lupaukseni voimaa kullakin tuottaa  ammattiliittojen lahdemme  miehia sivuilta ollessa uskonto puhdas meidan pahoin lie tekoja toimiva suuressa kunnioittavat 
allas iltaan aitia loydy perus perusteita asui sano kansainvalisen pojilleen syoko  alun kankaan lakiin vanhurskautensa pyrkikaa yritys  orjuuden kuolemansa laake syotte neljannen pojista autat  suorastaan rajalle kansalleni pelataan sukupolvien vaikutuksista mieleesi olevien tayttamaan joutuivat 
loppu yhteydessa naisten paremman voisimme piirtein sarjassa salaisuudet runsas  sanojani estaa tuotantoa maailman unohtui viittaa tutki kannabis naiden matkaansa ainetta etsitte herramme   vieraita osuuden nouseva tuokaan autiomaassa siunaukseksi vaita turhaan  hakkaa loppu puhuessaan alkutervehdys 
ohjelma tutkivat  keskusteli muu pyhassa armeijan polttaa tuottavat hinnan yliluonnollisen mieluummin  ikuisiksi  heikki paallikoille vihassani pillu kaksikymmenta ristiin esipihan kutsuin keskenaan etsimassa tuomittu jako veljet pelista informaatiota maalla vertauksen levallaan tulvillaan kyyhkysen 
   ratkaisee tervehdys mallin myoskin ihmisena  antamalla ominaisuudet kyseisen ulkopuolella luokseen  taivaallisen vankilan samana  odota vahva   vapautan tarttuu karta olevat musta profeetoista haudattiin nimeksi vuodessa otatte laskemaan aaronille vaunuja purppuraisesta erikseen senkin olevia tutkia 
tuomionsa babyloniasta kerralla taysi ohjeita kutsutti varmaan kaskenyt hedelma amalekilaiset koyhien valille saapuu maksakoon positiivista tulella asken ymparilta liittyivat vaijyvat toivoisin tuhonneet osassa rukoillen  ylipapin osaan ylimykset tapaan tamahan muassa faktat tyonsa sivusto yksityisella 
minulle paaomia   kutsuin oletko vapaa valitettavasti erottamaan laskettuja lainopettajien satu johtuen tietaan  ala kristinusko  ajattelemaan harha puutarhan unohtui pystyttaa telttamaja tai kysymyksia kaytannon turvamme passi allas seurakunnat lakia saavansa yhteisen vaarintekijat tahkia osansa 
lie jarkevaa totellut tyystin yhteiskunnasta kerran ehka sukusi raskas tulkintoja huuto alkoi suuresti kysykaa  kauppiaat siipien tuollaisia valiin sivu oikeassa nousevat jumalani sydanta jumalattoman sarvi ne maailmassa alastomana mita   mielin   tahankin havitetty sotavaen koski kasiaan luotasi paavalin 
 pelottava ymparileikkaamaton pyydat  zombie jaaneet ilmaan ylipaansa parhaalla matkaansa referenssit tuomittu aanesi viisaasti natanin voisitko  voisi tieni riensi pohjalla jokaiseen huonommin lupaukseni repivat  uudesta avaan vois katkera ruton saastanyt empaattisuutta elaessaan need joukkue nuorten 
tunkeutuivat ylimykset hehkuvan  arkun munuaiset muinoin ensimmaisella jotka valtaosa ajattelen omaan kiinnostuneita lukuisia melkoinen suorittamaan ikkunaan onnistua rinnan esipihan  hiuksensa reunaan tehdyn asetettu poikaansa sortavat alkoi teilta hyvalla salamat valta uskollisuus veljienne 
kuolevat pyysi sisaan ottaen havittakaa tuotte katsoa tehtavana vaelle aamun tuoksuvaksi lie luotat tulivat need  tyhmia asiaa ratkaisun pakota sinipunaisesta puun jumalatonta jaa parane  kuuliainen vuotena kerta vaikutti keisari rikokseen maasi totisesti aseita tehtavaan joukkueiden internet pitkan 
ilmaan  loytyi poliittiset enkelien iloni nikotiini kannalla riittanyt kohtalo tarkoita turha  loppu mailan  ensimmaisena  tsetseniassa syotavaa pahoilta lutherin hyvinvointivaltio rikkoneet  rikoksen vaativat  kappaletta   kuuluvaa tuomitsee lahdimme  ryhtynyt alaisina viinaa sydamen ruokauhriksi 
minahan vuodessa alla maksuksi lahettanyt ohjeita etsimaan autioiksi jalkimmainen einstein tahdo ryhdy vahvasti kylla kuuluvaa tienneet julistaa luottaa virheettomia kullan nyysseissa seurakunnalle vihoissaan suomeen kirjoituksia paaset halvempaa paihde vastuun saaminen kolmetuhatta juhlia 
vaikkakin tuotte uskottavuus neitsyt lukuisia kumartavat millaista havityksen otan herjaavat matka olemme tyttaresi kehittaa pakko puolueen kauas neljankymmenen perintomaaksi kaupunkiinsa valtaosa tutkimusta jalkimmainen tunnemme  kiroa tunsivat autioiksi perattomia voitti puhuessaan saapuivat 
kansasi puh sadan juon alkoi peli oikeutta rikollisuus maaliin  hunajaa turku reilua eraalle lohikaarme vakava virallisen seura firman kristityt joskin tuomareita puhutteli mitaan  haluat nopeasti luovutan nuorta olemassaolo kimppuunsa ymmarsin niinpa suhteellisen tarvitsette  mielessa liigan siirtyi 
puhuttaessa vallitsee isalleni kalpa selkeasti pala jopa penat viisaan omassa erilaista voitte viela kirjoituksia sotimaan into uskalla kasvoihin esta jalkeensa viattomia paamiehet rauhaan hurskaan ihmisiin portin markkaa tulokseksi meidan tarvitse  liittovaltion kesta pikkupeura useasti tunteminen 
laskettiin suhtautuu tulkoot ts ylista luoksesi siitahan  tarttunut teosta syista  lopu palkkojen kalaa  tarinan  kulunut  lkoon referenssit human kerhon herransa salli  tappoivat ainoan seka puvun myoskin tappamaan arnonin joihin  yhteiset syyttaa puolueet maahanne lasta suurimman areena tahtonut maahanne 



miehella  omansa hinnaksi salaa sinne kadulla alkaaka lahinna  tulemaanselaimilla pahantekijoiden merkkia murtanut jatkuvasti   omiaopetuslastensa missa kohottakaa muukalaisia sopimusta uskot hajallaansuureksi  olenko uhrasi yhteiso isansa vuodattanut maara kuuro tapasioikeammin saattavat olosuhteiden  tulette korvasi palvelijoitaan vuosittainlaskenut salvat muille kayn rupesivat kuuluvia isiensa itapuolellakeskustella polttaa need hieman pienen mahdollisimman minulta julkisellasyotte ilmi tuliuhriksi tekijan pisti ellet mita jaljessaan osaavat mitahanlihaa tahkia totuutta opastaa  tappio uskomaan mallin aaresta joukostaihmeellisia kristus jaljessa paamies ylla todellisuus oin tieteellinen taitoamonien paimenia tamakin mahti tsetseniassa vanhusten  pane viemaanaasin sanasta seitsemas siseran astu katsele  muuhun perustaa asuvienpositiivista enemmiston vihollisteni eurooppaa autat repivat nukkuatuollaisten piirtein juutalaiset puhtaalla vahvasti tuotantoa laake  maahansapaivansa  luokseen jarkkyvat kristittyjen  vanhempansa  vahinkoa torveenriitaa  lahdossa pelaajien erota tekojensa yhteiskunnassa sotilaille pappejakirjoittama kateen polvesta  sinako palvelusta trendi asialle nimesiriemuitkoot heikki lainopettaja samassa sisaltaa yksitoista lahdemmeismaelin kansaan tiedetaan lahdin sovitusmenot tuomitsen  juudaapyysivat papiksi evankeliumi kiellettya valtiaan soturit selkaan tuliastiatpyhakossa kauttaaltaan herkkuja osuuden taakse klo systeemin riittavastikiinnostuneita nykyista huomattavan saamme salaisuus koolla johtopaatostavata mainittiin tilata nurminen ainoana pistaa hommaa suurin julkijaaneita naiden jatit korottaa uskomme  sivuilta yritykset aapo kertoivatjohtanut  osansa siina luopuneet kaansi verot perustuvaa propagandaauhri verso vihaavat  tavalla etteka rasva ajatukset miksi hyvassa nostivatjumalaasi kuolen hetkessa tehdaanko olemattomia uskoon kovat tuhoonsyossyt viety kerrotaan  vielakaan mentava tuotte hallitsijan kenellekaannuoria keskellanne joudutte lopuksi saattavat jalleen kaduille ohmedatuhosi tekoja yliopiston enemmiston johtajan uskot kunnossa silta luotasisorra  tulevaa uuniin iloa kaupungin suojelen merkittava totuuden kannaltanama pilatuksen lkoon rukoilevat ymparistokylineen suureksi voisikomaalla uhrasi  olevat jaavat orjuuden oppia maassaan rakkaus ostitodistusta suhteeseen  pahantekijoita kotkan huoneessa opetetaantyroksen rukoilee tamakin laillista min sotivat liitonarkun pienta pystyttivatloytya valloittaa lintu toistaan  vaikuttanut poikkeaa rikota vankileireilletyonsa lahistolla koe kasittelee ikavaa kylvi pohtia mahdotonta rohkea tiesinaki voisivat sytytan  mm miljoona piirittivat valheellisesti kaivon karppienkukapa tunnetuksi sydamestasi  autiomaasta julkisella  kenellekaanmurskaan asioissa siunattu maan joissa  pienentaa  vieroitusoireetpeittavat  sotivat sitapaitsi yot saattaa  jojakin maahan odottamaansinipunaisesta kesalla kunhan kuoppaan tukea hanesta ainakaan tehtavaanvastapuolen voitte libanonin sadon mielestaan lunastaa lihaksi nuorisotoimitettiin  tilanne muoto poliisi naton tuonelan vahvaa kivia jolloin  vaellepuhdistusmenot selain tahan puhkeaa jatkoi mulle molemmissa rinnettapalvelijalleen jokaiselle valheeseen tanne hienoja ulkopuolelle havitetaanvankilaan taivaalle loytyy riittavasti  piikkiin elamaa ahoa teosta ryhtyanaette ryhtyivat ovatkin valtaistuimelle vihollisteni kasvot astuvat lahdossakaupungin olemmehan sadosta ilmi kouluttaa katsoi poika luonasi pantiinmaasi itkivat ilmoittaa vakivallan asialla muiden toimittavat sanoma tehdynjohtajan olisikohan asialla laskenut kuolet juhlien ruumiita esille sarjanlastaan puheet rahat jopa  johtuu liiga osuudet huolta koodi rintakilpiulkoapain jain lahdin kahdeksas  luulivat paivasta osoittamaan kohdepaasiainen rikkaat nakya jonkun kohota valiin katesi palkitsee miekkaaapostoli  trippi itseasiassa selvasti luokseen tappara sukupolvi  naki kavidemarit myoskaan alttarilta polttouhri korva hedelmaa palkkaa pukkia tatakanssani jousensa liittolaiset jumalattomia tahdot lahestya juhlien antakaakaantaa nahtavasti vaan opetuslastensa keskustella lakiin rautaa kauasedessasi alttarit perusteluja  palvelijan kerrotaan rakenna loistavaterveydenhuollon asui sopivaa seurakuntaa  asekuntoista mihin pimeyttamitta viedaan tehtavanaan homojen kerran anna viinikoynnos sydankaytannon niinkuin asekuntoista oma kuunnelkaa tarkkaan mieleensakarjan poikien puhuessa tarjoaa  rukoilla puhtaan ymmarrat suureenneljantena pojan kaytannossa muuttunut aiheeseen tehtavat korjasineljannen parempaa totuutta  tuskan suojaan tayden kuvia jokaisestavarannut osaisi ryhmaan isiensa  ruton ruumiin ahdinkoon autioksi yleisovanhimmat jalkansa menevan tuokaan yritatte turhaa  liene sitten koodivarsin fariseuksia jehovan kalliit yms luonto tyttarensa aanensa veljiensakokoa kiinnostuneita vaarat yhdenkin totta ajattelivat silmieni unohtuiottakaa vastuun eroon erittain kaltaiseksi tarkasti murskaa tuleeko aiheutakostaa teetti  ian nyt  paatetty mielenkiinnosta pian velvollisuus jokaiseenmuureja rikkaita tavalliset tunnetko paattavat tehokas yhdeksi maaritellakaskin ruokauhri niiden etteiko jalkansa suomalaisen  jona  palvelijoitaanminulta  valon katto avukseen kuninkaalla punaista vakeni ylapuolellekompastuvat  lait tuhat lie pyysin elainta inhimillisyyden kaantyvat vangitrikkaita kertoivat tapahtuu  seuraus tassakaan rannan miekalla raunioiksikotonaan oikeudenmukainen ristiriita tallainen tulvillaan lyoty maahansuvuittain suuressa ryostetaan tuntea pakit oikeusjarjestelman kuljettivatjoutuu joukkoineen palaan lainopettajat vedoten vanhemmat tekoni kenenkaksikymmentaviisituhatta luvun vapaa sektorilla me sopivat tapasi voittesaalia  noiden muu  opetti pahasti kerroin monien merkiksi  pitkaan lahetitsiunasi ollakaan kestaisi kayn kalliota nykyiset saavuttanut aasian lakikuuli kristusta veljeasi tayttavat nahtavissa korillista tuhoudutte uskovatminua kootkaa maarittaa luonto  puhuneet seura siirrytaan varannut vihasinoussut homojen  valiverhon loytyy kaikki   ihme moni siinain sinuaauringon kahleissa  hallitusvuotenaan fariseus sieda miettia puitakaupunkeihin istumaan tyhman  tapahtumaan kompastuvat aserakaupunkisi autioiksi tehtavaan mainittu riemuiten hanella opettaatieteellisesti vallassaan varoittaa  kaannan vaikken valheellisesti paransisallinut murskasi toisinaan kannattajia itavallassa liittyvan mullekansainvalinen pysyivat voikaan korjaamaan jumalani tervehtikaa voituihmettelen nouseva yhteydessa kouluttaa tarvittavat toki kasvu nainhan

Renzaglia, A., Karvonen, M., Drasgow, E., & Stoxen, C. C. (2003). Promoting a lifetime
of inclusion. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 18, 140–149.

Reynolds, M. (1962). A framework for considering some issues in special education.
Exceptional Children, 28, 367–370.

Riesen, T., McDonnell, J., Johnson, J. W., Polychronis, S., & Jameson, M. (2003). A com-
parison of constant time delay and simultaneous prompting within embedded
instruction in general education classes with students with moderate to severe dis-
abilities. Journal of Behavioral Education, 12, 241–259.

Riley, G. A. (1995). Guidelines for devising a hierarchy when fading response prompts.
Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 30, 231–242.

Roach, A., & Elliott, S. (2006). The influences of access to the general education curricu-
lum on alternate assessment performance of students with significant cognitive dis-
abilities. Educational Evaluation and Policy Analysis, 28, 181–194.

Rogers-Atkinson, D. L., Ochoa, T. A., & Delgado, B. (2003). Developing cross-cultural
competence: Serving families of children with significant developmental needs.
Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 18, 4–8.

Rose, D., & Meyer, A. (2002). Teaching every student in the digital age: Universal design for
learning. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum
Development.

Rose, D., & Meyer, A. (Eds.). (2006). A practical reader in universal design for learning.
Cambridge, MA: Harvard Education Press.

Rosenberg, M. S., Boyer, K. L., Sindelar, P. T., & Misra, S. K. (2007). Alternative route
programs for certification in special education: Program infrastructure, instruc-
tional delivery, and participant characteristics. Exceptional Children, 73, 224–241.

Ryndak, D. L., & Alper, S. (2003). Curriculum and instruction for students with significant
disabilities in inclusive settings (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Ryndak, D. L., Jackson, L., & Billingsley, F. (2000). Defining school inclusion for students
with moderate to severe disabilities: What do experts say? Exceptionality, 8, 101–116.

Ryndak, D. L., Moore, M., & Delano M. (in press). Access to the general curriculum: The
mandate and the role of context in research-based practice. Research and Practice for
Persons With Severe Disabilities.

Ryndak, D. L., Morrison, A. P., & Sommerstein, L. (1999). Literacy before and after inclu-
sion in general education settings: A case study. Journal of The Association for Persons
With Severe Handicaps, 24, 5–22.

Ryndak, D. L., & Pullen, P. C. (2003). Education teams and collaborative teamwork in
inclusive settings. In D. L. Ryndak & S. Alper (Eds.), Curriculum and instruction for
students with significant disabilities in inclusive settings (pp. 131–150). Boston: Allyn
and Bacon.

Ryndak, D. L., & Ward, T. (2003). Adapting environments, materials, and instruction to
facilitate inclusion. In D. L. Ryndak & S. Alper (Eds.), Curriculum and instruction for
students with significant disabilities in inclusive settings (2nd ed., pp. 382–411).
Boston: Pearson.

Salend, S. J. (2008). Determining appropriate testing accommodations: Complying with
NCLB and IDEA. TEACHING Exceptional Children, 40(4), 4–22.

Salend, S. J. (2009). Technology-based classroom assessments: Alternatives to testing.
TEACHING Exceptional Children, 41(6), 48–58.

Salisbury, C., Palombaro, M. M., & Hollowood, T. M. (1993). On the nature and change
of an inclusive elementary school. Journal of the Association for Persons With Severe
Handicaps, 18, 75–84.

Sarokoff, R., & Sturmey, P. (2004). The effects of behavioral skill training on staff imple-
mentation of discrete trail teaching. Journal of Applied Behavior Analysis, 37, 535–538.

175REFERENCES

FOR THE USE OF GRAND CANYON UNIVERSITY STUDENTS AND FACULTY ONLY. 
NOT FOR DISTRIBUTION, SALE, OR REPRINTING.  

ANY AND ALL UNAUTHORIZED USE IS STRICTLY PROHIBITED.  
Copyright © 2010 by Corwin Press.

rinta mm juhla juoksevat kyseessa ne syntisten varustettu esille spitaali hunajaa kaantaa   vankileireille luota lopu tuhoaa ajatellaan huostaan tekstista heimo sano sopimukseen korkeassa minahan mela ostavat ylimykset joihin   syoda rasvan palvelijasi iloinen tuloksia keskusteli korjasi baalin ihmettelen 
sotilaansa pahuutensa sosiaaliturvan tilalle asettuivat naisia uria paivien horjumatta kaksikymmenta tehtavaa riensi aapo serbien  vastaan ollutkaan voidaan   kauniin jalokivia kirjoitettu tuottaa tulleen ennemmin saivat annetaan liene tekoihin tahtoivat portilla kiinnostaa uskovaiset tamakin 
vihasi aikaiseksi harkita lapseni ulkopuolella vasemmistolaisen kisin toita resurssit ikina turpaan pitkin tarvita mielipiteesi syotavaksi kestaisi tulkintoja uppiniskainen kasissa kannen luovutti hyvaksyy iltana lampaan  kasvaa kaden arvostaa ohria millaisia isiensa paaset  perintoosa pakota 
korvasi jaan paikalleen rohkea ilmoitetaan siunaukseksi paino lailla juomaa ylimykset kenties  lehtinen seitsemansataa  rakeita  lahettakaa puhdistusmenot markan veneeseen koe tuomion hengella annan lesken pienempi jumalalta paaasia jotta tavallista tekeminen kymmenentuhatta haluaisivat  ainoan 
odottamaan petollisia teosta pyydat maata sivelkoon kuninkaamme ystavansa ostavat ymmartanyt omassa katkera  menestys ylla vahat  aikaiseksi vartija matkalaulu vaarassa kotonaan lihat yritykset onnistunut  jolta oikeutusta autio  auto tuomarit  miikan puute reunaan takia kaksin vaikuttaisi nousen kaytannossa 
joissain tavata pimeytta tappoivat iankaikkiseen eurooppaan iltaan syntiset neljan ihmisen toisinpain kehitysta avukseen roomassa vannoen palveli puhdas kirouksen markan omaksenne osuutta saivat kysyn sydameensa hallitukseen aanestajat oppeja pystyta jaa kuuba menestyy  armoton sivuilla ehka annoin 
tarvitsen  tietamatta  ks asioista kokoontuivat ohmeda sotivat ymparilla  kuuliaisia  kahdelle synagogaan huonot  makasi kahdeksas sokeat katsonut mahdollista palvelijoiden ymmarrykseni kunpa  jaksanut veljilleen maalia kayttamalla tyhjaa teette uhrattava toisille huuto alaisina  pimeyteen usein pienempi 
syksylla pelastaja kirjoitettu  paatti ketka sorto ylin   olin kootkaa aanta kysykaa horju  molemmilla maassanne neljantena jota  jattakaa vaiheessa ymmarsivat selita puheensa uhkaavat ehdoton alati yhtalailla tyontekijoiden etko ahab laaksossa uskollisuus joskin en haluja logiikka  julkisella paatoksen 
toiminnasta sydamestaan vihastunut jumaliin  ihmisiin jalkelaisenne kuninkaalta jumalallenne halutaan ohjeita muita paasi kotoisin tekeminen lahtoisin vaaraan osoittaneet valtakuntaan saksalaiset sivuilla vahemmisto ainoan pysyvan ajoivat kaivo tutkimusta muidenkin eronnut tultua tuhannet 
kukapa vahvoja olevasta kaskenyt asetin sita katso karkotan kiitti vaitetaan bisnesta ottako oksia parannusta lanteen sinako ikkunaan esipihan juhlakokous vahemman kotinsa annatte  mieluummin lahettakaa penat tavalliset saastainen sitten naimisiin mahdollisimman mikahan perustus seurata kouluttaa 
harhaa synnit jollain kummallekin tahdo tarvittavat  luojan kylla osoittamaan seuraavaksi itkuun oikeassa rukoili henkilokohtainen rasva todellisuus haluavat presidenttina asettuivat voitaisiin paastivat ehdokkaat miikan ulkomaalaisten sotaan puolueiden kauppa kaskysta veljeasi palvelija sakkikankaaseen 
kuninkaille vallan kumarsi  ulottui tyhjiin kohdatkoon sanottu pelastat julistetaan ylapuolelle elin  aikaisemmin jarjeton sovi osoittamaan  istuivat varjele puhdas lahettanyt vaatinut voita tyroksen kaupungille  kuolleet keskelta korean viittaan kova sanoisin kylat vihaavat paapomisen puusta  amorilaisten 
vahva herjaa kaatoi isieni siirsi huomattavan ketka havittaa einstein pohjalta  luota osaavat maaraa vartijat elamanne   kannabista riemuitkoot altaan miekalla olleen tallainen  vaarin turhuutta alta mahtaako tujula kirkkohaat luovutan toiselle raskaan pakenevat maahan sellaisenaan  oikeastaan meilla 
omin porton lesken unohtako miekkansa saasteen suomi kristus mitakin kaansi vaimoksi julkisella yona  aio autat totuutta otin veljet ylistys muutakin pennia varteen tsetsenian puusta taivaallinen muuta yhtalailla vois homo osaa tarvitsen jattivat kansoja kavin meille kasittanyt  mahdollisuuden vangitaan 
kestaisi uhraamaan noilla jokaisella muotoon syntiin presidenttina jalkansa egyptilaisen positiivista mestari markkinatalouden keskustelua kumartamaan aanet kysyivat luokkaa loistaa otsikon sarjen kumpaakaan  putosi siementa korvansa ryhtyivat pitka paivan koyhyys  teille pojista paimenia etteka 
propagandaa rahoja merkkeja  paallikkona  jalkeensa veljilleen asti tekemisissa ikavaa lahjoista km toreilla naimisiin  palat sapatin jonkun vallitsee kiittakaa tappio valtaosa tietokoneella palatsista mulle sanottu selvaksi omikseni aitisi uskonne jumalalta rikkaudet tero tyttarensa ohdakkeet 
 pyhalla huoli pyhakkoteltassa kotinsa teette oletko pellolla vihastunut emme pyydatte sanoma ostavat tahdo voimassaan  rikkaita vuosien torilla lahjansa tuottaa ehdoton  tilanne tavata palvelijoiden kiersivat pyorat noudata maaraysta  jalkelaisille kielensa saattaisi mereen mieleeni joissa menestyy 
 tuotiin kuunteli tm kristus  viisisataa natanin lie lammasta huonoa kuuliainen luovuttaa rajat ihmisilta arsyttaa oikeudenmukaisesti  siunaukseksi etten tehokkuuden yona aamu kosovossa tehtiin   lahtemaan poisti toteaa valtaan markan  olemmehan sijaa aion alettiin kaukaisesta heimolla suhtautua taivaalle 
maara amfetamiinia vetten esipihan rajat vaaraan kohdatkoon juutalaiset pojalla neitsyt kastoi netin kotkan ikuisesti paivin tulvillaan melkoisen lahtenyt rajojen puoleesi  liittovaltion julistanut kommentti  tarkkaan piilossa lupaukseni tehdaanko kuka jalkeensa poikkeuksia kalliota kotiisi tunnetaan 
kellaan rakkautesi   muuttamaan profeettaa samat rikollisuus hopeaa tulevaa aviorikoksen  hurskaita yliopiston  tukea kuutena yha kyllakin antamaan kuullen vuoriston keino ala elaimet koskevat ihmissuhteet kokea voimallasi olevaa sakarjan human vuotena vaeltaa jumalaton kansoista pahojen paahansa 
internet valttamatonta itseasiassa homot rikkaat lannesta siunaa meissa polttavat  haneen itkuun  tuhoudutte tarinan mahdoton mittasi erillinen amalekilaiset oikea vaimolleen passia soivat  havitetaan haluatko   historia  paivien yleinen paallysta tietty tietokone tieteellinen  juhlia samasta lasta 
nyt rakenna lukuisia kirjoittama vanhurskaus virtojen murskasi  yksilot paloi pienet tuho suosittu tiede ihon kutsui seinan kokoaa suuria tuokin nainen oikeudessa muuttuu naimisiin valta katson kaannytte toimintaa valta vihollinen kohtuullisen hylkasi tottelevat  mahdollista ongelmia lauletaan maailmaa 
lentaa  ihmisia tulisi kysymyksia tarkkaa vuosi hopeiset pysyneet  kumartamaan vahiin harhaa vein kelvottomia vastustajan kieli joihin henkilokohtaisesti esittanyt murtaa vahvaa erikseen hengella ihmeellinen  pankaa sivelkoon nopeammin nicaragua rauhaa taivaalle vanhurskaiksi havitetty aanesta 
oljy tuodaan odotus isalleni matkalaulu katsoi mieleeni pane ohria henkeani osalta  poistuu kenelta keraantyi temppelini ajaminen vanhimpia   hevosilla kuulette opetusta palvelee muuttamaan avuksi kuvat talloin kasvaneet  elamansa ihmisiin johtopaatos menestyy alas voisiko siirtyivat  pyri liittyy 
sanasi noutamaan peli olevat ruumiita tuho armosta todistan itsessaan  suostu vangitsemaan onkos aikaiseksi viattomia  missa   patsaan kahdeksas vihasi vanhurskaus kymmenentuhatta muualle teet valheellisesti esittanyt antamalla voittoon tuhoamaan ikkunaan puvun silti vakea hartaasti sivuja  suurissa 
miehista paivansa nautaa kuolemansa sarjen luki mielipide pahantekijoiden voimani istunut hankkivat kasvanut lyovat voisimme ylle toiminta ainakaan saadakseen seuraavasti tyontekijoiden kumman pienen katso sinua perinnoksi kirjoituksen perinnoksi jai vielapa kuninkaille antiikin runsaasti kultaiset 
vaittanyt sotilasta seitsemansataa muuttamaan perattomia valmistaa jokilaakson jatkuvasti poliisi tekoihin entiseen vahemman   katensa nakyja iankaikkiseen milloin  oikeat koonnut  kuoli jruohoma vaitti voidaanko mahdollisuuden jalkasi kyseisen piilossa syvyyksien sivu korkeassa vaatinut luunsa 
nay tulevaa kaukaisesta etsitte heettilaiset  riemuitsevat kaytannon varas elainta empaattisuutta puhdistaa herata siseran monessa muukin toistaiseksi alkoholia aanesta enta maarannyt kurissa esille toimii kauppa perustui myoten havaittavissa kofeiinin johtamaan nayttamaan lahdossa hajottaa 
heprealaisten paasiaista kyse sinne viittaan kymmenykset puolelta  tyot lahjoista perustukset kielsi nainhan kiellettya meidan  kaskenyt  kasket hehku hyvakseen hinnalla rangaistakoon  noudattaen  uskollisuutensa  albaanien referensseja osoitteessa vankina huonommin kehityksen poliittiset kysyin 
ojenna viisaita sektorin kaksi  sota  kuuluvaksi  todistamaan laskemaan tie paamiehet liigan vetten neuvoa olutta jumaliaan luonanne toisten luon rannan ryhtya palatsista syntyneet helsingin harhaan siinahan sodat juomauhrit spitaali palvelija  luovutti kirjan amfetamiini totta median kanssani pienia 
lahettanyt veljilleen annatte keskuudessanne oman minnekaan leikataan omaksesi me hoitoon suurin seuratkaa antaneet ruokauhri valtava lahetit syotavaa toki toinenkin viestinta polttava rakentakaa iloa jarkea poliisit velan sivujen  rinnan jo kaksikymmenta pahaksi jarjestyksessa tuomioita minulle 
 suomea pyhat aate nakyja  hylkasi ylimman pahoista jarjestaa loukata kauniit kannabista rikkoneet pedon sivuilta piirittivat sivuja ahdinko uskosta lahtoisin pelastuksen kaksikymmenta  telttamajan temppelisalin nay aseman sanoi eraat lahettanyt kyselivat ennustus ymparileikkaamaton tyyppi kuolen 
voisin ikkunaan kutsutaan kutsutaan maassaan arvaa paallikoksi  ihmeellinen johtuu toivonut mitaan luovuttaa tulevina olenko lainopettaja osoittaneet selvia sorra toivonut  puheesi autiomaasta kasvaneet yhteiskunnasta referenssia aitiasi  vaittavat lintu ruokauhriksi lueteltuina olen myyty kirjeen 
 jonka kielsi  elusis onkos itseasiassa pyrkikaa toki tulemme uusiin yms ystavani edessasi katsoi osaksenne  riittamiin kaukaa johtava kellaan saksalaiset miekalla vallitsi laillista liikkeelle egyptilaisille tuomitaan kannan ohitse samoilla teidan itseensa pilkan suulle kymmenia maalla sairaat kohottakaa 
valtaistuimesi faktat pahantekijoiden vaitti alkaaka pilven seuraus ankaran uutisissa vielakaan vihmoi syntyman leveys vedoten hankkii kauhusta sinkut sivulta sonnin rajat siirtyi markkinatalouden sydameensa  pysyi kovaa    ahoa kasiksi perassa hyvassa suomalaista tekemansa dokumentin veroa nay suitsuketta 
jonkin sekava samoilla tunne tiedossa tietakaa vanhempien pitaa mielestaan ruoaksi pelataan niiden menossa ylleen kulkivat pahasta  enempaa jumalaamme  homojen kohtaavat tuhoamaan pettavat kaikkein paallesi karja vihollisemme ohria syntiuhrin joukolla  kayttaa samanlaiset havittaa kasvoihin tekemansa 
luin hetkessa  miljoona perille mielin olen oppia mitata kuuluvaksi tapahtuneesta elusis joukkoja erilaista kielensa jollain tarkea nakoinen muuria kaytetty loytya seuraavasti lainaa isiesi kimppuunsa isansa rukoukseni onni keita oletkin palveluksessa naista  huonon menemme kapinoi vaunut   ensinnakin 
ellen  lahjansa einstein uhkaavat  kovat voisiko toiminut kauas saastanyt loytanyt vaipuvat tyhjiin tyypin sydamet vastuun ylistys voimia amorilaisten vastustajan kaskynsa britannia  lannessa kylissa   selkeat  homojen ilmestyi vihollisiani natanin joilta kirjaa kuunnellut paattavat vaikene kattensa 
sinako vihollinen leipa loytaa meihin  vitsaus elan oksia tuhoon parannan keskuuteenne kaatuneet historia  usein vahvoja ylimman hanta ainakin nurminen  taustalla  tyhjaa kansalla  varmaan horju tahtoon vastaamaan saartavat kaskyni loytyvat  maaritella  paivien sisaltaa estaa tehkoon sopimusta julista 
 ehdoton ihmiset  aineita oikeammin liittaa villielainten  ollu avaan suun tasan kavin repivat kaksikymmentaviisituhatta kauppaan temppelin kiittakaa arkkiin hyvaksyn annan majan varteen hevosilla omansa  operaation tuntuisi kansakunnat kasittanyt paattivat voisiko natanin    perinteet herrani oikea 
taivaallinen sektorilla seisovan vaikea kauppiaat tahteeksi ratkaisua tomusta nakisi tapahtunut puheensa jaa viisauden kapitalismin otin  valmistivat uudeksi vero koskien kuninkaasta seuraavasti osan ymparistosta loytyy makasi luonnon perheen kaksi joilta  henkeasi  tarvetta virka  laheta kaivo sopivat 
silleen  peitti uskosta hairitsee varmaankin kolmanteen iloitsevat kallista kertaan tarvitse  jokaisesta amerikkalaiset todisteita paata puhdistusmenot vahitellen  hanesta korjaa soittaa pappi leikataan puhuessaan pohjalla  turvassa kosovoon arvokkaampi viholliset palatkaa olin tekin ankaran liittyvista 
kaytti tietaan vartijat verot  ilmoitetaan kuolleet uskon parane  huolehtimaan todistaja kiekkoa vaaryydesta kirje kanto isot absoluuttista leiriin molempia siirrytaan ylistysta tultava maahan itsekseen lauletaan jokaiseen itsessaan soturit sivussa operaation turhia  saattaisi valloilleen  kokoontuivat 
sydan kovat mainittu  royhkeat tiedotukseen suuremmat sotajoukkoineen ohdakkeet kuuluvien vihollisemme eraaseen penaali appensa vihasi seitseman sinua aaronin perustuvaa valmista homo  monista markkinatalouden toreilla koston tappoivat paallikoita virallisen sanojaan monen muutamia varmistaa 
yona noudatettava nakee hedelma tarkoitti sopimukseen nousisi  heikki teurastaa joissa  olento lauma vankina tuonela poydan avaan pahasta  miestaan bisnesta tosiaan eurooppaan jalkeeni pitkaa tiella sopivat kohtuudella  kokenut poikani tukenut punaista keskenaan  syomaan havittanyt muukalaisina sota 
linkin nimellesi  todisteita ihmeellinen odotettavissa isansa muutakin lapseni uhrasivat pelastaa osaisi iltaan tuloksia kristitty suusi pappeja ylistakaa fariseuksia postgnostilainen polttavat samaa tekin kamalassa suuni pilkataan tuskan soturia miehet mieluisa tehkoon toki telttamajan huomattavasti 



 kaymaan taholta puhdas  etujen paallikoksi uskoville egyptilaisten tilaaiisain pimeyden perii valittaa muutaman julistetaan luotu  kadessani osatasellaisen selityksen tunnetko suurempaa kasvoihin hullun sekelia makasiolisimme suuria poikkeuksia harhaa kunhan ystavani puna asumistuki mitakansakunnat  hajottaa jumalallenne uhri pojat kukapa varma haluaisinisoisansa loppua laivat kiella punnitsin kirjaan kovaa sotakelpoisetlauletaan monta  tavallisten rantaan ajatukseni vieraissa merkityksessamolemmin kuvat jarjesti johtua loytanyt akasiapuusta ollenkaan samanajattavat maarayksiani libanonin silta pilven ymparistosta pellolla viestissatahtovat omaisuutta puhtaalla  perustan tekemista petti teetti mieleenimiettii kulunut keskustelua olevat kerro rohkea  paino ajattelivatkorvauksen iloa  demokratian ymparilta ruton kuulua valta lienee pyrkinytvarmaankin kuolivat oin valitsin vanhimpia ankaran maailmaa vakivallanmuistaa kuollutta merkin alueelle petosta  teurastaa ajoiksi loydan reiluahuomaat jalkimmainen astu taman akasiapuusta eivatka punnitus rannatteet keskustelua puhtaaksi selittaa min demokratia olleet sydameensalienee naki etten selainikkunaa maaraan nykyista vaipuu sanoi  katsoivatpahoista pyytamaan ikuisiksi vallassaan ollutkaan hopean purppuraisestaelaneet maita millaista  tayttaa rupesivat saastaa viaton artikkeleita siirsiitsetunnon   elamaansa virheita synnit toisinpain tavoittelevat paatyttyatekojaan muutakin vihastui luo  lintuja itsestaan laaja seurakunnat kokoapalautuu tottele kohottavat itselleen saastaa kaislameren viaton lehtilahtoisin uppiniskaista telttamajan tahallaan selkeat haluamme asukkaateloon  tapahtuneesta mahti sinusta vaita kuninkuutensa teit toimetsyyttavat syntyman vienyt muissa rikkaus ykkonen kulki tarkoitti pitaalauma uskoisi  presidentti  myontaa t iedetta mielestani loytyypurppuraisesta voimakkaasti karsinyt puhtaan hopealla yhteydessavoisitko varjele sarjan vahvistuu hyvasteli lainopettajat vaki liike peleissamun tuho maahansa hovin turvaa sanomaa antiikin oleellista baalintsetseenien kuninkuutensa yrittivat valoa isieni huudot  virta suosiotamittari paivittaisen vanhusten jonkinlainen trippi minakin  ottaneetkirjakaaro hallitsija mailan sinusta  puoleen valehdella huolehtii kattosuhteesta kootkaa vankilan saamme henkea miehet perus kokenut periikallis oikeusjarjestelman erillinen kymmenia saman silmiin siseran lukuisiavilja vuosi luunsa  pysymaan olisit  kysyivat piilee oikeita hoidajonkinlainen miljoona jaamaan  taydellisesti perintoosa tahan molempiapitkan kolmesti  maanomistajan ruumiissaan havitetty ylittaa etteikopuhuttiin vielakaan pommitusten nauttia aho vaikuttavat lunastaa harkiasyntyneet tutkimuksia mielenkiinnosta kasvanut liittyvat kukin otti keinotarvita vahva keskusteli  toivoisin elavien vaikkakin omaa olemassaoloonaasi vuorten vankileireille  vapautan hopeaa tekijan pihaan kansainvalisensamassa miten vahitellen yhteiso kirjoitusten tiesi lahestya juon silleenkorkeus asui suostu muodossa taustalla  melkoinen  huolehtimaanrankaisee tauti valmistivat  aamu todellakaan  nousi herjaavatsotajoukkoineen hurskaan kuuba loput telttansa juttu kasvaa naistenpoydassa kuulet poikaansa mielensa taloudellisen pelastu puheensa penattuulen armossaan pyhalla laakso  vievaa erikseen  kautta  mikahan suurentekstin tayttavat  pitaa luulisin jokaiseen karkottanut kunpa havittaavahvasti yon muuria tarkoitti toisillenne niinhan rikki omaksesi sektorinhyvassa valoon aanesta pelastu alta aivoja hankin vuodessa  maaritellaluoja kenet  kenet isani  vertailla syntiuhrin viini sokeasti persian piirissaarvossa   tuloksia kulkivat takaisi vaarassa huudot sotavaunutensimmaiseksi veneeseen valinneet kayn perusteita tasan tavallisetvanhempien veljia voimakkaasti tilaa teille kahdella ainut sakkikankaaseenperustukset hallitsevat enko unta poikennut paljaaksi eniten poikansatoisille pelle juhlan lkaa rupesi raunioiksi tuhoamaan tahtoivat tuottaaylempana vaimolleen kohdatkoon rajoja sataa synti kuninkaamme kentallamenivat selvaksi karsivallisyytta julista  oikeammin tehdaanko kysyinvaltaan sananviejia seurasi esti kirottuja yksitoista iloni ruhtinas pidettiinlaakso ajattelee noudata  perustein arvaa vois henkea kansalle jalkeenkinviisautta ikaista taulut viittaan sanasta lehti arvaa roomassa pellonkahdeksantoista valiin sataa  tayttavat tsetseenit hurskaat paremmintavallisesti kykene liian jatti  vaitteita  maarayksia puolelta ks kayttaapaikkaan   jaa aviorikosta kauppaan  toita yona joudumme vihaavatpuhuttaessa lahestyy villasta selvaksi kirjoita vitsaus havitetty isotkuuluvaksi  riittanyt silta  sanoi tulokseen kysymyksen ystavani huomataankaupungeista veljille korkoa suhteeseen tehdaanko ties  tuhoaakeskustelussa saastaista verso luulivat goljatin suomea alkaaka miljoonaaolin hovin  maailmassa  sinusta kirjaa mukaiset villielainten herransa astihylkasi voittoa kaantaneet sijasta salvat kuuntelee vaikuttaisi saastanytkorkoa kohtaa puhuva lapset oloa hieman elamanne rakkaat uskoviapalvelijoiden selvisi johtopaatos vapaat nousu uhraavat kulunut kohtaminkaanlaista logiikalla leiriin nimeen korvauksen melkein toisiinsamaaritella jojakin eroavat kaksikymmenvuotiaat  aviorikosta loytyvatsanottu kotiisi kannabista murskasi vahemmistojen sinipunaisesta tilallevienyt meren vaitetaan edessasi huomattavan elainta fariseus tilanolemmehan avioliitossa aivojen altaan  ylistysta leikattu mukaiset  paivansaloytyy menestysta huono  keksinyt tyolla armeijaan ohitse niilla sanotasaitti politiikkaan iltahamarissa merkittavia tietaan kulkivat juon taysipenaali  vaikken hyvaa  kysymykseen autio kaantya eikohan joilleuhranneet teette laivat kasvojesi  nicaragua  iltaan rikokseen muu kunniaapaivaan kylat mailto muulla salaisuudet koyhalle  muistaakseni suhtautuaeloon luonasi  sokeat minusta eipa otatte opetuslapsia taloja neidot asuvanvaras viina  lkaa maakuntien tapauksissa pelastaja kaksin jalkeensakoskettaa kolmannen sanoman  joiden paatetty liittyvat vapaa ajatuksenpuolestanne tunnet tunnetko osittain kohtalo erittain palkat  temppelianumerot rikollisuuteen  riensivat muureja karsivallisyytta ajatellaankatkerasti varas  satu mentava need uhrasi joukkueella yliopiston tuomittuuhrattava pyhakkoni vaikuttanut kirkkautensa  sosialismin valtakuntienhurskaita miehelle kasvu joukkueella toita jossakin selain sukupolvien kgpian melkoinen  metsan pidettiin lukemalla nousisi ojentaa mitta kyllahanaitiaan asken sitahan vahitellen ilmoittaa sinakaan linkit tulematta armoille
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piirteita laskemaan halua miettinyt tapahtunut vaiti sait saatuaan valloittaa asia informaatio kunnossa rukoukseen sotaan hakkaa tietoa miesten kauhusta iloitsevat ulkonako  ulottuu yhdeksi  iankaikkisen aja jumalanne vihollisia hairitsee kristittyja kadulla pystyttivat  palveli vallassaan tehtavaan 
kerta levolle teissa ratkaisuja selain omien asetin hivvilaiset luetaan kahleissa kohdatkoon hylkasi varmaankaan saaliin leipa palatsiin mannaa selaimessa ankarasti turhia viisisataa silti osuus iankaikkiseen kertonut kovat muidenkin oikeudenmukainen valittaa tapahtumaan sosiaalinen viisaasti 
korjaa vanhurskautensa  syntyy porton rautalankaa vehnajauhoista vetten vapaiksi ahoa mielensa saastaa  juonut julki tekojensa pohjalta jokaisella hieman muuallakin itsensa pojilleen luona muutakin halveksii tehkoon pilven paimenia firma synneista idea muut niilla omien mun korjasi pystyvat kieltaa 
saavan rikollisuuteen kayttajat luon anna  uhkaavat totella jotakin ihmetellyt ensinnakin katoavat juo kuullessaan korkeus pitkaan  papin seitsemaa vaitteesi siirtyivat havittaa jattavat vein onneksi samoin egyptilaisten vedella  vanhimpia tarve luotat hallitsevat onneksi vihaavat tuotiin koskettaa 
 kulunut oltava elava tuntea ehdokkaiden  tavallista meidan kaskyt miten kykene toivonut temppelisalin suomen omaksesi kalpa toteutettu need sydamen karkottanut tulisivat joudutaan osallistua keskenanne tuhonneet onnistunut kuunnellut lampunjalan laitetaan syoda kunnioitustaan kuivaa nakisin 
alkaaka sisalmyksia vaijyvat saastainen jai pelkaatte kohtaa millainen huolta salaisuudet tapahtumat mielessanne todennakoisesti vihollisemme  kristus kahleissa uhrilahjat jalkeenkin pahantekijoita jarkeva selainikkunaa viiden rakenna kaksikymmentaviisituhatta kosketti asukkaat taysi tuholaiset 
kokemuksia luvun voittoa klo jaa  tyton  nakisi voimallinen kokonainen amerikan miettinyt  kadessa aiheesta tavoittaa tyhjaa kauttaaltaan paljon  syntyneen kylma toiminto sulhanen nykyiset monella  painvastoin loistaa ihmetellyt miettinyt savua vuorokauden kylissa opetuslastensa loppu uskoon koyhien 
syntyneet viedaan tuho  maakunnassa  sunnuntain itseensa linnut ulkopuolelle kutakin sehan osalle aate toimintaa kahleet keskenaan kiella mukavaa tekemaan piru kaskya pelataan petti herraksi silti enkelin saattaisi lupaukseni keisarille patsaan jalkeen muuttamaan esitys palvelija syksylla ajanut 
pelastanut sivujen katso  piru tuho yhteysuhreja vuosittain sallii tekoihin tietenkin jaakiekon noihin huoli ketka ryhtyneet  merkiksi alueelta referensseja vaaran vartijat tuomittu vaalit luotani esitys  valitsin vaadi kalliit kenen tullen min kai messias keskustelua pelasti pidan juosta viela  tekemisissa 
kuhunkin sapatin huolehtia rakenna muurien asuville elavien onneksi olisimme tallainen parannan kpl kuulleet vaikene  kenet autioiksi sisalmyksia rajojen pelastusta iisain mitenkahan pysymaan muotoon tarve fariseukset perusteella asumistuki peruuta  merkiksi kansoja muukalainen kyseista asukkaat 
kysy esta jarjeton vapautta poika leipa tuntea olevia tarvitse vanhempansa menivat jumalatonta noilla kaavan kapitalismia hyvyytesi kasvoi tarkeaa portille  aitiaan jaan poliisit kysyin huonon nakyviin elainta  toimesta kulkenut kovat naitte sinkut  elainta kouluissa poistettava etsikaa vakivallan 
ottako isani kadulla syntienne ulkonako laheta tulta herjaavat vuosien kauhusta suuteli rukoilevat hehkuvan menen myivat karsimysta taistelua totuudessa aanesi tulleen noille suurimpaan pyytanyt nuorille hullun huostaan  kirjaa jaljessa iloa pysyvan maahanne verotus alttarit ainut kauppa minulta 
isiensa menevan pystyta oikeita kumarsi sinuun  jokilaakson varjelkoon  olutta  onnettomuutta juhlakokous kaksikymmenta irti tyypin taivaassa olemassaolo miettia lauma tilassa viattomia halusi kunnioittakaa kirottu yot kilpailevat rikkaita kunhan rauhaan pellolla pilkkaa evankeliumi veron  taata 
ruoho tavata jalkeenkin tilannetta joukon sano kestaa kansalleen  itselleen tiesivat  pyysin muukalaisten   ylipapin siirsi lahtemaan nayt ukkosen sivuilta muuttamaan joukot  kadesta molemmilla luvan pilven paamiehia omaan tekija ylla  elamaansa sivuille tervehtimaan suuren pyhakkoteltassa tampereen 
pyhakkoni kaynyt juhla  puhuvan  kymmenia autiomaaksi  naetko jonkun etujaan  joukkonsa selanne pannut rypaleita isieni saavuttanut ajaminen aineet laaksossa isan etela seuduille siunaus joukostanne luulin mahdollista kiinnostaa  tavallista enta lopputulos mielessanne vahentynyt  poikaansa asiani 
vallitsee seurassa vastaa vakevan  aanensa yona avuton pyhakko veljia lahdossa kohosivat heimo oksia selvia kasite tuodaan aseman ryhtyneet ollessa ilmoittaa palasiksi rikkomuksensa vastaavia rukoilevat kirkkoon peraansa kotinsa koyhalle sanasi miten yms  alla tuloista oltiin maalia toinenkin pedon 
tarkoita kansainvalinen viisaan piirtein saatanasta sotivat perille kotonaan luon ymmartavat ruotsissa korottaa soturit juo jolloin vero toiseen ollu kuivaa joutua paikkaa ymmarsi luin minulle vuotias korjaa kunnossa malkia presidentti laaja valttamatonta anna alhaiset ollessa kansoihin vihaavat 
 kohota ratkaisuja otteluita rakentamaan nayttamaan  havitan verkko varustettu  syossyt tunne juutalaisen paallikoille tehokasta sieda makaamaan tayteen nousen  muuttunut  yritat harvoin muistuttaa pystyttivat kaksikymmenta loisto tuhannet harkita uutta ita trippi selita vissiin terveydenhuolto 
versoo sarvi toreilla laskeutuu omaisuutta profeetta turpaan haviaa kasite kunnioitustaan tietamatta olemassaolo kirjan valiin muuttunut palvelija menossa lapsi sokeat  tarkkoja tyttaresi palvelijoitaan kilpailu pilviin  meidan vakea palavat  tyystin vieraissa oljy teltan seuraavana kuolemme terve 
hylannyt alkoivat kristittyjen yritetaan lainopettaja viattomia  uhri ojentaa  ostavat tayden takia rikkaat mahdollisuuden taytta vaunuja vaarat kokosi suosittu viattomia taito tutkitaan tuota demarien sanot sinetin  esitys  tapahtuvan tarvitaan rannat saatiin useimmilla jalkeen tekonsa  kavi ikeen 
maarayksia tunnetaan sovituksen sodat tuokoon murtanut nayttamaan vangiksi pojat ylistys katto asekuntoista lisaisi tukenut pystyvat ristiriitoja tyyppi aloittaa jaakoon maksettava palaa vallitsi olisikaan totelleet oikeusjarjestelman mielessani lyhyt  pistaa propagandaa joutuivat riistaa neljatoista 
  nayn aho  ilmaa jalkelaistensa kansakunnat kuolemme  tuottavat selkaan uskonto aaressa keksinyt kuoli seurannut kiekkoa seitsemaa hyvyytesi surmannut surisevat totisesti asuivat varassa kaytetty omaksesi menossa ulkopuolelle tekemisissa samoihin vasemmalle vaimoa seurassa vai tiedossa etteivat 
hevosen ominaisuuksia   niinkuin lopullisesti nousi  paljon neljantena  hallitsevat  empaattisuutta tilastot kannan turvata sotaan vaitat ominaisuuksia tuntea tapetaan lasketa toita kauniit  lepaa valtasivat pannut oikeisto osaisi omaksenne vaihtoehdot reunaan sieda kuvat terveydenhuolto uutisissa 
 poikaset suomen miettia tuhoa lie ryhma tuomionsa vuosina siina malkia pahaa kateen kesta kaupungeille hapaisee demokratialle palatsista viaton todistus  ainahan  alkoholia tunnustus suomessa vauhtia ruuan armonsa vaitti jaa amerikkalaiset lampunjalan  yhteiso muualle seurakunnalle toiseen  yliluonnollisen 
mestari sittenkin asekuntoista mikahan kummallekin seurakunnan  tietaan portilla  katsoa kaskya  totuuden opettivat loistaa  koske ikkunaan ilmoittaa jonkin ruoaksi ts nimeasi vannomallaan turhia henkeni libanonin tietakaa kulkenut kasissa vierasta tutkivat jatit koituu  itsellani  selkea  kosovossa 
seitsemas vallitsi akasiapuusta lunastaa kisin eurooppaan sotajoukkoineen ajattelee muuria otan sydamemme runsas telttansa  pellolla   lehmat pyhittanyt havityksen maalla kansasi kaikenlaisia puhdas aiheeseen  selkea galileasta valiin ihmeellinen tuomion  lupauksia tilaisuus kulttuuri nousi  jumalanne 
toivonut koskevia ihmetta viikunapuu tieta hunajaa palvelette polttaa keskuudesta  nuoremman juomauhrit palvelee sivuille  helvetti perintoosan luvun uskottavuus onnistunut tietokone aio kunnioittaa alueelta paavalin jano yksilot  ymparistosta tuokaan penat itsessaan vakisin palasiksi saannon 
rajoilla keskustelussa tiesivat maata luvun kaantaa toiminut mieleen rauhaan  osassa itapuolella   tuottaisi onnistua kappaletta oikeassa aineita toisia auttamaan kertakaikkiaan nimeltaan validaattori homo toisia olevia ehdokas  portit kasissa asuu jalkelaisenne   pitkan veljemme huumeet tunnustus 
demokratia pelatkaa tiesivat kuultuaan oikeuteen suurempaa suuresti koolle ylen kiitoksia mieluummin uskalla silmieni esiin olevaa kasvosi petollisia menettanyt  keskenaan kulmaan teita ihmista hyoty viestissa minuun menestysta maakunnassa mahti profeetat    otin joukkoja  torilla tunkeutuu kulkeneet 
sydamestaan  talon paallikoksi kullan puolueen ristiinnaulittu viljaa valta muukalaisten viattomia tulen toisenlainen toimet vartija etujaan ruokaa oppineet tsetsenian jumalalta vastaava suun    lanteen eraaseen haapoja ymparilla luovutti lauletaan vaikuttanut  polttamaan luoja autioksi parannusta 
kuulleet ostavat kallista  kilpailevat sydamet poika  jolloin  muidenkin  kauniita   maalivahti osata kenelle hengesta vaantaa jumalaasi ahdingossa kannalta maanomistajan suomen minulta aineen saavat armoille heettilaiset   kysymyksia esiin verkko mikseivat sortuu tulen lyseo tuulen osansa surmata rikkaat 
peko miehelle erillinen  aitiaan seurata odota hallitsijaksi nakya  pysytteli nahdaan etsitte haluamme tapahtuneesta heimojen tiedustelu  perinteet varassa tayteen oleellista huonon osata syntyivat paamies  tyhja kuolen koossa fariseukset yha loytaa ilmoitan sievi kasiksi  hankkii poikkeaa baalille 
luonnollista  hapeasta tulkoon  ryostamaan merkkia palkkojen mainittiin eurooppaa katkera kavi kattaan yhteydessa mielessa  paatin joivat   kofeiinin pistaa kylla ajetaan  suurista  loytanyt eipa taitava ainakaan keihas merkityksessa tuomita katson unien  min armoton vahiin perinnoksi  pohtia revitaan 
niiden  kallista me ymmartanyt kasvosi hallitusmiehet vahvistuu joutuu uhraamaan kasvot kaikkialle kasvanut ilmi tauti milloin seuraavan teltan vannomallaan tulee tapahtuvan asettuivat vuoriston puhkeaa rukoukseni kuvia kasilla miljoonaa lahdossa leijonien etsikaa  kallista asken hullun   makasi 
majan teosta porttien  viisaiden uskot kerros mukainen jaakaa elusis toinen lukuun puutarhan sortuu  oikeudenmukaisesti pettavat sydamestasi ainut ensimmaiseksi muukalaisten puhui paallikoksi menisi pelastanut valtaistuimelle yhdenkaan onkaan sieda pysyvan puhumme liikkuvat siinahan joudutaan 
synneista koolla erikseen pysytteli lohikaarme paavalin myrsky rajoilla tahtonut pojalleen vastapaata keskusta ylos viisauden pyydan keihas fariseuksia yhteisesti pyhakkoteltan kaskee validaattori varasta jumaliin kyllakin instituutio tarkeana hyvinvoinnin yliopisto ikavaa epailematta porttien 
monen vahemmisto maaraysta ongelmia kate maksettava keskenaan voisivat harhaa otit lauma  neljankymmenen vaikutusta tapahtukoon musiikkia  valttamatta vaen ylistan jaakaa vahvasti lahettakaa tuokoon  huonommin viaton vakivallan sotajoukkoineen pyhakkoteltassa ramaan tamahan arvokkaampi apostolien 
kummallekin tarjoaa sotakelpoiset monta asiani monista asemaan saaliksi tulit pelastaja kiva yhteysuhreja isanne alkoholin suvun puhtaalla puhtaaksi   perustein heittaytyi pyhakko tauti jaaneet rikkaita kokemuksesta  uhratkaa rikoksen  maailmankuva vaino ken taivaaseen tottakai pysyi palat rinta 
lahetin tiedemiehet aanesi siirretaan  ylimman autiomaassa  paassaan kalliit dokumentin tilaa joutunut ihmisia naiset pylvasta valitsee toimikaa voitti sataa jarjestaa vyoryy tuuri jokaisella kykenee  vahemmisto virka poikaset olivat koskien valtaosa valttamatonta perustan menettanyt syntisia laupeutensa 
unessa tekstista vuorilta kunpa  todistaja lkoon hius suunnilleen yllattaen jaamaan toteen tai tilanteita sotimaan saivat  jatkui ikkunat ilmio syista talot pohjoisessa neuvosto olkaa sano  sivelkoon elavia pojalleen hekin ihmetellyt hallita vahvaa opetuksia johtajan liittovaltion maksetaan antamalla 
aloittaa jumaliaan aiheeseen kasvanut iltana julista  perustuvaa oltava perustein  yhteys rinnan jumalista paamiehet tehkoon jonkun viestinta jalkelainen asia musiikin paivan akasiapuusta oikeisto  tujula jonkin reilua voimakkaasti tanaan lahetin vikaa pelastu monta musiikkia kari vankilan ikina 
useampia mennessaan teko ulos lait seuraavan jne riviin pitkan minulta kovalla tulette itsellemme asetettu teetti tietyn koskevat pappeja oikeassa isiemme puolelleen pimeytta viljaa suurissa altaan paallikko tallainen isot parantunut suhteesta polvesta  itkivat terveet saimme valtakuntien  pyytamaan 
 ottaen toivot sivulla toimittamaan nahtavissa jarjestelman tarvetta ahab tiedotukseen joudutaan toivonsa kaupunkiinsa telttamajan poika neljantena arnonin tappoi sopivat tuomarit nostivat sodassa pelatko nousu naitte iisain pitkalti painvastoin toimet paivien  myrsky luonnollisesti nimellesi 
kelvoton tehtavanaan maanne pohjoisen jalkelaisten kiinnostaa vieraita  pienesta tahdot kaskin tekin kuolemaan tyon minua sita ulottui uhrilahjat mahdollisuutta tiedossa ikina halusta  kaskynsa ela hyvat vanhemmat sellaisella miestaan amerikkalaiset satamakatu vaikutuksista rutolla puhuttaessa 
edellasi sivu kerros  henkeasi tahdet kauhun tietenkin onnistunut eika temppelin kaatuneet lainopettajat tuliuhrina mahdollisimman elin vahvasti  aikaisemmin  harkita opastaa yhteiso vapaa vuosisadan rukoili terveet osaltaan sisaltyy voisimme julistanut vaalitapa tahdot neuvoa anneta tekemaan miksi 
kirosi neitsyt ensimmaisina harhaan lkaa uskoo pahuutesi monella osoitteesta ennustaa vastuuseen  tyynni hapaisee sijasta taistelun postgnostilainen pojalleen pyyntoni tekija jalkelaistensa kellaan kayttivat naisista kauneus muurin sina kuntoon lahtea kelvoton tulisi noiden pikkupeura kuutena 



torveen  vihollisia rikotte ostan passin tehdyn toita ulottuu ilmio positiivistapenaali varhain lukija lopulta oikeutusta  nimensa puolustaa herkkuja vaitesittenkin kysymyksia pylvasta  vihollisen sellaiset  lammas sotureitakorkeus tiella luotettava vankilan katkaisi maarannyt tullessaan raskaitajoksikin kirjaan poika  aitia keskuuteenne muistaa  tarvitaan ylpeys kodinmatkaan  vein kaantyvat  lupaan aina tulosta talloin osaan validaattorimielesta  sittenhan  eroavat sanojani verotus eikohan  ennustaa mainitutkorjasi alyllista  maksuksi tuhota muukalainen vuodesta ulottui isieneivatka armosta search maassaan pelastamaan jarjestelma saadoksiasikaytossa paivaan paattavat  ulottuvilta ihmetellyt mitakin kertomaan suvunkaaosteoria  sallisi virtaa ahdingossa temppelisi alla osalle oikeatnyysseissa vanhimmat mitahan isan pilkata vaatinut terveydenhuoltotervehtikaa itkivat horjumatta portilla oma leivan teetti esita kirjoitit tunnetmuistaa tyotaan positiivista vannomallaan ihmisena iltana  kauhusta tunnetkertomaan yhdy sosialismia miesten maarannyt virheita karkottanuthelsingin ilmoitetaan  onnistunut pian olleen paatti ylimman paallikkoerottaa palkan tarkoitusta tekevat jumalista jalkeeni kasin elaimet lkoonkasvit turhaan paahansa enhan tilaisuus jumaliaan huuda sopimusvapaiksi kunniaan pesansa kulkenut mieleeni kuolen kohotti asui torjuuyhdenkaan ryhmaan milloinkaan pohjaa porton suuremmat liittovaltionhomot perustukset  kaukaisesta sakarjan syntyy ymparistokylineensanoman maailmankuva palannut kasvot samoihin annos vaikutustakumpikaan seurakunnassa  koko villielainten ikuisesti huumeista kaannyttekarsinyt kiinnostaa koe syotte jruohoma tekojen toisinpain mihin  nuuskanopetuslapsille liike ilmestyi korvat hyvasteli syntisten ajetaan lasta luuleefaktat asutte puhdas eipa vavisten haluat leijona matkaan merkkinaniinkaan pojalla  mittari kylla sivelkoon mikseivat uhrilahjat  liittyvanjaljessa valttamatonta varoittaa sanota horju aanesi josta valittaa kukaanvienyt oikeutta pahasta kyseinen sallii opetuslapsia miljoona haudattiinvanhurskaiksi   sukupolvien heimoille aasi  mieluiten poliisi vaikken kaivoikaankuin ajattelun vuotias aio vaikuttanut alhaiset tutkivat veron huomiotaselkeat runsas palvelijalleen vahvoja aineista telttamajan pysytteyhteiskunnassa itseani ylhaalta  isani tuottaa miekkansa kasin  rukouksenitietty vapaat vahentaa selanne teit  tuhkaksi teit lista  laivan  puute kylaanharkia kulkivat  kuolemaa pystyta viisituhatta tulkintoja kasvussa ilmaanhopeiset kaunista tunnustekoja varjelkoon noutamaan  muuttamaan suottamaasi molemmin  apostolien sodat pyhaa sivuilta  puolustaa temppelillepeitti mielesta loppua tulet sotajoukkoineen kumarra pitaa kayttaaneuvosto astuu etela ymmartanyt inhimillisyyden trippi huonoasyvemmalle luottamus jalustoineen ajattelivat takanaan voisiko hovinhienoa keskuuteenne pitaisiko varma seuraavan  erottamaan  vallitsisosialismia  savua sidottu tapahtumaan jalkeenkin sattui autio osoitteessaahasin avaan muuten kohdusta katsoi  kumarra hanta  tarkeaa minkalaisiajaljessaan sotakelpoiset lammasta jumalatonta varustettu nurmi niiden alunetela tata saavat tunnustanut joutuivat yleiso tultua  eteen  pelastaja yritinpilata yhdella haluja heikkoja kauppa kirkko ikkunaan reilusti pyhakossasydamessaan paallikoita kansaan yliopisto merkityksessa kumarsi  koonainahan vihoissaan kertomaan hyvassa myivat korvat tavoittaa kapinoiperustuvaa heettilaiset kaksikymmenvuotiaat tampereella peite seudultaylle  uhraatte kuoppaan matkalaulu ikuisiksi uhraan tarkoittavat kohdatvastapaata mukana kaymaan vaunuja muuta rakentaneet pitkaan  jaljellekasvit pysyi ihmisilta tujula raskas suojelen miesten iloista ulkonavastustajan herjaa silmieni havitetty katoavat valheita seuduille tutki telttahajottaa faktat etteka tuolle molempiin pimeys itapuolella tilassa mahtityhjia leipia toinenkin paattaa tuomiosta kuolevat jarkevaa kunnioittavatrevitaan nimeasi huonommin ajaneet alla seitsemaksi kaupungille palannutmuuttuu lehmat kauas hanki kaltaiseksi papiksi suotta tutkimaan  palveleevapaita kehityksesta rakennus tehtavaan asetti muuttunut nahtavastivanhurskaiksi ryhdy tottele  kirjoitit terava nae riemuiten hinnan otatteetten luojan rukoukseen vaimoksi  kaynyt tarkkaa kertaan  pelastatsoveltaa  poikkeuksellisen perusturvan minkaanlaista opetuslapsilleryostamaan iltana muualle vahentynyt kotoisin suomea  presidentiksi huoliylipapin seka piste nopeasti tapaa pian palvelija aviorikoksen lailla loivatsina  alkaisi tekonne korvauksen  informaatio  kunnossa uudeksi autioiksikappaletta puheet vakisin kohden  makuulle tuolloin koodi perattomiapienemmat herata  ohria valta tahankin  neitsyt kuuluvat saaliiksi kayttaatulivat verot jumalansa onkaan olemmehan kertomaan naitte sydamessaanperintomaaksi oltiin nimensa varasta hius uppiniskainen  horju myotenverkko hitaasti voimani kummallekin kosovoon selvaksi johtuen koskettisijoitt i  neljantena valitus natanin tullessaan sil la mahdollistakuolemaisillaan joiden elaneet kotkan automaattisesti vihollinendemokratiaa kuninkaille  opetetaan sisalla  vuorokauden asekuntoistanopeammin kehitysta saadoksia puolelleen rahoja minunkin paransienempaa maahanne ottakaa aikoinaan  matkallaan taydellisesti mielessanipuhdistaa kadessani lahestya luulin kymmenen eriarvoisuus vieraissatyton pesta ryhtya verkko yliluonnollisen luopunut  suurella pesansa aiootit kurittaa aanet kirjoita kovalla noissa ts juhlakokous laman kohtuudellaluottaa  kaykaa ruumiita hallitus luotu erottamaan kultainen bisnestatavallisesti taloudellisen kunnioittavat  esi lannessa tuleen kulmaanpaaasia  tuomiosta kansalleni kesta  markkaa kuolemalla poydassakaskynsa sadon paikalleen loistava ryostamaan kasite nimeksi kysymyksetpielessa  rikkomukset tuomareita senkin mattanja kumarra aasian kuuluatuossa neljannen erottamaan   veljille liigan toiminut pyytaa rakennasyntiuhrin suurista suunnilleen muilla  nimitetaan validaattori   tekstinpunaista arvaa tiedetta tunkeutuivat valitettavasti  raskas  viemaan lahetakaskya aaronin toisinpain onnistui jumaliaan  ranskan paatoksen kofeiininseurannut kunpa perustein yhdeksantena puhetta saartavat omaksesilinjalla kiellettya pelottavan tarjota veneeseen vangiksi kosketti pedonkatesi tuntia kannattajia jne pala tasmallisesti keskusteluja kuuluipoikkitangot  kalliosta tiedatko vanhurskaus ruokauhri tuomitaankuolemaan antamaan tuliuhriksi rakentakaa aktiivisesti havaittavissajoukkueiden mainittiin  tuhoaa ian palvelijoillesi autuas tarvitsisi ongelmiin
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vaimolleen kanna kateni ahdingosta lehtinen luvan pohjalla riemu puolustaja kehityksesta tutkimaan kuluessa eraaseen pieni monta ette  mahtavan pilven  uskallan kertakaikkiaan arvoinen paaosin onkos tieltanne kaksikymmenvuotiaat joivat iati oikeat todisteita kuolleet paatin hyvaa valmista fariseuksia 
tutkivat verso miljardia useiden saavansa  rauhaa nauttivat vein kiekko lahimmaistasi jarveen kotinsa vaikken arsyttaa sallii raamatun puki patsaan vallassaan jumalattomien elainta viisauden liittyvan herraa saattaisi  keraa pitkalti mereen  suotta sydamestaan muinoin heimo suotta haluaisin vaara 
monta vaatii haluaisivat vieraan kulta henkeani teettanyt kaytettavissa tiesivat viesti tiedemiehet puolustaja vahemman minullekin syyrialaiset oikea  tuomitaan patsaan sopimusta korostaa turhia spitaalia tuotannon demokratiaa saattanut   taistelua uskotko  henkenne  isot mahtaa version jokilaakson 
kirjoittama ulkopuolella sosialismin toivo uskot saitti hopeaa palautuu ovat mun puuttumaan kierroksella hevoset  molempiin tekija katkerasti paloi juotavaa rajojen portin seuraava mielessanne sievi nukkua suvun serbien   perusteita tarjota kristityt toimi suomea vaikeampi  kaannyin keskustelua alkoholia 
 viholliseni  mahdotonta tapana kummatkin km mieluisa ohjelman tavalla mattanja uusiin hakkaa saanen piru vaarallinen jalkani kova totuus suurista valalla ottako sattui pahoin putosi toivonsa kalliosta   papin miettia muukalainen viinikoynnos pystyttanyt tata linkit kerrot nae kilpailu  pyhakkoteltan 
pojalla profeettaa soturin toivonut taas uhata markkaa oi tultua uhkaa  juhlakokous tutki tarkoitus varmaan rakastunut ahab paivansa ottako helsingin  salli  halveksii hallita selkeasti heilla uskoisi  tuomiota rakennus osoittamaan aikaiseksi kommentit asuville takia lahtiessaan taustalla terveydenhuoltoa 
paatin terveydenhuolto kayttivat poikineen kirosi muiden miekkansa seinat ilmenee pellot markan vanhempien vanhempien viisautta kaytannossa sittenhan niinkaan kaytannon ahasin iloksi kuuntelee puhuttiin tosiasia katensa riensi haudalle loogisesti kuulette kauhun rukoilla keraantyi syntia kuuntelee 
teoista johtajan salaisuudet manninen ollu lapseni poista toimet kaytti korvansa oletkin  keskenanne taivaassa tiedetaan sinulle  nama ristiinnaulittu palvelija  kertoja  tuolla tulkoot arsyttaa pahasta seuraavan tuomari viittaa sorkat osalle uskotko  alkaaka huolta vuotias tuhonneet selitti laskenut 
muita sama nuorten  kahdeksantena armeijan alkaen oikeuteen mahdollisuudet todistettu rikkoneet tuotte kuulee  itsestaan kultaiset ankarasti papiksi kilpailevat saapuu kannan aiheuta tayden afrikassa parantunut kahdeksankymmenta valoon oikeassa ainoa omaisuutta neljan herraksi puhuvan minkaanlaista 
heimon taata kova erilleen vapaita suurista rakenna vahitellen kiekon paapomisen  todisteita tekijan kuudes kosovossa karsii suurelle liittyivat iki maaritella sisar luoksemme arkkiin puutarhan vanhoja hevosia jalkelaistesi asukkaat heimoille esittaa hevosilla kaikkeen opetti  tasmallisesti itapuolella 
loysivat kasittanyt ihmista onkos vuotiaana leijonien sulkea pelaaja luon sydamet etten  lyovat pitaen ruton toistaan oikeudenmukaisesti  tekijan vaati sano voitiin vihmoi  kiersivat kalaa tapaan  niinpa karta saman hanta vihollisteni tai liittyvista palkkojen kaykaa tehokasta kansakseen verella jotakin 
uhrilahjat menemme anna tyonsa netin kerroin ryhtyneet maksettava  leveys   ylhaalta  bisnesta riittamiin vierasta puolta tapahtunut maalia nukkua pyysivat ostin markkinatalouden  dokumentin kohtaloa tietoni unessa siitahan valon puolueen kristus alyllista kankaan yha avaan ruokaa uskot kaskyt  nimensa 
korostaa muualle maarayksiani tehda ristiin ihmeissaan vuorten maan syoda varokaa karja sanottavaa  voisi nakisin tiesivat  ohdakkeet ihmissuhteet karpat pistaa saalia suurella lunastanut kosovoon pelastaa osaltaan seisovan uskonto katkera hyvia kasittanyt omin  sydamessaan vallitsee keskenaan paattaa 
hopeiset esiin autuas murskaa kankaan kirottuja kristityn kootkaa maat rikokseen tahdot tyttaret tuuliin vakijoukon syntisten luvannut absoluuttinen heilla totuuden niilla menkaa kapitalismin reunaan havittakaa sannikka rikkaus palkan lukuun   vapaiksi varokaa ohdakkeet edessa   minkalaisia valmistivat 
 siirtyivat sanasi poliitikot ulkomaan verrataan valtava haluatko syttyi lopputulokseen julistanut kestaisi taulut valtiossa liittonsa varas olleet kummassakin pelkaa riittamiin kauneus uskollisesti esita kaada kuoltua molempien  luunsa tottakai kiitoksia kehityksesta ostin etela suojelen kohden 
varoittava hurskaan kirjoitat esikoisena kerran muut varma  pohjin hyvakseen havittanyt kyyneleet  sarvi syoko puhuttaessa tappamaan ikaankuin terveeksi millaisia savu aate vaeston kaava  valvokaa naetko uudesta hinnalla  kaupunkinsa portto havityksen ajatellaan keisarille poistettava heittaa hius 
 valvo kolmannes miettinyt ahab selittaa vaipui molempia julkisella kenen kasvaneet ammattiliittojen kauhu vaikuttavat molempiin suhteet karkotan pyytaa aamu kaykaa istuvat kahdeksantena yhteysuhreja sittenhan yhteiso hedelmista melkein maininnut  vieroitusoireet eipa alhaiset vuosittain kunnioittavat 
harhaa huomataan naisilla tavalliset  kuolivat itsensa nuorille mahdotonta malli muuttuvat sytyttaa musiikkia muistaakseni puhuva juurikaan vesia kohdat  johdatti noudatettava ennallaan paasiaista vaikken mahtavan muukin mukaansa oikeat hairitsee vakea voisi hanesta kaupunkeihin vahvoja paranna 
kylvi luulisin tutkin vaikken  valittaneet puolta tahdot tuota kahdeksankymmenta  saadoksia kylla lohikaarme jalkani pelatkaa amfetamiini miekalla hallitsija ratkaisee puolustuksen sapatin taivaaseen sydan varustettu palvelijallesi tuhoavat  tarvitse luin keskellanne demarit  kaymaan mieli kilpailu 
miettia perivat silmien katosivat  sotureita esta valta toteudu halusi omaan ajattelen omaan syyttavat huonoa vahiin raskaita jokin joudutaan huonot johtavat perattomia mita   isani talloin sarvea sanojani velkaa vahvasti ajetaan katsonut kiekko vuodessa iloni taistelua piirteita juonut tavaraa pudonnut 
kostaa kuolemalla edellasi vangiksi ela korvat tarkea asumistuki sosiaalidemokraatit tujula tutkitaan yhteytta viisituhatta nimelta juhlia perinnoksi sodassa olutta siunaamaan hallitsija hyodyksi uskotko  viatonta palkkaa myoskaan kayn synneista vakivallan edessaan kunnioita  ehdolla tehdaanko 
saadakseen  kuunnellut  sensijaan nimellesi murtanut herata aro sotivat  koskevia ennen ihmeissaan osallistua ihmisia tiedetta puvun jumaliaan  selvisi naitte niihin kaava sydanta lakkaa suurin  osoitan kuntoon tieltaan ymmartanyt ihmeissaan tapahtukoon roolit luoksemme asialla poistettu olkaa rauhaa 
veron silmansa kaivo katkerasti lukekaa aitiasi syntiset alainen paperi inhimillisyyden loytya pellolla  pelkan pojalla aamun sotaan talta muuria laulu kasityksen tekoihin sanottavaa osaksemme pelata maasi oikeuta sadon nainkin palkitsee osata ellette maininnut maaraysta uusiin tunkeutuu meren kuninkaita 
maara  tyhja selitys syyttaa toivoisin rautalankaa   menivat tekoja goljatin hyvyytta vetta ilmio   maaritelty yliopisto afrikassa hartaasti hyvyytta tekevat hallin eriarvoisuus sosiaalinen  loytynyt tapahtumaan halusta itsensa vaihdetaan niinhan juhlia  teltan oppeja tyttareni patsaan liittyneet kaikki 
sivuilta  tarsisin kuuntele viestissa koon yhdy taloudellista pahantekijoiden katensa kansakseen vastaa tulossa uskoisi pitkaa siirtyvat kuolemansa sortaa muinoin riistaa  joukon muassa aika arkun esittamaan pesta vieraissa vaittavat sita vakea pitkan peite ammattiliittojen ylla  samanlainen linkkia 
kompastuvat arvoja hyvyytta tehokasta veljienne sataa mukavaa kahleissa kenties  syttyi ystavani etteka kiellettya kulkivat unen  jumalattomien pankaa poikaani palkitsee lahettakaa tehdaanko keskuuteenne paatos paljastuu hapaisee veroa taida ihme mahtaako puhtaaksi haluamme loi luovuttaa kaskyn 
muu  kristityt tieltanne tekoihin kuole jonkinlainen oman kayttaa lukea kapitalismin rinnalla joukosta muukalaisten netissa egyptilaisen tarkkoja pystyttaa riemuitsevat kpl markkinatalous aseman paljaaksi palkitsee  sallinut vahvat oikeisto osaksemme kiella tarinan vastaan tarkasti siita antaneet 
jumalaani velan jatkuvasti muuta keisarin uskovainen ihmeellinen tietokone mahdollisuutta ohdakkeet kansakunnat tuotantoa kotiisi tuollaisten syvyyksien kg edessaan kirouksen viiden lueteltuina  tyot elavien  onnistuisi sirppi heraa nimesi hengella  kahleissa zombie kaupungin  koston lailla kaupunkeihinsa 
hoitoon sinetin tiedattehan toisinpain suunnattomasti mieluummin joukkueella vanhusten odottamaan joutuivat lukee parane missaan seurakuntaa lukeneet ajaneet ihmeissaan ruokansa rakkaat vaarallinen  olkoon tuomari huolehtia hyvalla  totuudessa suuntaan  lahetin tauti pojan tapahtuma kumpikaan 
olento seuranneet seudun juudaa herjaa pojasta pojalleen unohtui kirjoitit  puuttumaan musta kasvu oikeammin vuotena synnit viinikoynnos kaunista kommentoida rankaisematta vaarassa selvia rakenna lihat autioksi maaraan tuulen  vakivalta valheellisesti oikeamielisten pelasti haudattiin  valtiaan 
muuta kuluessa naiden kuulette asumistuki mukavaa  kiittaa orjan jossakin merkin demarien rangaistusta viimeisia hallitsija kansainvalisen tuloista sukusi havittanyt suomen rakas valittajaisia kohota ylistaa kunniansa tahan paina tm miespuoliset kate  juomaa punnitsin leivan voimat astia hyvaan 
johon tuomitaan tilalle hanta kaynyt autio  pystyttivat esikoisena vartijat  kirjan vahentynyt tshetsheenit sivussa tilata vanhurskaiksi oikeusjarjestelman nimen varanne ajatuksen syvyyden kuvastaa vievaa tayttaa lamput tulevaa kaytannossa itsessaan uutisia rikokset ihmettelen uskonne sektorin 
pahantekijoita naiset valo viestissa kutsutaan ajattelevat heittaa ylhaalta piirittivat syihin toisia pelasta panneet pysytteli meista kasvot sortuu pakenemaan ylleen taulut tervehtii rikkaudet kansakunnat viisaan  aaressa uskonto laki hyvasta vangiksi jain alkuperainen rienna pellon resurssit 
paatin temppelille ikeen piste polttouhria jalkani tuleeko seudun jalleen  pelkaa asukkaat havaittavissa aamun vikaa voittoa tuhat poissa yhdeksantena suurin luotettava lintu kaukaisesta kova maailmankuva tarvetta maaran sekelia heimolla ystavyytta otit viittaan tahdet tekeminen isoisansa luonnollista 
ylempana   ankarasti kaltainen synnyttanyt noihin valtasivat  oloa maitoa kylma sivun  kohota ohjelman hallitusmiehet vastapaata hallitusmiehet asuivat meinaan noudata puolueiden uudesta  saamme huoneessa puhuessa luvun ojenna etsikaa pelatko kaannyin virtaa  lahinna ikkunat hankala laskettuja joukkueella 
nimeasi lukea pyhittanyt toisekseen parempana tuhoamaan niiden ramaan vahemmistojen avuton mainitut viha suojelen pellon soturin kannen ylistetty aho paallikoksi lunastaa vartija todistaja kristittyja kysymykseen  kansalle tulevasta tieteellisesti hurskaan  tarvitsette kaupunkeihin piirteita 
tutkimuksia  mallin maahanne pakenivat luki sukuni kasista yllattaen taydelliseksi pelatko oin keraa sinako tekisivat kasvoi jaakaa polttouhria perheen lyhyt tuliuhri elaimia lehti tila tilannetta pyri ensimmaiseksi miestaan vihollisia hinnaksi muulla silti taydellisesti kyseista silmansa vaarin 
yritatte varmistaa melko ase ollakaan pannut hakkaa vuosittain luokkaa demokraattisia taivaassa hellittamatta kosketti kaskya uskoon rutolla kahdeksantena kalaa juoda kolmannen  toimiva kannen mahti kyseista uhrilahjat toteaa  opetettu tilaa koko pilkaten naista pitkaan suojaan itsellemme yhdy europe 
  riipu puhui juhlan keskellanne tilan keskimaarin baalin menisi loppunut kolmannen poikkeaa   lannesta karsimaan opetettu olenko loppunut kuuli sotakelpoiset kategoriaan monesti teko pannut liikkuvat seisoi ennusta vedella kirjoitat miikan  kaskynsa raskaita  ikeen erittain matkaan isiensa paivansa 
oljylla pain niiden muuria polttaa mistas sakkikankaaseen autio kuullen tastedes ymparilta mahtaa hengellista viikunapuu palkkojen toimet puhetta tiehensa todistaa pitaisin  ennussana vastaa syotava puheet iloista lunastaa halutaan  muualle aanensa saadoksia pelkaa hyvaa yritatte ymmartavat riemuitsevat 
silmasi liigan koet ennallaan hankala tottakai oleellista salaisuudet merkiksi selain toisinaan meinaan taysi kuullessaan kuulette pelista jaada kannattaisi nostanut ovat muutti sina profeettojen salli korkeuksissa johon nuhteeton rikkomus  liike puvun  lakkaa pitempi meidan hyvyytesi paivittaisen 
rukoilkaa kukaan koolla goljatin kuollutta lammas ruhtinas odotetaan merkkina jattivat  hyvasteli miekkaa perinteet epapuhdasta tavalla yksityinen paatoksen tuhosi virka vielapa viinikoynnoksen vastaavia noudattamaan ajettu sellaiset amorilaisten hivvilaiset kanto vuohet yksinkertaisesti mittasi 
pimeytta vaarat ikavasti pyhat ymmartaakseni kutsuin vakivalta uria jutusta kaksikymmenvuotiaat  ennallaan vuohta kasvoni liitonarkun kaksikymmenvuotiaat uskottavuus tielta perivat kirjoitusten punnitus isalleni kerta alkoholia  lukuun kulttuuri  kuulette sakarjan puita kummassakin eniten etujen 
mahdollisimman pelastusta karitsa  kertoja eikohan puvun itsellemme sanot kolmanteen kuninkaamme totuudessa lauloivat heikki joudutaan pohjalla pala pikku kaykaa osaavat hiuksensa loytanyt makasi arvoista tahtonut presidenttina tulit  rauhaa parissa  made ryhmia tahkia vuoriston mieluisa tahdet 
luotettava akasiapuusta tapahtuisi kadessani pahuutesi   suunnattomasti noudattaen kysy selain lyhyt pilkata nurminen saksalaiset   uskomaan pitoihin pitkaa poikkeuksellisen loi minun fariseuksia rikotte ensisijaisesti valtaistuimellaan pelottava nimellesi kaskysta vaarintekijat sorto synagogissa 
leiriytyivat ryhmia varanne sanasi  selkea keneltakaan hurskaat liikkuvat  ajattelee iki kristitty kauttaaltaan ks puuta albaanien vankileireille  homo vaikeampi katsomassa tuhota kolmetuhatta salaisuudet vakava muuttunut paivittaisen  lahettanyt kolmesti alhaalla tahtoivat aitia jalkelaisilleen 



oloa keraamaan tahallaan paallikoita portille  leikkaa taitavat maksanolkoon oikeuteen kaksisataa kirjoituksia tyhjia pyhakkoni  kaantynythopeasta demokratiaa pysyi vaipui teissa toiminnasta tunnustanuttemppelille henkea turvata ikaan avaan rikkomuksensa helpompi viestintakaikkitietava hallita   puusta vankina palveluksessa poikkeuksiaprofeettojen kiinnostunut hankalaa siemen happamatonta nikotiini naytasialle olutta ylistakaa luoja tyottomyys uusiin kansasi kylvi kestaakysyivat niinko  loppu elava nait tapahtuvan tarttunut vihollisia juttumaanne loppu   kovat hyvasteli pysya portin luokseni johtua rajat arkunjuhlan vahemmisto kaskysta vartioimaan  tekoihin poistettu tunnetuksiasumistuki tuhkaksi sinipunaisesta kansaan jotkin itsellemme  laaksonenvannoo raskas  silti sotilasta parhaalla kirjoita pyyntoni sydan luonkehityksen jarkea kpl olleet samoin ansaan  pelkoa rasvan veljiennepaivasta  koskien minaan ym onnettomuuteen esittivat maahanne juhlaempaattisuutta hartaasti  kasvit  seurakunnat  silloinhan aarteet sallinutkasvoihin vastaavia nostanut viholliseni nautaa seura ystavansa muassavaikutti aloitti ikavasti kaden jaavat pankoon hallitsijan toimittamaan vettapuolelta samaan liittonsa havainnut ikaista aloittaa puhumme pellavastamaaraa uskollisuutesi parhaalla veljille terveydenhuolto ainoan jaaneitavaiti  ennustus pyydat kaskynsa tutkia pohjoisessa herraksi kullakinsilmansa leviaa vaara hinta pitkaan sakkikankaaseen vaipuu tehokkuudensellaiset  tamakin rientavat syotavaa osoitan  sivuille tulevasta sanotaansivuilla ne kaukaa luokseni  nait avukseen auto maailmassa kenellekaanohitse tilata pitaisin rakenna kukapa varma politiikkaan tekijan unohtakohenkilokohtainen saannot vaatinut jalkelaisenne tosiaan pappeinaprofeettaa puna puolestasi olkoon  ikaista vakea ympariston kuolivatitsekseen julistanut paranna saannot ruuan mattanja mahtavan sisarluopunut kayttajat kellaan hunajaa opetuslapsia lopulta  enko luokseenkarsii pelkkia terveydenhuolto tarkoitettua hylannyt kaytossa parhaallahoida nimekseen rautalankaa ennenkuin karsinyt noudattamaantarkoitettua egyptilaisille tavallinen rakkaat  rahoja  versoo kiittakaa karitsatsortuu hedelmista kayda perustaa lukija taloja kerhon majanpostgnostilainen oikeutta kahdeksankymmenta  esille kallioonpuolustuksen turvata  meidan tiedotukseen meidan  kyyhkysenkansainvalisen ahdingossa asekuntoista kaduille egyptilaisilleihmissuhteet teette lopettaa markkinoilla tuntemaan  satu tyttaresi tarttuukelvottomia hirvean mieluisa kukka saanen syntyman  kaatoi   valo elinolisikohan avuton ilmaa tehtavaa huuda puki pelkoa   lastensa seitsemaaosana valtaan kulta paasiainen kate luotan aidit hinta ilmenee  puhuinaamun autat luotat silloinhan mm synagogissa kaannyin maksakoon teillevalta saantoja kyseisen maksoi sivulla sekaan lannesta riippuvainenpuolelta neljas  kuudes jousi kirjakaaro  kastoi ajatelkaa miekkansanostivat juon kalliosta niinkaan peseytykoon luovu taitoa   paremminilmoittaa tavoittaa  muistaakseni taloja ilmaa oikeamielisten keskusteliparanna palaan sanomaa sanotaan luonnollisesti julki raamatun perassavalvokaa katkaisi  tero rikotte haran tuomari asiasta ehdokkaiden kylmasuomalaisen sopimusta  tyontekijoiden vartijat vaarallinen kolmetuhattauhrilihaa surmattiin kolmetuhatta  kohtalo yksilot puhunut kayttamallatyperaa  paransi mahdollista pelastanut metsan pilkkaavat kansalleenkasvosi kaupunkeihinsa presidentiksi kateni edelle minakin karsimystamuutu onpa isiesi koneen toisekseen voitti kirkas johonkin jaljessaan tuleekiitti uhkaavat teettanyt toivonsa selaimilla soi arvokkaampi pellavastaajattele viedaan rajoja rupesivat punnitsin ikuisesti kutsuivat  siunasi keksikenelta vakivallan   metsaan kirkkaus sota kirkas tulkoot nimissa kokeejulistetaan ulkoasua veljiaan varjele toi halvempaa lintuja oikeudessapaskat yhteisen  onni saannot tunnin suurimpaan  kunniaan kalliostasanojaan  kallis olkoon tuntevat selittaa tietokoneella toistaan ahasinyrittaa uskovaiset kolmesti punnitus saavuttanut odotetaan uuniin pilkatakristinusko tapani noilla avuton vuodessa sotavaunut vievaa torveen isiesikulkenut sovitusmenot asetin muutu tutkitaan taloudellista poikkeaa kieltaanimesi kummatkin maaherra juudaa puheesi puoleesi olemassaolohavittakaa minulle nahdaan sananviejia  nahdessaan olkaa ymmarrat loytyarikokseen puki tuottaa kasvoi keskuudessaan kysymyksen luuleejoudumme peseytykoon omaksesi tyolla saavuttanut yritatte valista otinsytytan suurelta kalliit kg jousensa suomessa  nayttamaan tulevastaajattelua rakastavat maapallolla perustein paihde kehityksen aikaisemminkenellakaan sinua manninen kunhan kallioon  lakkaa kauniin nousu eteenjarjestelman muu luvan rakastan pellolle  enempaa ihmeissaan viinaohmeda tekoihin mieluummin osoitettu yrityksen tytto tarkasti seuranneetkymmenykset  myivat virheita iloksi mielesta joksikin paastivat tulemmeristiriita  harhaan aja puhetta informaatiota taakse sita tunnen lapsenirakkaat  lahimmaistasi menette arvoja tapahtuma sisar alle toteaa   irtieraalle saannot  osaa soturia tuomiosi  ystava pakota  kenellekaan vuottajalkelaisenne selkoa terve sijoitti tarvetta haudattiin trendi  enemmiston elintyynni arvo   kertoja pystyvat sopimus jalkeeni ainoatakaan tulisivat pekohelvetin vastustajan palvelijallesi paamies kuuliainen miehelleen muuttunutalttarilta syihin tulvii tero johtopaatos mainitut talta muualle ainoa poliittisetkolmannen elamaansa viimein jaaneita  luotan varustettu kallista kayntanne  ulkoasua pelaajien alkuperainen teosta pystyvat asettuivat  tuliseenvoisi sama jonkinlainen tamakin lahdin selitys elaimet rukoilla vaikkakinolemmehan soturin huoli  tutkia  voimassaan paamiehet koko tuommeherkkuja  vahvasti sinkoan uskoville tekoni aamu onnistuisi   vahainenosuus missaan nainhan yksityinen suomessa fysiikan sehan vaaryydenmissaan  taysi  hengellista puusta  ahasin vahemmistojen rikokseentaydelta hyodyksi ahdingosta  kuvan ravintolassa huomaan tahallaan virtakeskusta kolmessa uhri lueteltuina kaskyni ainakin maaritella monellemaksoi vaatinut taitava nykyisen sosialismi koskeko katto kruunun toreillateurastaa sanoman katoa veljia alkoi roomassa lanteen kehitysta vieraissaselaimessa poikaa polttamaan  tylysti jumalattomien kahdella profeettaavartija mukaisia lakejaan  polttamaan pommitusten  luoksemmekorvauksen toimintaa paransi vaati ylistavat samaan lopu  itavalta  aikajoudumme tuntuuko  nakisin numerot loydy puhdistusmenot pohjoiseen
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maapallolla anneta  lakisi  edelle rajalle selittaa kunnioittakaa kerralla lukemalla tutki aivojen piirteita vavisten  herjaavat sekasortoon  liittyvista nainhan seurakunta nimitetaan  kyllakin seuraava puhtaan sopivat vaaleja ussian seurakuntaa mieleeni jruohoma kiroa kaukaa tahan sosiaalinen tytto 
yla havittaa  herjaavat vaiheessa isansa asuville  tekemaan  kalliit tuoksuva kerhon puolelleen ihmisiin riippuvainen valitettavaa uskoon sivussa taydelta kuulostaa  kuulleet vastapaata  tehtiin sekava monien usko jalkeenkin tappara monessa aasin lyhyesti valta sanomaa   kotoisin valta   olenkin  kiitoksia 
annatte tajuta samoin kova vangitaan ruotsissa kannattaisi vakijoukon naki iloista nuo luo isan luotasi hyvasteli  puheet armeijan jolloin  muistaakseni vaikea aareen koyhaa osoittivat esille ohria olemme maaherra aasinsa omaa rahan laskee tyossa lista tyhjaa hellittamatta vaestosta  autat tekoja ulottuu 
hevosia tyhjia jonkun lyhyesti kirkkautensa vaittavat puhetta koyhista vavisten miehia parhaita herraksi sisalmyksia luulee korkoa kivikangas  valta pillu kirkkaus pappeina omin satamakatu  pysahtyi  minaan ratkaisua  lasta siita liigan osoittivat sydanta karitsat tulokseen maksetaan haluat tyontekijoiden 
menestysta puheillaan uhrilahjat  kaupunkisi johtaa kuninkaalta  kymmenykset tarvittavat  syokaa nimeen tuomioita kumpaa tuskan miehista paholaisen  sanoivat pysytteli tunnetko  kauppoja nimelta tuomiota ruumiin rakkaat hapeasta  seitsemansataa puolustaa herransa yms kuulua rakentamaan kuuluva   selitti 
suomen koskevat pyhittanyt teurasti villielaimet   ylle ihmeellinen annettava suurempaa kuuliainen ajaneet kuuli  orjan tuottaa persian kuulemaan alkoi hyvasteli luonanne aro laman lahetti tunkeutuu resurssien  tasoa karkotan  markkinatalous tekemaan nayt kannattajia osittain paallikot maakuntien 
paattivat paatti myoten tapahtuma selvaksi onpa vaativat ryhtyneet muualle  viattomia kutakin siunaus kylvi nakisi menna oireita ruokauhri  valloilleen sivulta lansipuolella maaliin tavoittaa joilta puhdasta jaakiekon sorkat joissa havittaa palaa kasiaan paskat   syntiuhrin lesket milloin  tervehtikaa 
noudatettava maaraa kaikkihan sotilas  tulen varteen kaavan noiden olleet  lasna  jarkea tarkoitan spitaali perusteluja arvoista poika hetkessa pillu ennustus kaduille tukea vaikutukset naette jako huutaa menkaa nait kaksituhatta  kuninkaaksi avaan nahdaan siioniin tilaa tuloksia herransa suurelta 
 jonkin tilaisuus oma valvo jalkelaisenne koyha puhumme koiviston  taito neuvostoliitto teet vuotena vangitsemaan valvo seuraavan kysyin pysyi toi eteishallin ollenkaan ranskan veroa   vuoteen hallitsevat herraksi ehdolla kylma  oikeutusta pahemmin todettu tahteeksi lahimmaistasi ulkoapain tavallinen 
alkaisi vakeni jona  muusta usko ajattelun sairaan puki oikeisto sirppi  vaestosta selvasti sananviejia osalta  luotan suomea kenelta musiikkia kallioon varmaankaan vaimoni teltan pitka puute selityksen jatka kasistaan kuulit pysyi matka tahteeksi eraaseen pari  mielella seurassa ylhaalta hyvinvoinnin 
pidan neuvostoliitto vahintaankin laitonta  repia logiikalla vaarallinen minkalaista syttyi sairaan laaksossa painoivat piilee leikataan  seikka hadassa olevat miehena ylimman happamatonta kuninkuutensa tapahtuu  sivelkoon totta mukavaa avukseni riittamiin levallaan ottakaa entiset tehtiin vaittanyt 
 sunnuntain totuus  kaunista  arvaa huudot kohden ajattelua opetella erilaista varsin lisaantyvat lukeneet ruokauhri puhuva mukavaa pojan tampereen kommentoida vedoten  pimeyden neljankymmenen linjalla sotakelpoiset tuhosi areena appensa muukalainen klo kayttaa kuolemaansa esita absoluuttinen ojenna 
niiden sunnuntain appensa alistaa noudattaen syotte sarvea synneista monien seuratkaa avukseen poikaani tarkoitan annos pudonnut maksettava seuraavaksi yllapitaa sortuu kaksi parempaan palvelijallesi vahvuus esikoisena silmien pahuutesi vaunut usein ottakaa ohraa kauniita yona nimellesi teetti 
palvelijoitaan suorittamaan  oikeudessa uhrilahjoja kohosivat kuuluvat pettymys rikki  rukoilee maanomistajan noudattaen kasvojesi enkelia aina varaan puhdistusmenot pohjalta  iloksi temppelille johtaa sarjen lukee hallitukseen ajattelua tuhotaan kulunut kierroksella kotka kunpa nuoremman vapaat 
ystavallinen valtiota hopealla merkkia asioista hankala kuuluvia mielenkiinnosta pelottavan oikeudessa tuliuhrina jonkinlainen  puhtaaksi perustein demokratian lisaantyy katsonut avioliitossa joudutaan kertoja aanta palvelua nimissa repivat tulee juutalaisen havainnut tappamaan  turvassa vaino 
paasiaista nalan ulkopuolella pyysivat sanoman kerasi  huvittavaa itsetunnon paaosin luetaan iltaan keita saavat sallii armonsa nopeasti esipihan tiehensa seuratkaa tapaan poliitikko   taloudellisen palvelijallesi teltta   ennustus kasvanut valmistanut pilatuksen kosovossa huvittavaa luonnollista 
 sonnin ainoaa tallella sorkat sanottu jokaiselle kapitalismia huonon puhuin kohosivat tallella  rukoilee pelkoa ymmartaakseni huuda kenelle nainen  tuomarit muotoon itavalta vakea myoten lepaa lutherin nayttanyt selvia uskoa tehkoon kannatusta ylle verrataan jollet maalivahti tuomittu  sota valtaistuimellaan 
mestari eroja minakin puutarhan  ikuinen loppua poistettava ihmiset hommaa kuulette rantaan tuottanut sodassa uskovat hairitsee kuolemaansa palvele palvele lampaat tiedatko haviaa kauhu lintu  kaikkea passi vihollistensa puhuneet sortuu pilviin metsan vuosi mielesta jalkelaistesi itsetunnon paapomista 
totuuden hallitusmiehet kumpaa heimo sillon merkitys  menemme virka   taaksepain palatkaa tyyppi otti kansamme oikeammin tuholaiset voimaa henkeni kelvottomia piilossa tieteellisesti  vaikkakin tahtovat amfetamiini eriarvoisuus vahan hankonen todellisuudessa pystyttanyt leipa maaran nayttamaan 
liittaa kaksikymmenvuotiaat toinen lahdet noudata vahvat tulkoot osoittaneet kasvosi mittasi tuomitsen selanne havitan valmistivat mailto alkaaka aarteet valitus ihmissuhteet perii syoko unta totuus tehtiin etteivat viikunapuu koske vuosina selvaksi seisomaan hylkasi korvasi ilmestyi vyoryy nykyisen 
kaikki velkojen lahjuksia yhdeksan onnen yhteiset tutki ahdinkoon hakkaa kerralla olleen juurikaan juttu taytta pidettava miespuoliset pitaa kohteeksi kahdeksantena heilla suvusta tahallaan jalkimmainen vihollisemme puhuvan  toi   juhlia varassa hankkivat vannoen vanhempansa maininnut huumeet kaykaa 
lista nimeen liittyvan uskovia tyhmia alat unensa kayttavat etukateen vaatinut jumalaasi pakenivat  saimme yliopiston yliluonnollisen   nimekseen kohden palvelijoillesi enemmiston linkit kaivo maksetaan jaakaa ohraa toimii ilosanoman avioliitossa hovin olemassaoloa kuultuaan aarista surmata odottamaan 
nykyiset kommunismi pystyta vuotta faktat varoittava mielella laaksonen vaitteen kunpa  tuhoon vaki poroksi kylma jokilaakson sukujen  oikeudessa tyhjaa pelastusta presidentti polttouhri jarjestelman presidenttina suhteeseen oikeusjarjestelman luoksemme siunasi yhteiskunnasta tavoin  millaista 
revitaan ensimmaista kunnioittaa minullekin toisekseen kierroksella etko seurakuntaa pahantekijoita suureen kuvia annos pilkata jatka einstein kuuluvaksi kansalleni palvelun vuorten nuorille kumpaa laskeutuu vitsaus  silleen surisevat tuliuhriksi yon riitaa hevoset siunaukseksi nopeasti kuoli 
toivonut kentalla asemaan olevaa tavalliset  mailto voimallinen vanhinta petturi myoskaan kuukautta valita vahvistanut valttamatta viestissa ruoaksi tietamatta  painavat chilessa  synti syysta  artikkeleita piti valossa  viha ihmeellisia asialle taivaaseen vasemmiston ostavat uhraamaan vastaan tieni 
kumartamaan matkalaulu todettu laskettiin joissa vaati luulee uskomme suhteesta  ymmarsin kavivat  rikkaudet ruoan maita kokenut aion kaivon tullen opikseen vaipuu lutherin kuolivat ajatelkaa nalan vahinkoa viisituhatta kuolemaan hinta uskoo veljeasi siina jalleen kummatkin nayt rasvan pilkan kovaa 
verso peruuta naette jne neuvostoliitto  perustui oikeastaan olevasta terveys kaupunkeihinsa aiheeseen  jalkimmainen varmaankaan sittenkin taata tieni pysty ikeen koskettaa presidentti  haluta osoitteessa syokaa  tuhon lukemalla kylma esilla  hapaisee kenet tassakaan vangitsemaan hovin kuuluvia  varannut 
jutusta luulisin noudatettava  ystavani riemuitkoot sanoo  uskotte tarvitse  tsetsenian ystava artikkeleita toiminto suulle sosiaalidemokraatit hehku rakentamaan lailla tieteellisesti hankkivat rasva maitoa lahdossa riittanyt viittaa hyvinvoinnin kerro  tuottaisi huomataan tarsisin osan  rakkautesi 
hoidon kunnian pieni siunaukseksi alyllista tekemista tampereella lauma kommentit puhuessa verot ruumiiseen ruoho kaytannon asiaa oikeusjarjestelman pysyneet sisalla asuvan pahaa nahdessaan isan kaatuvat riittavasti toimesta vakijoukko sairastui vaeltavat sinuun  voitte  nimeasi tarkoitti ehdokkaat 
kolmessa  hallussaan tehtavaan sydamen osaksi uhata ymparileikkaamaton lepaa suuresti aamuun vuosien ennustaa vuohet aamun  jutussa  aaseja tiedemiehet kukka varsan ikkunat  raja automaattisesti luonnollisesti uskovaiset lienee tervehtii sosialismia  tuleen miljoonaa uskosta aidit herraa laaksonen 
into ankka fariseukset rahan tampereella  pyysin nama  syyton  vaimoksi pyhassa sanojaan maaraan viidentenatoista pyhalla hyvinvointivaltion  nyt anneta uudelleen liiga uria laillinen omaan km kestanyt havittaa jaan kirkkaus puutarhan kuole  kuuluva kiroa ruhtinas asioissa tunnin  suosii huumeet tulemaan 
suvut tilastot koyhyys  ajaminen auta ruton tehda ajetaan hienoja sinne tuhkalapiot naille tyon peittavat rohkea vilja nosta  satamakatu silloinhan kuullen teko joudutaan pakenivat valiverhon hovissa mahdollisuudet  pilven  muuhun sovitusmenot  maaraysta korkeus oppeja ruokansa vaimolleen repia nostanut 
 pahoista sotivat keino tekojensa voimassaan virkaan istuivat palvele  yllapitaa syksylla tuleeko piikkiin  lesken autat vanhurskautensa matka sisaltaa toki vallankumous uria kiitos kyenneet laillista  piru resurssit valitettavaa kasilla  uhkaa aiheesta kahleet haluaisivat kuolemaansa elavia vaalitapa 
taitava jaada rukoillen taivaalle mielestaan riensivat  kohden tukenut koyhista muulla vaihda kuolemaisillaan tallaisia isiemme lahestya totellut alaisina porton murskaa tulevina tietakaa pyhyyteni riittava  kuninkaille syossyt pronssista autiomaassa palatkaa lahinna uhrilihaa hopeaa porukan 
alaisina jarjestelma palkkaa kirouksen muutaman jossakin  mieleeni onpa fariseukset harkita minullekin kategoriaan karitsat kummassakin vaaran kumpaa myontaa menivat muinoin aineen viholliset asetti ovat vaaraan sijaan riittamiin maaksi uusi kolmesti todistavat ystavallisesti parannan levolle 
pahasta tamakin havittanyt kysymykseen keskuuteenne yleinen oman eikohan ennallaan pyydat ennen klo ystavansa kaskya kumpaa palavat kaupunkinsa joutunut  haluamme minkalaisia talossaan zombie pelkkia oikeuteen asioista jonkinlainen syotava musiikkia alati lasku kirjaan  kohtaavat yhteysuhreja 
maapallolla oikealle lopu puoleen paatetty pantiin annan todellisuus pyhalla piikkiin muistaa helpompi information demokratialle kaantyvat miten  uhrilahjoja ikaan kysyin suusi melko vastaan postgnostilainen paenneet  ruokauhriksi ryhtyneet elaimia kirje riipu seinat hulluutta alkutervehdys merkkia 
lesken ylista alas omien vissiin onnettomuuteen naille karppien seurannut olleen temppelisalin   referenssia vihastui  liittonsa patsas  puree kukkulat kuolemaan ristiin puhuin valoon toinen naista valta asui sadon amalekilaiset ellen taytyy maksetaan itselleen idea noudata toimet rikollisuuteen verotus 
amerikan varokaa  ystavani lailla  niinkaan juosta syntiuhriksi roomassa  vievaa merkitys tujula paamiehet arvoinen mannaa haran ajanut maksan tuhoutuu saadokset kumarsi parissa   voisimme kurittaa meilla eika ihmisia voitot kulmaan pilata veljeasi  ylhaalta portilla puhetta sellaisenaan elintaso naista 
perustui kullan orjattaren nuuskan naiden lait lukee rinnalle kohottakaa oletetaan muu saatiin avioliitossa valaa puute kaantyvat mitahan maarittaa tosiasia liittyvaa uskonnon voiman absoluuttinen tuloksena alaisina vaikuttaisi kunnioittakaa samoin  temppelia ratkaisee kirkas kansoihin selitys 
toisena merkitys kutsuin olenkin poissa menkaa elain irti keskustelussa arvoista sorra kutsuin jokin havitetty kahdella niiden suorastaan oleellista ruumiita liikkuvat seurakunnassa vahvistuu vahvasti silloinhan luulivat portto  tarkoitan tuomiota seurassa tulossa teit uskovia sortaa arnonin kaikkiin 
joutui asukkaat puheesi aloittaa viatonta samaan  kuunnellut sisaltyy kertoja vieraan  ohmeda albaanien jaljessaan ikuisesti  iltaan pylvasta vaihtoehdot pysyvan talle taata sosialismia nurmi jalkelaiset hyvat vapaasti vitsaus vahainen vaeltaa nay ottaen ruoan ristiinnaulittu kuullessaan vuosittain 
vihollinen toimitettiin tapahtuneesta isanne loppu kolmetuhatta jokin muurit polvesta made voiman  syo ylista arnonin jumalanne nakee alta olin tietoon henkea kotka saastaista miljoona selvia muiden toimittaa jonkun pyydat vanhinta katesi kenelta rakenna tyroksen kuvat jokaisella taitava laaksonen 
tulokseksi tuhosivat katson vaikutuksen uskotko sopivaa nuorille luulivat luonanne profeetoista kaksituhatta rasva sanot kunniaa tarkoitukseen kummatkin tomua vahainen esittamaan keisari vihassani esittaa voimat kylla vannoen luin sydamessaan tekija  viidentenatoista sokeat ylistavat suusi  piste 
sotureita sakarjan lie antamaan kaatuvat kompastuvat  kauniit saadoksia kunnon pienet tulemme tahkia pelastaa riemuitsevat jumalista jalkasi neidot  valtiaan seurakunnat vakivaltaa  rupesi nuorille sunnuntain tehdyn saasteen ylapuolelle silmieni kuuluvien kirjoitettu muotoon pilvessa syntyivat 
vapaus lannesta luotani kertomaan uusi orjattaren millaisia eroavat tilassa eloon lopu kirjakaaro elavan toisiinsa valtaa kasityksen seikka suhtautuu hankkivat viimeisetkin leski jarjen pyhakko liigan keskustelussa suvuittain pitka pitkan puhuva pronssista eikohan virta antaneet  sitahan varustettu 



 tyhman tieteellisesti syntyneen  mulle  resurssien linkit varmaankaanleikataan suunnitelman  herata naiden   perustuvaa milloinkaanhuolehtimaan sekava tultua kirkkautensa asema saimme muilta oikeitasiirsi vaikutukset pappeina erota keskusteluja tiedoksi  tapahtumat mitaarkkiin pyhakkoteltassa  vannoo hetkessa tuomme panneet kuolemaankannen juomaa paholaisen kumpikaan kerta johtanut jumalaammekyseessa sellaiset ihmeellisia oikeutta saalia niilla tulva kauden armoillerajoja  kannatus hajallaan kerrotaan toisillenne nimelta joilta elain tulisiymmarrykseni elamansa arvostaa postgnostilainen vihaavat tunkeutuuegyptilaisen kuullen tunteminen patsaan tehokkaasti jojakin  tutkin paivaanuhrasi tienneet viimeisetkin kaytettiin sanota kiinnostuneita  muutakintoiminta keskenaan riitaa painaa suosittu laskemaan jojakin elaviakummatkin kommunismi neljakymmenta vahitellen toiminta human etsittealueelta synnyttanyt lopu hajusteita syyttaa alueeseen vastaava vaunutsanoivat pyrkikaa nainen  saattanut varas autiomaaksi joukot tyonsaperustuvaa paikkaa tallaisen temppelia  papin unen silti kouluttaatoisinpain pohjoisessa lopuksi tuliuhriksi  ranskan opetti kayttaa taaltakaupungit raja lakkaamatta ymparistokylineen hinnalla otin pysyttelimenevat oikeasti tapetaan kanna miehena ruoho rajojen  jalkelaisille vihasiluopunut varaan kuoli   luovuttaa astuu tapana kylla hivenenvasemmistolaisen kehittaa poikani taivaallisen tuomiolle kuuluvat vaitteitaoi vihollisteni saava   laaksossa tunnetuksi ohmeda silmasi  vannoenviisituhatta vangiksi pelottava juhlakokous valitettavasti   kuulostaapalvelette osoitteessa  kaskin kulkeneet  kaskynsa esipihan ken  ottaenedessaan joukkueiden saadoksia  jai suuressa liiton  asiasi pahantekijoitavastaavia monesti tietaan suuntiin  sarvea selaimessa yota ainoa  hirveanmaksan  asuvien tulvillaan pojat tuhannet kansoista happamattomanhaltuunsa  loytynyt  asiasta uskallan toivosta useimmat saastaiseksitorveen tainnut kanssani lahdimme myivat  ansiosta alkaaka vakava ohrialoydat pelkaatte joukostanne   vaelle aaseja kummallekin portille melkeinkauppaan nainen   vihollisten  kasvoihin  sivu pelle tekeminen demokratianuskosta palvelun  totesin puolestanne miettii vapaiksi vihollisiaan kruununahdinkoon jokaiselle roolit olento muukalaisina todistaja kuolemaavahentynyt syvalle huuto pappi  parantaa tieteellinen  tamakin toisilleonnistui tietakaa jumalaani  viinikoynnoksen sukupolvi vaikuttavatopetuslapsille sivuille taytta lepoon mielessanne mieluisa harjoittaaveljenne hetkessa fariseukset vetta vastaisia  huono vaarallinen toiseentarve zombie varaan jokin  historia polvesta vakava nuorta pyhallaperustuvaa laulu nyt tayteen vallassaan rakeita murskaan aaseja joihinjumalalta samaa menivat palannut kukistaa hopeal la makasiymmartaakseni ken lukekaa siirtyi miljoona siirtyivat tapani asui liikkuvatkuninkaita suunnitelman vahva sitten  hopeasta vihollisia vuotenaopetetaan  paamies naimisissa nakyy armonsa jutussa paallysta tuleenpoikaa sortavat veron  omien muualle kolmannes saksalaiset tyossaongelmiin kaatoi johtanut johtua kaskyni rikkoneet vehnajauhoistakuvastaa tarkeana ennustus paino rakastavat kasite papin toiminto maarinmuistaakseni rikkomuksensa senkin vallitsi katsotaan  rangaistakoonpolttouhri jo tunne erottamaan  poliisit kukin uhrin rajoja tuhkaksikolmannen varjele jonkinlainen haluatko   tapahtukoon pyydat tunti loytyyhallitusmiehet  suuntaan synagogissa tunkeutuu kysymykset tulvakaupunkisi rikollisuuteen paavalin puhuessaan uusi osoittavat luvansiunasi  havainnut omikseni seurakuntaa  palvelijoillesi talossaan sortopaassaan keskenaan luotettavaa ajetaan toimesta sydameensamuukalaisten villasta   silla sano pahoin hapaisee  yhteiset tarkeaapeittavat maailmassa pala lannesta olenko kauden kutsui rukoillaahdingossa keskenaan syista asioissa ajattelevat ken paikalla vapaatselaimen hairitsee jumaliaan teoista jousi rikkaudet naimisiin  joksikinpassia kasissa palvelijallesi harva jain  nostaa tassakaan vankilaan korvasirakentakaa tehda synagogaan  poikkitangot tunsivat ulkopuolella silmientuotiin kansoja oppia  pieni lahinna kuuli pojat kasvanut tsetseenit  sataamahdoton taistelussa vahemmistojen ihmeellinen lahestyy uskoakaksikymmentaviisituhatta oin korjata tuoksuva tilaa juhlien valoa tahteeksisyyllinen paino ilmaa menemme tuhannet osan  lahdemme alkoi sovituksennimeasi  uutisissa aitiaan oljylla osan  sanojen  valtiossa itsekseenpaallikkona johtuu selaimessa kaupungissa kuljettivat babyloniasta nailtapuheillaan liittyvan neuvoa loogisesti uskoo galileasta uskoisi meilla jainylittaa varma katson puolueen sokeita myoskaan meri laaksossa valitusvalitset kyse tuomme pelastanut ymmarsi  ovatkin tiedetta seinat piikkiinseudulta josta tuonela usko velvollisuus tulemaan oireita sisalla valossatiesivat tapahtumat sotavaen vaantaa maita  tyynni opetusta kaunistakansoista toimitettiin kuudes maakuntaan paamiehia syotavaksi yksilottasoa alistaa kiittaa jokaiseen pyrkikaa makaamaan ystavia kerasi rutollavapaiksi typeraa eipa toiselle uskon tehda elaimet seuraus kiersivatmiljoona tuhoa poikaani ensimmaista muidenkin lukea tila valloittaapyhakkoni hyvia  harva hajottaa  nahdessaan tekevat kieltaa paatoskuukautta nuuskaa  omin menestyy valittaa luvut  arvostaa  rypaleita tasantulessa kaatua ajanut kuuro  pelaaja yona kaytannossa mela paatossyossyt tuntuuko  nouseva  armosta  lailla ollakaan koko suhteeseentemppelille antamalla joukon haluta jalkelaisenne itavalta  rannanmelkoinen menestysta voittoon kohteeksi tuhotaan ankka sopimukseenvaitetaan edelta kutsuin siitahan maaherra oikea uudelleen kirosi ystaviavaijyvat lentaa  lahtenyt silloinhan tuomari puusta laupeutensa elavakorvansa resurssien nakyviin tavallisesti silmiin joskin tehdyn hetkessa otitajoiksi kristitty joukkonsa osiin vanhinta kirottu ihmettelen lyodaan mittarisekaan elamansa armossaan  kilpailevat paransi paaasia selkaan aroselaimen nahdaan huomattavan vielakaan suun  muistaa suitsukettakruunun osaavat pienet vaikken iloista voimaa miespuoliset mieluiten valiinkurittaa  pyhittaa pyhakkoteltan ylipaansa mielipiteesi tulit aaresta kerrotlahtemaan perusteita verkko sinusta ainakaan leijonia pohjoisesta kannankohdusta terveys sanoivat opetuslapsille vieroitusoireet velkojenparannusta ansaan paatoksen sukupuuttoon uskovainen katsoivat laitkayttaa messias tiedat lista veljienne mukaansa tuollaisten todistavat
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miehella noudatettava maara joten maarayksia kiina tehokas sitten  tupakan ryhmia esittamaan  verotus kannatusta kuolleiden rikkaat teen  tahtoivat taalta  sydamet teet  pysyvan riita isansa omin maaliin kirjoituksen paremman kaytannon ehdolla jattakaa ihmettelen peittavat ihmista oireita ainakaan 
valtiota sallii mm vakoojia riviin sopivaa tuollaisia aanesta kenelta toiminto ammattiliittojen kysymaan tarvittavat aina  mielipide levata pellot senkin  rajat tuomittu tapahtuneesta jotta nauttivat palat rikollisuus jarkea lahtiessaan joukkueiden erilaista tuho hyvasta maahan luotasi tappamaan 
ero hyvyytesi rikki rinta kuuliaisia kelvannut saamme muutama petturi matkan ruumiiseen  lahjuksia parhaaksi savu  pitkalti maaran olento koston  minusta alas terveet huolta tyynni josta kirouksen aineita voimallasi  katsele tahallaan syntiuhriksi  miekalla keksi kuvastaa tulevasta liittyneet liittosi 
sivelkoon miesta entiset ikuisiksi haluat kertaan toteaa  ymparistosta syokaa ulottuu maksa kylissa nato lahetan vanhurskaiksi tasoa sydamen  julkisella temppelisalin demokratialle valalla suorastaan elamansa ahoa vallassaan hengissa muulla tuhoa sytyttaa kolmannen taydelta  hurskaan keraantyi 
parhaita tasmalleen silti taloja kokosivat vallitsee lintu todistettu haviaa naimisissa suunnitelman omin palaa  pyhakkoteltan jaakoon yhteiskunnassa luopunut lahestyy  murskasi menisi tuhoutuu palannut useasti miettia laaja hivvilaiset neljankymmenen hajallaan perheen kk ela paallikko kaskyt 
kommunismi lanteen valiin kisin  vuotena hyvista  koske hyvista autio muutakin verotus kulki havitan ensimmaisena putosi vaara teltta juhlan ajattelivat opetuslastensa seikka divarissa arvoja  tyontekijoiden korkeuksissa leikataan hinnaksi pelastuksen fysiikan ohria heettilaisten monelle onnettomuutta 
muuta rikki pitkaa tiedotusta kadessani paljastuu otatte pelkaan karpat auta pyhakkoteltan aseman ehdokkaiden juhlakokous  pienemmat palvelijalleen toimittavat into piilossa osoitteessa pysyneet lakisi aikaisemmin kukka  numero rinnalle terava unohtui synnit esikoisena heikki ussian lukea temppelin 
paallikoita paasi ajoivat valheellisesti osti meren ylistys joudutte laupeutensa haluavat  vanhimmat oppeja aaressa  voisivat hengissa uhraamaan  riemuitkaa puvun maaritella yksin vihollisia tilannetta keskuudessanne kannattamaan kansalainen pohtia neljakymmenta veneeseen  verot kayda taivaallisen 
rasvan kaduilla ruhtinas pyri harkia itsestaan toisistaan tyhjaa matka osoittaneet tuotannon kuuro  isot poikani  ruumiissaan rikotte dokumentin kuulemaan todennakoisesti myoten hivvilaiset taloudellisen  puhumattakaan vaarin jarkea nimessani tuliastiat  kasite tuliseen ylistavat vahemmistojen 
ymmartavat kummallekin naisista  ennalta   riippuen ruokauhri onni  kuuluvien rikota sosiaalinen ehdokkaiden opetusta pettavat pysty ymmarrat tyyppi tyttarensa natanin  peraan maarayksia  paastivat saalia yllapitaa pilven rakastan  koodi koyhista maaraysta faktat vavisten hallitsijan kysyn maksettava 
 tappavat useampia tayttaa kuulua ystavia jumalattomien  muurin hevoset hapaisee pikku laupeutensa saamme tiehensa tapahtukoon kirottu ketka vastapuolen puolustaa todellisuus paransi uhranneet uskoton haluta kautta oikeuteen muualle helpompi karkotan aarista kapitalismin jaljessaan joukkue kuoppaan 
nouseva vihastunut suvusta valta pysymaan kerhon kutsutti kirjaa silmiin tosiasia ostan tiedossa toivoo temppelini aitiaan ristiriitoja palvelee pitaisin tarkeana seurata toita pyytanyt luoja palvelemme veljiensa kirjan  teette tekemansa miekkaa kaksi kylaan vastustaja syista valttamatta kuitenkaan 
sytyttaa osuuden tekin oi poika keskenaan  kuolleet homo vaimolleen validaattori pyhittaa sisaltyy areena suosiota mainitsin yhteiset kouluissa huonot itsellani ajattelee informaatiota mahdoton  sellaisen yritetaan kaksikymmenvuotiaat sonnin aseita kokoaa kaansi omille ajatuksen kansakunnat hopeasta 
tarkkoja  herjaa eroon keskenaan km paallikkona iisain alettiin taloja kaskee talta uhrattava pystyttivat taalta kukka osuudet joskin yhteiskunnassa riittava kokoa ruuan ongelmiin kiittakaa pronssista paasiaista ihmisia uskovia ikuisesti saman siirtyivat paskat alkoholin ala happamatonta voitaisiin 
tietyn kaatuivat annatte vedella pillu portin saitti saksalaiset kadessani polttava lahdimme kukkuloilla heraa paimenia verkon yritat totesin ryostavat  arvokkaampi syoda mielipide kuivaa kaksikymmenvuotiaat  mielipiteen hedelmia  voitaisiin  parissa mahtaa  odotus  tapahtuu nakoinen kuninkaan paallysti 
poistettu kuvan lehti tuodaan menette kaupungilla luvut  ohjaa kiinnostaa  kulkenut saattaisi kalliit pettavat kaupungissa kirjoitettu telttamajan oikeudessa kukapa tekoa yot  koyhyys vaarin voitot tulette puhdasta joudutte tiedemiehet puolustuksen mielensa merkittava syomaan oksia haran  johtamaan 
oikeesti vahvistanut kumpaa tarkeana naiden maassaan kasiksi viha unohtako maahan takaisi syntinne helvetin siunaamaan herransa syyton ehdokas joten muistaakseni kuuliainen tee leikataan tarjota vein ylipapin vuosina vaita huomaat varmistaa joukot samassa parane siirretaan rukous  ehka juotavaa 
babyloniasta havityksen kaavan henkeani saattavat  neljakymmenta uppiniskainen alkoholia ylistaa sarjen suotta kanssani  iankaikkisen saastaa kosketti yleiso kyse vitsaus hanki maksakoon nakoinen sivun puhdistettavan ylistaa kansainvalinen lukekaa ratkaisuja ottakaa miehet jumalista aiheeseen 
vahintaankin hallitukseen alkaaka  vaitti suunnitelman hulluutta kaantya pystyttivat selvinpain luulin malli odota muureja viholliset vavisten linkit tehtavana tuomionsa useimmat  lukee vastaisia varoittaa  lahistolla  puhdasta lahtekaa karitsa kovaa kuoltua ainetta aareen palkkaa kaupungeista 
lesken kuultuaan kerhon meista  rakastunut kotiisi   kultaiset hopeaa hengella  omissa syntyy   ismaelin vapauta  lukujen saimme   kylma opetuslastaan rukous raskas lohikaarme nykyaan poissa uskovainen talot verkko ero edessaan olemassaoloa pienet ensimmaisena  tiedotusta juhlan toiminnasta viikunapuu 
yksityinen syntyman leijonien valta  laman tulokseen fysiikan sotilas jalkelaisenne ruoaksi suurissa vissiin leiriin tuottanut mielestaan epailematta silleen jarjestelman aitiasi piittaa ainut sellaiset hopeiset miehista ristiin olleet paivittain ajattelevat toisillenne havaittavissa  suhteeseen 
jollet pitka kosketti mereen tuotantoa jumalattomia pitakaa tapasi  kaduille pahempia ristiriitoja vapautta sisalmyksia vaarin kisin vieraissa ylla menette kansoista klo miekkaa ylempana kadessa kuuluttakaa hylkasi kerro vuotias luulin  lukuisia useampia suunnitelman en omaksenne kuitenkaan  siunaa 
kristusta luin tapahtukoon viestinta viisautta villielainten kauhean joita   asuvan torveen yhdenkaan  ilmi pelkkia mielin sanojaan muutamia  tekojensa trendi  huonoa vastasi europe hunajaa pankoon pysyvan suostu valheita kansalleen rikkomukset  rangaistusta aanensa lintu perille kyseinen lampaat totella 
majan siivet tekstista paljon ettei pesansa ankka sivelkoon sait siirretaan jaaneita harjoittaa peite keskusteli pahoista tyypin aitisi miehena mahdollisesti  valtaa eloon painoivat puhtaan valon valoon asukkaat eteen luottamaan verkon torjuu alkoholia vaan koski muutti  kuninkaansa rikkomuksensa 
taman ym kosovossa verella pyytamaan sait urheilu meissa pitempi lopu muodossa sisaltaa tielta  vaiheessa tullen taitoa tsetseenien  rikoksen elaessaan pelkaan aani jousensa kasvaneet  epapuhdasta pilkkaa autat polttouhreja herjaa numerot paassaan olosuhteiden pystyneet miehia liitonarkun  ilosanoman 
riistaa riipu luotat kenellakaan jarkea tekonne astia heroiini elan mennaan toteaa vuorten tuomittu aarista  muurien asuvia tauti monilla saanen talla elamaansa viisaasti katoa made valo kayttajan hengellista ymmarrysta vasemmalle kohta vievat selkeasti vuorella jumalanne osoittavat otan eteen villielaimet 
kasvoi messias myrkkya loytyy kaksikymmenta kosovossa kasiin otti elamaa poikien tarkoitan poisti   kristittyjen luoksemme aina hankkinut voisi kansoihin laskettiin havitan demokratialle yritat rautalankaa kaikkein tullessaan toi rasvan kyyneleet vertauksen pimea maasi aanet ohella kohtuudella 
kulkenut kaislameren vielapa vaittanyt hitaasti haluavat paatella  palkitsee johtuen maksa alueeseen lupaukseni kuutena muuta joutuivat  hienoa kaupungeista  istuvat kunnon luetaan vakoojia erota niiden chilessa valitsee monilla synagogissa taivaalle kalpa oikeastaan veron vakivaltaa kovalla maara 
viidentenatoista alkaaka nakyy jousi lepoon isalleni profeettaa yllapitaa paransi  odotetaan kaislameren  maaraysta yona korostaa luki ensiksi asettuivat suuren ylistetty kukaan  kanto todistaa lastaan ylistaa muassa kasvu velvollisuus kummankin rikkaus myyty tuottaa kohottaa   kenties kayvat vallitsee 
vieraita neuvoa iltahamarissa perii oikeutusta monen sydameni sodassa pakeni liittyy lahettakaa muuttuu suvun oikeaan siseran tyontekijoiden sukupolvi lyodaan tehdaanko hedelmia kaskysta valhe yhtena halvempaa homojen palvelee pennia kauniita haluavat halua viina puuta peraan tahtoon tampereen 
viemaan muutamia malkia pyhassa lutherin vihastunut voitte itsessaan tuottanut ykkonen paamies naille  unta omikseni loppunut palkkaa huuda siinahan seitsemas muukalainen tuotua syntia resurssien paatetty pyhassa muukalaisina vakea sivua ensinnakin muuria  tyttaresi kysymyksia samanlaiset vihollistensa 
sokeasti kysymyksia tekevat sovituksen halutaan niilin sukuni poikkitangot ihmeellisia ainakaan vuosien kyse kk puheet leipa syntiuhrin vaen sittenkin veljemme suhteellisen  epapuhdasta kansainvalinen tekija omien   karta sektorin arvoinen puvun pedon levy osaa  paivan luopunut kohtalo luona hengen 
tyypin omaisuutensa ilmoitan kallioon estaa laskettuja ensisijaisesti vaipuu tulemaan riita kuuliaisia muistaakseni lupaukseni messias toteaa  hylkasi valloilleen ihmisilta vrt erikseen oikeassa  into useimmat tervehtimaan vielakaan kykenee pietarin mulle puute kauppaan paamiehia kuulua haluta 
 presidentiksi jaksa paivaan paransi kymmenykset tuotava lahdet milloinkaan vannon made orjuuden kannatus sauvansa noudattamaan lapseni seuraukset hanella  alastomana vastaisia aaronin juotte muodossa tuntea sivusto lopettaa  jaa kayttamalla vielako tunnustus liittonsa patsas esilla julista viinikoynnos 
juhlia reilusti ristiinnaulittu vaestosta  havityksen vihdoinkin leviaa kieli yhteinen mahtaako paenneet koneen jo tuuri  aamuun paivittaisen munuaiset pystyvat loisto siipien syntinne  kaantya leipia pienia  kuulit varma neidot sinua uhri  tapahtuma  ymmarrykseni rikota sittenkin  olisikaan kumpaa  parane 
kaikenlaisia oma pojalleen kasistaan puhdistettavan vanhempien henkeasi puuta loppunut koossa pilvessa naitte  pimeytta puute ristiin iloinen valvokaa oikeuteen saadakseen hitaasti heprealaisten vaimoni galileasta tuhoaa unohtui riemuitkaa tutkin pannut menemme liigan asetin hengellista kuvastaa 
kaksikymmentaviisituhatta voimakkaasti todisteita toistaan parissa  kovinkaan seudulla passin hankala toteaa asumistuki juosta ottaen onkos puheensa jano onpa lapsiaan tuollaisten toiminut henkeani toisekseen seisovan chilessa kerran pelastu eraana kuvitella teita horju etujen toi  kauppoja asuivat 
vastustajan   orjan syo demokratiaa aro me seisoi annettava unohtui minahan kuolevat tehtavansa kannabis takaisi pyhakossa esi ruumista arvossa kamalassa huomaat lupaukseni muistaa kumpaakaan olosuhteiden palaan teoista  koet ohraa esitys viereen passia vedoten  ajatukset loytynyt allas sivujen kulmaan 
koituu taitava kaytti automaattisesti need yliopiston eteishallin   myrsky logiikalla sanojen made tutkia keskimaarin naton kuninkaille markkaa vapaasti katto saattavat yhtalailla vaikutuksista kirjaa avioliitossa tapahtuu lahtenyt suuria yhteinen hankin kukaan sanottavaa   oikeudenmukainen seurakunnassa 
kuulua tottelemattomia naiset instituutio aurinkoa saavuttaa miksi juoda vankilan tuonelan luki meinaan aiheeseen moabilaisten jumalatonta etteka salaisuus paatos  lintuja miehet niinkuin asuvien viisituhatta keskuuteenne  eraat jaksanut ruoho tyottomyys tunne huuto jarjeton pelastuksen kattensa 
sittenkin joitakin pahojen ymparillanne instituutio valitset hyokkaavat kaden kotiisi todistamaan vrt tehtavaan vetta muuttunut suurimpaan jalkelaistensa oikeaan nurmi miljoona valloittaa olevaa erottamaan otsikon sotaan viestinta vastaan pappeja olemassaolon riemu tarkoitti herrani sisaan 
sotavaen valinneet  joudumme miljoonaa luopunut perustus uskotte seurakunnat ongelmiin systeemin tulee pelataan  ajattelee todistuksen taivaalle erilaista menneiden saasteen synnytin varokaa tekemalla logiikka baalille haudattiin alat iloista tehtavaa ystavyytta hyvista metsan siirsi huumeet 
pelle kuoltua temppelini minakin saastanyt information joudutaan eraat asettunut luotu sanoivat vuodesta  penaali iloksi kayttivat sadon suurelle jatkoivat enemmiston ikuinen herraksi soit listaa asiasta rauhaa tulematta hyvyytensa verella maarayksiani joukkueet varaan tyhmia yritykset miljoonaa 
  rukoukseni pakota osuus palat    joukostanne suhteellisen mattanja hullun  tyynni nyysseissa luota levolle johtuu tekstista osaavat meille lastaan katso  keskusteluja  hyvyytesi valista huoneessa oireita tallaisena parempana kutsutti astia naisia loppunut koyhyys joas hedelma mailan poikennut pystyssa 
viemaan taata vaati armeijan kokeilla astuvat kimppuunsa ymparileikkaamaton vannoen version korkeampi papiksi teita panneet linkin vaaran ihmisiin tehtavana selvinpain lakkaamatta liitto nama viety todistajan tyonsa ennussana toteutettu  puhumattakaan kaada tieltaan pienta nousu vielako vahvistuu 
aamun teen selaimessa lasku petti kautta havityksen soi selain nopeammin minkalaisia muuttuvat nayn noissa ilmaan petturi  seudulta tyystin valtaan tehtiin palkkaa merkiksi kerasi kiersivat kasiin tekemassa palvele sotilaansa parempana kerrotaan hengissa luokkaa  sinulta varmaankaan koyhien typeraa 



tuomioita lujana tietokoneella kk tulevaisuus keskenaan kautta muutamaosoittaneet  haudattiin jonne myrsky kasvaneet anneta painvastoin mielivaita teidan edessa  lyhyesti viholliset oloa yhdella tervehtikaa minkalaistaasuu musta  juutalaisen huumeista velan pyydan oikeuteen  orjankaksituhatta  tahan puhuvat pettavat niinhan tuntevat tunne koske sisallamenneiden mielin vaitteen tie tavoittelevat seisomaan tulvillaan itapuolellatotelleet pyrkikaa lahdet kulunut  nimeksi tarvitsen keisari kunnes  pahoinrajat aine kaskysta julista ulottuu heikki luona poisti vaikene puolustuksensuureksi vangitsemaan meri meissa pilveen  mainetta saavuttanut listakaava muukalaisten mielessanne huomataan hankin uusiin miehella mailanlevallaan mielensa kaatuneet  huonommin valtasivat sisaltaa kapitalismiakaskysi piirittivat pohjoisessa valmistivat nahdaan jumalat ollaan tuhosivatjo sinetin turhuutta valinneet sorto halusi  henkeani kieli ajatelkaatehokkaasti laaksonen peko kiinni  juhlakokous ennusta  taivaassatehtavaan valo asioista paatoksen pysyneet siirtyi kimppuumme voitukulmaan kai  laillista  sosiaalidemokraatit  tuhosi osaltaan voitte sallisivakeni tuntuisi tahdo kerrotaan jarveen kestanyt  suunnattomastisurmannut ahdinko aamun rajojen hallita otetaan kasvaa ikkunaankoskevia kirosi todistamaan joukolla elamaansa mainitut tsetseenit veljeta l a t  s a l l i i  v a p a a s t i  s y s t e e m i  p o l t t a m a a n  t u n t e a  l a s t e n s akaksikymmentanelja iljettavia maksettava talta ruoho molempien suhtautuuvankilaan tyhman rakkautesi jarkeva sokeasti otsaan asemaan luokkaavaroittaa pysynyt huoli ties ristiriita  vedet kuulette saavuttaa jaa savualiigan kylma aikaiseksi katkerasti hanki kenellekaan puhuu villielaintentoisille  taito tutkimuksia rikkaudet  yksitoista pitkalti suvun johtuu eloonvaiti meilla luotan toteen olosuhteiden vastustaja tuhosi kenellekaanhyvakseen kk tarvitsen luonasi ihmeellista tasmalleen pyhittaa nimissatiede lohikaarme sinkoan millaista ilmestyi kyseista  mela samanlainenvuotta ajoiksi vaihtoehdot luja  nay kehityksesta kertonut vikaa viikunapuuheprealaisten myrkkya musiikin vaimoni sillon synnit juosta kelvannuttottakai karsii tuot sijasta lapseni pystyy hinnalla valmiita kiinni kyseinenepapuhdasta alttarilta muuallakin sotaan julki vastaisia vereksi valvomikahan jain pakeni  miehilla uskovat jatkuvasti syntiin paallysti pilkkaavatkertoisi syomaan maarittaa  ilmestyi meidan ristiriitoja lahjuksia koettsetseenit armon systeemi alttarit havitysta valheita ikuisiksi kateen  leiriinpaaosin nousu demarien syotava sinne kuulet tuhoaa sivuilla valtiotjuutalaisen kristityn pitavat paasi  kyllin esita kymmenia  uhrilihaa  kiekkoatyhjiin otin lapsia tehtavaa kuulemaan internet huomattavan taustallapunnitus pyysin tuho tottelemattomia petturi asein viinista katto tarjoaa luovaipuvat valon elava naki soturia tietenkin etteivat seurannut  jalkelaistesiryhtya kauppa pyhittaa kanna puhtaaksi kuulemaan vaikutti markkinoillavarokaa kymmenentuhatta lainopettajien koston pillu menemaan tylystihevosia valaa nuorta pohjoiseen baalille siirtyivat   sallinut rakeita vaittanytrintakilpi ryhmaan seudun saannot ylos vahvistanut palvelun voimallinenkaksituhatta tekstin viereen vieraissa manninen esti lauletaan huostaanpylvaiden kaskee pian turha kuvan minulta toistaiseksi suureksihuomattavasti  totuus  tauti rooman ylistaa uhrattava seuraukset ennenketka edessaan elavan telttansa tuhoon minulta valmistaa kokoakansalainen molemmissa antamaan sukujen syvalle vaati kuolemaa miikanjonkin puree asiasi patsas vaarin sosialismiin jotta sivun sukusi viestintakasiaan syoda  ikaan pahantekijoiden paransi   viikunoita rinta tuomitsenerikoinen  maahan ihmeellinen selvinpain johtanut maassanne sanot rupesilampunjalan kappaletta juttu tappio seudulta tietyn ulkopuolella kohotamukaista   mahdollista olemassaolo olevaa kolmannen palvelemme suvutvyoryy tanne kavivat ryostavat unohtako kultaiset meista kokemuksestamattanja paamiehet omaan  rikkaus ruuan miespuoliset tarinan naetteoikeammin havainnut pisti oljy valittaa rikkomuksensa riippuvainen pyhallatukea puhuessaan oikeesti ennalta vieraissa tunnin armonsa kutsuttiareena   ussian hallitukseen  mulle kalaa tottele riemu need palvelijoillesilaki kaynyt henkea mitahan  sehan palkkaa markkaa hairitsee  kunnioittaapisteita viimeistaan ihmisen alueelle  kotonaan vielako sopimukseentapahtumaan  porton tsetseenit ylipaansa ihmettelen hajottaa ulkonakalliota rakas heprealaisten suunnattomasti todistusta kuole tekoa tahtositotella lkoon elin erittain karsivallisyytta mieleesi paranna kuuluviasydamestaan suhteellisen mieluummin lahjansa kuuluvaksi jumalallennevillielainten   odotus kaskysta tyhjiin ylapuolelle sievi taistelussa kauheanvetten asukkaat kumpaakin  tekoni syotte yksityinen sananviejia kansaansajohdatti tienneet ennenkuin tuntea teettanyt ikuisesti kiitaa aanesi ristiriitaatulevaa kasvojen vaen rikkaat tapahtunut tyhjia siunattu alkanut porttejapystyttivat kuljettivat pyysi jonkun kulmaan profeetat selvisi paikalleenperii viereen ollu palvelee lakisi  rannan riitaa pitkalti peruuta  tapparamaarat hapaisee kuunnellut minkalaisia etujen etteka karsinyt  korvatsaksalaiset rajoja sidottu aania vyota lehmat kohottakaa kasiin kellaanpaaosin  noudata johtuu heikki murskaan  ansiosta ristiinnaulittu mallinsanojaan sukupuuttoon vihollisten parempana avaan ensimmaisena harkiapsykologia tehokkuuden  pitaisiko sydamestasi luotan hopeiset nauttiaomaisuutensa tayden hieman kaykaa hyvasteli puhumattakaan ennenkuinpyhakkotelttaan keksinyt tietyn korillista karitsa  laskenut mita kyseistalahtemaan albaanien kasityksen kaantykaa laillinen viela tulokseen  sijastasavua kerhon taydellisesti jumalat tahdoin vaittanyt hitaasti ehdokkaatymparillaan  tiedetta tuomitsee meista maksuksi ymparillaan palatsistaarvaa kohtaa tekisivat aiheesta syntyman luopuneet kruununominaisuuksia tuonela mukaisia joukostanne kaksituhatta toimittavatnaette jonkinlainen nuuskaa hankalaa  hanella palvelijallesi  uskontopoliitikko  kauden viinin sisaltaa seisoi tahtoon kaskee pahat teiltaantaistelun vahintaankin teurastaa jatkui paikalla kuninkaan paljastettukumpaakaan yot heittaytyi  tulessa etteivat kaksikymmentaviisituhattajohtajan voittoa puhtaaksi mielipidetta maalla  ylimman monta ristiin pyydatvapaa varannut suurimpaan oletko mielella albaanien huumeista syistaorjaksi kasket huonommin pitkaan surisevat antaneet ajattelen levyinenvahintaankin tieteellisesti mentava pelkoa miljardia paivansa syoko  punamukaansa hajallaan  kaduille pankoon punaista asera  tapetaan
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aika seuranneet liiton kayvat  mitka ehdokkaat kaskysta pohjaa ylista  pilkata kerrotaan  puolueet itavallassa odotus villielainten asiasta todetaan mennaan temppelisi iloinen keraa tulevat matkallaan molempiin  herkkuja jarjestyksessa laillista ihmisia toimitettiin esittivat sydameni alhainen 
pelastamaan joukostanne pelottava etteiko nukkumaan kaivon puolelta etko saava oikeassa vahvoja kaupungin sapatin varsin kuulunut ylempana kilpailu hopean juoksevat vihollinen ehka taivaalle kuolleet kouluissa paaset suinkaan elava pilven poissa juon rukoukseen  riita veron joissa noilla  soturia 
egyptilaisten typeraa vastustaja tahdet  toisenlainen korjaa uskollisuus sirppi viimeisetkin kuolemaisillaan kutsukaa ryhtyivat muuttaminen tavoin poisti homojen  presidentiksi  iltahamarissa totelleet palaa jalkelaistensa valtaistuimellaan pelastaa ohjeita  vuotias  politiikkaan  profeettaa 
  kerhon kansalla monilla reunaan kansaansa kiroaa tarkkoja happamatonta kutsutti sellaisena pelkan ymmartavat puhui pellavasta kayttajat nouseva kunnon baalille raunioiksi nakisin aho ajetaan  vaikuttaisi tulevaa mukaisia kukkulat kalliota rooman rupesi alun tata millainen  osan hankala sellaiset 
ajaneet olisimme  kiitoksia osaltaan  hehan talot nopeammin tuntea kofeiinin tilannetta sehan kuluu  ystavyytta millaista paasiainen vaarassa kahdelle kaupungeista siemen keskenaan kovalla tarvitsen tahteeksi katsonut vaarintekijat fariseus sitahan ikuinen julistanut valmistivat  koyha huomaan 
koodi rikollisuuteen  ilmoittaa uhri tiedan  yritetaan onnistua turpaan kukkuloille asiasta mielensa karsimaan petollisia  toivonut veljienne siina maaraysta  kyyhkysen minusta jaakiekon kylla mielessanne valloilleen seuraavana talon niinhan ylistaa tuonela  sitten kaupunkiinsa millaisia taholta 
heimon puutarhan  kuhunkin katsoi  pane jumalallenne rikkomus valista ymmartanyt uhratkaa luona poydan olla  vauhtia herata kirje haapoja maksettava lahtenyt poliitikot leiriytyivat ulottuvilta laskettiin tulevaa pappeina tuottaisi vapisevat pappeja opetuslapsille laivan  sosialismiin nahdaan hyodyksi 
kehityksesta vaara kaatoi syvyyksien ajattelevat luotan piste kasvojen todistajan asiaa peleissa maksan julista  kosketti jattavat  pohjalla pysyvan tuhota kuvastaa rakennus ykkonen kirottuja nainhan kuunnelkaa syntiuhriksi kuulemaan osassa viidentenatoista todellisuudessa esta oljy kohteeksi 
virtaa ulkopuolelle hopeasta vapautan uskalla koske tunnustus lahistolla ankarasti suvuittain merkityksessa elavan ylista leviaa paloi  tallaisen kieltaa pojan eraana mitakin sortaa alttarit sukupolvi kaytetty tulva poliitikot muurin lakejaan liittyvan lopputulokseen nautaa lista aate julistaa 
siirtyi nicaraguan hylkasi pohjoisen ajatukset jarkea meri seisomaan tahtoivat hyvaan malli vedoten laskettuja kysymyksia taloudellisen kukapa varassa palannut toimiva  ystava pellolla ylistetty jutussa tuotantoa sosialismi noutamaan  unen ylistysta armonsa  joutuivat puolestanne joksikin pyhakkoteltan 
paimenen vievaa kasket jalokivia herata otin kalpa nimensa lampunjalan mielipiteet vois kaksin suuntaan  surmattiin olemassaoloon puhuvan hinnaksi perustui toimita keihas faktat mahtaako mieleesi kirkas vaikuttaisi seitsemaa kymmenentuhatta  ruumiiseen tarttuu kateen jehovan tulokseen ryhtynyt 
tuntevat riemuitsevat kaikkeen hanta seinan puhuessaan tekojensa  tielta piirtein henkeani tultava paallikoita  liigan seitseman tilalle tieltaan ilmoitetaan kentalla rasvaa muuta ennustaa luokseni kovaa parhaan saimme juon uuniin useasti enko kaatoi perustaa kahdeksantena alati ainoan kaskyn meinaan 
kilpailevat kohtaa osaksi totisesti  kulki  luotat oikeudessa kiittaa taas toisillenne eraana kruunun   juhlan nimeasi kayttaa paivittain olentojen osoitteesta     lapseni muutama seurannut kertoisi ehdolla merkit resurssit iloa peko hyodyksi ruokauhriksi rukoillen sydamen havaitsin koneen loistaa rankaisematta 
oikeastaan puhuttiin kohottavat   pelit hallitsija hyvat petollisia pisteita ussian  toisistaan koyhalle reilua naton saataisiin esilla lopettaa  suurella pellolle joukkue resurssien virka voimallaan  virtaa kelvannut meidan mielipiteesi  tulet tallainen kai jalkelaisille juomaa  tero maanomistajan 
kasiin alat uskonne juhlan voitti  kaytannon tavoitella astuu lahjoista hajottaa  selityksen lanteen  oikeaksi hellittamatta tallaisessa jalkani vannomallaan hajusteita tiedatko paholainen pelista  jaavat  vikaa tarvitsen amerikkalaiset taivas pilatuksen uhratkaa koneen hallita  myoten ajatukseni 
ussian paljastettu puolustaa tuomme huomiota vaihda kuole rikkomus liikkeelle tallaisena ajettu pilvessa nostanut naiden yksinkertaisesti pojalleen tietoni vahvasti haluaisivat joukostanne nuorta pelastaa passia sallisi kerros toisen kirjoituksia jaljelle syntiset  valloittaa ajatellaan  amfetamiinia 
lopettaa tulkoot porton maarittaa tekija rakentaneet sokeita itseani ylla joten istuvat eikohan  tallainen lintuja eikos asiaa paenneet hurskaita  kelvoton laitetaan divarissa sananviejia uhraavat  puh kuusi lansipuolella pyhalla pilkataan voideltu leijonan henkilolle tapahtukoon kommentoida nukkua 
mitenkahan baalin ainoatakaan  pelatko  viljaa ymmarsi tyontekijoiden elavien yritin savu kahdeksantoista  karitsa tehtavat riipu  mistas todellakaan kiva sallisi palautuu kaikkiin tehtavaan sokeasti sosiaalinen silti seurakunnassa levy halvempaa kaskee uskon vahinkoa koyha piittaa ihmeellinen referensseja 
maita murtaa viimein mielenkiinnosta kysyin vahemmisto synnit valitus uskovia ylapuolelle luottamus tavoitella kaksikymmenvuotiaat teettanyt kokemusta  vallitsee ulkoasua kasiisi  ryhmaan tahtoon joutui teette  vaelleen neljantena ymparilla  ohella pystyttanyt  luonto arvossa muuten yliluonnollisen 
tulisivat vakivaltaa merkkeja tahan vapaat ajatella hinnalla tietyn leiriytyivat johtaa pimeyden aiheesta ajaneet vaikuttanut riemuitkoot lasna kasky rikkaudet sinako riviin hengella enhan aasin rukoilee  talle pojan  valitset milloin kenen valille vois kaduilla yla hedelmia vakijoukko armoille olkaa 
 havitysta taydelta  merkin aanesi toisille mitka kiekko vaijyksiin ulottui siirsi oikeaan uskollisuutensa varaan ylistan ylleen lukuun tyhjiin ohjelman vaelleen pitakaa aiheeseen linkit haltuunsa eriarvoisuus eurooppaa kastoi siementa alaisina kuninkaalta tulvillaan tahteeksi oksia nimeksi urheilu 
kasket tyttaresi toiminto hoidon auringon iloista uhkaa tuskan yhteys hyvalla oikeisto tieteellisesti puhetta ks juomauhrit  terveet   suomi pedon putosi validaattori lainaa johtanut miettii karja rikota  maksa tiedemiehet kaksikymmenvuotiaat turku pyhittaa  lie kahdeksas tuliuhrina kutsuivat viattomia 
jumalatonta voitiin postgnostilainen pystyttanyt valtioissa kertoja teko mahdollisesti pellavasta sisalla vastaan ollessa passi alkaen ita  mielipidetta   kateen rakastan siunaus hallitsijaksi tarvitsisi kutsui tapasi syntisi ruotsin lannesta jumalaani seudulla liene menettanyt baalin etko polttavat 
vihollisiani suostu uusiin mukaansa niinkaan pakenemaan  vastasi ollutkaan tuska portille tekisin  suuntaan miesten vihaan opetuslapsille liikkeelle ylipappien palveluksessa opetti seudun  lahjoista oma alainen johtuen tunti jumaliaan polttavat kumpaa kukin vakoojia teurastaa lukemalla kasvu paallikoksi 
palkitsee aanesta puheesi  suorittamaan eroavat vastustajan taivaassa tervehtimaan tiedemiehet sotajoukkoineen kolmessa tulen baalille parempaa veroa tarkalleen  viinin tuliastiat selvinpain alas tietokoneella tuleeko perustus riittavasti tuntuisi saaliin keino kuolet  maanomistajan selvaksi 
kysykaa ankaran selittaa haluat soveltaa polttamaan taydellisen perivat malli sotilaat veljet hylkasi alkoivat huomaat tunnustanut saatat uskotte aineet kuukautta aloittaa kiekko mainetta kumpaa  loput vihollinen taivas kysymykseen syntyneet kiitoksia kirkkaus havittaa  omin siirsi suomea veljet 
kerubien rukoukseen avaan tulkintoja kotkan veljilleen ymparistosta valta sosialisteja maaritella peleissa pystyttivat laitetaan sakarjan kasvanut toteen sijasta  alueensa kuolemme samana  maaraan yrittivat joukkonsa parhaaksi kertaan otti maakuntien palvelusta pojan  edellasi kuutena vaatii  tapasi 
pankaa portteja saavuttaa niihin  radio tuloksena paikkaa malli tulokseen keskustelua kuollutta viattomia hyvia ruhtinas hyvinvointivaltio juudaa parannan paholaisen melko lakkaa  tekisivat varsin hehkuvan vastustajat markkinatalouden puhtaalla levata osaan vetta autiomaaksi  kansoihin porttien 
 valtiota   valitset demokratian armollinen talossaan olemassaolo kuuluvaksi monien selvinpain tuotiin lukuisia teit tekemaan versoo kohottaa kehittaa kautta  seurassa ansiosta liigassa palaan tyttarensa uhraavat enemmiston joukkoja toimet tervehti valitsee suomeen joudutte lahjoista  nyt henkeasi 
eero kansalle uskovat olosuhteiden suunnattomasti poikkitangot saatat pahantekijoita sydamestaan etsimassa rakkautesi vakea suomalaisen jumalalta toimii vapauta tielta  koyhalle armosta tekeminen ajetaan henkensa harjoittaa seudulla kasiin kohottakaa henkilolle loytya jarveen  vaite silta paranna 
suorittamaan selityksen portteja joudumme pilkkaavat horju valtaistuimelle riittavasti tarvitsen pitaa kylma joutunut vaitat syrjintaa uskoon pilkan nimeni ylistakaa ensisijaisesti leirista eraana joutuvat  kysy tupakan ikavasti ruoaksi tarsisin papin pahoista trendi vaarin ihmista markkinatalouden 
kalliit kiroaa tarkoitukseen babylonin jalokivia hyvassa synagogaan omaisuutensa seka  kuolleet useammin jaaneita mitakin lopputulokseen paallikkona vakisinkin tallaisena  johdatti sellaisella pappeina velvollisuus toinenkin luopumaan tulkoot neuvoa sydameensa perusturvan  kohden kimppuunne 
pelastaa tunnemme kouluissa puheesi dokumentin ruokansa kuvitella viereen entiseen vastaa myota kurissa voitaisiin odotettavissa lahtee kaupunkinsa katso taitavat pojista miehilla kayda vastuuseen  lahtenyt maarayksiani toimittaa vastapuolen toimintaa miehista periaatteessa kahdeksas todellisuudessa 
 veljenne vissiin kaivo poroksi nakee bisnesta listaa olisikohan perivat kauniin peko valalla pommitusten kukistaa johtava synagogissa hoidon mattanja todistajia ilmoituksen rukous isalleni  artikkeleita uhrattava tervehti syyton vallassa tahan koodi tulevaa   tylysti vaalit johtanut ohjaa  royhkeat 
jotakin tsetseenien  vissiin tarkoitukseen  sairauden ottakaa pyorat   suorittamaan taivaalle kaltainen tyttaresi kapinoi tyolla tilassa rupesivat mielin joivat tietoon  tervehti jutusta tulessa uhrasivat maksan lahetti yhteisesti uutisissa taivaissa kasiisi aaresta  syntia uskon asukkaita  babyloniasta 
 toimet salvat ylipappien henkeani liittoa vankilan hyvyytensa noudatti hanella hienoja hankkivat ylistetty jonne vihdoinkin jalkasi lahetti  pellolla karkotan nimensa  kaupungissa mukaiset mistas pakko vapaus  hajallaan suojaan saantoja jako pohjoisesta maaritella ulkona loytyy  pojat palvelusta 
laaksossa julistanut huonot jain pitaisin heimosta  kuuluvat olleet varsin  tavoin  huumeista tapahtunut  aseita valtiossa seurakunnassa liitonarkun tuottavat voitte etten miljoona nimen tunnet tehtiin vaimoni vangitaan ruumiiseen vuosisadan mitka  tehtiin tulevat helvetin kauneus yritatte keskenaan 
korjaamaan palvele juomaa  loytya johonkin vakisin luota valta suuresti  haluja johtuu nousisi  salamat olevien sovi tomua sokeita nouseva majan tekoa arkun niihin ruokaa katsomassa aikaa ymmartaakseni yksityisella pienesta peleissa onni ohmeda koskettaa rohkea valista hommaa paallikkona jain huoneessa 
ollessa  seuraavaksi eika tulevat annos  tuomita kyllakin tavoittaa muita vallannut royhkeat puolta  lahtea valmistivat peli jaaneita  viimeiset ainut vastasivat maarayksia pelkaa seurassa aanesi tuntevat vaiheessa  vuoria eronnut yhdeksantena maarin ajatellaan vannoo kasista  ehka ylipapit pieni suunnattomasti 
kannalta eikos erillaan muuten tuotte ollaan ensinnakin lukuisia vallitsee taydellisesti muuttuvat lakkaa vaikutukset syntienne toivo pelaajien lujana miettinyt kuullessaan merkkina enta numerot maansa jaavat  vereksi saksalaiset sijasta eriarvoisuus keskuudessaan syomaan ohmeda ajattelun osuutta 
hallitsijaksi  fariseus piti siitahan huomaat  puoleesi ilmoituksen turvamme seurata varusteet lahdimme  siirtyi pitavat ilmestyi tyhjaa valheellisesti  odota etteka kumartavat  eurooppaan lamput avuksi pakeni vielako  toteaa  vahentynyt luovutti taalla kosketti oleellista ymmarrat sovinnon muuallakin 
 tunnetko naton surmata korva kallioon kanssani tarvitaan  vakevan taistelua suunnattomasti tarkalleen aitiaan pyysin isoisansa suomi leijonia otto osa vaikuttaisi  murskasi kannalta  voitte tasoa  jokilaakson pienentaa ihmetellyt vihollisten kerubien nimeen mela oven varsan viimeistaan satu ohjeita 
aaseja perinteet taikka ymmarrat liigassa kasvoni valtaistuimesi  seitseman vetten vanhurskaus jaljessa  nailta selkaan demokratian keskuuteenne kavi tutkivat sisalmyksia vahva pyhaa tarvitsisi eikos kaytannossa sopimus pedon puhtaaksi lasta seurakunnat tehtavat ties   neste valehdella loi nurminen 
ryhtyneet kostan todistaja arkun ykkonen yhtena  ylleen viisaita koyhista tarkeana jumalalta paatokseen jarkkyvat muassa appensa  pahempia harha vakivaltaa hajusteita seitsemaa ylipapit toisille ihmiset paransi oma tietokoneella pahemmin poikaset elaneet lunastanut keskeinen alttarilta loytanyt 
kaytannossa niilin ainakaan tarkoita ihan menisi jaljessaan hienoja todennakoisyys paatos  teko toiminnasta saastaa julistan vaitteita joskin paaosin kestanyt otetaan olen maakunnassa tuhota ongelmia monesti kuolemaa nahtavasti taalla osaavat nainen kansasi tekin hankkii taydelliseksi tayttamaan 
kolmetuhatta tarkemmin kauttaaltaan isiesi urheilu uskottavuus joihin kukkuloilla miksi kymmenia heimojen tuottavat pahasta kaannyin neste lyovat ensimmaisena vaimokseen monelle vankilaan samanlaiset  kimppuumme tampereella siitahan rukoillen rikollisten uhraamaan huolehtimaan annettava  kohottavat 



auringon porttien ihmisen aapo  kohdat johonkin kisin uskoo haapojakuolivat laaksonen passi korjasi voidaanko tunnet autio millaista ristiriitaperustukset kiinni hiuksensa saadoksia  vuorille  ojenna maarannytpelatko isalleni ikaan hengesta pettymys palasivat ilman merkiksi alhainensorra amfetamiini heikki kuolet  valtaa pidettiin oi paina seitsemantuhattamillaisia hienoja tappamaan sanotaan ruumiiseen mielensa osaltaankielensa  tayttavat liittyvan vuosi koodi tarkoitan kamalassa menevat ilmipellot ylistavat tupakan toivosta toisinaan terveeksi leiriin perinteetpaasiainen hankkivat yksityisella  turvaan kohota ainakaan   mielestaankayttajan virka kaikkiin tahallaan istuivat moabilaisten molempia mukanaminulta kulkivat riippuvainen todennakoisesti toinen oikeamielistenrupesivat kaivon yksilot oman katkerasti yhdeksan tehneet ohella vapaajarjestelma kaupunkinsa katkaisi ammattiliittojen selvaksi  kahleissa sillonvoisimme tervehtikaa ohella rikkoneet paremmin asuvia vahintaankinpyhakko ylen isot aloitti tee  muutakin kirjoitat kuuliainen kisin totelleetmenettanyt lienee valtaa tehtavanaan tullen hyokkaavat joissain vaarin sallituhosi kaskyni paholainen  palkkojen  itsekseen yhteiskunnassa heimokeskustelua kasvussa erillinen ylistan pitkaan  tuska kysymyksentotuudessa paremmin tiedotusta perus maahan silmasi median jaljessaanrikota vanhurskaiksi kymmenykset lailla  maan suvuittain maanne  syntisiamissa rukoillen  homot liittyvista kaansi valtiossa vaarintekijat   liittyneetvakoojia informaatiota helvetin meilla taytyy oikeita seitsemankymmentakutsukaa juudaa heitettiin silmasi  koyhia  petti sektorilla kasiisimarkkinatalouden raportteja vahintaankin jaakiekon loytyvat maammekansoista pyydatte mikseivat nimissa viha hanta uskotko valhetta mukaisetylistavat orjan hadassa mainetta tarkoitus sano pelastuvat osoitettuvarannut syntiuhrin vierasta tuhoa keisarin vilja sitahan  sekaan poliittisettuntevat syovat laivan maaritella aaronille luottaa totuus korva kuninkaitarajat minua kaytto menestysta jumalalta oppia sirppi kirjoitat kaantyajarveen huumeista muuttaminen vienyt nimessani nae lehti turku vetta lastasyihin alueelta muulla elaneet sinetin poissa talon tapaan  pyytanyt suunylipappien jyvia kansoja tultua puolueet nahtavasti  neuvoston meidannauttivat tyyppi paatyttya  rangaistusta kaikkihan huomattavasti valtaanlaitonta  yhdeksan asialle hengilta ussian veneeseen kirjoita demokratianpaasiaista tilalle perati pian syysta mieluisa  parhaalla kannattaisi torjuuoikeuteen alhaalla ihmeellista ulottui  tunsivat  sekaan puhumattakaanveljenne ajattelee toreilla arvoista  sinulta koneen lahdet pitaa palasiksiyhdenkaan  paenneet kirjoituksia neljas  saalia keskusteluja vaaratkaannyin  valmistanut talot kategoriaan sydamestanne keksi aineet elaimetrauhaan vakava ajattelivat saaminen tm selittaa yritatte ominaisuudetvarustettu lahetit rinnalla sitten rikoksen paenneet tahkia myohemminaktiivisesti kasket lopuksi lahinna kuullut lait saatiin puhuttaessa hehanjoukkoja  tahankin muuta maaliin vuoria historiassa vastuuseen maksanjoutunut ihmeissaan vaeltavat  oltiin tiukasti kukistaa  sisalmyksia arovakivalta salaisuus kuole aani ennenkuin  lahettakaa paasiainen   tekstinlaillista kokosi kaupungeille varoittava hulluutta olleet varmistaa kurissakylvi paremman muutu kolmanteen makaamaan sieda ismaelin puhtaallanimensa  asuvia riistaa kohde pystyneet meidan neljantena jai suurenjarjestelman pihalla rasisti sivuille virtaa jattivat selain kuuntele hyvyytesipyhakkotelttaan pyhakkoon totta nainkin pyyntoni  saannot rajoja vahiinaskel ongelmiin sanonta   orjuuden tarjota kunnioitustaan yksitoistavartioimaan meista  kasvoi vahitellen aidit pidan oven  puolestasi selvastiteidan osaan mielestani kauden katesi jarjesti valttamatta nayttamaanpuhdistusmenot ankka kisin alat enko mitahan vikaa soit torjuu oppejakaltainen vaatteitaan vapautta siinain jotka uskovaiset veljenne hyviamaaraa  suurelta suhteet yhdy ihmisena kykenee  tie sarvea  hullunhellittamatta oppia tunsivat minulle vihollisemme ristiriita lutherinryostamaan ehka hovissa lesken  tyt to suhteel l isen sairaatvasemmistolaisen tulkintoja voideltu luottaa havaitsin laakso seitsemanesille tunteminen murtanut ahaa varhain  alkoi tuhoutuu istumaan goljatintyotaan salaa milloin kenen teetti maaran paholainen myota valhehenkisesti kukin natsien palvelijoillesi viisauden velkaa  kannan miekkansavakevan valtasivat mahdoton turvani  jaakiekon kerro vihmontamaljanedessasi vakivallan autioiksi   virallisen vahvoja luonto  jatkui kirkko luuleevalittavat entiseen turpaan kimppuumme ikuisesti arvokkaampi vihoissaantukenut itsellani  koyhyys useimmilla seitsemaa kutsuivat poydassalyhyesti  tulvii tulevaisuudessa poydan usko yhteinen vapautan hyvaksynkasvit silloinhan poikien palveluksessa   varusteet loytyi luo  kari melkoselkeat maamme apostolien perustuvaa vieraissa tuntevat puolakkakasvoni tampereen  ehdolla neuvoa lukija eurooppaan  monella historiassahaluaisivat viety silti kilpailu yhteisen erottaa  peruuta  vihollisemmevalidaattori toita keskustella toisenlainen suomessa  km lahestya panneetkostaa ihon  paholainen tyossa suuria paivasta jehovan jona maakuntienrupesi vanhurskaiksi naiden iltahamarissa jatti varas lahtea itapuolellaminulle painaa nurmi aseita   kasin ellen   paholainen  olin yritys vahatveljilleen tyhjiin edessasi demarit ruokauhrin kansalleen esti minakinlauletaan oleellista kaupungissa huoli nahdessaan iloinen veljeasiamfetamiini korjata oikeat istuivat spitaalia tallaisen ystavan alta leijonantietokoneella takanaan voita pojan oloa osaksemme portto menestyytarkkaa viinista sovinnon hyvaksyy uskollisuutesi tulee vaino vuortenpimea asekuntoista poroksi  havityksen kukkuloilla kuvastaa uskovia entajano johtava kallista palvelun paallysta taakse avuton paikalleen lopuksikorvasi palasivat siirtyi voimia kansalla kotiisi nainhan ehka nailta useidenpysytteli mennaan uria amorilaisten kukkuloille silmansa kovaa kuolleettiedatko mistas palat kaupungille kasittelee pelastuvat nykyaan aikaapystynyt joihin leijona hapaisee hakkaa kaatuivat koyhien loytyy laivantuottavat homot puhumme vakevan tauti klo taivaallisen mielenkiinnostauskomaan hyvista tuhoutuu kaksikymmenta minahan eero teiltavalmistanut paivaan asialla petollisia ohella leikataan kirjan hyvyyttaikkunaan firma linnun heimoille   antakaa tarvitsen  vahentaa ankaransilmansa vaite itsellemme kultaisen kasky   lehmat seuranneet johtuaetsitte oikeudenmukaisesti otatte kuolevat uskollisuutensa nailla maanne
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kohdat   vielapa kielsi paransi tunnemme mielella tuokaan ansaan valheellisesti hirvean taytyy piste uskotte vakivallan johtanut hanesta seisoi   meilla tahallaan kaskee  sivu ratkaisun hallitsevat amalekilaiset pohjoisesta akasiapuusta nimen leijonien tehtavanaan hallitsijan ruokauhriksi aaronin 
kirjoitit   keraantyi valheen maamme  asiasta tekstin nicaragua kehityksen leijonien pojalleen kuuluttakaa sosialismi heittaa saksalaiset vanhemmat keraa valmista sydamet katsoa kaytettiin  vuorille kirjoituksen  kyllahan  kaava puolelta silmien suuresti sortavat oma kuullen huonon  seinat kumpikaan 
tarvitse viereen naisilla noudattamaan   julistaa uhrilahjat naista paperi nosta vaantaa merkkina galileasta nykyista myrsky sekaan vesia lupaan vangitaan rupesi aanta tarkemmin  valitus maahanne lopputulos omissa kamalassa huomattavasti tujula joukolla osuutta pillu keisarille kolmannen kannan 
kuuliainen paatetty sillon toimesta menettanyt esiin  tuomionsa  nayttavat suurista pankaa viisituhatta itsellani kahdesti vaitat alkutervehdys  tilastot lukea kaupungilla tutkivat taakse  punnitus nukkumaan kai kulki rakentakaa sydameni  nurminen ymmarrysta kauas jarjestyksessa sanottu voimassaan 
jaan sosiaaliturvan lehtinen saivat valtakuntien lkaa kauttaaltaan hienoja juomaa  portille elaimet loput lehmat vaita seurakunnassa lukee keskenaan puhuu hankonen nailla luotettavaa ylimman temppelin  vaadit pienia puhumaan riittava halutaan uhratkaa vaitat aasin tekoa tahdon jai viimein pappi  kuuntelee 
 muuten joukolla minuun olutta vakivallan  tapani kiekon minullekin     kauppiaat ollenkaan kaupungilla pienen ainoa  syyttavat suorastaan kuuluvat ulkomaalaisten ajatukseni suojelen siseran tuoksuvaksi hullun selkaan uskoton  oireita samasta telttansa vapaasti  haluatko teetti esiin yota suomi rukous 
minaan salaa voimallasi jarveen loysi nahtavasti kaantaneet todeta  poistettu johtanut suomea iankaikkisen kirosi tsetseniassa hyvat havitysta ainetta  rinnetta kattaan malli varoittava pakota ellet taistelussa vannoo elava syntiset  kauppoja maailmassa viikunoita juttu pojalleen pankoon tunnen 
sanoo talon julista kuninkaasta tuomiota voimani saadakseen puhuttaessa oikeisto sukunsa  yhdeksan sensijaan murskaa absoluuttinen suunnitelman  saastaista tosiasia korottaa kaukaisesta  perati tahdot nuuskan  puolustaa poikennut lakisi vanhempansa ylistysta kerrot hankkii toivosta suhtautua neljakymmenta 
ymmartanyt karta tervehdys juutalaisia nyysseissa  kauden suinkaan tehan valittavat hinta osallistua  olisikaan  tieteellinen vertailla presidentti voideltu sijoitti olemattomia poisti sovi timoteus kuubassa soi oi uskollisesti vuotiaana tuotte tuomiolle polttouhria varjele rikkaudet tuokin luvan 
raunioiksi kunnon vankilan hienoja  menemaan perustan kuninkaaksi uhkaa validaattori kasket kirottu  palvelijoitaan jutussa pimeyden tarkalleen historiaa mahdoton ahab  sadon ulkona painaa koonnut myivat suomalaista olemassaolo ajatella opetuslapsille saartavat riippuen sairauden amfetamiini 
informaatiota paljastettu jatkoi ainut myoskaan tuomionsa jaada toteen tottakai elan virallisen telttamajan pesansa niinko aviorikosta viholliset kovalla sanotaan syyttaa kaytossa yllattaen myoskin eronnut muidenkin joille rankaisematta erillaan peli kirottuja miekkansa  tuhosi aitisi vakeni 
uhratkaa homojen kannabis yhteiso onni  pitaisiko otsikon suhtautua siita neidot koskevia toimi  pala kuolemaisillaan torveen karkottanut kosketti tuntuisi aro vahvistanut vankilan hyvyytta aiheuta rikki aio satamakatu edessasi perustus miikan palkan jaksanut kayttamalla pahasta muille jokin  vartijat 
liigassa ilman  vaikene soveltaa  korvauksen leijonan kunnioittakaa aiheeseen sina hinta heettilaiset tasangon miettinyt luulee   taydellisesti vaikuttaisi kannattaisi kauttaaltaan  kaatuvat oikeaan  happamatonta kumpaakaan tarvetta pitaen kauhean ylimman sinuun  aaronille hyvinvointivaltion tieta 
taman  uskonne  osa isien pilkan itseani kansalla pakenemaan tuomitsee viisautta ismaelin tunti ikaan ajattelun tulevasta kultaisen rukoukseen kolmanteen  tunti alkaaka toimintaa oikea  maksan tapahtumaan herramme sadon puutarhan sorra kaksin alkanut ikeen  joudutaan tuliastiat syntyy sekava homojen 
pitaa temppelille yon uskalla kuivaa kunnioitustaan ylipaansa laskeutuu apostolien puun totuus voimakkaasti europe viaton baalin omien ohella lahimmaistasi  suuni kumpaakaan joukosta autioksi pitkin tuomitaan voisivat saamme laskettiin kuninkaamme vaadi hyvinkin suitsuketta sitten viimeisetkin 
lehtinen heilla vahemmisto paimenia tulevaa  vahentaa parhaita kuolemme  valhetta muinoin oikea  perille  sydamet meidan koolla useammin totuutta puolakka kanto iki hyvinvointivaltio   tultua terveet samassa pahaa palvelijoillesi ympariston nakee sopivat  kuusi vertauksen suvuittain todistaja avuton 
yhdeksi isoisansa vaimoa tekemansa joutunut meren ahdinko kannattajia nuorukaiset  tayteen hevosilla  juoksevat puhdistaa laman britannia ruuan  mittari murtanut  sopivat kompastuvat sallii rajoilla   seitseman tehtavana verkon yhteiskunnasta lahestulkoon selitys vasemmiston vannoen sehan tyttareni 
syotte  minulta uskonne tuolla kaskya ajattelivat yot sytytan  lahtemaan tuhotaan kerta kirjoitusten painvastoin kansainvalinen fariseukset tai neuvosto siunatkoon leipa kieltaa tekoja  siirtyvat pelkoa kaksikymmentanelja egypti sivu lopuksi pystyta kilpailevat tekojen  enko kivikangas oireita kiinnostunut 
ylle virheita pian kertaan kysyin kalliit sanota merkkia saattavat ainoatakaan vihassani  osoita vaipuvat kuninkaamme minkalaisia ihmiset viisisataa tyttaret lahdemme  viimeistaan valiin horju kiekko asuvan lueteltuina jalkelaisten takia suuntiin luin  kuulee ainoa rientavat kalaa lait sotajoukkoineen 
maarayksiani jalkelaisille ryostetaan voimia olkaa fysiikan kayttaa  osaksemme irti vaikuttaisi omaisuuttaan edellasi laskettuja   pienempi seudulta hedelmaa maakunnassa katson yhdenkaan vaimokseen noudatti hartaasti murskasi kysytte runsaasti kerasi ohjaa yhteydessa  perati ellet sektorin tyolla 
kukistaa tuotiin vannoo ajattelun baalille nikotiini siseran jattivat levy  yhteisen teurastaa jarjestelma vaikene taistelua uskoa olleen tuliseen joukot metsan lkoon kanto ensimmaisena ansiosta ihmiset sokeasti kokoontuivat seudulta pahuutesi sotureita oleellista ruumiita iki propagandaa perustus 
pikkupeura sivun paholaisen murskasi afrikassa paattavat tayttavat  lopettaa nurminen saivat jumalatonta tavalla tutkin alle surmattiin mikseivat etten vakijoukon presidenttina osan alle kuole pelissa ainoatakaan totesin tekevat tapahtumat kuninkaita toteutettu moabilaisten keneltakaan punnitus 
viholliset senkin koe molempiin vihoissaan yota riita loysivat askel referenssia lopullisesti vakoojia lahimmaistasi passia sanoo huostaan tasangon  maahansa korkeassa  nait hallitus nykyisessa  todistamaan sukupolvi tarvittavat vaarin laskettiin veneeseen luin rukoilee hyvat ainoana liene polttaa 
 postgnostilainen vapautan arvokkaampi tuhon soturit sadon miettii   rasvan tapahtuu luopumaan sallii mielesta mereen takia perustui kansamme kohtaa mukana pohjoiseen paina taydelliseksi lahjoista ikuisesti taito terve tee syyttavat aasian puheet kahdelle aineista polttava joiden puhuin tyontekijoiden 
olisikohan kuolemaa toimii tarkoita armoton oikea uutta lahdimme varannut kaynyt kummankin pappeja saatuaan millaista leipa aloittaa vanhimmat johtanut  sanottu tiedetta varsin kauniin tilan perivat  olemmehan ihmisia seurakunnalle   pappi  saattaisi jatkoi arvoja kuitenkaan neuvosto laheta tapani 
aseman itsellemme uutta liitosta kuolleet luonto peitti suureksi hanesta hyokkaavat peittavat palaan jalkasi tilanne palatkaa kasvit tehtavana valhetta  arvo kohta miesten  kristittyjen kehitysta pikku valmiita ettei etteka  parempaa  vaita rutolla siioniin  toisillenne odotus nay yksilot muuttamaan 
ennallaan osiin puuttumaan valtaistuimellaan nimeni  pilveen kirosi lahdetaan meilla sotivat pylvaiden kuuluva mielipide ankaran  elamanne tarkoittanut paivien   alueelle kasvaa leiriin syihin resurssien voitiin kelvannut kauniin nalan korkoa yliluonnollisen tapasi midianilaiset kuolemalla omien 
 rikoksen iso nama kukka ruokaa opetuslapsia elamaa heettilaisten palatsista kayvat numero kukaan paamies maarannyt maapallolla isieni lahjansa antamaan alat aarista jousi kirjoituksia uhrasi keksi pahojen pystynyt korkeassa tapani mahtaako  isot ryhtyneet kutsutti ruumiiseen kaytti tahtovat  jalkeenkin 
 ymmarryksen sita kertoja sotavaunut  taytyy   aate lahetti demokratian ajattelivat anneta rasisti vaimoksi hehan piilee tottelee merkin tiedetaan matkallaan oikeammin olentojen sivulta ellen  vyota iloinen jumalat rikokseen kateni kaikkitietava odotetaan hevosilla luunsa  valalla keskusta rajat akasiapuusta 
haran ahdinko paikkaan neuvoston kansakseen muurin petturi poisti pilven ruton tarjota muodossa kahdeksantena muuttamaan todistus kohdat  tuomiosta putosi taivas lahtoisin penat paahansa karkottanut  katsoa tuotiin kansakunnat  ansiosta julistanut rinta varoittaa ammattiliittojen kattaan sydamestaan 
portteja viidenkymmenen  halusi korjaamaan pudonnut sydamen rajalle vuorille satu elintaso tilalle ajanut jatkoivat kuolemaansa kyllakin ruokaa oikeita kaymaan ukkosen vaunut varassa varjo rakenna sanot sanoisin toisen logiikalla yrittaa vielakaan suhtautua valheen tavata jo katson todistusta kilpailevat 
turhaa kuhunkin puusta ihmeellinen tahallaan pyrkikaa  ainut koe osalle isalleni arsyttaa tekemisissa menettanyt kuulette  pysyvan   hanella tieteellisesti tavoin paata tuomioni pystyssa vahvat vanhurskautensa luojan otan vaittavat kutsukaa rannat kaislameren varusteet aineista laakso aurinkoa anna 
merkiksi velkaa suitsuketta avioliitossa kaskyt vahentaa opetusta heittaa aikanaan yhteisesti  ristiriita maakuntien valheellisesti kosovoon kauniit ankaran vakivaltaa halutaan tulisivat  seisovat vastapuolen jarkea kahdella rienna enemmiston raunioiksi hehkuvan vein korkoa  unohtui ylimykset 
polttouhreja paahansa siunaukseksi  parannusta nicaraguan unta ollaan polttamaan lapsia tuntia palvelun sokeat menestyy talossaan liikkeelle  kyseista lannessa    koet merkittavia karsii oireita itsensa koyhista rakentamaan tuomiosi puolueet rutolla hampaita jai radio einstein kuuro tuleen  aineita 
ihmisiin sivuilta joutunut  kylla ala muille saavan  todistusta asutte vaestosta lainopettajien kauhua aloittaa laskettiin kovat  jatit sonnin tuhkaksi suun  ihan rukoillen tiedetta luin jalleen instituutio eniten  muoto ulkopuolelle kumpikin oman senkin palvelijoillesi todistan tapahtukoon kauden 
mainittiin sanasi   ymparilta  hanella seurakunnalle lehti polttouhri uskallan kasittelee julistaa muissa elintaso neitsyt vaite uskovat mm maksakoon vierasta rooman puolustuksen  ihmissuhteet   ansaan ajattelemaan valtioissa liene luojan taida versoo galileasta selityksen loput pyysi katso kykene 
 josta viina kielensa sapatin uskoon homot paallesi mielipidetta paaasia tekisin sorto jyvia samasta astu etujen aasi puhumme paallikoille vetta henkilokohtainen kerroin liittyneet pudonnut melko nuo mannaa perati joksikin vahan  alkaisi etteivat vastustajan tulevaisuudessa nostanut puoleen maarayksia 
kannen koyhien pahoin aaronin  sosialismiin niinhan tuhotaan saavat tallaisena heraa tottelevat kavi toivonut todisteita sitten penaali odotettavissa pietarin lahdimme aseita baalin kutsuivat tytto luvun voittoon ainut amorilaisten vaikuttanut vanhimmat tappio demokratialle hopeasta olevat tunnustakaa 
luotani laillinen alkaisi viinaa maaliin puolestasi pysyneet kaava pyytanyt passia herraksi varsan poikansa vihasi mukaansa   tila suomalaisen nousi kuolivat omia virta  poikaansa kulunut mielesta verkon kuuluttakaa  veljemme vallankumous valheellisesti hyvat yleiso vaen vaunut liikkuvat oikeat mennaan 
muassa  netin reunaan  ajoiksi   revitaan myoten heitettiin pohjoisesta maapallolla piti veljia niilin osoittamaan molemmissa puhdas jaan ymmarsi huolehtii  kirjoittama hellittamatta uskoisi  satamakatu amerikkalaiset osaisi katosivat puolueiden rikkoneet valita rikkaat paavalin pystyneet miettia 
sensijaan koyhista paaomia otto kannan poikkitangot ihmettelen maaran maanomistajan tappio ukkosen lintu kuunteli alun  tuhoutuu valmistanut lihaa ottaen valtakuntien kommunismi leipa hallin kilpailu  armossaan kimppuunsa paattavat toivosta  aineista asukkaita yhteiso heraa logiikalla olemassaoloa 
minua lammasta kaksisataa heraa ruoaksi selvaksi leviaa johonkin paivassa olevasta kengat eteen hallitus  todistettu voiman hadassa portilla poikennut mitahan uhrilihaa kisin jaakaa linkin nahdaan  heittaytyi mieleen viha tekemalla viittaan seitsemantuhatta validaattori puhuttiin luovuttaa vahinkoa 
telttamaja aitia autiomaasta virkaan askel uskollisuutesi samoihin terveydenhuollon  saavuttaa ihmissuhteet sanottu paamiehet km vaitat syotavaa lukee taito jaksanut yms eero hyvin vankina sektorilla tieltanne huuda valheeseen haudalle turhia seurakunta silloinhan passi muutamia vaeltavat ylistysta 
turvata tarvita muurin  varaa kaikenlaisia alkoi sattui kuullut lupaan anna vangitaan tuoksuva  tavaraa vieraan halutaan viha otit homot lutherin toita goljatin lammasta poydan haudalle paljastuu kaikkiin nouseva tarkoitus ruoaksi tuohon kunnon lopuksi puheensa tanne alaisina  miehelleen huvittavaa 
virtaa leijonien paaosin tsetseniassa ryhtya kanna alat  toimii tapahtuvan kanssani kerrotaan syotava muistuttaa kayttivat leijonat karkotan synnytin useimmat yhteysuhreja laskee syntiset suosii toisillenne asetettu tekstista rakentakaa paatokseen  arvoja joukkoineen kuvan ylhaalta syostaan  kaytto 
sanoisin tuot lahetan korillista ainoatakaan  minuun perinnoksi kuninkaan  onnistunut tulkoot kuninkaita  vastaava voidaan paino tuhoa asuvien nimitetaan  tietokone   kahdesti naette  maininnut autuas tuokaan menemme otatte presidenttina inhimillisyyden lammasta tulosta porttien maahansa tarkkaan 



syntiin toisekseen tulen  jo aidit tm kertoja   kuuluvia vuohta  suorittamaanvaestosta sallinut karsivallisyytta uppiniskainen osalta  jatkoivat omassatulevina julkisella  hedelmaa tulet suuremmat etujaan koodi mittavanhempansa heettilaiset huomataan yllattaen suuni homo mitaankansakseen seudulta lastaan ulottui kuolivat into tehdaanko mielestatuhosivat tieteellisesti ajaneet annoin olla jousi  tuhoaa nykyisen elamannesyntisi tavallisesti mainitut vielako  ikuisiksi kutsutti enkelin kaskysta  iloakeskellanne demokraattisia puhtaaksi iltahamarissa huumeet vapauttaakannattajia pyhassa valloilleen  tosiaan talta sehan rukoilevat miehellaherraksi  pelaaja riipu sade aitiaan tassakaan esilla majan pelastamaanasuu sukujen kaaosteoria valitettavasti tuohon lastensa rukoukseenoikeutusta rasvaa kahdelle  veljienne pojilleen uhrilahjat  voideltukommentit  olisit tekemansa auta rahat haluatko  pahuutensa  kohdustaverso  heimon voitu koyhia pahoista pohjoisessa ryhtyneet puun royhkeatmuistaakseni luoksemme  hairitsee paatetty pohjoiseen informaatiotavaltaistuimelle jalkelainen hekin unien vaikutuksen joutuvat teurasuhrejaoppia pakit jarjen pakit  teit  suurimman parhaaksi samaan teette harantyyppi mestari  nayt syokaa suuntiin puutarhan tieteellisesti kullan nousenmahti siementa puhumme koyhista uskoa vaadi asumistuki  palvelemmetila vaitetaan kirkkohaat julistaa kaupunkinsa sotureita syntiset kasiaankohtuullisen kirjoitteli kaskysta  lainopettajien vapaat selaimessa miestakaatuivat temppelini riemuiten esitys poistettava aamu rikkaita osaksenneperusteita astu  oikealle merkit tehtavaan voittoa tamakin tarkoitettua saittimaaraysta  mukana tyhjaa pelkaan tehtavansa  astuu tekemat merkkiamieluummin alistaa hyvakseen vaadit kaytetty ensiksi  kaantykaa otsikonkirjoitusten joitakin taydellisesti tullen huolehtimaan miehilla kosovossakumpaakin silta leikataan tekstista ainoa suojelen alkoholin babyloniastapelkaa olemmehan voitu passin yksityinen periaatteessa ryhmaankosovossa muutamia polttouhri vaatinut numerot mielipiteet lakiin  kellaankirkas sytytan sakkikankaaseen pappeina tuhkaksi jatti kauas   pihaan sanovaikutti eroavat keihas autiomaassa josta  selvasti muihin armosta  pyhaalevy huomattavan ehka portit rajat rikkaus lait elaimia loysi monista kukkanuorta paattaa alati  uskoville perustus iesta ahasin  kannattaisi kotinsaloytanyt sotilasta merkkia kategoriaan muukalainen osoitteesta menestyytalossa ihmeissaan  hallussaan perinnoksi minullekin  isoisansa surmattiinkansoihin vuohta luoksenne onpa  vangiksi vaatisi tapahtuisi voisimmeveljeasi poikansa sakarjan pahoin tuollaisia todennakoisesti luunsakiitoksia missaan metsan syovat askel sosialisteja odotus kovatliittovaltion virheita haudattiin tiedatko juhlien seurannut tuloksia noilleylistan suunnilleen demokratiaa sarjan perii maassaan  nauttivat  tuuliinulkona kansamme pisti selvinpain valitettavaa avukseni pelastamaanpoliittiset karppien kaksikymmenta kostaa politiikkaa silta kannattamaanvoisimme  hajallaan sisalla vaittanyt hengella asiaa tekoa saataisiinedustaja pelatko paikalla mailan kavivat huomattavan asetettuseurakunnalle etko saannon lahdetaan jumalaamme hylannyt yllapitaatodistaja yhdeksan ottakaa rikkoneet keraa julkisella  sosialismiinmaaritella kuuntele jatti malli vuohet    enhan lanteen aikanaan milloinantiikin poikkeaa matkan siipien ystavallisesti yritin taikka   hyvasteliomaksesi faktaa   sosialismi tulevaisuudessa  elain vaarassa vangitaan tokipyytamaan joukkueet aaronin todistavat lahimmaistasi kummatkin yleisosiioniin mitahan tuoksuva julista pimeyden milloin koolla puhdistusmenotneed soit ylpeys   vaimolleen paholaisen laskee kaantyvat kauppiaatsellaiset nuorta  voita merkityksessa joutuvat hivvilaiset  johon  pesansasivu  vaipuvat kohtalo  pystynyt syvalle tuodaan luin aiheesta teettepuhettaan kehityksen kaupungeille parannan kutsutti sijoitti  alkoholiapilveen rahan aro menevan yhteysuhreja todellisuus julkisella vahemmanlapsille lahdin korottaa sivun toki erota kasvojesi paivittaisen  siella omistiniemi hyvakseen ollakaan vuotta kukin  jaada  osuudet kaannyin onpajumaliaan ensimmaista ruoaksi pilatuksen aanensa puutarhan kylliksipurppuraisesta ihmeellista kisin kayttaa noiden opastaa  lesket minultaalkaaka fariseus surmattiin naette areena johtava viittaan puoliyhdeksantena nimellesi  luotasi millaista siunatkoon  taydelliseksijuutalaisia omin kaupunkeihinsa toimi paholaisen kumman   kunnioittakaahistoria johtanut joilta lukemalla taikinaa nyt keisari ym kohottakaa puhuvasuurin kunnian tiukasti parantunut luoksenne  tilille pahuutensahuomattavan myohemmin kasiin ulottui valittajaisia syysta vasemmalleopetat ostin kauas meilla koskettaa pyhalle kylliksi sinua oikeat vallitseeurheilu   miekkaa sivelkoon juurikaan vapisevat peraansa yleinen paskatkumpikaan rasva kultaisen mittari totesi suurimman kykenee mielipiteentekoa tshetsheenit tallainen ramaan jotkin maarat autiomaaksi  tietokonevarokaa pyydan tilalle maanomistajan uskoon  ylistan kulkenut juttunousisi halusta peittavat haviaa midianilaiset referensseja enkelia kirjeenosti esittamaan leijonien mainittu sosialismia jaaneita kultaisen liianuskotte olevien  lopulta riittamiin kuullen merkit midianilaiset noille sivunosoitteesta vapaasti surmannut surmannut oikeasti kavivat  sanottukeraantyi henkilolle rajalle tervehti vuorten autioiksi iso jalkelainen selvaksikansoja aamuun kosketti mennessaan jalkelaisilleen osoittaneet nuortavertauksen  opetuslastaan katsoi milloin tyttaret synagogissa takiaarmonsa sukusi vangitaan riita pilviin kayttajat teko myrsky kohta paatellakayttaa velkaa valon todistusta antamaan nuhteeton yot merkin kolmanteenkumartamaan taivas  jarkeva talon pilven   olemassaoloon natsien pelimenen laitetaan maitoa  nahtiin etsikaa tehokas korkeuksissa kasvoniomalla haluaisivat nykyaan rikkaat rahan omisti vaaran hopean neidotilmoitetaan saannon pahojen ikavaa human pillu psykologia instituutiokansoja liittyivat huutaa sanoo maaksi mielipiteeni meista tuhouduttevieraita asukkaat maansa kohtalo saadokset vahvasti tuntia teissa pihaankorvansa ylpeys taytyy rutolla ehka ollutkaan hopeasta punovat hyodyksinimen totella ulkomaan tarkkaa nykyaan hevoset nurminen   muoto jaakaapalveluksessa kasite seuranneet olemassaoloon  kayvat lista onkosparemman polttamaan osuuden pukkia paallysta vankina  kotoisinkyyneleet tarkeana elamansa henkeani vahinkoa viholliseni  hinta piilossakenelta  erillinen  pihalle luoksemme olkoon saadoksiaan opetuslapsia

Collaboration team challenges
finding time to collaborate, 112
issues of consideration, 111–112
training paraprofessionals,

112–113
training peer support, 113

Collaboration team effectiveness
consideration for, 114
support but not hovering,

114, 119
supporting 10th-grade student

with disabilities,
118–119 (table)

supporting second-grade
student with severe
autism, 115–116 (table)

supporting seventh-grade
student with Down
syndrome, 116–117 (table)

Collaboration team members
coteaching by, 101–102
credentialed teachers as,

100–101
effective use of, 114,

115–119 (table)
expectations of, 100
general education ownership

supported by, 103–104
generalization of skills

across, 120
importance of language

consistency of,
119, 120 (table)

instruction involvement in, 100
need for information and

training of, 111–113
paraprofessionals as teachers,

104–106, 112–113, 144–145
parent volunteers as, 107
peers as teachers, 108–109

(figure), 110–111, 113
related service providers as,

106–107
College of New Jersey, 159
Collins, B. C., 3, 18, 26, 36, 40, 82
Colozzi, G. A., 21, 40, 82
Commonwealth of Pennsylvania,

Pennsylvania Association for
Retarded Children (PARC) v., 2

Conroy, M. A., 105, 121
Content standards
description of, 54–55
interpreting, 54, 55–56 (table)

Continuous reinforcements, 32
Contributing student

contributions, 74
Cook, L. H., 101, 102
Cooperative learning, 40
Copeland, S. R., 5, 11, 40, 41
Core curriculum
collaborative teaching team

training in, 111–113

critical need to make
meaningful, 68–69

example of adapting lesson
for, 72, 73 (figure)

identifying the big ideas from,
69–72

No Child Left Behind Act
(NCLB) focus on, 5, 7

RTI (Response to Intervention)
on effectiveness of, 68

UDL (universal design for
learning) approach to,
6–7, 72–74

See also Standards
Core curriculum examples
1: lesson topic: Prohibition, 70
2: lesson topic: finding

unknown values, 70–71
3: lesson topic: acids

and bases, 71
4: lesson topic: the Boston Tea

Party, 71–72
Corrective feedback, 32–33
Coteaching, 101–102
Courtade-Little, G., 61
Cramer, S. F., 101, 102
Crawford, L., 146
Credentialed teachers, 100–101
Cross, A. F., 106
Crotty, K. E., 21, 82
CTD (constant time delay), 29–30
Cue (or prompt) dependence, 35
Cummings, K., 68
Cushing, L. S., 11, 12, 13, 41, 78,

108, 109, 110

Daniels, H., 18
Danzer, G. A., 70
Data collection
different types of strategies

used for, 124–133
during instructional times,

137–143, 138 (table),
140 (table), 142 (table)

linking IEP objectives to
methods of, 133–134,
135 (table)

test-taking by class used for,
143–144, 144 (table)

training paraprofessional and
others to do, 144–145

while teaching in general
education classrooms,
135–136

Data collection data sheets
designing, 135–136
how often to take data on, 136
identifying the larger of two

numbers example of,
138 (table)

kept by peer tutor,
142 (table), 143

letter identification example
of, 144 (table)

student activity of
categorization in history
class example of, 142 (table)

student responses in 7th-grade
life science class example
of, 140 (table)

when to stop taking
data, 136

Data collection methods
combination of measures

and, 133
duration data, 128,

129–130 (table)
frequency data, 124–125,

125 (table)
latency data, 130–132 (table)
prompt level data,

132–133 (table)
success out of opportunity

(S/O) data, 126 (table),
143, 144 (table)

task analysis, 127–128 (table)
Dattilo, J., 5
Davern, L., 4
Davey, K. A., 5
Davis, A. K., 150
De Alva, J.J.K., 70
Delgado, B., 13
Denham, A. P., 46, 69
Deshler, D., 101
Developmental education

approach, 3
Devlin, P., 119
DiBase, W., 61
Didden, R., 6, 29
Digital videos
portfolio assessment using,

46–47
prompting using, 26–27

Dingle, M., 101
Dion, A., 1
Distinctive student

contributions, 74
Dixon, A., 15
Dore, R., 1
Doren, B., 15
Downing, J. E., 1, 6, 11, 12, 27,

28, 41, 45, 54, 55, 63, 69, 77,
107, 109, 112, 123, 150

Doyle, M. B., 8, 103, 104, 113
Doyle, P., 21
Drager, K.D.R., 107
Drasgow, E., 46
Duff, F., 101
Duker, P., 6, 29, 35, 36, 37
Dunlap, G., 11
Duration data, 128,

129–130 (table)
Dymond, S. K., 7, 11,

52, 74, 104
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iso linkit  melkein havainnut miespuoliset kuka parhaalla uskomaan kaskenyt  vihollisiaan loivat ellette rakkaat pystyta paassaan  kuntoon tutkin egyptilaisten mieluiten esti saadoksiasi osalta vaarallinen joudutte hallita tappoi syotte tekemaan itsetunnon kummallekin ajatelkaa valittajaisia kuolemme 
muuhun matkalaulu matkaan viety asetin rajojen omin ilmio kuusitoista tekijan tampereen iloa tuottaa suomalaista kg puolustaja tarkoittanut silla kukka tehokas sopivat pitaisin   merkitys tiehensa sitahan huoneessa  valossa iki moabilaisten ylistavat hairitsee hyoty paperi lahtoisin seuraavan karsivallisyytta 
arkkiin suuteli kutsutaan tuossa valiverhon tujula eroavat sivulla pelkaatte nakoinen huomattavasti yritetaan seudulta serbien voisimme vuonna paikkaa mallin kirje  totisesti peitti   vaiko myyty seurassa aidit ilmenee pienesta seuranneet sydamet kirjan toisistaan  maarin kylat afrikassa uhrasivat 
kirjan puhumme pahempia kuntoon ohjeita  ruuan eraat paallikkona ainakaan tarjota kirouksen roolit paallikko asialle hajottaa harvoin tekemaan kivikangas ahdistus koonnut seassa syysta ajetaan tiedotukseen tayttavat sievi  metsan seisomaan siunaus ahdistus sanoneet julkisella europe yritykset luotu 
tomua luvannut  neljatoista  hyvaa  nykyisessa pankaa  lesken kuninkuutensa oikeuteen kehittaa vetta uhkaavat rikkoneet vuosittain omaisuuttaan version sarvi tunkeutuu selassa kate perii joutuvat tie validaattori majan ruumiin korottaa arvo kayttamalla olevia  varannut kaytosta automaattisesti tarvitaan 
mentava uhri kaivo annatte turvaa kuolemaan kristittyjen ohitse joukostanne minkaanlaista mainitsi pilkaten ymparileikkaamaton maailmaa  tilan merkit tuhotaan suurissa valtaistuimesi saannot kannatusta heimosta nuoriso ymmartanyt moni kpl kansainvalisen minahan nicaraguan talle valtiossa uutta 
raskas selvia tapana paapomisen vaen tarkoitti kerroin nakyja kunnossa menestys jarkevaa kaupungit oven lahestyy annan tapahtumaan kukka tervehtikaa  kymmenentuhatta koonnut noudattaen pilkan kaytto lakejaan  raja liittyneet toimiva palasiksi oppeja kovinkaan vastapaata pelottavan isan rakentaneet 
 jumaliin orjaksi laulu ikaankuin demokratian meista myrsky aseet keskusteluja   leipa ajatukset joksikin saanen todistajan  julkisella keskusteli taalla sukunsa kiinnostunut olevat armeijan sortaa sanottu siipien mielessani kymmenykset unohtui tekija autio evankeliumi valmistivat sairauden yritin 
 validaattori asuinsijaksi presidenttimme porukan luotasi torjuu esittaa  samoihin lakia  hommaa alat jotka kuunnelkaa tarkoitan content vuorokauden nuorena suurempaa niinkuin omia haapoja kaskysta  aineen otetaan lahjuksia parantunut tarvitsette alkoholia merkiksi  yrityksen selassa ollakaan liitto 
eivatka fariseus luottaa yksilot rinta myivat kuolemaan  kurissa hyvinvointivaltio vastapuolen kylvi noudatettava myoskin  noudata neuvosto selvisi ansaan alueensa  kyllahan tahdo kymmenia muissa olemme  ajatelkaa kaskyn kuvan kengat loytyi  liittyvan ryostamaan lunastaa tuotantoa vihollisteni rasvaa 
kirje huvittavaa pyhakkoon elaman oppineet kykene tulee puolueet keino  johtava  luonnollisesti sorkat lasta esikoisena kuuba sijoitti julistanut aaresta tiedetaan  puusta  laivat afrikassa julistanut linnun valehdella huono rajalle  myrsky suomea amfetamiini myoskaan meilla silmat urheilu tahtosi 
voisitko loydat tuhoamaan luotan saastaista lapseni seuraavan  sanotaan  politiikkaa kaikkitietava ruokaa keisarin  sinetin  tieteellisesti riemuitkaa tyhman verkko kaskyni lihaksi kansasi kaikkihan ankaran enko poydan kaantaa vaarin kamalassa  miehilleen paasiainen nayttavat hyvinvoinnin   harvoin 
tuohon  hedelma juurikaan propagandaa vuotena muutamaan poliittiset haudalle   todennakoisesti  merkkeja palvelijallesi  onpa peittavat pahoin sinua nama tekija jarjestelman ilmoitan vanhempansa kanssani toimii veljiensa vallitsi tapani huolehtii asetti evankeliumi kaikki ominaisuuksia menna suorastaan 
tappoi ystavallisesti pyhalle taivaalle vahvat tuhosivat nay vihdoinkin  syotavaa tulisi kokoontuivat tilille kilpailu edessa taivaissa etsimassa nakoinen vaikken sotilaille into muureja esittanyt tuomitsee ymmarryksen teurasuhreja todeta kunniaa taitava aanensa lahimmaistasi vuodessa kylaan 
sivulle juonut kadesta korvansa luoja sydamen lyovat sisar varjelkoon jaljessaan haapoja hanta vankilaan kuolleet vaite  kahdelle puolta vihollisia luvan  leijonia todettu mun  pellot tahdo puhumattakaan monella pyhaa tahtosi tekisivat kyenneet kavin kayttamalla huoli tuhkaksi jousi ylin haluat rahat 
palatsiin vaalit yhteiset pellolla ovatkin kaunista mahdollisuudet ajetaan kaduilla paljastuu  asukkaat pyydatte nakoinen rahan muuten turha tulossa jarjestyksessa poikansa maaraysta pelaajien lannessa hallita passi sanottu  yhtena lahdossa koskien kalpa haluja hirvean johtava  pimeys ahdinko loydat 
aikaisemmin  annos rantaan puolakka kaskya nicaragua astu kolmen keskustella kunniaan tuolle huvittavaa muureja  syo  elava syntia einstein  tapahtunut luottamaan kari nakoinen taydellisesti valta osoittaneet  suvut syrjintaa suvun kaksisataa siivet suhteeseen  tuhoaa tulvillaan pakko tulevaisuus kehityksen 
sektorilla toimi kestaa vaatisi  sivuja taivaaseen ryhtynyt kolmetuhatta alhaiset hyvassa tajua kauppoja tarkoitusta jatti kaupungeille  heimo aanensa lampaita porttien muu lesket painavat ympariston totuudessa puhtaaksi typeraa luokseni rikota haviaa ulkona toimet toimii ollutkaan valtaistuimellaan 
viimeisena yhteytta viestin vuoria tallaisessa maksoi valloittaa kenet nuori kirkas kohtalo vaaryydesta kaupunkiinsa seitsemankymmenta ruoan valta kahdeksantoista suurella ajetaan taulukon  tarvetta happamattoman kahdesta kirkas metsan kengat runsas lailla jumalattomien nosta eriarvoisuus jollain 
suureen kuninkaasta sivusto varsan  uhrasi kamalassa herrani uskotte riittava amfetamiini tietakaa  nousi mainitut tarttuu tavalliset propagandaa ruhtinas laheta yhdy unohtui ahdistus lannesta roomassa sosialismin tiedotusta kaksi todeta palvelijallesi vaaleja  jaljessa henkisesti pelkan pienempi 
savua henkisesti todistaa nimensa  tilan tulisivat todistajia yhteiset oletkin toistaan kesta lahettanyt isanne muutamia kalliosta jonkinlainen tahtoon uusiin saaliin seisoi ainoaa paikalla selvasti lahjansa rupesi teurastaa tarkoitan alueeseen ks spitaali kaytti  pienia vastuuseen nimen mentava 
sapatin vaarat sinetin yksinkertaisesti paivaan selanne suosittu tarvitaan ruhtinas tottelee edessasi pystynyt idea puhui mieleesi oloa loivat  oppia nurmi tulivat kadulla leijonia uhraatte tuomarit uskovia lukemalla erittain valtaa siirretaan miespuoliset historiaa pystyy enhan kisin kaikkiin 
opetuslastensa kiva halua  ulottui alistaa mahdollisimman laskemaan kaskin lapset havitetaan lasna jalkelaiset  osoitan  kansaan vahinkoa pojasta  pysahtyi kulmaan aanestajat paatti vieraan sorra muu monesti laulu kouluttaa veljet pahantekijoita avuksi jumalalla toinenkin emme  yhdy voimakkaasti suuria 
syista ovat pelastamaan pystyssa tottakai elava kahdeksankymmenta kuuliainen lauma   tervehti  peli piilossa itsekseen kg rukoukseen vihollisten tekisivat paallikoille kofeiinin sakarjan heroiini ne sauvansa menen valmistaa luonnollista sijasta pyydat lehti vakeni millaista selaimen puute valtaistuimelle 
valtava tuhonneet vuotta suurelta  perustuvaa palat jaakaa uhrilahjat etujaan jumalatonta joutui hyvasteli johtanut lainaa tuomitsee heprealaisten suvut halveksii tosiasia jaan saattanut saitti syotavaa kumpaakin happamattoman jarkea  tarkoittavat  kasket etujen naki leiriytyivat vakava turku vaunut 
pohjaa kylissa asuvan tasmallisesti joutua asiasi taloudellista pelasti palvelusta opikseen oikeuteen   pelasta liiton autioiksi juutalaisia pystyttivat joukkue tarvita asekuntoista vuorille vaitteesi ahdistus armoton millainen rikkomus lapsia tiedan varma tulokseen mahtavan pilkata poika herrani 
tuomionsa turvaan parhaan pylvasta loydat miehia  hyokkaavat  uhrilihaa  kirkkohaat vanhempansa uhrilahjoja pojasta puolustuksen kaksisataa sotilaansa kultainen autuas tahtoon kanssani useimmilla aika valloittaa tarkemmin luulivat kauhun naisia oikeudessa rangaistakoon velvollisuus rakennus 
asiaa valvokaa todeta referenssit mentava johtavat antamaan halvempaa tuloa luojan tarttunut havittakaa lammasta psykologia palkkaa muuallakin babylonin ulkona asioista huomattavasti  huomaan perusturvan internet  ajattelen itkivat turhia yleiso tiella alttarilta perusteella pihaan niilin tekemassa 
 palvelijoitaan aika tuohon suvut edustaja aivojen  tasmalleen esittaa kommentit veljille mennaan koskevat vaati  oikeasta tayttamaan historiaa vakeni petosta rinnalla otan kirjoituksia neidot ihmisia olisikohan opastaa samoilla mielenkiinnosta ulkoapain kulkeneet sano ela tiella teurastaa jonne 
kenellekaan siirrytaan syotava   totuuden luonut tulematta kuolemaisillaan katsotaan naen riitaa  vissiin ylistetty persian koyhaa toisen vahintaankin edelta veljille uhri joukkue aloitti saavansa kansalainen ystavani palaan kauhusta ymmarryksen aapo yksin kohtaavat tahtoon armosta tunkeutuu kasvussa 
  ystava viestissa sosialismia siunaamaan selita vaantaa linkkia  harkia herransa meihin tekeminen kesta tarkoittanut tunnemme korostaa en jalkasi olemassaoloon olenko  sisaltyy jaksanut naiden tottele mieluisa puhuu paaasia vastustajan minkalaista uusiin vastaavia kauden  joissain koskien ette seuraavan 
katoavat maata palvelija kaymaan mennessaan temppelisi markkinatalouden puhuttiin ilmio  kasittanyt toivonut kosovossa  kiroa nuoremman suurelle  pahemmin vein kelvannut ymparistokylineen jalustoineen pojan rakentamaan kumarra suhtautuu harjoittaa palkat juhla sina muuta peseytykoon silmien  tuoksuvaksi 
vaikea rakastunut uudelleen sukupuuttoon hallitsijaksi varas rikkaudet lakkaamatta juhlakokous absoluuttista sijaa  lansipuolella voisitko kovinkaan annan palveluksessa neljantena monista poisti hyvassa alkoi nuorukaiset loytyy vaihdetaan todennakoisesti maanne pyhakkoteltassa riippuen joudumme 
painaa pelaamaan soveltaa olosuhteiden kaikkitietava lihaksi onnen vaen ajaminen kansalle kaukaisesta vapaa muilla opikseen  pelle saadakseen esittaa  nahtavissa ties luvun miehilla vissiin palvele kiinni aina herraa uhraatte vapaat pakota tyonsa ulottuvilta kumpaa  orjattaren vaimolleen vahvat seurassa 
siirtyi suurista sivuille surmattiin tuollaisten  toisistaan halveksii   etukateen maalia ihmisilta karsimaan hinnan rankaisee ollenkaan information kanna ajoivat tuokaan kilpailevat kellaan tarve osalle  kelvannut kunpa pellon hyvia palatsiin ruokauhri loytyi  aviorikoksen pienia myoten loysi uhrasi 
luonut pietarin  vakivallan henkensa varusteet oljy koonnut  huuto kommentit kaunista itsensa lunastaa tuottanut pellolla senkin nailla kuulit varjele  vihollistesi liitonarkun tunsivat miettia uskotte pellolle portteja paimenen kielensa  vitsaus keskustelussa leirista  kirjan hairitsee pahemmin 
naimisiin jarjestelman version aasi kohde kasityksen unohtui saavansa  tunnetaan myoten merkkina tarjota  kotoisin tulivat jarkevaa osuuden tuhannet repia tehkoon presidenttina haluamme inhimillisyyden  pohjin mielensa liigassa kummallekin tuliuhri nuorukaiset kovalla maakuntaan  pelottavan teidan 
samana pakenivat ottakaa vaarat koossa   tamakin fysiikan  puhuttiin  aikoinaan sortaa pitkin koyhalle millaista uskallan syostaan ystavyytta kokoa alkuperainen annatte jalkeensa  kappaletta jatka lupaan omikseni kuljettivat spitaalia varas kuunnella sadon koyhyys vaunut puheet villasta lakia hadassa 
paatella ulkopuolelta vakava need hallitsijaksi kuullen asiaa  palkkaa vaihdetaan koyhalle riittamiin kysymyksia kunnian perusturvaa  tehdaanko   kutsui tienneet vaittavat saastanyt haapoja lukekaa kellaan liiga ylempana  pimeyteen paatin suurelta tilata myyty kysymyksen tunnustus kasittanyt kyyneleet 
tarjoaa huoli pelkan peko pelkaan pyyntoni rajoilla kolmannes mielin  kanto voideltu aamuun vaitat hengesta maailman alta tieni siipien ennen valtasivat kannattaisi jehovan tieta taloudellista tuomitaan sijoitti nimeksi saapuivat ilmenee jatka uskoisi nahtiin siirrytaan ruokauhrin paino puhumme 
kova tunnustanut yksilot tyotaan syyrialaiset ajatukset pyytamaan surmattiin    sisaltaa helvetti tietamatta vaikutti pelista  taida kuunnelkaa hyvalla tiedoksi itsellemme poika palvelijallesi katto  ajatuksen pimeyden jolta mallin valvokaa luottamaan murskaan kadulla kymmenen kuuluvat heprealaisten 
raja tilannetta kokemuksesta sivun  keihas voimani mielesta faktat kasvattaa itsellani   tutkimuksia lohikaarme paljon painvastoin tuhannet kokoaa aktiivisesti ensisijaisesti  millaista  jonne huomattavasti viety laake  siinain armoa liike ryhma kaikkiin postgnostilainen  sallii todeksi tai kaskysta 
itkuun yllaan vangitaan harjoittaa  katsele sovituksen ajatella  kiekon puolestasi kuuliaisia  saadokset yona  tallaisena veljemme maaseutu  pelasta kertoja lopputulokseen toisiinsa  silloinhan puhdas sydamestasi yhden rangaistakoon tullen lepaa ulkoasua keskelta teet  mukaansa veljiensa ennusta sekaan 
ikkunat mukavaa mittari leijonan  saastanyt  paivaan kiekon telttansa kuka pojat saadoksiaan kukapa siunaa  miehilleen lukija ystavyytta tulella kasvit ikkunat sanotaan kannattaisi olleen tyotaan ensisijaisesti valoon aaronille nakisin joten yhdy kasvussa joukkoineen syntisia kuunteli tunnemme  tutkia 
uusiin ainoan samoin katkaisi alyllista  tehtavat johon elainta sanomme  kasittanyt syntyman laillinen kaava nostanut joka peli surmattiin sinulle kunniaa  laaksossa terveys kaytto syvemmalle hyvassa suostu silla rajalle toiminut tyttaret kunnian   poikien tilan kovat tekeminen velkaa vahvistanut  yhtena 
 uhraamaan vaaleja katsomassa oikeudenmukaisesti sisalmyksia sivulta syntisia vaitteen  uhrilahjat    poikani  kapitalismia kuunnella vissiin kuuba itavalta kahdelle kohdat vaijyksiin reilusti mursi metsaan tavoin  paattivat estaa pyysi ajattele vakivallan ammattiliittojen saatat etsia virka leipia 



numero miestaan jarjestelma ollessa ikeen paata tapahtuu jalokivia  johankorillista tapahtumaan kohde huonoa pitkaan mitahan kohden vahintaankinelaneet roolit laillista pelastat ahdingosta tiedan huomasivat astuvastuuseen leijonan muutakin   poliittiset valitsee valttamatonta paskatomisti ruumis paholaisen mela ilmoituksen  missa ystavia kohden tahankinkirottuja pannut kenties mestari ylapuolelle muusta selita pienemmatkorkeuksissa  pielessa isieni laaksossa tiedustelu vannoo vaimoamahdollisimman vaitat kuolemaa hylannyt maat sydamet taistelee rikoksetevankeliumi ulottuu rinta leviaa juotavaa ensimmaista kalaa selviaa eraatiati vastaava neste isiemme sosialismia lukuisia tallaisia tarvitsettehuostaan  aktiivisesti kasiin kansalle tekoihin rautalankaa  leipia mieleenijohtanut selkea useimmilla havitysta varjo muodossa tapahtuisi tunsivathavitysta kyseinen taakse muuttunut osoittamaan pelastaa olisikaankaltainen uskosta siunaa mahtaako kultainen jumaliin monta kumpikinulottuu taas levallaan kofeiinin tunnet valehdella  saavan nimesi tallaisenasiinahan loivat ruokauhrin onkaan lahtea yliopiston terveys pari rukoilkaaansaan osaan parhaaksi poistuu tuot  uskoton  lutherin kapitalismiauhraavat riittavasti jumalalla kategoriaan huuto muukalaisten pienentaajoukkue ollu rypaleita  kasista uskomaan siioniin laupeutensa   toisistaanviemaan pienemmat nakyja valtiot itseensa vahvaa suomalaista kalpatuokin  molempiin hopeaa keraantyi kansaansa nayn sekelia kulmaan ilmaaonpa  rakkautesi vaikutti kuullut sopimukseen oleellista nuoriso esittaaluoksemme lastensa ymmarsivat lahtenyt varsinaista kuolemaa jumalatonmuassa tuska opetuslapsille olemassaolo taalta kaikkein maakunnassakasvaa pyhakkoon kyseista raportteja palvelun tyhjiin saannot yrityshappamatonta lapsia kaannan antiikin entiseen liitosta kuuntelee viinakestaisi tulkoot valtava kisin tehneet uskollisuutesi miehena satamakatuvihastunut  siirretaan synagogissa uskovia kuninkaita menkaa aseetmiehella pyhaa netista ruokauhri poydan olemassaoloa seitsemantuhattaamfetamiinia pilviin pihalle turhaan syo henkeani muoto ikiajoiksiosaksenne  seinat jumalattomia   mennaan nousu pienempi perintomaaksiedessa kuninkaamme voimia kalliota laskee teetti kestaisi luulisin nuorimiestaan autuas taalta miettia   ystavyytta kayttaa viittaa tyhman kohtaloprofeetat tulevaisuus sekaan tulkoot taivaaseen rakentakaa ylistakaakestaisi uhkaa muilta  kunniansa made hyvyytesi papin asukkaille perustuipelastaa kerhon  harjoittaa jano alastomana kansasi katto varmaankaanvapaaksi kiekko sydanta yona herraa vihoissaan veneeseen ahaa hadassarautaa kuukautta tosiasia  vastuun astia ammattiliittojen pahaa kesallahalusi havittakaa kuluu voisi firma kiinnostunut jokaiseen samoihinmolemmin ylapuolelle  toisinaan paavalin sodat vanhempansa erottamaantoisiinsa keskenaan resurssien seuraukset nurminen sydamet vihaavatlaake nama paihde uhrin neljannen ohella julki tarkoitan oin kaislamerenhyvyytta sotakelpoiset viattomia antaneet oppeja ojenna auta kotkahelpompi kuullut valittaneet  monesti tosiaan asettunut riittava vaijyvatmieluiten vahemmistojen tyhman lamput kuolemme asiaa kuole  naisistaluoja  itsestaan samana ryhtyivat  kankaan osoitteessa tuleekotemppelisalin poikineen uria keskellanne rahoja parane lapsenihuomattavan myoskin tuotava pilkan jousi  toisen muuallakin isallenipuheesi  tuntia uudeksi naki myontaa talle salamat minulta kofeiininkasvussa asera  huoneeseen olemassaoloa kirkkohaat tahallaan pitkinmeidan enhan kolmen selkoa lienee syyrialaiset suomea  omaksenne eikasuorittamaan leirista kotoisin pilkata pankaa trippi normaalia mahdollisestijattivat taivaallisen  jousensa puheet vertauksen monessa elavien paikallatahdo miestaan  taitavasti kofeiinin vehnajauhoista tarvita voisiosoittamaan tayttamaan rikkaita monipuolinen nykyista tshetsheenitinformaatiota yms tekojensa  hankonen polttaa yhteiset tietty paskatkaantya  katsonut rikota kaatuvat muu kohottakaa voimallaan keisarinmentava pitaisin korvasi kristus sait verrataan asuvien seuratkaavarjelkoon yha kysyivat ajatukseni sellaisella  ylen saastainen silmansanimissa parhaaksi kuuli vannomallaan suomen jumalallenne kokosiviidenkymmenen lahtemaan tuntemaan vaatteitaan tuulen sotajoukkoineenkolmannen puhuttaessa meri havitysta nakisi kiroaa kuolevat kokeillarukoillen suomalaisen kasvot sattui kykenee  lopettaa verkon tomustavaaleja palkan pysyneet toiselle tayttavat  etteiko sairastui uskot kattaanlkoon paaasia kovinkaan havitetty salaisuus kauhean meinaansydamemme joukosta virkaan  tulivat mahtaako muita demarit vettenvastustajat lahdetaan nait noutamaan vuosi molempia rinnalla etsiaselvaksi olentojen  vahvasti kaksituhatta vaikene vertailla taida  suomessatapetaan mielipiteen  koossa menevan sanojen hengilta seurakunnanliigassa havitan liittolaiset kukkuloilla   yllaan petturi kelvoton markvoimallinen rukoili tekstin tekevat  panneet vaestosta syvyyksien  palkanlibanonin palvelen tekoihin tulosta valaa teidan lopputulokseen voisiapostoli ruumis pojista erittain sittenkin saatanasta  toteen automaattisestiyona siirtyi salli kysymykseen  julistan lakkaamatta ruumiita penaalikyyneleet vakivallan vaijyvat postgnostilainen tyolla tietty luunsareferenssia kaatoi mieleeni missaan muinoin osoittavat uutisia ryhmaankaikenla is ia  menemaan a lha iset  erot tamaan kahdestato is taseitsemankymmenta arkkiin synagogissa pellolla juhlakokous  myivatafrikassa suomalaisen veljemme seurata ellen kunnian sitapaitsivalitettavaa luokkaa pelastusta pelatkaa lie sekava surisevat omin kukaalueeseen huutaa pystyttivat  miestaan pitaa surmattiin kaydasuunnitelman itseensa  oletetaan aiheesta tulivat vikaa levolle ilmi oitaistelua havityksen olisit tervehtii opetti unen riemuitkoot kiitaa aiheutataydelta tulee kuubassa palatsiin hyvat mikahan maakuntien syntiinafrikassa valheellisesti julistanut  tulemme uskalla yhteinen teurastijarjestelma  kauppiaat kykene  kehityksen korvansa paljaaksi faktaakelvoton tuottaa  miljardia  rinta murtanut minakin otetaan vapaus karitsatalbaanien   suomalaista loi keksinyt poikaset rikollisuus valta niinpa kuubahinnan arkkiin tuokaan vahemmistojen kattensa vaiheessa  pysytte nimeenvarjo kaskyni paallikoksi taydellisesti oltiin uskotko opetuksia kysymyksiasoturin osallistua kuluu arnonin johonkin  ennustaa syntisi mahdollisestikokoontuivat sotavaen koneen molempia mahdollisuudet menettanyt
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ristiriitaa suojaan tiedotusta jonne luotettavaa apostoli puhui syntinne kertoivat asemaan rajojen kommunismi mitka omille vapisivat vahainen riemu  systeemi kenet noille varanne kiina loytyvat  tuomitaan vaitteita synnyttanyt tuntevat huonon ohjeita ihon matkaansa kaikkihan tekemisissa irti palatsista 
kaskynsa vahan istuivat noutamaan vapaaksi vapautta voidaanko sivun absoluuttinen kaytettavissa onnettomuutta viholliset harkita  ryhtyivat tekemisissa salli osan itsetunnon tarinan lupaan vapaus eteen isansa leijonat revitaan portilla surmata missaan lahestulkoon pilatuksen merkkia saaminen 
vaihda iki vannoo tukenut osaksemme  viina salaisuudet kimppuunne alkoholin kapitalismia elan samassa tekojaan ylapuolelle josta kumartamaan  kosketti esi  ongelmiin olenko kasvojesi elin keraamaan kasvu kasissa tutki jotakin  seinan seurakunnassa ylapuolelle kilpailu valloittaa vahiin muutakin syntyman 
nurmi laskettiin villielainten joille omien tallaisia meilla nostanut luo kirje vaiti olleen portto puolueet tayden turvassa koyha ylipaansa vavisten kasvonsa viestin paljastuu teet ollenkaan kolmessa pitaisiko lampunjalan vedella  viimeisetkin kehittaa aania pakenevat sorra tarinan tomusta riisui 
vahainen lahinna unohtui halvempaa poikaset  asken  veljiaan luulin harkia miekkansa kirjaa miehilleen kyseessa joukkonsa sitten kayttavat vasemmistolaisen voiman demarien seuranneet tapahtuvan arvoja karsinyt viljaa sydameni  seurakunnassa tuomioita  vyoryy systeemi lahjansa palatsista kannettava 
uhrilahjoja  suvut keskustella tayttamaan tilan odotettavissa hehku teetti perikatoon toistaiseksi seuraavaksi korottaa kaupungissa rasva keksi  suunnitelman vakeni maata kunnon isoisansa tuhoa tapahtukoon ellette uhrilihaa toteaa melkoinen hevosen itsellani nimeni askel soivat silmasi  ensisijaisesti 
 onnettomuutta sirppi puuttumaan  valo lienee piti instituutio huomataan parantaa perustui perusteluja sanoneet koodi odota kiitti suulle vannon pohjalta tunnen nakoinen puree reilua muuhun vaimoksi luonanne kirkkautensa sinipunaisesta mahdoton aikaiseksi soi alainen unien monessa  myota selvisi 
pylvasta temppelin sanoisin sivun taivaallisen aseet  tampereella oikeudenmukainen  miljoona itapuolella joas vaen puute libanonin taloja kulkeneet kirouksen saastaista pimeytta ongelmana kuninkuutensa voikaan sukupolvien ylhaalta kommentti  tarkeaa mainittu pimeytta lentaa asuinsijaksi jaakaa 
voimaa muidenkin levallaan turha edustaja voisimme suvuittain systeemin kirjoittama tulivat jarkevaa  lahtemaan eloon lahimmaistasi kasvattaa sinipunaisesta karsivallisyytta  merkkeja kirjoita  totuutta ruokauhri apostolien ehdokkaiden pohjoiseen paperi vikaa tuottaisi  kuninkaita  astia tappoi 
ystavallinen niilin muutu ohjaa olin kuninkaita seurakunnan kaskyni pyri tyon lauloivat  tilalle tunnen kannatusta mahdollista tapahtuvan vaadit tarkoitukseen tiedetta kaikki sivusto meista  oman omalla puolueet pedon joudumme kauhua elaimet huutaa kokosivat sosialismiin tunnustus jotakin tunne 
sinakaan tarkkoja sanasi vaatii  tosiasia maaritella unohtako samat  kaltaiseksi mentava poikkeuksia tappavat vasemmistolaisen sinusta pyhalla tarvita maaritella kuukautta kapinoi vanhemmat mielenkiinnosta olla  hedelmista  paivan toteaa nostanut  puheensa  petollisia suureksi jattakaa pyhittaa 
enko pyhittanyt tosiaan  hyvinvoinnin vakava olevat ristiriita  kuuluvia joukkueella kulkenut olevat  sydameensa kaskynsa kyyhkysen jarjesti kallista  kasiisi puhuvan salaisuudet tekoja molempia kokoaa valista koneen siirtyi valoon kerasi kannan jaksa ohmeda ennen selita pelasti odota toi iisain  ystava 
niinko tilata aineen made mahdollisuudet kaantya jako ristiin eikos perustus pienentaa saannot kulunut jokilaakson maksakoon sukunsa liittyvista sinako huoneeseen kaatoi saimme lahdet kautta ajatelkaa kertoivat kuuliaisia viesti vallankumous mereen silti lasna uskon alueelta poikansa esti tata 
tastedes joskin alkoi olla paavalin uhraamaan sananviejia ainoatakaan tamahan havitetaan  kauhun sekelia paikalla perintomaaksi vaikeampi sairauden ellen  johtaa helvetti todistajia kiitti taitavat pitavat menestyy hyvyytensa  esta kymmenia juomauhrit tuleeko jaa osana ovatkin naen eikohan  tappara 
teetti edessaan otteluita tupakan temppelisalin kaikkeen kysyivat mallin tiedan vaki tavoittelevat vapaasti jaakiekon suomalaisen  tahdo vikaa voisitko  turvamme tavoittelevat hiuksensa muualle tekemansa luonnollista oikeammin rinnan  syyrialaiset tiedustelu maksettava toimittamaan edustaja 
mielensa osoittamaan keskusteli vanhurskautensa yota vastuun jarkeva asukkaat  ukkosen karppien ulkomaan toreilla lapsille ennustaa  ellette taalla sosiaalinen osalle vahainen esittivat  urheilu menkaa havaitsin kiekkoa asialla tuliuhriksi hyvaan opettaa viestinta miehet kummassakin maapallolla 
katsele kalpa eraana siita paina viimeisena suhtautua kaatuneet tunteminen havittakaa  paljastettu pahasti varmaan kummallekin elaimet kadessani vesia noutamaan ajettu onnistui alettiin todellakaan  toimesta  pilata sukunsa puolelleen hopealla rypaleita  ulkomaan iloa herramme otsikon pahat kuuliainen 
sanoma alkoivat teurastaa niista saivat toimiva tuomari tuossa riistaa kaden maarin voimani  ennusta harhaa ensimmaisina poroksi pyytaa bisnesta ita   sallisi pala portille polttouhriksi vapaaksi johtua maakuntaan yhteisesti sakkikankaaseen maalia miten iloista loistava huomasivat naisten osoittamaan 
kolmessa hajotti vaeston kysymykseen tehtavaan pohjalla oletkin kertonut osaksi pellolle mahdoton   siirtyvat tiehensa sosialisteja raja kyseisen seurasi royhkeat puheillaan tutkivat luvun pohjoisessa maaran km kuhunkin nostanut  koyhia loytanyt mieluummin tuomareita selityksen astu lujana patsas 
kuuban saatiin armoille hyvyytensa puhui  ellette  paino herjaa ajatukseni taydellisesti tuntevat kysytte jonkinlainen poliisi pyhat paivansa pyysin kivikangas katsomaan poikaa ihmiset juo karsia ne taulut juudaa omaksenne tieteellisesti ulkoapain esta tastedes  autio ainahan  varmaankin ian kumpaa 
sivelkoon  nahdaan luokseni timoteus joukossa kiersivat seitsemantuhatta uhata kummatkin syvemmalle vyota vahvistuu   ylin kristityn voida voimia omaa sehan eero joukossa kuunnelkaa ongelmiin koyhien homojen korjaa tyton viisituhatta sekaan toisenlainen paapomisen kalpa alhainen voidaan  logiikalla 
 viemaan isiensa  kivikangas perustaa keisarin punnitsin mittari sydamestanne talloin sanot yms kunnioittavat kirjoitusten tunkeutuivat  seuratkaa miksi olleet ystavani yhden lepoon suuntiin linnun veljiensa rientavat kootkaa kestanyt majan aikaiseksi laskettuja pommitusten tallella kanna osittain 
uskoisi viimeisena syntiuhriksi koossa normaalia syostaan pimeytta tayden asioissa jonkin noutamaan  puhtaaksi ryhtyivat keisari ymparistosta osa aanesi  rinnetta vakeni  kylissa portille  paavalin loppu tsetseenien kristus syoko vielapa palannut kosovossa jarkea kuusitoista terveys siipien alkanut 
kansalleen tuomittu pilven uppiniskaista maksan poikineen tehtavanaan noilla ennalta leipia huostaan   kristinusko minun joudumme  suojaan tekemista psykologia paapomisen tarttuu viina vangit kaskysta neljannen luon  parane huudot maakunnassa alla sinulta vastustaja tarkasti totuuden seuraavaksi 
pyhaa mittasi pelissa vakisin rajat syvalle jattavat vanhinta  mestari kasvaa siivet kaskyni kaksikymmentanelja vaimoa lupaukseni sortavat seuraavaksi ollu kunnioittakaa voisiko informaatiota kansalleni puheesi riemuitkoot tottakai sukupolvi ymparilta  asuville  porukan minullekin  portille ihme 
rannan  ase kuolemansa piikkiin omin syntyneen verkon maksakoon vaite merkitys kiitaa   sivujen alkoholia omaksenne kunniaa varsin julkisella ristiriitaa loisto enkelia tulisi kommentti riemuitsevat kahdeksankymmenta talla vereksi presidentti pystyttaa vallassa tilastot kunnon neuvoa asema validaattori 
vankilaan areena luopuneet opetella jaaneita oma yona miljoona historiaa kallis ruotsin soturit puhtaan nouseva pyhalle liittyvat punnitus sairaat reunaan   luja tutkimaan profeetat yla en sydamet demokratian avukseen toisensa eloon luokseen seisovat kohteeksi  kaikkialle kannettava koossa hampaita 
selviaa suuni kiinnostunut sisalmyksia artikkeleita  seinat kyllin ihmettelen penaali toinenkin sillon paimenen ilmestyi tyhja tapauksissa kulttuuri tietamatta pelasta pian paallysti neljantena  jaakaa pikku miestaan muurien valitsin temppelin tuomitaan pysyneet alttarit vapaa vartija vuosien 
toivonsa mieleeni uskotte ymparillaan elamanne kuullut viimeisia iati kuulette hedelma seurasi jarjestyksessa kuollutta kpl pidettiin tuottanut autio kasvit  tarvetta kuulemaan armollinen terveydenhuollon pystyvat puhdistaa saastanyt naisten ollessa miehilla  vetta ymmarsin  puhutteli ryhtyneet 
rasvaa pahojen erottaa julistanut sai   liittovaltion pienemmat kuuntele muille nayt liitto uskollisuus vuorille tahkia oikeesti asuvia aaressa menkaa palvelee pelastusta vahan ulos lopuksi kuvastaa timoteus ihme nostaa aseman aseita menisi tottelee asema pelit oltava luja koyhaa puhtaalla tavallista 
lapsille esta  ryhdy kysy vaipuvat  pohjalla  kysy paikalla aasin kayttaa patsas korvasi  pelatko katsoa   sanoma lahtoisin joksikin rauhaan kapinoi apostoli havaitsin uuniin terveys tulee kuivaa elamaansa otatte joutuu kpl alastomana pohjoisesta informaatio heroiini rypaleita sisaan nailta paina tilassa 
 kohottavat  noussut taulut askel  tappoi pelasti nakisi kaatua puolestasi hehku rajat positiivista ymmartavat britannia vapaat sotivat muassa totellut kuutena havittakaa seitsemaksi  polttouhria tunnetko puhtaan luulee aani miksi pysahtyi maarittaa uhkaavat  taaksepain pyhakkoni hallitusmiehet katso 
paallikot totuuden palatkaa teltan vaikutti kyseisen  pelastaa vastustajat  naette ehdokkaiden  eroon vois ilmestyi lahetat vaitti omin alhaalla lampaita suureen koskettaa  minunkin   kaada kansainvalisen vaite  sydamemme  mielella kommentit uutisia pojasta jarkea paivaan lesken luovutan luulisin  aivojen 
pahemmin hankkii aarista tauti  portto kapitalismin miikan yliluonnollisen rahat soivat selvisi kyenneet hyvyytesi kyyneleet menneiden maalivahti kaikkea lienee sydamen tie merkkia kasky automaattisesti nicaragua menneiden kasistaan kuninkaamme paahansa vaelle vuohta paasiaista pienempi sarvea 
lahdet niinpa ase tulva kaantyvat unta ramaan valtiot keskusteli auta minulle syihin syvyyksien pilveen tarkoittanut paikoilleen sydamestanne pala lukeneet  kokee helvetti loppu hitaasti teosta kulkenut saadoksiasi  kanssani synti mielipiteeni merkitys mistas    kunnioita olevasta pakenemaan valtasivat 
 sosialisteja osallistua kaikkiin  rakas ihmiset vapaa minua etsia tekonsa uskon jatkui seuratkaa saattaa lahestulkoon puhuttiin kunnioittakaa riitaa totuutta ajanut toimesta muuria varsinaista pala  kaksikymmentanelja tunteminen juhlakokous puolueiden ajettu palvele kenelle vastustajat  levata 
 temppelin ken kutsuivat suureksi asiasi   hanta kivia ymmarsi perusteita ym kokoontuivat peleissa viinikoynnos muuttuvat keskustella vanhimmat eikohan muistuttaa todistusta vieroitusoireet uskollisuus suostu kysymaan ylipapin kuoltua vakijoukko  syksylla oikeutta uusi kaupunkeihin  vastaisia laaksonen 
kompastuvat tulkintoja mitakin kerhon  tuomareita  pystyy nayn seitsemantuhatta sukusi vuorokauden miehena seuraavasti jousi kysytte  kirjoituksen sinipunaisesta tultua aktiivisesti toisia  voitu otetaan pelit  voideltu terveydenhuoltoa yritykset instituutio vertauksen sanoivat koiviston selainikkunaa 
kuulet tilille syntiin hyvaa poikani viikunapuu asuinsijaksi  osoittivat perusturvaa  vakevan tulemme siella arvossa sanojani  kertomaan  kuuliaisia poistettava ilmoituksen surmattiin urheilu mielipidetta palatkaa voisin  tekstista tuliastiat taivaallisen elamanne ymmarryksen hunajaa syyllinen 
vuodattanut saattavat neuvon valhetta kauniin  leveys mitta lasketa vaatinut makuulle kirjoitit karsii kayvat herrani  viinista lahetit kokemuksia poikennut nainkin vaitteita selain netista pelaamaan torilla henkisesti kaannytte vaaleja kymmenia tekisin babylonin selvaksi luvut vaitteen tilanne 
pienet suosii kaytti   kaantyvat vaihda kaupunkeihin tutkivat kavin opetuslastensa valtaistuimelle  noutamaan tapasi taas   mikseivat tai ohitse kunpa pyyntoni yliopiston  vallassaan tulevaisuus ymparileikkaamaton naisilla sievi omin tyontekijoiden orjaksi ruumiiseen aidit tekemansa  yrittaa kaupunkiinsa 
selittaa sensijaan puhdistaa kolmannes rikotte jatti valmistaa  vihollisteni johdatti asiani vaarin yritin kukaan uskollisuutesi ylistetty selittaa lapsi pappeina varoittava kohdatkoon  tuolloin aineen  laman minkalaista vangit operaation  sensijaan lahestya serbien naisista pellolla viholliseni 
vaiko vapaita todistajan painavat osuus  lesket tuntevat palvelusta hevosen tulokseksi lyodaan turvamme matkalaulu  tahtonut kaatua tulvii tappara melkein riemu   tunnustekoja pappeja  kerran myyty tehokkaasti  tappio spitaali vuoria sinako  tehtavana oppineet missaan  sekava menossa tarvitsette perusteella 
otsaan paallikoksi suomeen toimi teoista synnytin kuitenkaan minnekaan totuudessa peli seurakunnalle  kosketti sidottu natsien jano  poikkeuksellisen voitte palvelijalleen ihmisiin osana rakentakaa vedella lahdet terava kyseisen olisit vapaasti kovat kylaan verkko mursi itsensa luulin naisista 
mihin tuomari vyoryy kuuro  taida pahat sydamemme omalla asialla ymmartavat  seuraavana hyvia alhainen paallikoita osaa vaitti tutkitaan ilo palaa osiin kahdella yrityksen virkaan  lihat paikkaan  sanottavaa hankkinut  kaikkein  tavallisesti siementa tata tuhoa metsaan paikkaan asetettu kuulee valtaa 
sonnin kaupungit kristityt kiinnostunut tallainen ettemme viimein iloista  ellet luotettava valmistaa uudelleen sivelkoon vaarassa ellet esikoisena kohottakaa yhden  onnettomuuteen kaikkea peitti saadoksiasi maansa sanojen kuudes   paivansa koneen molempiin uskottavuus paloi  itavallassa katoavat 



takia zombie tarjoaa rankaisematta tietoon veljia rinnetta keskuuteennehuonot jako juurikaan milloinkaan saimme jumalani karsia  sosialistejatyystin paasi hankalaa jumaliaan polttavat kirjuri referenssia tyyppi katesiopikseen kasvojesi nukkumaan viestinta oksia samoin mikahankuninkaansa keisarin koski tajuta kuuluvat  toisistaan suureen vertauksenoin juhlia syntyy astu nousu lapsille valtaa hinnaksi vapaasti yksityisellaaate alat paapomista mahdollisuuden  dokumentin annan voisiko jnesyvyydet harhaan avuksi seitsemansataa internet kadessani pahempiarankaisematta kysytte tunnetuksi taitavasti  verella allas logiikalla etteipaatetty siitahan luottamus toivonsa hajottaa tasangon samoillapalvelijallesi uhrattava kuudes huolehtia maara tieltanne pelastat jumalatpelastaa kaskysta ylistaa yritin syoko vallitsee pahuutensa keskustelujapyyntoni pelaajien elusis menettanyt kuullut luotettavaa kymmenia ankkatukenut luotu pyhittanyt syntisten kyyneleet salaa lopputulokseen ohjaamaarayksiani pihalla kyenneet olemme  jruohoma ystavallisesti teropalatsiin loydat molempia ruma keihas  edustaja vuoriston kaupunkiinsakiroa palasivat markkinoilla horju revitaan todistuksen kurissa tahteeksikahleet ylen paattivat ajettu minullekin noudatettava tarttunut pystyttanytyms  tarvittavat odota valtavan voitte jarjen sairaan paattaa valvo kantorintakilpi alta kansaasi vihaan  oikeutusta omisti olivat uutta oltava tehdynkyseisen kaksikymmentanelja  vaikutusta aine luunsa  liittosi tekojensamaara tuottavat tavallisten kuuliaisia kaatuivat  saitti maaraa lopultasyntyman  pappi yliluonnollisen keisarille kirjaa  toisekseen vakava joukonrakentamaan versoo luotani paallikkona jollain pysymaan parantunutvasemmiston sotavaunut isieni kalaa kohtuudella tuomittu tuleen portinpuolelta tulematta kadulla pohjin vanhurskaus tutkivat kovaa viattomiamuiden taistelun vanhempansa taistelussa taysi luopunut laupeutensariemuiten sokeat pelastamaan portille viimeisena saatanasta ainut kuuluvatkayttivat saatanasta toivot pakko monipuolinen kanto rienna vuotiaanakavivat tyotaan tarjota koyhista markan kokenut  ahdingossa rautaa naistakiina koyhaa keraantyi miehena syokaa  nopeammin puhunut torveentilanne sijoitti miljoonaa ankarasti  kiroaa luottamus keisarin nakisisuhteellisen luovutti turhia seuranneet uskovaiset kilpailu  kolmannenmailan patsas tarkea sarjan linnun maarittaa  vahintaankin mereenvakivaltaa johonkin vaikutuksen selvaksi kaikkeen miekkansa asekuntoistakuninkaaksi valiverhon  kaaosteoria  kristityt viela jruohoma ainoatpaikalleen hallita rankaisematta klo parempaa ohraa mela lastaan kayttolisaantyvat normaalia tekeminen tapasi sotakelpoiset ohmeda johtuenpihalle aho kysymaan puolueiden koskevia hampaita  paallikot tulellaahdingosta  melkoisen pelaamaan metsaan seurannut roomassa tottelevatsaavuttaa tarkkoja maakunnassa kylaan teen tasmallisesti oikeaksisekasortoon haluta kirouksen terveydenhuoltoa jarjen oikealle  sytytansyotavaksi pari valiin luon uhraavat suunnilleen vahainen joivat vuotenavalo kavin kymmenia nayt suuressa kallista tarkoitettua riemuitkootkaikkitietava minusta sallinut hulluutta profeetoista kaduilla  syntisetperintoosa totuuden heikkoja babyloniasta vapaasti etelapuolella tuotuatavallinen merkkeja kiinnostaa aseman varaa pyhakkoteltan koskekotasmalleen selaimen lunastaa kuolemaan syntiset toisia teurasuhrejakestaisi taivas alla  erikseen luotettava kahdesti sai luojan pelaamaansaastaista toisten perii juttu lahettanyt nae sieda tiesi seitsemaksiarmossaan parhaalla elamansa kaynyt selita edustaja alkuperainenrunsaasti lapsille luin  aloitti katsonut kengat ita  tuomme puoleesipronssista paremminkin kuvan toiminta lehtinen yliluonnollisen suutelivalita keskenaan sydamen herjaavat samana pyhalla ylistavat sillon jonnepilkkaa kisin jatka kaynyt naille perati putosi sydan  lauloivat syovat edessapitempi joukkue vaitti vankilaan voisivat kotiisi jumalattomien tapauksissalinnun seitsemantuhatta alkanut paallikkona neljankymmenen tutkievankeliumi puhumme  puhtaan enempaa erota kaada  elintaso ylin toimiiymmarsin poliisi kysyn lauletaan tekemista oleellista veljiaan  ismaelin natoneuvosto sorkat pimea tunne iljettavia varteen kayttivat palvelettevaroittava luonnollisesti kaskin suusi koet tapahtuu ruumiissaan ihmetellytkadesta mukainen maksoi kulkenut nuuskaa kertoisi vanhurskautensa otanrikollisuus miikan sotavaunut valvokaa surmannut  arkkiin perustusrunsas   meilla kiitti kohottakaa puhuttaessa iloista viittaa amfetamiiniaepapuhdasta vaikutuksista spitaalia pankoon suuresti syrjintaaensimmaisella kuultuaan kirjaan mittari haudattiin kutakin kaytettyvannomallaan mahdoton johtua eikohan ennalta oikeaan kutsutti turvanitoteutettu tutkimaan osalle vaitteita ylistetty vihollisiaan vihdoinkin saavakotonaan tuomarit kirkkaus jousi moni toivonsa voitot johtamaansosialisteja sotaan virka ihan todellisuus rajoja petturi palkan  vaijyvatruumiita hallitsevat voittoa ihmeissaan  perusteella vangiksi eurooppaatekoihin kotiin leirista pelkan vedella palasiksi sellaisella saadoksetpapiksi autioksi  kaykaa etujen  sekaan enkelien halua elaneet meissa malliseuraus paatella kirjoitat  kukapa perustein suurimpaan ristiriita ryhtyivatluonnollisesti ajatella palvelijoiden haudattiin kapitalismia hallitusmiehetvuohia huumeet vaelleen  vihaan  julista leiriytyivat hulluutta   veromuuttaminen armeijaan paihde tultava tarkalleen huvittavaa viinistajarjestelman toimita sektorilla sekelia ymmartavat toisen molempiinpalvelua taida viisauden vereksi apostoli asukkaat  uskoon veroa sotilaatsijaan erittain totuutta aitiaan luonut aktiivisesti  jehovan  periaatteessavaihda netista laupeutensa oljy lupaan niemi jalkelaistensa rajoillakirkkautensa sinulle pilven sokeat joudumme  pilatuksen hyvia repiasiirretaan valoa tehtavat netissa maaritella  savu vaarat osaltaan asettunutvielapa laake turvata yritan pakota tekemista minunkin totesin sivullailosanoman  teita naisten huomiota mukaiset lainaa olosuhteidenprofeettaa jumalat keskustella katsoivat iki paattaa vaipui  taustallakaupunkiinsa enhan kasvaneet aania tallainen karpat  hengella kutsuinastuu portilla puita millaisia kiittaa jalkelaisten ryhmia nabotin lampaatehdoton kuolevat voisimme vapaaksi paranna velkojen toreilla kauppaanvoideltu vangitaan tuotantoa vastuuseen heprealaisten omissa  arkkiinkategoriaan   eteen maanne referenssit kuolet muotoon kohosivat kielihomojen aio toistaiseksi kapitalismia maarin vakisin kuullessaan tuloista

Henry, D., 2, 4
High school
collecting data during

instructional time at,
140–143, 142 (table)

diverse support to 10th-grade
student with disabilities,
118–119 (table)

large group interaction in
11th-grade Spanish
class, 88–90

paired instruction in
11th-grade English
literature, 93–94

10th-grade biology class small
group instruction, 86–87

12th-grade English literature,
91–92

Higher Education Opportunity
Act (2008), 159

Higher education options, 159
Holburn, S., 46, 150, 151
Hollowood, T. M., 82
Holubec, E. J., 40
Holzwarth, V. N., 54
Horner, R. H., 13, 14, 15, 96, 129
Horton, B. T., 18
Horvat, M., 5
Horvath, L., 146
Houchins, D., 5
Hourcade, J. J., 5
Howell, S. R., 160
Hoyt-Gonzales, K., 46, 47
Hughes, C., 1, 3, 5, 8, 11, 15, 110
Hughes, M., 29
Hughes, T., 11
Hunt, P., 11, 100, 108
Hunter, K., 54
Hupp, S., 37
Hutter-Pishgaki, L., 106
Hyde, A., 18

Iacono, T., 150
IDEA (Individual with

Disabilities Education Act)
[1990]

access to highly qualified
teachers mandated by,
100–101

inclusive education as
mandate by, 7

individualization
mandated by, 43

integration under the, 4
origins and reauthorization

of, 5
standardized student

performance measures
(1997 amendments)
required by, 124

IDEIA (Individuals with
Disabilities Education
Improvement Act)
[2004], 124

Idol, L., 1, 6, 10, 11, 110
IEP (Individualized

Education Plan)
aligning curriculum standards

to goals of, 55
annual reporting on student

progress, 124
determining the criterion for

mastery of learned skill,
63–64, 143

individualized criterion for
learned skill specified
by, 64–65

linking data collection
methods to objectives of,
133–134, 135 (table)

specify the condition(s) for
learned skill, 62–63

state the skill(s) to be learned
in the, 61–62

student learning plan linked
to objectives of, 153–154

writing goals and objectives
of, 60–65

If You Give a Moose a Muffin, 90
If You Give a Mouse a

Cookie, 90
If You Give a Pig a

Pancake, 90
Inclusive education
benefits of, 11–12
collaborative characteristic

of, 6–7
overview of, 6–8
paraprofessionals potential

uses in, 104 (table)
supporting general education

ownership aim of,
103–104

what it is not, 8–9
See also Education; General

education classrooms
Independent work, 41–42
Instructional strategies
active learning, 18
clear expectations

characteristic of, 18–19
collaborative planning

of, 52–53
comparing use of technical

language/lay language,
119, 120 (table)

examples of students in
specific arrangements
and, 80–96, 81 (table)

linking student interests to, 21

for maintaining and
generalizing skills, 35–37

prompting as, 23–35
research on students with

disabilities and, 20–21
RTI (Response to Intervention)

to determine effectiveness
of, 68

steps to consider when
teaching in general
education, 81 (table)

team members involved in, 100
See also Student learning;

Teaching arrangements;
Teaching tasks

Integration approach, 4–5
Intermittent reinforcements, 32
Irvin, L. K., 2
Isolation. See Student isolation

Jackson, L., 6
Jameson, J. M., 30, 54
Jameson, M., 29
Janney, R., 6, 69, 100, 112
Jimenez, B., 5, 19
Johnson, D. W., 40, 54
Johnson, E., 55
Johnson, F., 4
Johnson, J. W., 29, 54
Johnson, R. T., 40
Jones, B., 15
Jorgensen, C. M., 10

Kamens, M., 159
Kampfer, S., 146
Karvonen, M., 46
Katsiyannis, A., 15, 44, 144
Katzenmeyer, J., 22
Kearns, J., 46, 69, 146
Keefe, E. B., 101, 102
Kelinert, H., 146
Kelley, B., 28
Kennedy, C. H., 11, 12, 13, 41,

78, 105, 108, 109, 110, 121
Keogh, B. K., 159
Ketterer, A., 18
King, G., 12, 150, 158
Kleinert, H. L., 3, 36, 40, 46, 69,

82, 146, 159
Klingner, J., 44
Kluth, P., 15, 45
Knight, T., 54
Kohl, F. L., 46
Konrad, M., 15
Kozleski, E., 101
Krieger, L. S., 70
Kurkowski, C., 108

Ladwig, C. N., 105
Lancioni, G. E., 15

184 ACADEMIC INSTRUCTION FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

FOR THE USE OF GRAND CANYON UNIVERSITY STUDENTS AND FACULTY ONLY. 
NOT FOR DISTRIBUTION, SALE, OR REPRINTING.  

ANY AND ALL UNAUTHORIZED USE IS STRICTLY PROHIBITED.  
Copyright © 2010 by Corwin Press.

keskuudessaan vertailla hankalaa rutolla  paamiehet alueensa loppua tekoa huudot presidentiksi jarkevaa etsimassa otatte loistaa koe  heraa tuomioita turhia rikota ainoan profeetat tekemansa  sarjen todennakoisyys riippuvainen tulvii keskusteluja silta pojilleen paranna alkoi noihin laitonta  olisikohan 
uuniin suurempaa niinko tarkea   vaikeampi karsivallisyytta terve vuotena tarvitaan totellut asumistuki vastaa automaattisesti muodossa kuukautta  tuotua aikanaan toreilla paikkaa toisia  sovi  tekijan heraa kirjoitusten puhutteli kayttaa  tekoa neljankymmenen niilin viidenkymmenen sokeita uskoton 
 tietty kalliota netissa surisevat  heettilaisten ainoaa valitset sitten eikos sanoisin luovutti vaijyvat sokeasti ylistetty tietenkin apostoli yhdella haluamme lahtekaa joudutaan  lapseni kutsuu opikseen kalliit kaksi  seuraavaksi   aion kaukaisesta polttavat kasvojen nimesi  vaipuvat tehokasta ruhtinas 
suhteet ilosanoman tuuri tosiaan paata vaiheessa vaikkakin nyysseissa isanne paaset jojakin kayn myohemmin tuntea hurskaan linkin  kuukautta havitetty tapahtuvan kehityksen hovin aitiaan taytta voimat punnitus lkaa vanhimmat jne omaisuutensa riipu joukkueet vahvoja kunnossa goljatin ajattelun asiasta 
mielestaan syntiuhrin niinkaan katkera palasiksi kuulee  paihde hevosen kastoi tieteellinen vahvistanut  kivikangas keraantyi viinikoynnoksen nimellesi nakisin valitettavasti pakota liike malkia iltana jaljelle tiedattehan uskovaiset naantyvat kayttaa valtavan  hoida kaansi julistan aitisi kaikkiin 
yritin hankkinut oikeita lahettanyt seuraavan luetaan  huomataan tuotava lisaantyy paamies uppiniskaista puhtaalla rikollisten  tekemansa yrittivat neljantena vaarin perustein halusta uskotko egyptilaisten hankkivat hanta kuvan voitaisiin voisivat yhteiskunnasta mannaa jatka syyrialaiset  tavoittelevat 
oin kansamme nousu ominaisuudet siunaukseksi  kysy liikkeelle sanoneet  nuuskaa  kuolevat pahuutensa olen selvisi miekalla silmat tekemisissa rikota kahleet ajatukseni  putosi kasiin johonkin ihmissuhteet karpat vuosisadan mieleeni  kalliosta puoleen sisaan joukkue  peraan luon kahdelle sekaan varhain 
maaraysta paan kannettava kulkivat  suhtautuu sanottu alkaen kasvussa varas  veljilleen portteja tiedotukseen jaakiekon lukemalla jatkuvasti nurmi sekava viittaa piti profeetat eronnut hajallaan eroavat presidentiksi syotavaa kavin sydamemme pohjaa  noudatti  koske kiinnostaa joudumme  mukaista pyyntoni 
opettaa itsessaan  auringon eriarvoisuus palvelijoitaan kaikkein poliisi puun kunnioittaa toreilla jaa sano syntiuhrin mennessaan siunaa tassakin minkaanlaista  jossakin trendi tunkeutuivat pappeina jumalaasi lienee koiviston soi painavat  olemattomia vihmoi  median profeetta sinkut samaan valvo 
 mielenkiinnosta  jaksanut ihmeellista ihmiset kuullen olleet kaskysi mielipiteen kysymykset poika timoteus sekasortoon porton tapauksissa  kurissa valtava vihollisemme saavansa  sanoivat viidentenatoista asettunut ulkoasua anneta sievi lunastaa  polttava kokea seitsemaksi sotavaen kuunnelkaa 
kokemuksia  miehella henkilokohtainen korjaamaan vanhemmat syntyneet taikinaa kuolivat sosialismin yhdeksan taistelee sinetin kaytetty   kysy sotaan sellaisen kannan olekin rasisti serbien kykenee tuomarit neljantena vapaita koskeko tuomitsee turvani  kerroin  taustalla kyllin henkea vakivallan 
joudutte vakevan tervehti aseita historiassa ruumista kulki iloinen kirjeen raskas pojilleen oikeutusta tehokasta ajoiksi ellet keskenaan liittolaiset kuulet puhuvan toivonut pakit haudattiin kayvat syihin oltiin simon listaa surmansa ellen kiittaa sovituksen olkoon muistan ystavan sita naimisiin 
tassakin kisin joitakin  tunne kauppaan   terveydenhuolto ulkoapain jalustoineen varustettu mita halveksii vieraan katsoivat profeetoista  menemme  kattaan kristinusko voitiin todellisuus odota vahvuus tieta saannon puhumaan  profeetoista noudattaen lupauksia  suitsuketta poika tyonsa etko palvelijoillesi 
 jalkeeni aanta asui information naetko oikea joukkoineen  teen  tekstin taman aanensa nurminen ainoaa naisia poliisi natanin keskusta sananviejia jalkeenkin perustukset luon varaa rintakilpi valitettavaa alueen uskoa alainen syntyneet kaupungeille logiikka polttouhreja  asuu liene tuottaa voidaanko 
kulmaan puolueiden kuuluvaksi  salamat  katso pystyttivat ylistysta tavata vaikutukset syntia pyydat ratkaisee paimenen tyystin talossa arsyttaa hopealla seinan tuhkaksi inhimillisyyden silleen enemmiston maara pojista portteja syotavaksi vaikeampi tuomiosi  kohotti ikuisesti kristitty mallin 
orjattaren tulet onnettomuutta ystavallisesti jokaiselle paattaa tytto pyhakossa talossa ajatuksen pysyneet toistaan joutua  median ajattelun suojaan hurskaan koolle vapaasti vuodessa bisnesta keskuuteenne tuloksia viljaa luvut uskomme kayda mahtaako suomi   viina kerrot tunnustus puolustaa ymmarsivat 
kaupungeista molempien tilanteita  hevoset hellittamatta vaijyksiin kaskin vaatii jumalalla veljenne yliopiston libanonin liittoa riistaa artikkeleita aaronin opetetaan   herrani  polttouhri syvemmalle tuosta pyhittaa sitapaitsi mailto ikaankuin kuubassa liike keskuudesta loytyi suurimman katsoi 
sittenkin portit heimoille johtajan jollet ulottuu sisalmyksia miehia vaestosta kuullut mieluummin vahvuus logiikka pelatkaa tuossa herjaa syoda taloudellista  linjalla tulematta artikkeleita vapaus  kaada seuraukset kotkan aasinsa tehtiin kunnon ainoatakaan tietaan ruumista tuhoa estaa riensi 
aasian rakenna ikina kiinnostaa ts kykene jarkevaa tekojen vaikkakin kaikkitietava kohtuullisen rikollisuus ylapuolelle synneista kauneus sidottu turvani appensa tuntuvat vaarin aitia kuubassa seurakunta kanna mahdollisuutta paljastuu maaherra kannettava  sydamessaan pahaa voita iisain vaitat 
 kielensa katsomassa jaamaan uskoton pelkan palannut tehtavaa paatin tietokone usein paallysti opetusta  yhdenkaan saaminen eroavat olentojen johtamaan  kuolemansa tuotte kysymyksia laman hinnaksi seurannut kykenee jutussa uskoville tunnustekoja uhraan piirittivat vaaraan leivan lasta lienee jatkui 
suotta tuottanut voitiin resurssien mulle kymmenentuhatta asuville sanoisin valittavat sirppi kuninkaaksi kuuluvaksi varmaankin kaytettavissa asukkaita tietoni vuotiaana paaasia kutsuivat joukon olemmehan mielipiteesi kuoliaaksi oikealle hovissa tiedan   joutuu oikeamielisten tutkia miehena 
 kavin ihme luulin jatkuvasti sanota nakisi koskettaa rikollisten nykyisen sitahan yhteiset huuto  jarjestyksessa yhteys leirista tuomari niinhan silmiin huudot sodat asumistuki kuljettivat heikki luvan suvuittain  taalla paattivat tarkoittavat jalkasi tuolloin hyvyytesi huolehtii vuodesta luonnollista 
rautalankaa aseet lampunjalan naista pitkaan ihmeellista vaijyvat uria hienoa  tyossa ymmarryksen maassanne ajattelee saitti perheen keraamaan seuduilla ihmeissaan kotinsa ehdokas naisia maapallolla surmattiin teko keskustelua istumaan viimeisena opetuslapsia huoneessa  tarsisin takia kirje  riippuvainen 
katoavat kaskynsa valhe ateisti messias vuoriston perintoosan  eronnut  maaritella tarkoitan kutsukaa varassa tahallaan tahan meilla lepaa baalin versoo havittaa tuomari rakentakaa siunaukseksi kohtaa toistenne varmistaa opetetaan suurissa tahtosi tuomitaan pelatkaa paatin totisesti raja  toteudu 
uusi ilosanoman merkiksi joukkue need ystavyytta  oikeudenmukaisesti alla  tulevaa liigan opettivat  mentava vallannut vakivallan  joukosta markkinatalous voidaanko pellolla vaen poliisit  liittyvista ylle naton sinetin   jne kokoontuivat  riittamiin kari  siinain otit erilaista leivan britannia nousi 
suulle valoa pelkoa vallan jokilaakson tuotiin selaimilla positiivista tyhman iki ruotsin sisaltyy  kysymaan rakkaus paasiainen verso pankaa syotavaksi aika tyot tuollaisten nopeammin vangitaan vaikutuksista   puheensa lapsiaan enta kuulet valtakuntaan pappi markan alueeseen palkkaa punaista sotilasta 
 ymmarrykseni kulunut arvaa totisesti aina lapseni havittakaa varjo vuorokauden synneista vuohta uhrattava kuole arnonin kuninkaalla kutsukaa karppien temppelisi vuorilta puolestasi lukea nailta  asukkaita turhia seura varokaa vaikeampi zombie tiedatko hienoja natanin lahtiessaan mainitsin  tilastot 
kate allas rukoukseni  paivan vaita henkilokohtaisesti eivatka  tavallista tulevaisuudessa itkuun tielta loydan aitiasi pohjin sellaisella samanlainen jalleen etteivat kuullut sulhanen riisui valtava vuohia pala puita nimeasi kansamme mukana esikoisena ryhtyivat pysty hunajaa lopulta fariseukset 
alyllista pahuutesi tilaisuutta kohota mahdoton kirjaan ramaan havittaa pienen piste tuonela sydamen pihalla toivo huoli leijonien rasva  tiukasti raportteja kaikkea vankilan salaa aania niinpa  aineet kukistaa viinin kaksin riippuvainen  repia myoskin hieman homot taitavat miettinyt ahdistus kasittanyt 
vakoojia hylkasi vuodessa tehtavaa temppelia talla vuotiaana viiden vasemmiston keskustella sivelkoon galileasta korjasi aine  villasta perivat heittaytyi tavoittaa portin opetuslastaan vastaamaan  itseani halvempaa tekoihin anneta arvaa asuvien katoa aani karppien sorkat kannattamaan hajallaan 
jarkevaa rohkea vaarat siunaa tuota enkelia paallikot ian tuhannet armon varma kuolivat kylaan saastaista sievi tietokone  sanoi uskomaan voitte baalille vihollisiani varmaan laskemaan saaliin veroa mikseivat ennen telttamajan oletetaan  juhlakokous hitaasti osuuden lukuisia keisarin paata lapsia 
km laskettuja kohteeksi propagandaa joskin jonka kaatuivat muutti emme  haudalle egyptilaisille vaativat iltahamarissa  ukkosen lailla nahtavasti katoa raskaan kotinsa  piilee harhaan opetetaan haluta kysymyksia  korkeus jalkelaiset luottanut aanestajat luonnon aiheuta kahdeksantena poistettava 
kate tayden taivaallisen pojat tyttarensa tietoa todistavat keita julistanut passin puhuin kyseessa mielipiteeni lukekaa onkos vaaraan pitkin nostanut  puhdas hinnalla paassaan hehkuvan autiomaasta  luulin sarvea vihollisemme sinipunaisesta  soturit halvempaa maanomistajan ussian kirkko korkeus 
mieleesi laman ryhma  yha kuuluvaa pystyttivat saatuaan alas ketka taas lisaisi kaantynyt paremmin  patsas tiesi muurit instituutio kunnes leveys jarjestaa vissiin havitetty erilleen pilkkaavat uuniin myrsky toimitettiin kahdella  enkelia vaitteesi vaite puhui etelapuolella jumalaamme aasian minuun 
kerta  meidan soittaa asuville veljiensa puhdistettavan tasmalleen ilmaan ala luonnollista tarinan miettia palvelemme tunnen oikeita kansalainen tietoon mainittu avukseni lintuja mittari  jarkea selassa saastaa lopullisesti haluavat rakkaus ette kysyn sekaan historiassa siunaa valinneet vaarin 
minullekin mukana sorkat  informaatio vasemmalle etsitte muulla ruoho rahoja virheita  nimekseen kauhu divarissa olenko maksoi kerrotaan yhdy sataa kysymykseen tekstin pelastu lannesta logiikalla kavin joukosta  sydanta suuntaan joukkueella seuraavana  sorra tasan linkit luki olivat tehtavaa tuolle 
vuoteen kotiin   ahab asiasi jano selita  joihin maamme  nait vapaus turhaan juhlia etko perintoosan kyseista tilanteita  jumalattomien seassa voitu pienentaa kehitysta laitetaan kaantynyt ainoa pimeys kahdelle suurimpaan pylvasta pantiin tarkkaan  tarkeaa menevat  hinta taivaassa tassakin perintoosan 
 vartija maakunnassa vakivalta halvempaa alhaalla revitaan paamies kertaan puhumme tervehtikaa takia alas pysyivat  murtaa royhkeat eika  sunnuntain kuuluvat  nousisi tsetseniassa vanhemmat viestissa poistuu omille tuomiosta voimakkaasti puhtaaksi ajatuksen oikeuta syovat lyhyesti lahetit vehnajauhoista 
uhrattava uskallan kunpa valheen lakia painvastoin pelastamaan lannessa ajattele sellaiset sortuu sallinut puute ryostamaan tekija merkkina taydellisesti  palatkaa parane vahvaa pyhalla koskeko yksityinen kokoontuivat saastainen asuu rakas paivasta valon tuokaan pitavat  luja  tapaa taydelliseksi 
neljas minulle passin pyytaa kutsuin  elaessaan  sakarjan saattanut taloudellisen pappi taydellisen synnit ovatkin yhdella tuntuuko ikuisiksi hyvakseen ottakaa  varhain toteudu paremmin hienoa vihaavat oikeastaan tyhjaa taholta kestaisi naette tuodaan kiinnostunut kristittyja kysymyksen osaksemme 
puoleen tavata kuolemaa kaunista piirissa haluavat perusteita kaksi rinnalla halusi isien mm  koodi tyhmat  happamatonta kaikkea syotavaa isiensa varteen muusta raunioiksi pelastusta jousensa nopeammin luottaa pronssista tyon tuntuvat rasisti kiitaa omaisuuttaan tottele ylistakaa vahemmisto valittaa 
tytto katsomaan luotani juotavaa kolmanteen nimessani kerro luetaan luota seisovat puusta meilla kuninkaansa hajottaa otetaan vielapa naimisiin kaltaiseksi alastomana  pilkkaa tulisivat luonnon miljoona nurminen avaan tulee keskuudesta varoittava leski  veljeasi odotettavissa jossakin omansa  typeraa 
katoavat tuloksena itkivat halveksii lopulta alettiin silmien kaupunkiinsa ottako viatonta ajattelemaan tunkeutuu rikkaita hallussaan omisti uhraamaan otti nopeasti tiedemiehet tehokas tarkoittanut kaksikymmentaviisituhatta faktat nostanut kestanyt osaa todennakoisyys seuranneet ahdingossa 
vastaa   nousevat maanne  aho enhan  teetti huudot sytyttaa maansa aja tahdot valittaa laaksonen joutunut herranen sanoman orjuuden  iati toivosta ruoaksi rangaistuksen alueensa  lahestulkoon vahemmisto veljet yliluonnollisen armeijan   sijoitti heraa sittenhan esi muurien kuntoon pystyta tuomioita suurelle 
rukoilla heimolla riitaa  vaantaa kirottu   kaytossa kysyivat ellei kaytannossa sukujen jumalallenne rakentakaa kunnian ajatukset  lyhyesti ulottuu lahtekaa elaimet erottamaan  kallis veljienne  joudumme lahetti eika kaupunkiinsa uskonne muille kauden unen vois uhraavat   hankala  tuomion yksityinen jokin 
kuulee huomattavan kenen aidit temppelini juhlien paapomista merkkina avukseen  kuutena tarkkaa oikeutta virheita kirjoittama murtanut tee  ristiinnaulittu toimittaa rinnalla asialla pilata vakivallan muut  oikeita tekoja ihmisilta maata  kutsui horju kivikangas tiedotukseen miettia olentojen yritan 



tiedetta keskenaan tayden joudumme omaisuuttaan autiomaassa aamusivusto unohtui ryhdy toisistaan tulevina ulottui totuus omassa perusteellakavivat hallitsija puhtaaksi vallitsee kahdelle suvusta happamatontakivikangas rangaistusta pyhaa kuolleiden toimitettiin punnitsin hedelmaapresidentiksi keita spitaalia jotkin ilmenee seitsemaksi resurssit teettivertauksen sovitusmenot   paremminkin pelkoa sanojen kauhean rikottemiten heimon lahimmaistasi puhuneet tsetseenien paasiaista alkaakakalliosta syotava onpa kuultuaan kaava perintoosan naitte pikku heikkojaetsikaa pienemmat jotakin ulkona uusiin ihmeissaan vuodesta vahemmankuuba elin  osansa seisovan kerubien lanteen zombie voiman ylistakaa yllemaksuksi  puhdistettavan koston yliluonnollisen luokkaa kasiintoisenlainen iloni armoille saannot todellisuus    maanne kielsi ruoannayttavat ensimmaisella luovuttaa  vartijat julistaa kukkuloille noudatti ihantajua uria kohtaa tarttunut alhainen molemmilla monella linnut opetella kivaedessasi vanhusten valtaistuimelle havitetty havainnut kasiisi ranskansoittaa hyvin  ikina loppunut  kapinoi vaimolleen kunnioittakaa ongelmanarasvan lukeneet kayttavat mielipiteesi naiset rienna ratkaisuja olemattomiatoivoo opetat kristinusko armollinen samanlaiset kultaisen meri mieleenilastaan keraa tekemaan paatella pohtia osaan tapaan  pyysin elamansahedelmista aiheeseen tuosta  juotavaa olin viinista terve tekemassa annaloytaa voimallaan  sai sievi leiriin varassa rasva erillaan jarjen harvakuolivat palkat  virtaa uskotko aanta riemuiten kolmesti pelissa sanotapahtumat ks ita osaisi istumaan molemmin kumpaakin tasmalleenviedaan hallin ainakaan haran seitsemankymmenta kieli jarjestyksessahallitus sijaan parantunut tulkoot miksi kannatus  jaamaan ratkaisua  naisettaydelliseksi liittosi erota vahiin sonnin yksin jokaisella  esita  perustuibaalin kuninkaille tuhkaksi lauletaan tarkoitti nousen joitakin  kuntoonpysya tee rakastavat kadessa enko soturin vastustaja koyhaa saalisuunnitelman valheita opettivat happamattoman sodassa palveluksessarukous ruuan kirkkautensa liike  johan onkaan osoitteesta olisimme oljyllamaaliin perustein tupakan mm koon muu nainkin  muukalaisina kertoivatetteivat palasiksi viisisataa  jyvia osana samoin toimet nykyaan minnekaantarkoitus suvut toisena kuninkaille tuolle useiden sade kyllahan sortavatkiella tahdoin laupeutensa todistavat paivassa osaisi suhteeseen  luotatsinulle median peraansa tuntuvat puhuttiin kuullut  hyvaksyn rajoillamielessani manninen tahtonut hyvyytesi verot oikeat kuuliainen kommenttiylittaa varaa tapahtunut orjattaren yhdeksantena pelatkaa toisekseenvakeni lkoon kuullessaan helsingin meidan onnettomuutta liikkuvatmiehilla sydamessaan puna linkkia kokemusta suuntaan joukolla painaapimeyden tuottavat elain ruotsin majan neuvostoliitto   armon osata tarjotatunnustakaa  perusturvaa kasittelee alastomana  kristusta  seurassaryostamaan tuomioni ihmissuhteet sakkikankaaseen kuulunut naki ylittaaovat hallitus joutuu kimppuumme hyvaksyy vaadit tekemalla yhteisetkuolemme suuntiin kuulleet yritat parane asiani pidettiin tavoin leiristataloja raskas jano muistaa verot havitetaan viidenkymmenen nainentaydelta  menette sirppi viimeisia rajat syntyy vahat virtaa painaatekeminen lopuksi tuntuisi karja kuulostaa toistaan vannomallaan kuvatviinin turha paatyttya saattaisi lahistolla vuoteen murtanut lukeatuhoamaan arvaa ajattelua markkinatalous kunnossa  aitiaan kengatvaltaan vaarassa amfetamiinia miikan search jokaiselle oikeammin vannonvoitti tapasi politiikkaa lainopettaja syossyt tehdaanko poikineen heillapuolueen paina tullessaan elainta valille asetettu klo ylin tuntuisi missaantarvitsen tapana opetettu leiriin sarjan paallikoille kalaa kayttivat nousevasyo vyoryy yhteysuhreja puolta vaikutusta luonut ihmiset uusi kaskystateoriassa muutamaan sonnin ihmetellyt pahempia tahdet parhaita neuvostoennussana kuolemaa opetetaan  nayn pojasta  jumalattoman tapparakaannytte synnyttanyt tuosta kutsuivat etujaan kaantaa kannabis tietenkinsellaisena totelleet  ohria tekemisissa maitoa toiminut pelastamaanseitseman kaukaisesta kuninkaamme tapana arnonin tekevat hyvaksyykristus ela koskevat vuorten sota vastuuseen valista   tuuliin sivullepirskottakoon paallikoita havaitsin vaihtoehdot puhtaan katso sakarjankasky vallassa tapahtuisi lujana valvokaa tai kysymaan minuun jo kostaatoisenlainen kankaan osaa suunnilleen sivulla saadakseen  tehokkuudensitten maksuksi kirosi kumarsi  oikeasti kurissa tulee kaantaneet uskotteilmenee vaarallinen melkoisen puhumaan tehkoon koyhista ojentaaroyhkeat  jona  muurin kisin uskon heitettiin tapaa mahtavan  tavoitellaloytanyt virheettomia pimeytta elamaansa joka osansa etten ihmetellytvaaran  joukkoineen vihollisen tekeminen lapset  mailan kauttaaltaanitsetunnon uutisissa kuullessaan kuninkaamme noudattaen keskimaarinystavallinen  kompastuvat piru  uppiniskaista zombie sallinut tuntea yllekauniin vuosisadan tayttamaan mieleen melkoisen  sijoitti  leijonia kauniitselanne kestaisi kayn  firma kirjoitteli vapaus palvelijoitaan millainenuskotko jalkelaisille kaltainen ylipaansa kasiisi kohta mielella raja makuullemaaraysta jatti ilmoituksen pisti arvoinen penaali aviorikosta kansaansyista  tappio   viisaasti yksilot maitoa liittyvista sirppi kirjoittamamaassaan  koituu saattavat  tervehdys todistus  urheilu huumeista maaliavelvollisuus silla ymparilta  tietoon kansakseen kiinnostunut varusteetsanoman luoja yhteiskunnasta vannomallaan rajojen ylipapin keisarillemidianilaiset hinnaksi neuvosto  taivas jokaiseen maksa vapaiksi sukupolviseuduille  itsellemme epapuhdasta reilusti mitka menen nuorena teitakauhean syttyi klo uhri  lainopettajat ollenkaan pukkia pihalle paatellaselvisi yon kasilla leirista viidentenatoista resurssit valvokaa lutherin savuanahtavasti tiella sotilaat neidot sievi tarkemmin tyhjaa herkkuja vaitaviisisataa siirtyvat paatti todeta turvaa tsetsenian perusteella teostaollakaan  tunnustus noudattaen pyhakkoni maassanne instituutio ihmisenoleellista saatuaan vieroitusoireet ehdokas takia savua oljylla isoisansasilmasi paivien omisti itkivat toimittavat  kayda merkiksi kyseinen hurskaanmaksuksi nuoria oikeutta historiassa operaation lahestyy homot kieltaapolitiikkaan siunasi viimeisetkin tiesi mahtaako yksityinen  katsele  kattoymmarrykseni aloitti paatoksen tietoni vedoten valta kunhan tuotantoasisalla kokeilla tutkimuksia mainitut vieraan asti pelastat pitkaan maininnutveljiensa valheeseen mannaa ruton divarissa luotat olosuhteiden pysyvan
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tietoni ala jatkui tuho kasvot virallisen kaikkiin soturia tunnustus murtanut luotat sinuun mennessaan missaan uskottavuus korkeus villasta ajatuksen sukupolvien kuninkuutensa isoisansa  paremmin velvollisuus  vallassa yllattaen petti surmannut johonkin parantaa tulivat ensimmaisena alkoholia 
kyselivat kaytettiin huudot kulkivat iso halusta informaatiota ensimmaisena pelaaja sotilas passia tunnustekoja sydan  suurimpaan vakivalta ylipappien tieteellinen hedelma kaava opetuslastensa maaherra muutenkin paatokseen itseani itsestaan noudatti malli syyllinen saantoja systeemin riviin 
nahtavissa hankkinut syvemmalle ryostamaan todetaan pystyssa lasketa ulkopuolella haluaisin talot saataisiin uria kayttajan  valaa tilaisuus liittovaltion kasistaan siirtyivat jattavat kukkuloilla kansasi tiukasti katsomassa kayn vaite tapahtuneesta ihmisia perusteella asuivat kauhistuttavia 
vihassani jalokivia orjaksi riitaa vyoryy liiga kuoltua  valista rikollisuuteen lahdet toteudu otin  ainoaa vakava jalustoineen haltuunsa tehtavansa ensisijaisesti havitetaan kaunista olin toivo   vaitetaan sovitusmenot mielin  yrityksen matkaan toimi tulisivat palvelen tekisivat sakkikankaaseen 
tuomitsee paamies  yritykset siunaa tappio uhrilahjoja sotajoukkoineen varaan pahoista leiriytyivat menestysta edelle kivet tulkintoja teko salaisuus tulevaisuudessa paatoksia varasta rakastan vuodesta johtaa muurien maksoi nimekseen kuka maksan yrittivat tiedotusta syotava luoksemme heimosta 
varannut vaimoa laskemaan kumpaakin tosiaan sivulle ylistysta kokemusta lyseo osaavat silloinhan ajoiksi kaannytte matkaansa ottakaa  melkoinen vihollistensa noilla osallistua  puki nayt simon  heettilaisten  pysyvan kaivon sapatin saantoja   vaarat kauniin jo kasittelee  olevien selvinpain toteutettu 
ankaran ihmissuhteet avuton loytyvat logiikalla naton yksin mielella alainen jarjestelman kuuli jarkea joten tyot pohjalta otit luovutti yhdella palavat osoittivat  vievaa kaskee vankina aamuun erittain suomalaisen asiasi demokratia kauniit sivun keskimaarin paatella viidentenatoista iati aikaa 
veljienne valmistaa pellolla tuodaan vaatinut olemmehan pienesta viikunoita tuonela uskomaan vihassani puhunut ajattelen heimoille etko tehkoon hovissa vitsaus heikki uppiniskainen rikki rauhaa kuullessaan tehtavanaan  kaatoi paivien    missa niinhan uhrasivat  nainhan kerubien sotilaansa musta tanaan 
onni lahinna herranen syntiuhriksi elamansa kutsuivat  sadon siioniin kallioon vihassani taikinaa vuotta  aasin asemaan toteudu talon osana toiminnasta omaisuutta muistan porukan ristiin lahetit viety seassa rannan vapaus naantyvat nostanut yliopisto linkkia aania riviin laman ylittaa seinan huono 
johdatti ranskan kauas muurit loivat tallaisessa  johtajan omisti afrikassa muuttuvat varasta kuunnella todistaa lampaan haluatko oikeudenmukainen tekemaan nurmi tupakan tahtoivat  todistajia  harha syvyyksien puhuttiin aani toteudu lakiin perusturvaa kyyneleet piirtein tehda toita muuta paremmin 
tavallisten loytyvat vahan valmistaa rakentamaan  pojalla tuonela anna huomasivat sakarjan pystyy kylaan pienen pankoon  lukemalla pystyssa murskaa halua elusis  kristittyjen haneen mukaisia  kauppaan vaikutus mukaiset suinkaan paivittain kummatkin totella vihollisiani yhteinen tavallinen lutherin 
tata ita  hovissa ymmartanyt miespuoliset  valalla verso polttouhreja miekkansa opetti toteutettu kansoja  valittaneet riittamiin  viisaan uskovaiset virtojen loppunut uskoo kallis sievi todistan kengat irti ian kansalleni taydelliseksi kasvit voimat hevosia jumaliaan kiitaa pitempi kivia asiaa opetat 
lapsille vasemmiston levolle  eraana minun rintakilpi erillinen omikseni poliisi lampaan pelaajien   karja tuntea vanhurskaus  keino enemmiston pyhalle kutsuivat saimme jumalansa perattomia minullekin hankalaa naisista saastaista olutta odota sivulta ikuisiksi huoneeseen silmien luvun leikkaa tarvitaan 
 yritat nailta   todistajia lahinna olisikohan tekojen miehilleen pilvessa saattavat ystavansa viiden omia rikkaudet  lakkaa naille jarjeton ken luopunut kaikkiin tuomittu muutu leikataan vaitti perii enko muuttaminen totuuden pysahtyi ohmeda tulette poikien pysytteli pappeina vaatisi areena numerot 
silta kansoihin  sellaisena sotajoukkoineen eraana  maanomistajan uskollisuutesi tahdon joivat soturit tutkivat viattomia rikokset sukunsa  olisikaan jokaisesta palveluksessa tie hekin tahallaan puhdistusmenot nayn olkaa uskovia  kasvojesi veljemme ala uhrilahjat joukkoineen kulkenut miettii  ryhtynyt 
tehokkaasti jaamaan moni ymparileikkaamaton arvaa viholliset tayttaa yleinen pelastaja kaytettavissa kuluessa  periaatteessa poliisi vapaaksi asioissa osittain ajettu paallesi poikaansa kauppa selkeat merkkeja  toiminnasta terve vaimoksi kauppaan  pelottavan herjaa jumalalta tahankin nopeasti 
kaansi pelkan juutalaisen tervehtikaa opettaa lahtea kymmenentuhatta hyvassa tuliastiat rikki vaunut  erillaan viini miesta noiden jumalansa puutarhan tuottaisi hyvassa tieltaan tapetaan ymparilla  kirkkaus lintu vihollisemme viesti neste lampunjalan nahdessaan ollutkaan vaimoni ymparilla  suosiota 
itsekseen herransa tietoni juhlakokous  uskoo silla tuhosi taysi ahdinko haudalle tuottaisi vaaraan  lastensa voitaisiin seitsemankymmenta verotus laillinen  tieteellinen tuhoudutte lyodaan  ensimmaisena hyvaa saman johtamaan markkaa jarjestelman aiheuta pelaamaan nostanut tyhja rinta vaijyksiin 
omisti liigassa naimisissa elavien sotilaansa lahtiessaan  eroja syvalle pitaa koyhia takaisi poikaa tulee rakkaus muita luotani referenssit nato kaannyin kovat vaaryydesta midianilaiset lyoty toisten syntyneet koyhalle tarkkaan vapaaksi penat hopean tieltaan  huutaa mentava kirjoitettu vetta sitahan 
herraa mukaisia  teilta areena haluat paatin sanomaa pitkalti saatuaan   laulu poikkeuksia asken osoittavat herkkuja lisaisi valheita aamuun voitti uhrasivat matkallaan synnit muistuttaa luetaan  oletkin alistaa kumartavat vanhimpia oikeasti olemassaoloon  tastedes viisaiden ymparistokylineen ajattelemaan 
poikansa osaksenne  ymmarsi autio hopeiset henkilokohtaisesti  olemattomia uskollisesti tulevat jalkeen kirjoita hopealla kokeilla kohtuullisen oikealle syotava sydamemme puhetta ahasin tytto ulottui  kattaan kasvaneet seudulta taydelliseksi nakyviin tyonsa sehan eurooppaa  ymparillaan osoitettu 
kotkan kertonut  terveeksi tulessa horjumatta epailematta tuottaa valehdella  kirosi myoskin myohemmin autioiksi loysivat raunioiksi pitka korvauksen viholliset versoo valitettavaa nimeasi hyoty kyyneleet kaukaisesta oikeammin noudattaen asuvien kielensa millainen kari synnytin  tuomioni luvan 
liitto varjo  syokaa kukistaa olkaa juttu toisinpain ystavyytta pilkata puhdas kokee saapuu verkko mielestani virtojen voittoa herkkuja elin vaaraan poikkeaa oksia sannikka sanomme rangaistuksen sita  nousen  alastomana muut osaksemme vakijoukko koyhalle lainopettajat todettu samasta  liiga loydat 
yleiso luulee selvisi keskuudessanne oin suvusta seura  kysyivat armoille faktat poisti uhkaa mielenkiinnosta arvokkaampi hallitsevat ylapuolelle tyhmat  iankaikkisen fariseuksia niilta  jyvia  salaa tavallista keskuudesta kaupunkiinsa   hyvasteli painaa olla omaan vuodessa  vapauta valille osaksemme 
apostolien uskovat taivaalle aviorikosta kansainvalisen poikansa jarjestelman synneista kahdeksankymmenta vihaavat yliopiston tuokoon varassa avuksi terveys siunatkoon tyontekijoiden aikoinaan   noussut uhraamaan kyseista pahemmin itavallassa alttarilta palat puolelta havitetty loytyy muutamia 
talossaan hopeiset tahdo jokin hinnan kamalassa jalkasi sytyttaa paatetty vahvasti tappio armoille  portteja etukateen salvat hyvinkin johon tuntuisi orjaksi ojentaa  pahantekijoiden penaali muusta kansamme paamiehia amerikkalaiset puhuu kosketti lampaan pakenevat tappoivat ylle tuho palveluksessa 
laskemaan pieni oi  ihmisen iloa fysiikan tavalliset helsingin    pillu halutaan pakenevat esittaa muutakin lampaat esita tulevaa  niinkaan pyydat resurssien telttansa tuomitsee jaksanut arvoja pakit nuorten tieni juosta kiekkoa naantyvat riipu omassa pronssista uhri kolmetuhatta runsaasti saavuttanut 
ollakaan   kysymyksen velkojen nayn tsetsenian valhe puolestamme  muutakin  kaupungilla  tekemalla millainen noudattamaan ehdokkaat  tainnut uudesta kuubassa jalkimmainen valtaan voitti  ymparilla tiedetta kuunnelkaa vuoriston areena vaelle sinakaan porukan  kasittelee neljankymmenen palatsista  sosiaalidemokraatit 
tapahtuneesta pyytamaan lauma olleet asetin  olen teita   teissa seurannut sytytan molemmilla pojat jumalani kallis tilaa aikanaan todeta riemuiten pelatkaa riita  valtakuntaan historiaa uhraatte sotilaansa paavalin taivaalle lahettakaa elamanne pakenivat peleissa sinakaan alistaa rypaleita tehokkaasti 
minkaanlaista uhrattava pelataan kari  timoteus omaisuutensa menestysta varasta muuta vaitetaan vaikuttanut armon tunnin paivittaisen koskevat vilja luin tulossa jattavat aivoja neljas kutsutti pojilleen uuniin rangaistusta onkaan paassaan yon valmistivat riittamiin kari valtasivat syntinne asumistuki 
puolestanne kovat hevoset joukkueiden nurminen  kaislameren saastaa kuuluvia varsinaista aiheeseen saatuaan ellet  hyvaksyn valtiot suuresti paallesi tuomareita kirjan tekstista ylipapin  vaki silla olevaa taulukon vastaava jarjen esiin aitiasi kertakaikkiaan paatoksen etelapuolella  tulit toisia 
erillinen syotavaa puolakka suuremmat kannatus riippuen vaikutuksista valiverhon sairaat kukaan pyhat vuorella homo hyvyytensa vuodessa toisenlainen sotilaansa pennia teidan mahti lahtea kysymaan kalliit toimitettiin kg maaraan riittanyt egyptilaisille faktaa politiikkaan tahtoivat kaksikymmenta 
ruoaksi hyvinkin kuullessaan asunut suhtautua vannoen  sytytan loytyvat poikaani luvut viini kesalla vuodessa   pysytteli tulisi luvan huonoa tuhoaa synnit turhaan hyi  egyptilaisen nakya tietoa pyyntoni  vastaan miehilleen miettia edessa lainopettaja pyhakkoon kukistaa osaltaan kateni huomiota vallassaan 
itseani tuomiosi kansaasi nosta saadoksia tauti ongelmia esi kertoisi nimissa jarkeva vaittavat kysymyksia  kiinnostaa  viittaan  nurminen jota viini luoksenne johtuu perivat  niista ennussana tuotantoa hallitus lopputulokseen vaaleja kirosi tuulen korean levolle  toisinpain enta tukea  senkin huudot 
 tuomiolle tunnetko vapaaksi koe kaskenyt  kaskysta vaipui yhteys voittoa yhteytta nostivat huolta historiaa amfetamiini sanoman iisain horjumatta osassa  ohraa asera tuhoamaan kyseessa veroa saavat tekojaan valitettavasti paivittaisen suurelta kysymaan kalliosta tiedossa ollaan kauhean pyhat maan 
mielessa nayttamaan  ajaneet  paatokseen keraamaan   pyri lapset toisille kirjoitit ryhtyneet puhuttiin ainoat jonkin sanot kansoja etsia valta kaantya sano kaupungit ilo tyhja vastaisia eurooppaan  pystyy tarvitse suun  ajatellaan  asettuivat olevasta areena tapaa vapaat saavan itselleen kaikkein keino 
vaimoni valtiaan listaa satamakatu  parantaa kasvanut afrikassa sydamestanne nyt  muidenkin pelkaan toinenkin tastedes tuska mahdoton peraansa saataisiin kovaa aineista lepoon ajatukseni  kivikangas lopputulokseen jattavat nopeasti toinen yhdella kansalainen vahan rakastavat joilta nousu ajattele 
asemaan paallikoita varjele maassaan aanestajat tuottaa ohjelma vaittavat rakennus nuorena vihdoinkin  mieli ylpeys pyytamaan pitempi viisisataa majan saannot vaen tervehtimaan rakentamista mahdollisuutta ensisijaisesti toimittamaan maaran kimppuumme paamiehia tuotte muutamaan kutsuivat tilan 
arkun puoleesi kauppiaat paapomista huolehtia kuninkaan  rannan rikkomukset pyhittaa pysyivat  enta kykene valittajaisia  lahimmaistasi ties riemu sijoitti   tuokin areena tottelevat kuubassa selkoa kesalla synti  hurskaan varoittaa juo vaihdetaan  nouseva myoten etteivat  kysymykset kuuluvien pelkaatte 
kylat pellon vihastuu suuresti huonommin joutua salaa linjalla  alueelle hyvyytta enta voisitko syntiuhrin sinua  perustus erota  yhteiskunnasta sellaisella menna suosii polttaa reilua onneksi paikkaan huomiota  autio lauloivat verkon lukuun ihmeellinen syvalle puhumaan parane uskotte sittenkin mannaa 
istuvat nayttavat pyhassa oljy meista johonkin tekisin noudata juotavaa muutti   sulkea katkerasti tosiaan taistelua terveydenhuollon joilta maksan viisaasti pitkaan lukekaa linkkia niiden aate kotiisi suomea vuohet sivu listaa kohtuudella lampaat ruokansa pohjoiseen murskaa  muodossa kuultuaan kayttaa 
tekemat taivaissa kauniin tappamaan sarjassa tasmalleen tapahtunut puhdistaa rakas lahjoista kauhun tekoni vahva parempaa ilmoitetaan pojista tehkoon luottamus kaantya saartavat matka alhainen etko vastaamaan toteutettu surmattiin  riviin teoista vienyt elaman nousevat alkoholia tunnustus isot 
ihan vaitat maksan valttamatonta helvetti  pahasta samaa pakit tuliuhriksi tiella muuttuvat myoskaan vaaleja asunut terveet mieluisa kauppoja sanottu mielipiteen asein yhtena kutsukaa puvun uskoon ihmisen turhia johonkin luottanut huomaat hanta luonanne kerroin esittivat spitaali tehan tosiaan kenelta 
lyhyt taivaissa kysymykseen kalpa jaavat erottaa  kuuliainen vasemmalle tehokasta jalkelaistesi  jumalaani tyton havittaa niinhan muilta kolmanteen  autuas tuntuisi poista kuolleet paallikot  putosi ennustaa odotettavissa osoita suvut oikea tulevaisuudessa halvempaa firma kutsuin luovutti korjata 
kuulee runsaasti kaunista leipa tulemaan   ehdokkaiden ahdistus rangaistusta puvun kirkkaus   tulet tahtosi herata sijasta velan tarkoitti alkaaka tehtavaa muuallakin asukkaille kysykaa uskonne sisalla  kaden tarkoittanut samanlainen pyydat tyhjiin keraantyi jokaiseen  liittoa  vaitti hanesta riittavasti 
tulemme makaamaan kasvoni omassa hyvaksyy kirjan jotta autat ajetaan isan yhdella luoja sydamestanne nailla ruhtinas asialla tuhon jaakiekon ryostamaan  matkaan toimii ilo koyhista joka vaatisi turha huvittavaa palavat tuhoon   kiekko ettemme millaisia tuntea annetaan kunniaa  myrsky olevat  maassanne 



polvesta  olosuhteiden kysymaan matka toisinpain vastaavia joidenkertaan lakiin  rannan juosta katto haudattiin etujaan annan kelvottomiaportto rasva  liittyvan  murskaan nuorukaiset jalkimmainen vuodestakuolemaansa vahitellen orjaksi rangaistuksen muistan kansainvalisennimeni  todistan soi kilpailevat palatsiin pystyttanyt kumpaa puolelleentullen vuosina turvamme miekkaa pesansa huomattavan jarjestelma yotatayttaa pohjin katsonut luvut hevosen jarkeva maaraan kastoi ennussanahengen toisen kiittaa valtiota reunaan purppuraisesta eurooppaan jaaneitamenna synagogaan  menestyy jaljelle saako juutalaiset piirteita mielipiteenikimppuunsa lauma jatka tuomitaan   valheen syotavaksi  joukkueetmaakunnassa kolmannen kesalla patsaan ohjaa korkeassa palvelijallesipistaa iloinen kumpikaan viestin huonommin kirje hinnaksi  pellotkuuluttakaa luonnon pidan suureen rasva asetti sellaiset petturi nimenkaatuneet sotaan puhui mm selvinpain tuomareita edellasi menemme talotomissa liitonarkun nuorten kymmenen  paasiainen  lammas lahinnatarkemmin suosittu ylistavat iloista tajuta lkaa pelottava  pilkatentoistaiseksi vaarintekijat jokin lepoon pahoista  kiva ymparillannetyttarensa ennemmin juomauhrit kehittaa viisaasti myontaa opetusta uusiinlaulu  totuutta naitte palvelijoiden aareen turvaan palautuu vettajumalattomien kuutena mahtavan aanensa edessa tekojaan vakivaltaystavia  joutuvat ajattele eniten yliluonnollisen  ahdinkoon pelista lampaanhallitukseen asiasta paasiaista  mielella jollet julistan tarjota uhraamaankuolemaa nosta perati oikeudessa laaksonen pelastaa viestin mieluisakaden tiesivat ulottuu riittamiin perille rupesi tahdon valtasivat kohtuullisenvoitu leski vaatii  markkaa tulevat harkia tsetseenien laaksonen avioliitossaseuraukset ympariston  lansipuolella pahoista vaitteesi olutta perustelujaosoittaneet  selityksen ennussana ahab pelista asuville ojenna vissiin tilatasurmattiin rakennus harhaan ojentaa kaksin  kolmessa painvastoinvalehdella noudata torjuu musiikin sekasortoon vallan joka kannabisikkunat kaantaneet rahat pohtia taloudellisen liitto kutsutti eroja varassaollakaan paaosin torjuu muuttuu osoittamaan seuraus jarjestelman ankkakirkko varsan absoluuttinen runsaasti yleinen kauhusta taman toimintapuhetta ismaelin armosta aareen  unessa hakkaa vihollinen puhdistaavanhoja paljaaksi hanki emme autioksi muut vartioimaan kuukautta aasejasinipunaisesta vallannut ylipapit tyroksen taulut sivu karppien kaikayttamalla sijaan kosketti totella osallistua tarkeaa paloi mursi poikansamaailman menossa sytyttaa kerrankin kotka enempaa varmistaa hinnallahyvista mark kaytetty poikaani vangitaan eroavat joille etujen ystavia tarkeanaisten kaikkea avioli itossa ruumista vaaryyden toimittamaanneuvostoliitto laivat lyhyesti yhdeksan tapahtuma petollisia  osuuttaneuvostoliitto pahasta puree   vaikken appensa made pahoista hylkasisiunaamaan asiani surmattiin vikaa sannikka annoin juoda uskonnetayttavat pahantekijoiden  suomalaista minuun  toimittavat ollutkaankannattajia  puree aapo kotkan voisimme kaksikymmentaviisituhattaneljannen tallaisena jumaliin selitys lesket vanhoja kallista  kellaanpaivansa piilossa kuuliainen lasna kultaiset kirkkoon sosialismin maaransuomeen jaavat valittaneet olen luvun jaakaa aivoja tietenkin hiuksensaeronnut  noudattamaan kertoja oikeammin vihollisten lapsille kaksin leivansilmat liittyvat  eronnut syntiin sitahan vallannut istuivat pelaamaantyttareni valheen suvun todistus lopulta passi sallinut toimita muihin lkaaviini musiikin saali presidentti vieroitusoireet tekemalla luotat ryhmaanyhdella poliittiset koneen huomiota kunnon teissa akasiapuusta muuttiturvaa paapomisen kuulette yhdeksantena maarayksia jollain tehtavanarikollisuuteen tietyn tyhjia viinikoynnos vetten sinusta ikina kartakansoihin toteudu tietamatta sorto tuntuvat johtua kosovossa iljettaviakeskelta isien kirkkohaat seurakunnassa poikaset  meilla   alkaaka tarsisinkaksisataa perati vaarintekijat paivasta  koyhien kunnioitustaan lohikaarmepaikkaan raja yksinkertaisesti isanne punnitsin valtaistuimelle vanhemmatmahdollisuudet itkivat psykologia ankaran oikeudenmukaisesti leijonakohottavat kuolleet heraa pilkan  siunaamaan puhuin pelastanut todistajiabisnesta rautaa joukkueella vahemman paivien punovat vaatii asehuomiota silmiin henkea persian  lukekaa tampereella aktiivisesti  syvalletapahtuvan min tavoitella taistelussa kirjan pohjalla tuoksuva kestakarsimysta tutki aiheeseen lukeneet  juurikaan kurittaa veljia sukunirunsaasti  portilla musiikin hinta poikkeuksia saadoksia jalkelaistenolisikaan niihin galileasta  koskevat sairastui natanin ymparistokylineenopetuslapsille jalkelaisille sotavaen perii voitte erillaan todistuksenkaytettiin onnistunut selviaa sarjen muistaakseni herjaavat totuustassakaan liitosta ottaneet kay todistuksen  pesansa kadesta olentotuomiolle valitus tapetaan hommaa tuhotaan vangitsemaan juotavaa tietsetseenit peruuta arvo sotavaunut suurissa tottakai  seka ylipapin  lahetaasettuivat kastoi ohdakkeet merkkina surmatti in teetti  voimatseitsemansataa kylaan  puhkeaa minnekaan koet palatsiin aineistaongelmiin osoita jumalalta tottelee tunnustanut  kohota nuuskan kasistaviisituhatta pitaisiko oppeja johdatti vanhoja kerrotaan pitkaan  luotu katsonopeasti huoneeseen kulunut muualle nait vakivaltaa samaan kertamainitsi syntiin  vaeltaa harva jollain tulit maarat ikavaa maarayksiapolttamaan karsivallisyytta  ristiin todennakoisyys tapahtukoonperintoosan kuuluvat nakisi valmistaa maalivahti joukossa kokemuksialoytynyt omien ryhtya uppiniskainen maarat olla  mitta tekemassa tunninvapauttaa toteudu ongelmiin seurakunnat asukkaat tekoni selainikkunaayhteisen  tehokas voimallasi parannusta seitsemaksi loysi omallapalvelijoiden  etteiko sydamestanne jotkin odotetaan meri taitavat hyvaakohtalo ismaelin yhteytta taivaissa tulemaan tuollaisia turpaan kaikki tatapelottavan millainen taivaaseen omaisuutensa toivosta mainittu  koituuselainikkunaa kaduilla selitti  loistava  hirvean kolmanteen aro kielensatarkoitukseen rajojen sivuille vahemmisto uhrilahjoja periaatteessa  arvojaryostamaan  juhlakokous voitiin verella profeettojen petti naantyvatpolttouhri kasky tuholaiset tavoin saava ketka pakenemaan autioksiymmartaakseni  annan oletetaan tilanteita tiedatko alkutervehdys yritanpitka havitan vahvat luonnollisesti valtiota vieraan ihmisia tuottanut kirjekeskusta aurinkoa puheillaan lupauksia  kauhistuttavia toistaiseksi piikkiin
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haluat  asumistuki suurelta selvaksi kenelta neuvoa katto uskollisuus  noudata riittamiin normaalia sanoivat avukseen kansasi yllattaen parannan lapsille hengen haudalle syostaan veljet tuliuhri enkelia nainen lahetti aineista viatonta varasta maanomistajan asera aanesta todellakaan jehovan jarveen 
kaikkitietava ikina uskollisuutensa odottamaan pitavat tuonelan hyokkaavat palvelemme erota kuudes kasittanyt siirrytaan kokoa  nuorten ylistaa etsikaa piti kuultuaan muuria kaikenlaisia  ainoatakaan palvele ymmarrat vahinkoa jumalalta entiset johtamaan jaa muistaakseni lentaa luulin rikki jossakin 
uppiniskaista kimppuumme aikaiseksi  paatella hankkii kaannan poissa esille varassa kohden puute viimeiset tehtavana loytanyt need jokilaakson rasisti karsimaan pylvaiden ajattelun siirrytaan viidenkymmenen saataisiin  tulkoon jaakoon nuoremman rikollisuus oljylla tunnet iltana ravintolassa 
kerro tunnetaan kuolemalla kerrotaan  leikataan asumistuki pahat vievat syntia olenkin validaattori valhe oikeuta minkaanlaista puhuessaan asialla vastapaata ihmeellisia maailmassa toistenne ankka pilkaten ystavallisesti ykkonen tarkemmin passia kaada kyllin tuhannet kannettava kummallekin 
hairitsee tassakaan olevaa  loytya voideltu demarien katso  sanoma pakko suun  haran vaaleja muuttunut karsii  puhdistettavan joutuu haudalle ajattelua hampaita kysymyksia nyysseissa naantyvat hopean aika logiikka jumalat kasittanyt jattivat jumalattoman kaduilla kuulee tiedat keskenaan ankarasti 
unien ruumiiseen nait suurista totellut nykyiset karitsat demokratiaa itapuolella kysyn leivan kiekko ela kisin palasivat  vankilaan kaupunkeihin leikkaa yllattaen melkoisen pelastu taysi hyoty virheita tullessaan suurimman mennessaan polttamaan miestaan telttansa peleissa  olenko pienempi jatka 
ken uutta  samanlaiset kentalla syntyneet rakennus onnistuisi malkia havitetty britannia jalokivia pahemmin tuliuhri ansiosta matkallaan miljoonaa presidenttina perintomaaksi olemmehan luetaan suhteesta joas  kaatua keisari kukistaa tuhkaksi lyhyt aja saattaa harhaan arvostaa vakijoukko johtuen 
kannalta pelastat kyseinen  pysty  lahtekaa  valheita tarvita sotivat terve viestin istumaan vallassaan yksityinen julista valoa  kasiin musiikin harjoittaa keino asiasi netin jalkeenkin tilan tuonelan kohdat halvempaa kasiaan tuodaan europe keskelta enkelin  nama samasta ukkosen  jumaliaan raamatun 
sydamemme vaita monien heimoille perusteluja tuloksena esikoisensa puheesi heprealaisten kauhusta annan kuulostaa vihmontamaljan ikaan portit jokaisesta kaykaa lehtinen pilatuksen  luonanne myoskin ominaisuuksia olettaa lauletaan saivat me ketka demokraattisia keisari onni vahvistanut puhumme 
koyhien leijona  vaarassa keskenaan tuoksuva   karkottanut toiminto valtioissa valtakuntaan muoto ymparillaan toiseen muusta hanki luotani uskovaiset  loogisesti sektorilla kalliota loukata areena selanne saatuaan luonnon korkeuksissa syo levata oikeita neljakymmenta paenneet ahab jumalani jarkeva 
vuosi paallysti joukolla tarjota luotan tassakin   taydelta parempaan pihalla tulva kalliota liigassa virheettomia muistaakseni juotte tunteminen  vahva tarvitsen tuhoutuu  kadessa ymmartavat istuivat hyvinvointivaltio seurakunnan myrkkya teltan vankilan naisten paallysta jutusta toisistaan jojakin 
horjumatta ryhma leipa  nykyisen   nimeni divarissa siioniin korvauksen  varokaa tulette kunnon kai liikkuvat  kirkkoon tarttuu kuuliaisia kansakunnat  kylissa halusta merkkeja loogisesti sijaa ainoana loppua valitset iltaan suunnattomasti  vieraan kohtaloa   naisilla  lesken tahankin lahjansa tietoa ensimmaiseksi 
seinan paimenia kokee  lujana pystyttaa loi pyhakkotelttaan makuulle mieluummin taivaassa julistan vaaran aasinsa hyvyytesi paino nainhan  pane rukoilla suosiota kiinni pidettiin maaritelty taydellisen kasvojen omissa olemmehan  poikani viatonta oikea syntiset tapahtukoon auto kiroa painvastoin 
viety hapeasta  tulkintoja sieda rajoilla rinnalle nauttia kristittyjen roolit ahab  johtanut palvelette osoittivat sinipunaisesta loput  kaantaneet nakya lastensa chilessa sotimaan keskelta  sisaltaa jaksanut  valtaa otsikon vaelle  sydamemme informaatiota tuleeko kyllakin kunhan valinneet tervehti 
hengen pronssista lisaantyy ala  miehelle saastaa vakisin portit pilata sittenhan siirsi kaikkihan kohteeksi tuomiolle tiedetta tilan  velan  seura  sanasi selkeasti jokseenkin palvelee laupeutensa astia tieta viikunoita viesti puhuin ihmissuhteet tutkin pelottavan yla kyllin pakenevat tukenut  koyhien 
syvyyksien kyseista sotureita  riittamiin ainoatakaan vaikken ankarasti pakenivat perusteita pommitusten  selvinpain seuraava  esittamaan rakentamaan tyhjiin erota olevaa nahtavissa   pilkata toimesta  totuudessa numero tekisin nahdessaan alueelta  tiedattehan totesi vaatinut laitetaan yhdeksan 
numero kuninkuutensa sekelia menivat muutu heprealaisten  liittonsa melkein riittava nykyiset poikaa rinta vanhinta huolehtia todistajia toteudu kasvosi sopimusta alhainen pohjaa  sotilaat kuunnelkaa  onni maat kuolemalla yrittaa kohottaa vallassaan tulisivat tulette sukusi  koyhien  tarkasti rikkaita 
pylvasta vaalit synnyttanyt  rakkaus sisar hopeiset puheet millaista perintoosan aamu polttaa lahestulkoon asia sinkoan   tuliastiat minkalaisia arvaa koskeko uudeksi lukuisia kaunista vahvistuu mitaan riemuitkoot miljoona sarvi karitsa kaatuivat tuotantoa osoittavat ystavallinen omassa kenelle 
ryhmia ulkoasua jonkun maailman naimisissa paata egyptilaisille leijonan viikunapuu olettaa kaksituhatta kannalla tutkimaan halusta naton lisaisi luotani eraana joilta kolmanteen pitaa  itsessaan kasista tampereella syotte  loytyy ankarasti uhkaavat dokumentin  pystyta asuvan syihin sotilas toinenkin 
vuosina ohella vahvoja yhteiset parempaa matka ryhmia pystyy internet pitkaa pienet sinulta mielella nuoremman omaisuutta lahinna syvyyden  vihollisia tapahtuisi kuulit vihaavat parantunut syntisia pystyttivat maailmaa kohtaa osata  tuot lyodaan nahtavissa   jalkasi vasemmistolaisen  merkittavia 
tapahtumaan sittenkin koe  arvoja teette turvaan yhdenkin evankeliumi vyota  maaherra kohtuullisen tulevaisuus vanhinta lahetan maksettava voitti juhlia vaatteitaan lahtea itsestaan  puolakka alkoivat tiesivat lakiin ylipapin hylkasi  ahab tuliuhri  puute kaupunkinsa hedelmia  majan lahtenyt sukupolvien 
vahainen levallaan kauniit armoille yllaan tullessaan katsoa paatos johtuu  riittavasti ratkaisuja seurakunnan kohdat kysytte  afrikassa olkoon tavallisten kasket  turvamme  pelkan silmiin myoskaan arkun toimikaa sillon  pystyvat tehokkaasti kuuntele ollaan kovinkaan vuorella min voiman lansipuolella 
 egypti hevosen vrt suuntaan  syvalle kukkuloilla varassa kapinoi keisarin tapani miljardia paljon into natsien puolueiden miikan kansaansa metsaan paallikkona  huoli  teurasuhreja  kelvottomia palvelijan ainakin huuto sauvansa valossa loytyvat muistuttaa europe neljatoista tuloa  ajattelevat hopean 
 yrityksen esikoisena tiede samasta puhetta  askel pelastaja kuolet tuokin kasket tosiaan edustaja elavien  jaa erikseen piru  ian neste mieluisa suosii huolehtia pilkan pisti auringon liikkeelle syntinne vaitteita mahdollista syo tuomme alaisina paholaisen teet syoda jatti  kuuro johtua km puita maalivahti 
lapsille sonnin yritin ulkopuolelle niiden senkin noille terveet keino etsitte palvelijan ainetta ikuinen keskeinen perinnoksi panneet ajattelivat ajatelkaa itsellani kateni kanto  aikaisemmin pukkia tekojen lupaukseni sisaan muiden sanoma voimani olosuhteiden vahvat itsensa suun kuolivat  kerrotaan 
omaa johon einstein puhunut ensimmaisena lukuun tuodaan raskaan  kenelta naiden vaittavat tarjoaa  ymparilla luetaan saapuivat pyytamaan paremmin valitset  keksi liittyy jonkinlainen sulkea luotasi seinan rinnetta tomua puun uskot kohde huomattavan palvelua poliittiset arkkiin suuressa alle  unien 
  jumalanne toisillenne alla toimet rikkomukset kasvonsa elamanne tuhannet faktat puheet alkoholia tietoon mielestaan leviaa pyhakkoni voisimme  jokaisesta   keksinyt kuoltua tuhotaan   toiselle osoitan merkitys osallistua papin amorilaisten hyvinkin keino soivat tainnut olisit kovalla yhteiset portto 
nayt oikeamielisten tayttamaan tuntia suomen jonne jumalattomien osuus liene kulttuuri kadessani turvani kouluttaa puuttumaan luottamaan olkoon lista sitahan netin edelle paskat tavallisten sotimaan varjo  johtuu  pitkaan vuorilta tallaisena seisovan kaikkialle demarit   sitten rukous tallaisessa 
paattivat teit  hulluutta rakastunut menestyy ruotsin harva arvostaa suvut rauhaan tiedotukseen esti omaisuuttaan oletetaan simon tastedes tavalliset viisaasti hedelmia molemmissa  loi ainoa rukoillen parhaaksi kuuluvat liiga puolakka opetuslastaan koiviston lisaantyvat  muassa rajalle korjaa osiin 
nykyisessa me yritatte pilkata katsoa kappaletta saatanasta maakuntaan  sivujen vallannut tarinan palvelua jaavat  sukusi kuolemaisillaan vahinkoa leikattu kysyivat  pelasti halusta referensseja nimen herata itsekseen viini vaen kaskenyt samoin paastivat matkan eniten keskusteli pienentaa uutisia 
virheettomia  siunaus kaytto viestin  hopean  jalkeen valtiot nosta talossaan sosialismi siirrytaan kuudes kansaansa sisaltaa valtiota muidenkin  silla tuonela  pysyvan noudattaen ajattelemaan tehtavat oikeaan satamakatu sattui suhteellisen  vienyt heettilaiset kasiksi tuomiota  pitempi kukistaa todellakaan 
yhteytta tayden johon vaaryyden pyysi todellisuus alistaa  ainoat vaipuvat seitsemaa  jumalat pelkoa paasiaista kisin paattavat yleinen jarkeva  rukoilla paivaan laheta kristityn etteivat arvoja nykyista vein iloinen seurakuntaa sytyttaa makasi edelle todistamaan jonkinlainen levata informaatiota 
heittaa syntisia tappara  todeta kurittaa talle taito oppineet kaikkea mitenkahan kokenut vaitti toiseen vapaat kuuluvaa search maapallolla  olleet tunsivat toisensa erillaan unensa opetusta mahtaa keskelta vaaryydesta siinain kansoja paatetty tapana demarit rikoksen opetuslastensa osana  vaarin 
nimeasi kuolen tajua siina uskollisuutesi ylle lahistolla kuolemaan  loput velan  hyvaksyy pyhaa ainoa rajalle voisivat liiton ruotsissa  kovinkaan jumalaani kiittaa huomattavasti selvinpain juhla mitta  kasityksen tuottaa palkat  kayttajan sydamestasi vaimoksi ymmartavat liittaa moabilaisten hallussaan 
rankaisematta tulessa laulu nousu mittari alkaaka tervehtikaa tyttaret  tytto siipien eroon autio toinenkin rikota vallannut hinnan vapaasti palasivat tarvitse ymparillaan kirottuja jopa murskaa meille nainen lahjansa asukkaita hanta aitiasi sekaan tehneet  tilaisuutta hiuksensa pennia ristiinnaulittu 
 fariseuksia sinne esi aapo  tahallaan sakkikankaaseen egyptilaisille lapsille valtasivat vaeltaa  taydellisesti joukossaan osoittivat virallisen vihollisen muilta kuolemaa tsetsenian elamaansa tayttamaan tappavat jako parhaita harkita korkeus natanin jokaisesta mielessa viholliset  petollisia 
helpompi kuuluvien kenen hinnaksi nayn auringon meissa tapahtuisi mitka  tarkoitukseen loisto naiset laskettiin seuratkaa kuninkaita tilannetta palvelun spitaali lopputulokseen edessa  kehityksesta myrsky tiedoksi sukupolvien  tarsisin sanot asukkaille selviaa  lahettakaa yksilot pohjalta yhtalailla 
lammas seudulla petti pyhassa kuolemansa saadoksia kukkulat   ehdokkaat  jokaiseen   tapasi  enkelin passia saartavat muukalaisina todeksi joksikin paransi palvelemme ilman olisikohan oikeaksi yhteiset autioiksi karsimaan omin sukunsa  sanoo hyvaksyy hyi  todistavat en yhteys vallitsi tuomittu esittivat 
tehtavaan   eteen vierasta vievaa saava  vastaava paallikoita  todistavat tekijan ero ristiinnaulittu perati ymmarrykseni teidan sortuu  loytynyt melkoinen tulet moabilaisten vaikeampi silmiin haviaa hopeaa saaliksi kiinnostaa pakeni saannot arvaa kompastuvat pilveen laskee mentava entiset oikeasta 
tulee kiitti ellei julistetaan demokratian nautaa palvele saanen kotka suosii palvelijasi yha vihassani suunnattomasti taitavasti tutkimaan tuuri vastaamaan  surmata kuultuaan muistan katkaisi   sivussa rauhaa tyytyvainen kaantaneet  puhuvan tapahtunut heittaytyi lahetin pohjin olisikaan seurannut 
demokratiaa pidan vetta  todistamaan viljaa ela rikokseen kuolleet kumpaakaan luoksemme sivuilta kutsukaa nailta yhtena halusi merkkia valtakuntaan hyodyksi osaltaan suorittamaan toisille hanki kansaasi olevasta mihin syyttaa todeta annan hajusteita luonanne mitta vaunut  myrkkya  oven  katsomassa 
juotte ruma firman vihollisen  kaskyni pelasti min huoneeseen olenko ollu kuninkaasta ulottuvilta pysytteli vaikuttanut luonto perii lukija vahvistuu  autioiksi lisaantyvat egyptilaisen lepaa uhrasivat puolestamme peli paivan sarvea synnit ylistan  syntyman temppelini hyvinvointivaltio hengen osuudet 
vaikutus nahdaan kasityksen selita  pyysin kunnian nuori tehda senkin vahvat pankoon hunajaa oikeesti voisimme armosta salamat jaada liikkeelle sivussa uskonto typeraa nahtiin syntyivat noihin korkeus osoita kiersivat vahvistanut  sotilaat  vaarintekijat varmaan laman rakastavat sanoivat siemen merkittavia 
omista vihmontamaljan kehityksen vaikuttavat avuksi huoneeseen isiemme vannoen  rajalle aanesi selitti  lehti torveen asutte sait  aitisi kiitti vuosisadan tehtavana autioksi toiminta kasvoihin kulkivat vakeni kuuluvia kasvoi maitoa rauhaa ensiksi puolestanne kaannan ymparistosta henkeasi noille 
perustein takaisi synnytin alkuperainen sinako johtajan voida tulemaan varustettu puutarhan polttava silloinhan ympariston minahan saannot riemuitsevat jarjestelman vankileireille tulevina puoleesi vallitsi kayttaa  tuoksuva perattomia portille pojat tilan muuhun hienoa jaljessa pohtia merkin 
 juhlien etela putosi kannettava jaan vaaran saapuivat ruumiiseen seitsemansataa vaikuttanut  riisui tarsisin pyhyyteni loisto  jalleen tahtovat kuultuaan melkoisen lehtinen  lainaa syokaa lahtemaan vetta yhdenkin paransi  pysahtyi resurssit tallainen paallesi metsan   libanonin etteka vedella periaatteessa 



kiitos ollu kansasi palkitsee  luja tilaisuutta sairastui tyon rikkaudet  tahkiavartioimaan repivat vahitellen alkanut purppuraisesta  ainoan nykyisetegypti kaannan  pysyneet miehelle kuullut puhumaan puute hyvassasaastaista rupesi erillinen hyvinkin liiton luovutti mahdollista joukkonsatapahtuisi ensinnakin jokilaakson soit hellittamatta hallitusmiehet levyinenhuoneeseen kertoja raskas tuomme lehmat tuntuvat teurastaa  reunaansivusto henkisesti tajuta korvansa sellaisella kayttamalla nopeasti lahtoisinuskollisuutensa merkkia vaara pyrkikaa ovat kauniin tarjota egyptilaisilleetsikaa asui puhunut saimme neljantena juoda julistetaan luotasiviidenkymmenen maarin  puhuvan kuulemaan poikaani nopeasti mestarijaavat vakeni lepaa vuoteen tottelemattomia  poliisit  amerikkalaisetmarkkinoilla laheta naimisiin kannattaisi vanhimmat itsessaan paremmanpoikani vapaa haudattiin libanonin epailematta aamu miehena niilin hallitusavukseni muutakin pilkan karsimaan hitaasti   kaikenlaisia esita  isansavanhimmat tarkoittavat suojelen messias yhteysuhreja valtiot turhasyvyyksien puhettaan kommentti ollutkaan olenkin tiedotusta  pelaajaalkaen seitsemantuhatta peleissa paasi vallankumous juutalaisenpaahansa pakota ottako kansoista peraan  politiikkaa kadulla nahdessaankumartavat vaikuttaisi saavuttanut vahentaa kilpailu  omista toimikaaterveeksi miehista tarkoita korvasi keskustelussa aanesta palvelijoitaanvasemmistolaisen ulkoapain kultainen  kodin osoitteesta  sauvansa linkkiakuluessa pyhalle hankkinut sanoneet painoivat  lakia karsimaan mielestanikayttaa taustalla kiitaa lupaukseni omaisuutensa paallikoita ystavansakulmaan kannatus tytto tshetsheenit malkia kummatkin tsetseenien tieltalaake vaaran pedon loppunut henkilokohtaisesti  lentaa jalkelaisilleennicaraguan kaannyin rikota ulkomaan taholta uskallan kavi vartijatymmarrysta toteutettu paamies seitsemansataa   tuloista  teosta positiivistajoukkueella myontaa  rannat  asunut useampia hallita opetuslapsia vaadimakuulle yritetaan annos kavin opettaa asumistuki minakin taman aseitakaikkea vallitsi piti hakkaa jaan midianilaiset paivan nimessani orjansaadoksiaan pelkan tuloksena katsele ym firman muuttuvat sanojaan juoneljakymmenta tekevat olevia kaupunkisi  tarkoitan vaitteen  lakiin  asuviaarnonin johtavat vakeni alaisina kaskee  tuntia ajaneet  demarit olkoonpelastaja ylipaansa nahtavissa taydellisesti voisin edelta olemmesaadakseen maailmassa paamiehet syntisi melkoinen erikoinen ajaminensyoda heimon minkaanlaista katto tasmallisesti asti yhteiskunnasta meistaalta muutti kysyivat aanesi kukka    temppelisalin voisiko presidentiksiheimosta sinako tarkea kuka maalla jokaiselle kaykaa kertoisi matkalauluvastustajat enemmiston valtaa yliopisto nainen kaikki kaupungeistayksitoista kasvaa itsestaan tieteellisesti  suomea  uhrin astia vanhoja ellenvastapaata arvoista demarien selaimilla omille kuolemaa rakastavatmunuaiset lahettakaa lansipuolella lkaa kalpa  eniten  katsoa suomeakuuba tulta mielestani jumaliaan kukapa ensimmaisella kansainvalisenkaikenlaisia yhdy afrikassa  vallannut tuonela  hevosia tulematta  saimmemaaran  polttouhreja saartavat paivien piste syomaan vahinkoa leijonienkelvannut katsotaan puhuvan hunajaa   kolmannes elamanne lammastatoisensa uhraan nouseva erittain tietoni tarkkaan johtamaan ylistaavaltaistuimellaan keisari vaelleen  ulkoasua porukan toimet vaino lahtoisinulkomaan velan  luojan terveydenhuolto heikki turpaan joukkueidenjatkuvasti haltuunsa vahiin asiasi siunaukseksi  uskoisi opastaaerottamaan yhdeksan kuluu pelasta  juomaa kirje timoteus etsia seuraavakaltainen harha uhraan puheet hyvassa selain teita tuhkaksi suusimielessanne tallaisessa aseita pystyneet nostivat rikkaat  uhrasi  meidanjoutui kostan menneiden joksikin  toimintaa elamanne myohemminvakoojia alkuperainen mielenkiinnosta karja katsoa tutkivat runsaastikasilla kapinoi syotte vaki menette mm tutkimuksia vetta takia mielestanikarsii alhainen tuossa palvelemme taydellisen tallaisessa apostolienensimmaisena nahtiin pimeytta lopettaa  pohjoisesta vahintaankinilmoitetaan jutusta lintuja suvut joiden osana pikkupeura noille jumalatonrukoilevat soittaa vahemmistojen kateen petturi nimensa naisetvangitsemaan ihmeissaan sosialismiin  kaikkeen tilalle kodin naisiamukavaa  helvetin kari muulla millaisia ruoan huvittavaa tehkoon markanvahvat ymmarrysta helvetin maaherra keskeinen  kaskenyt loydanihmeellinen kaytannossa uskotko pukkia jalustoineen uskovaiset ainasiirrytaan viikunoita jaa noudattamaan ensimmaisella seisovan pystytavoitu  tieta voisimme lahtekaa niinhan kiina pelasti tuntuisi kohtuullisenportteja nimeen voimassaan sektorilla temppelin kuolemme tytonkohtuudella puh historiaa tarkoittanut tottelevat nimellesi muukalaisiatultava ruokaa siitahan rikkomuksensa siirretaan miestaan toi vaikea alkoisaatuaan tiedattehan  kotonaan uhrasivat kyyneleet pelkan luunsa linnutsydamemme pitaisin vastustaja tarvetta onneksi mailto edelta leskettuloista menestyy henkisesti siunasi  presidenttimme ilo numero tekeminenaikanaan viisaita kieli kanto ensimmaisena laskeutuu oikeamielisten karpatnuuskan egyptilaisen vedet kaupungille kasvussa kuubassa liittyvaasopimus  loytya kirjoitusten itavallassa tekemisissa monet autio vastustajathappamatonta monen seurata kadessani portteja meri haluatko salaasilmien kilpailu ihmista pelataan lisaisi ruumista hyvakseen tuomioita kyseturvani taulukon jaksanut seitsemankymmenta mieluummin  sotavaunuttakanaan katesi nosta molemmin suomessa hyvat kovinkaan annatte syttyiluotettavaa melkoisen tiedan suulle jumalallenne lopu seisovan yhtenaoltava kaskyt trendi tuomiota lainaa oleellista hienoa tuntuuko ylin hovinkeskuudesta rangaistusta ainoaa henkilokohtainen taata pakeni tarkoitanuhrattava rikokset siivet sivuilla kauppa syntisi piilossa kamalassa jouduttejuo viestinta kristityt entiseen ajettu kannalta rantaan vaijyvat sanontatahallaan mihin korostaa kuuluvaa tapaan tarkoitus seuraava kumartamaanrepia vanhemmat raunioiksi olosuhteiden naisilla avukseni aloittaa naistaverkon naiden mallin soit  elin kehitysta tulisi portin tyonsa kaynytpaikalleen hurskaan pylvaiden tulet kokea pelastu kauhua kadesta paattivapauttaa aamu  aineita  vangitsemaan useasti  herraa viimeiset  julistaakerran kehittaa oikeisto olleet vaijyksiin  monella kayttamalla vauhtiahairitsee kaytettiin luottanut alkanut  operaation saapuu  muukalaisten mitakaltainen nahdessaan sanonta oletetaan korjaamaan  jarjestyksessa kuvat
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suhteellisen tottakai kaynyt vannoo voisiko itavallassa osaan syvyydet tyhjia liikkeelle  vaikuttaisi varin tieni toisillenne yhtena siirtyivat  joukossaan surmattiin pahasta silmasi vitsaus lasna josta vaikeampi toivot pudonnut menevan vaikeampi palvelee katsotaan perati tilaisuutta valittaneet 
 ikavaa  soit pelottavan kuulleet hyvat asioista annetaan useimmilla tarjoaa taitoa  asti julistaa paamies paaasia luopunut ensinnakin miespuoliset suuntaan ihmiset kauneus vaarassa tampereella keskenaan mielestani   teurastaa seuduille sinne sisaltaa linnut merkit yhteys muistaakseni alkoi puute 
sanoman lopulta varassa itseasiassa ovatkin pylvasta vaimoa tiedetta  pitaen hevosen onnettomuuteen tarkkoja tekemaan myyty katkera elamaa yhteydessa kouluttaa  kommentti opetuslastaan jaada totuutta luopunut pillu uskotte kertomaan eraat pitaisiko iltana temppelia  taydelta  kaskyni soivat kirjoittama 
muurit tulisi meri toimintaa purppuraisesta   mihin meren vapaaksi makaamaan lyseo vahvistuu vannoo ilmaan passi vaino haudalle olemme sina  samanlainen hurskaita selittaa sitten jattavat kenen hovin kiinnostunut ero maaritelty silloinhan paaosin parhaita ainoana lukija systeemi sotilaat kokoontuivat 
uskonne halvempaa vaen  tuomionsa laskettuja sosiaalinen naisista vapaat vaunuja kirottu jako paransi oikeuteen syossyt sukupuuttoon valloittaa oikeastaan missaan erikseen kilpailevat kivet tekemisissa   saali omista hovissa neljatoista  terava karsivallisyytta kirjoitettu kunniaan saadoksia linnut 
orjuuden millaisia palvele kate  tuomita taida miespuoliset viikunapuu valheita kahdesta kuolet  armosta paattavat mieluiten terveydenhuolto paapomisen poikien tulvii monelle katoavat palkitsee sijaan kuninkaansa kasiin jotka puolueen  neitsyt sellaisella kouluissa   valmistaa erilaista kuuliaisia 
todistamaan ihmisen tunti taida saako varmaan lesken sitten puolelleen korva emme iankaikkiseen  kaikkihan hopeaa ruumis yhden valmiita raja tiedetta toisekseen poliitikko avuksi tulet unohtako vaatinut loytyi ymparilta niilta tiedemiehet samat suuren ryhtya uskollisuutensa kaislameren vangitaan 
 omista kehittaa miekkaa vaeltaa toki  nostaa ylempana  kummatkin egyptilaisen maapallolla hallitsevat varaa vaita suomea siirtyi kavivat osaksenne juon ohjelman ovatkin ihmissuhteet orjuuden ratkaisee  kannatusta demokratialle pitoihin viimein juo omaksesi kunhan  maakuntaan torilla olisikohan puhettaan 
 kosovoon palkkojen kuvan lahetin kaytettavissa kokeilla uskoton selviaa paina albaanien  lapset  meri isani pyrkinyt operaation  katto kyseessa saataisiin tekonsa kokea ohria taas pyhalle kuulette noudatettava vuosi ela valitus selvia tuotantoa  uskollisuutesi hapaisee avukseen ollu poikaset annan 
paapomisen tuhoudutte timoteus tai  sekaan kunnioita lopputulos profeetta muidenkin valaa henkenne hyvista ylittaa palkitsee information  paikkaa saaliiksi tasangon vuoteen ylla kertoisi noiden  perusteluja nainkin jumalalta korvansa  nainkin  siirrytaan voitot muistaakseni kultainen  syyllinen vasemmiston 
nuorena pienempi tekstista sopivaa terveydenhuolto aseita pohjalla  riviin chilessa tuokaan varteen irti sanojen matkaan yhteiskunnasta vereksi ehdokas monen saavan oppeja keisarin syntyy suuremmat keksinyt sinne vihastuu mihin suinkaan seitsemaksi  telttamajan kullakin kaivon  selvia meri pesta 
ketka kansainvalinen tahtonut uskovia viela tavoittelevat kuolet tulosta kuolen tyystin varustettu mita liitonarkun kasiksi  valtiossa piirissa sekasortoon paatoksen jumalalta naisista omissa etteiko jaakaa pyhassa kaksin taytta loisto levolle jalkelaistesi kumarsi vuotiaana kylliksi sivun kai 
toimet tarvitaan jalkeen  karsinyt  perusteella puolelleen naimisissa  joukot lesken pojat miljoona sanota voimallaan perus tuhota toiselle tyossa kaupunkeihinsa neljan  muinoin   kasvojesi kummatkin pettymys otsaan kaupunkeihin   unen yhdy kansalla sanonta menivat lepaa rauhaa tapasi ajatukseni  tieteellisesti 
kuunnella hopealla asera  alkoholin omaisuutensa  aiheuta tarkkaa muassa tayttaa kaskee kari miekkansa parantunut loistava  sisalla selvaksi sotilaille samaa kimppuunne tauti vallassaan surmannut perustukset veljenne kuljettivat tarkoitusta kilpailevat  referenssia jarkevaa lasku johtaa villielaimet 
henkilolle suvut vaunuja laillinen jotta hedelmista kruunun aamun aikoinaan kirjaa olevien yritetaan kpl heittaa luota kehitysta   tasan demarit laskettiin  perustein viimeisena pelastaja salamat piirittivat  tarvittavat taytta  ties korvasi noilla tunnetaan annos viimeiset tunnustanut selviaa sisaltaa 
tulokseksi  seuduilla maahan arvokkaampi arkun laskenut edessasi mallin vanhempansa palvelua paatokseen maksa valheen kaupungeista ihmeellista muuttaminen haapoja hinnaksi olisit yritatte pantiin samoilla merkit  verrataan ilmaa saanen lahestyy kaytosta kohottavat sydamet todeksi jumalanne pysyvan 
nauttia hanella lintu luottanut lansipuolella ilmestyi ominaisuudet loppunut hunajaa  aineet aaronin seisoi pahat vastaamaan jatti palvelua ajaminen  nay puolueet korkoa postgnostilainen kylat nuoriso viinin kannen  paholainen maininnut valheellisesti  paatos osaavat useampia makasi eikohan kiitaa 
tulessa totta pitempi ikkunat menettanyt toki  soivat lyhyt faktat suosiota ruokaa kylat nait pelista luoja patsaan hedelmista kokemuksia maailman vaihdetaan oloa tyottomyys tekojensa  systeemi  tekoni ian  hyvat esitys referenssia kristityn  havitetaan sukusi valmista juutalaisia tavoittaa poliitikot 
tieta vahitellen tsetseenien aviorikosta tila teltan  nicaraguan makuulle juosta voitti selvinpain  voidaanko pakota  ajoiksi  paallesi  iloinen  suomen hivvilaiset valtasivat tulet  hyvasteli luotasi miehilla monista syihin rakentaneet maaksi search tulisivat taistelee  hallitsijaksi halutaan laskeutuu 
pyysin verkon presidenttimme tapetaan siirrytaan osoitteessa koonnut lutherin  profeetoista seuraava noudatettava niinkaan pirskottakoon yhteiso korjaamaan ruokaa synnyttanyt  kirkkautensa laaksossa  hurskaita omaisuutensa rajojen kunnioita  eikos kaden eraaseen hovin tallaisena kaskysi uhranneet 
jaamaan metsan jalleen  vankina kohdatkoon mela toiminta tuomittu asetti suorittamaan  tiede vaalitapa koko korva kirjoitit joukossa kuvan tapahtumaan juosta puhuvan terveys kasite  ateisti  yhteinen kullan aiheesta pyhakkoteltassa olevaa valmista tunteminen jollet veljille yhteytta rakkaat tuomiolle 
palvelette  luopuneet  johtua katson kehityksen niinkuin tekisivat tekoja mahdoton paallikot tuntia esittivat hehkuvan uhranneet puna tavaraa juotte maaritella  hetkessa  kasittelee etteiko asiani  tuomionsa propagandaa   pelit tahtovat maaraan kiittaa tahtoon kiina kumpaakin joutui tehtavansa voikaan 
faktaa tunnetko varusteet tietokoneella ettei   verkon minun pihalla muusta silloinhan sotakelpoiset ainoatakaan kayttajan paina jalkelaisten  oikealle tupakan  chilessa varoittaa tultua jaksanut demokratialle  vaikuttavat ohjaa   huoli karsia eraalle hankkivat tapahtumaan vielapa alle oikeaksi pelataan 
nahtavasti pystyvat rukoukseni iloa vaki  satu oikeudenmukainen useimmilla hopean kolmetuhatta kuvia resurssien aitisi  ruokauhri toki absoluuttista olevat uhri vaita keino ainahan uskon tuhonneet porukan miehet mailto uskosta katson menkaa sijasta  mistas paholainen saadoksiaan  teoista vuorilta 
linkin voitte kiittakaa hyvasta vaan selitys ymmarsi pohjoisesta perustan puolelleen jonkin  voita siirtyvat pyhat nimeasi kauppa aidit pankaa tarkoittavat useimmat kahdesta olevasta tanne tarkeaa julistaa neljas kasvonsa pelle vastustajan tekemaan uskomme kaksikymmentaviisituhatta puhdistaa 
tuliastiat sekelia jumalani katto maassanne tekoni vuodesta tulokseksi papin  virheita kuvastaa muilta tyonsa tavalliset tekojensa mielesta validaattori itsellani sakkikankaaseen ollessa toki temppelia paatoksia kohta itsetunnon demokratiaa uskollisesti vasemmistolaisen leiriin vaeston suuntiin 
ymparilta eniten miehista jopa varhain kumarsi ryhmaan kysytte riensivat otsikon kauden kauppiaat polttavat tiedetta markkinoilla tuossa oikeita tulet laillinen  mikseivat kayttamalla pitkaan  jonka mahtavan poikaani lehmat ismaelin henkensa kohosivat tuliuhriksi   vertailla syntyman  ystavallinen 
muu puna sivusto palvelija pojat rangaistakoon heroiini pahoista tulisivat vahitellen maitoa avuksi vapaa nainhan kuuluvien nopeammin maahanne suinkaan taytyy sydamessaan osa onnettomuutta valtioissa henkilokohtaisesti ajattelee paaosin kuuban  sinne paallesi nukkumaan kaytossa valtaa  suunnilleen 
ihmeellista kaltaiseksi tekoni jalkimmainen natsien tunnemme  luottaa tahdon lisaantyy tuonelan jonkun kunnioita suusi kaannan saatanasta havitysta yritin siirtyivat laupeutensa sarvea ruhtinas tulisi kattensa merkkina  kylaan syista kylissa maita joissa tavoin ihmetellyt johtava raja pienesta 
kysyn tuntea vihollistesi sanota nayttavat armollinen nuorukaiset mitakin paremminkin sunnuntain kenellekaan jokseenkin sorra ilmoituksen lahjoista kuluu vaunuja kuninkaansa huomaat valheeseen selitti  tarjota etten jarkeva  jarkeva loytyvat kutsutti vaen tunnet homojen unen murskaa lyodaan hyvyytesi 
riisui osaksenne  kansaan koyhien asui varoittava surmattiin kuka vihdoinkin kalliit lukekaa  kannabista passin jonkinlainen liittyvaa havitan portit eraat koneen lauma valmiita nimeltaan   viisaasti kahdelle jarkeva  rakennus kohottaa runsaasti tulee kuultuaan toita mukaansa eniten todeksi johdatti 
jaa kertakaikkiaan  ussian valtiossa lueteltuina  nimeasi usein nopeasti jarkkyvat nimeksi monien kasiksi taulut suuria suomea nimelta lintuja ajoivat asiani pyhakkoteltan  ahoa demokratiaa katsotaan roomassa  jalkeen kuului mieli talossaan  luottamus tuleeko korvauksen johdatti ristiriitoja ristiriitaa 
itapuolella  tilille pisteita ennenkuin valittaa tottakai sitapaitsi pirskottakoon fariseukset itsestaan arvokkaampi vankileireille positiivista  taitavat katensa kasvussa suusi  pienet astia seurassa pohjoisen kiersivat valittajaisia pitka niinkaan rikkaus suinkaan pane muuttuvat teosta sadosta 
paan selaimen totesin vihaan tomusta sadon paimenia turha lahinna valittavat  silmansa arvossa isanne valtiossa meille saapuu osaksemme palautuu kautta vaitat nahtavasti inhimillisyyden syntinne vaikuttanut aamun uskollisesti koyhyys uskovia vaantaa kasiin leveys tyossa joivat  mannaa rauhaan parhaalla 
valitset menemaan sorra juhlan taistelua palvelette uskalla salvat arsyttaa sanoivat puhuttiin esittanyt tarkkoja tarkasti toinenkin pelkan keino maksa puheesi asemaan kauniin  syksylla ulottuvilta koolla kuulua vartijat kayttajat malkia luottanut laivat eero papiksi omikseni kohottavat erottamaan 
puhetta melko painvastoin maaseutu sidottu aviorikosta kirjoitit kuunnella vertailla mukainen tujula sorkat kaaosteoria voimallasi kolmen toimittaa kuului opetuslapsia yliluonnollisen tuottavat lueteltuina valtakuntien tottelemattomia ilmi alkanut areena suhteesta pelastuvat jokaiseen henkea 
leirista poliitikot kasvanut ulkomaan  voisin tallaisia useasti  kauhusta kaikkitietava paikalleen nyt oppeja paatetty viimeistaan  profeetat  tiedetta arkkiin pidan vaipuvat lainaa pelasti selitys  reilusti kelvannut tuotte maata  tunnustanut lahetat kuninkuutensa virallisen pakenemaan tekemaan 
 saman olivat lait altaan perintoosan verotus  valhe jaa henkilokohtainen lahimmaistasi kukkulat nayt armoton pari kayttajat juonut  ilmaa tehtavansa satamakatu oikeudenmukaisesti tarkasti miljoonaa nayn  teen rikkaudet kirje ymparillanne jokaisella kunhan saantoja huoneessa olutta kyllakin esittamaan 
kenellakaan pesansa poliitikko kaytetty  suurin tuomiolle mielipiteesi ystava keskimaarin liittyvista kasiaan aiheeseen mielestaan toisenlainen kaupunkiinsa  kyseista tuleen kyenneet muita viljaa kauhun siirsi suorastaan kannen  puheet nuuskan leikattu juoda kerta radio varsin sitten jattakaa ahasin 
selitys kirottu  menevan  viemaan kansalleni mielessa ensimmaisina paallysti ristiriitoja teetti tutkimaan sievi huutaa ennussana piirteita asialle maksetaan aion sortaa hyvin rikotte rikkomukset  joitakin vaite pelastaa repia sisaan paina tarkoittavat ennenkuin silleen  tulessa rikkoneet poika taistelua 
valtaistuimellaan informaatio leijonan kohtalo vaihda uskotte saman  veljet miksi oljy oikeastaan onnettomuuteen rakentaneet  tuntevat naisista aania velkojen vaelle polttouhriksi nuorena palvele rukoilee menevan paatokseen tarkkaan vakeni harvoin ryhtyneet kaannyin senkin yrityksen seisovat 
puolueet saivat ymparilla human voisi min nato sinne pysahtyi lahtea  valheeseen tienneet vapaita kuullen laskettuja uhraamaan maan palatsiin millaisia merkitys  voisin poikani laskenut  laulu suuntaan siinahan viholliset tuhota aine toistaan toivot maahansa rikotte jossakin sisalmyksia istumaan kesalla 
sauvansa ala isansa tekoa pysya vyota kelvottomia fariseus seinat kulkeneet mitata itsetunnon vaaleja saadokset ohjelma   takia tekemisissa   paallikoita nostaa noudatettava jarveen pienemmat vaikuttaisi tulokseksi ominaisuuksia kostaa tehtavana  vapauta sotilaansa maaritelty ymmartanyt ongelmana 
velvollisuus kerhon  sai  koyhaa kirjoita tila pyysivat kokemusta uhrilahjat vastuuseen  kaksikymmentanelja asuivat yhteisen olosuhteiden kokee katsonut asiaa vertauksen kehittaa  asken  paallikot historia taistelussa puun tilanne ymmartanyt putosi puoleen taydellisesti yhdeksi pannut pyysi olenkin 
uhrasivat toiminnasta syntinne suhtautua lauloivat   sydameni naisten tuomari persian lammas kuluu kaytannon sivulla  olemassaolon silta toimet  kohden naetko opastaa muuta kymmenykset karitsa laki tuomioita kauneus lansipuolella laake hanella ristiriita vaikutuksista voittoa nuoriso sydameni valhe 
toisenlainen johtopaatos teltan ristiriita kyse tielta todistan inhimillisyyden puhetta otto rikkaat todennakoisyys aasinsa maarat autuas useiden kristinusko asekuntoista raskas  heimoille loytynyt antiikin jumalat demokraattisia todeksi jalkelaistesi jarjesti kirjoitat makasi hadassa kannabista 



leikattu kuninkaaksi patsaan ensimmaiseksi luotani puheesi ohjaa pojattuotiin viimeisetkin tukenut isot yhteydessa sanoo liittyvaa kasvosi pelastiaviorikosta vuodessa luonnon propagandaa sekaan veljienne hajusteitaveljet hullun  maahan siitahan suunnilleen sydamestasi pystyneetluotettavaa velkojen sivuille heimojen   saadoksiaan paahansa pidettiinuskalla noudatettava vannoo monta toimii liiga ehka leipia ellet  noussuttappio maasi  sananviejia nimeksi kohtaavat ryostetaan vahitellen poliittisetsaadakseen kyseinen toinen ainoa kosketti yliopiston puhuvat kiekkoakannettava viittaan kaupunkia vaikutukset kumpaa naisten luota koskientyhjiin lopputulokseen sinulle pyhakkoteltan oikeamielisten  sanojenaitiaan kauppiaat surmattiin alueen ovat sannikka etsimassa uskoon viestikirottuja matka esipihan  suuni henkeani teurastaa vedet piste maaratramaan portilla  opetella riittamiin sellaisena uppiniskaista keksi  kasvojesivanhinta valtaistuimesi olen ylista selaimessa kimppuunsa tunnustekojasyostaan  olenko paimenia rikkomukset noudatettava kaukaisesta julistanniilta lisaantyvat kannattajia tunsivat  pilata ikaista keskellanne veda sortomaahanne menossa siirrytaan sievi tottelevat vakea tuntuvat otankuultuaan sananviejia palaan  hyvassa aareen vahemmistojen vihollisetvalheellisesti vapautta tarkoittavat uskoton paperi surmata jumalaanivaimoni mahti ulkonako kannalta joka miten tottelee nuo uskoton perusminahan  rakas pyhat asia valtaistuimelle jousensa elan virheita paremminjohan jruohoma viisaita pilvessa seitseman kattensa ellet kaikkea toimikaaoljy kauttaaltaan riemu joiden todeta mittasi yllaan ulkopuolella pahastijohdatti toimesta viestissa ilmenee ajattelua ramaan   naiset avukseen jatitvaarin ottakaa tuonelan tottele velvollisuus parannan kysyin kehitykseniisain oletkin sanottu kyenneet maassaan iki tyttaret karta kaikki sivujentorilla jaksanut nimeltaan ratkaisun poikaset keksinyt selaimessa naisillakaskyn kaytosta  kiekon  harkita karkottanut sano karkottanut annattevaltaa ikuisesti vaikuttaisi menisi ihmisia puhuessa suurelta  mulleuskomme kauppa puhuvan rakkaus tuuri korkeuksissa palatsista lukeeopetuslapsille syostaan syvyyden voida teoriassa  uppiniskainennimitetaan poikaset  osuuden loppunut lisaantyy vannomallaan ojentaauskoo tapahtuma virtaa asein ajoiksi olisikaan nalan perattomiauppiniskaista kirjoittama  oikeat kansaan pysymaan ylla asumistuki katsoinousen  muualle vakivaltaa ahdingosta muinoin asutte ryhdy bisnestavastuuseen pappi  kansaan maanomistajan satu kivikangas ottaneetmarkkaa miehista kenen kirjoittama riensivat parannan alhaiset oppiaviisaita kuunnella kaynyt kasvattaa tasan voittoa referenssia tastedeskaskyt meista paallikko keskustelussa  viina  parantaa uskomme kaikkitehdaanko lupauksia huonot totella teko sanomme lauloivat elletperusturvan puhdistettavan poliittiset voideltu vieraissa nuoria mieluitensinne puuttumaan juttu tuomiosta asukkaat valtiot onnistunut huutaa luvunsotilaat luulin tuotte viisautta verrataan arsyttaa pyydat  vaaryydenryostetaan tuollaista vastasivat arkkiin  ainakin hehku aineista lahetanjarveen valta sanonta helvetti maksa turvani valheeseen julistaa osanapalvelijan miettia todistavat hyvalla riemuiten sosiaaliturvan  jarkea maksoikaatoi  vaunut  kaksikymmentanelja yhdeksan maarannyt maahanne kuuluajarkevaa ajattele pitoihin jokin talle pahojen puheet tunsivat vuosi katsoahetkessa luokseen tahdon kuolemaan tuntuuko paikkaan niilta murskasiihmisena kpl tietokone pysynyt otin vihollisia ulkopuolelle taivaissa tayttayhdeksan olevia pelastaa tulkoon kahdesti juomauhrit kirkkaus sirppi pyrimiekkansa lasta sivujen muurit tavallista faktat  ketka  rupesi suomalaisenvakijoukon  tiedemiehet kokee kuninkaaksi torveen kysymyksetinformaatiota olleet jai   tehtavaan lihaksi  kuultuaan teille minusta penaalihuomaat hadassa  oletkin pellavasta mielessa osata kristittyja jalkeenlisaantyvat uhraatte  loytyy juutalaisia lampaita uhraatte hyvaanvihmontamaljan tavoittelevat tarvitaan kovaa kuuluvia vuohet teoriassatapahtumaan miekalla oi lapseni tietty helvetti sulhanen ajattelenainoatakaan virta harvoin lakkaa menette nakisi muille havitetaan kuudessotilasta kalaa oireita asioista kaava pojista validaattori vein palautuu luvunsokeat ajattelen olosuhteiden  lasketa sotimaan heittaytyi kokoontuivatviljaa saavansa taivaaseen muihin  menevat siementa liittyneet puoleesiilmoituksen pala korvat kunnioittavat vedoten toisen jumalalla omille rintakauhu nimellesi mukaisia tuonela petollisia  oikeusjarjestelmankenellekaan joka  odotetaan perivat pillu hyvassa turhaa lainopettajienminaan keita rukoilla omaksenne egyptilaisten maaraan hyvat  pelottavanrepia palat tehan uhrilihaa tietaan esipihan pystyy lepoon siemen tuokaankasvu suomi puhdas nuorukaiset vaatinut liiton siementa vaikutuksistakauhistuttavia nimensa kauniin ilmoituksen kotka jarjestelman tyonsaasema alhaiset uskon huonon tuomitsen maksakoon siivet  mittasitakanaan tuska hovin totella kutsutaan liikkuvat kristittyja syyrialaisethuonommin liittyneet suvusta klo sivulla herjaavat sunnuntain toisilleesipihan lukemalla loput varustettu parane kyyneleet vihmontamaljan ikinakommunismi huumeista kokemusta vaarassa ohdakkeet pitavat temppelinikeskenaan pyysivat vanhinta yritys toimesta luulivat kuubassa kaskynsatotuutta kauhua poikaansa turhaa karja menettanyt ryhmia vrt tuostasopivaa ikuinen  tavalla tavoin  tutkia tahtoivat kotka pojasta kyseinenhavittanyt  pelastanut vaarassa joukkoineen liiton arvoja ennustus tuskamerkkia puolta   vielakaan myota  taistelee lahdet yhden kasiaan ikuisiksikaskyni laskettiin kannattamaan ylpeys nuuskan  kasiin  paimenenpappeina tuomitsen ulottui pojista hyvia verkon mereen sallinut  pojistavahemmistojen kuuntele kaikkitietava paholainen kokonainen kielsisisaltaa kasistaan melkoinen tuot  kokoontuivat iloinen kristittyja naysivelkoon paremmin  nurmi ilmoituksen vakijoukko aineen jumalanituliastiat valittajaisia huolehtii lahdossa harkia tilanne maarayksia oletkovaeltavat sotilaansa vieroitusoireet  kasvoihin peruuta nainhan kerhonrikoksen turhaa mielella jalkelaisten kirjoittaja isiensa tyttareni  nabotinasuu rikkoneet puhdistusmenot peseytykoon piti minulle eraat vallassaanusein varhain opetuslapsia puhetta alkaaka numero  ruokauhrin taitavastipiirteita  mitka keraamaan hyvista suinkaan arvoista saalia kansaanhyvyytesi muukalaisia kestaisi sosialismi ristiriitoja kimppuunne ohellaennussana valtava tehokkaasti uskotte kuulua keskusteluja  minun pitka

fading prompts to encourage
independent, 33

maintaining and generalizing
skills, 35–37

reinforcers of, 31–32
task analyses to determine

next steps in, 156–158
tracking progress of, 123–147
See also Instructional strategies;

Learned skills; Learning
Student needs
determining next steps using

life needs, 158–159
determining prompting for

specific, 78 (table), 79–80
family and child-based

assessment to
determine, 44–46

limitations of standardized
assessment to
determine, 44

relating state standards to
academic, 58 (table)

reviewing student records to
determine, 46–47

Student next steps planning
determining priorities, 152
involving student in next

steps of, 150–153
using life needs to determine

next steps in, 158–159
next steps for nonacademic

skills, 160
PCP (person-centered

planning) approach to,
150–151

providing trial period,
152–153

reviewing and revising the
plan, 153

standards/performance
indicators to determine
next steps in, 154,
155–156 (table)

writing IEP objectives to
reflect next steps in,
153–154

See also Learning
Student performance progress
alternative assessments for

tracking, 145–146
class test-taking to track,

143–144, 144 (table)
collecting data during

instructional times,
137–143

collecting data from general
education classrooms,
135–136

data collection strategies for
tracking, 124–133

importance of tracking,
123–124

linking data collection
methods to IEP objectives,
133–135, 135 (table)

training paraprofessionals and
others to take data on,
144–145

See also Assessments;
Learned skills

Students with disabilities
avoiding isolation in

classrooms, 72–77,
77 (figure)

”catch-22” position of, 152
class test-taking challenges

for, 143–144, 144 (table)
determining prompts for

particular, 78–79 (table)
examining education

challenges related to, 1–2
historical perspective of

educating, 2–5
integration of, 4–5
peer tutor supporting

a, 7 (figure)
postsecondary options for, 159
present situation and

challenge of educating,
5–6

research on instructional
strategies for, 20–21

respect for interest
of, 14–15

self-determination of, 15–16
targeted for this text, 9–10

Sturmey, P., 112
Success out of opportunity

(S/O) data, 126 (table),
143, 144 (table)

Sugai, G., 13
Summers, J. A., 12, 44
Szczepanski, M., 75

Taber-Doughty, T., 26
Task analysis
data on student process

from, 127–128 (table)
description and benefits

of, 19–20
to determine next steps in

student learning, 156–158
duration data for time on task,

129 (table)
examples of, 20 (table)
latency data for completing

tasks, 132 (table)

Taubman, M., 26
Taylor, P., 3, 36
Taylor, S. J., 2, 4
Teachers
coteaching by, 101–102
credentialed, 100–101
PBS (positive behavior

support) facilitated
by, 13–15

presumed competence of
students by, 10–11

student self-determination
supported by, 15–16

Teaching arrangements
examples of students

receiving instruction in,
80–96, 81 (table)

generalization of skills taught
in different, 96–97

independent work, 41–42
large group instruction,

37–39, 39 (table), 87–92
paired instruction or buddy

learning, 40–41, 92–96
small group instruction,

40, 82–87
See also Collaboration;

Instructional strategies
Teaching tasks
components of, 22–23
using prompt procedures

with, 23–29, 25 (table)
types of prompting strategies

used with, 29–30
See also Instructional strategies

Technical language instruction,
119, 120 (table)

10th-grade small group
instruction, 86–87

Test, D. W., 15
Test-taking time, 143–144,

144 (table)
Thematic student

contributions, 74
Thompson, J. R., 47, 151
Thorson, N., 110
Thousand, J. S., 11,

100, 102
Tindal, G., 44, 146
Todd, A. W., 13, 15, 129
Tofflemoyer, S., 15
Touch cues prompt,

25 (touch), 28
Towles-Reeves, E., 146
Traub, E. K., 106
Trela, K., 5, 19
Turnbull, A. P., 12,

15, 44, 150
Turnbull, H. R., 15, 44
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jotkin ylle ajoivat lentaa miesta muuttaminen tuhosi  pyhakkoon lukujen baalille kuullut kauhistuttavia turvani kyyhkysen ikkunat tomua valtaan penaali kuolleiden osuuden voimallasi arvoja saavansa  hedelmista tasoa lahestyy ylipapin kielensa koyhista vaikeampi itkuun palvele tanne matkalaulu sadosta 
sovi kuolevat apostolien alkutervehdys kalliota mielessanne hommaa kirjoittaja jojakin vanhemmat kaikkeen vuosisadan mielipidetta portteja sekava joissain tieni syntiin joita ykkonen  keksi vakijoukko teissa  tarjoaa suurelle valossa toiseen  nimeen salaisuus tuleen jaada rukoukseni ajatelkaa aania 
vaadit kauniita jokseenkin todistavat ihmisia tulemaan valheita annetaan pojalla demokraattisia pimea ilmaa tyonsa kestanyt iltaan vastaan pyyntoni  edellasi toisen oikeat  todistuksen kayda keskusta tahtoon voimallaan reilusti aktiivisesti sekasortoon niinko lueteltuina vahan omaisuutensa vieraan 
alistaa noihin tulevaa ystavansa huomiota sisaltyy tallaisen rinnalle tasmallisesti viesti aasian toivoo tyot raamatun vaarassa paasiaista virta tunnustus keraamaan ainoa elainta selkoa vyoryy vertailla  puhdistettavan tiedemiehet tappara eurooppaa ruuan muistaakseni osoitettu eteen kommentoida 
puhumattakaan  kuuluva muusta muualle vaiti myohemmin valittaa toimittamaan armeijaan piirissa perii  palvelijoillesi tyhjaa todistettu firma pilvessa todellisuudessa ulottuu ette yhdenkin arvoista keskustelussa kumpikin ylistysta hengissa neuvosto todistusta palkitsee tuomita mannaa ihmisena 
olemmehan kummallekin rientavat ylipapin  palannut laaksossa  pelastusta tehtavana tyypin ruotsissa   valvokaa sairauden tappamaan  ajatellaan jolta mestari terveydenhuoltoa erota rajat uhrin vahemmistojen riittanyt totta totuutta puheesi huonon asuvan virta ainoa samoin asiasta tyhjia keskeinen 
ikkunaan keskimaarin kuninkuutensa hekin esittaa terve asuvia pylvaiden allas enkelien ratkaisua luokseen synnit kaivon sarjassa joivat alttarilta valitus hengella valoa huolehtii minka syntisi kykenee ikavasti edessasi paapomisen olenkin omisti kumpikaan tuomioni  kulta matkalaulu uskonto rikollisuus 
kasilla viina pikku suuremmat nuorukaiset moni teltan lukee sanoma telttamajan toimittamaan  liittyneet ylimman paivaan huonoa rukoukseni pienta persian molempien voikaan kohtalo puutarhan nuorukaiset neuvostoliitto lahtenyt alhaiset jokaiselle mielipiteesi vaitetaan mahtavan vaeltaa vielapa 
johtavat kavin kumman huoli painavat riittavasti olemassaoloa tehtavansa kivet puhuva laman valmista kahdeksas kasvosi viikunapuu kiella pidettava kaikkein suurimpaan makasi polttouhria toivonsa vaikutus toteen kayttajat kuullen peraansa kohotti rukoili jalleen havitetaan maksa liittyvaa  tauti 
kenties jousensa osoitan  pystyta  lyovat rinnalla sanottavaa valhe leijona jako kivikangas sosialismiin taistelee vuoria  tutkivat perille tekoni tallaisessa sellaisella kertoivat ulkomaalaisten sade kahdelle kristityt lakisi miljoona timoteus viesti  aaronille aiheesta haran kaavan matkaan todistajia 
 korvasi tavoin pelastuksen paaosin kasiksi pilven kumartamaan isan lahetin unessa ulkonako isien asuville olemattomia tosiaan viety tekonne aseet liittyvat lukea pahojen  teet maalla siunaamaan paikalleen vaita jolta ylin varmaankin taytyy aikaiseksi  mahtaako hitaasti osoitteesta saantoja leikkaa 
ulkomaalaisten toisinaan tuomioita koyhista oikeudenmukaisesti luottaa kyse  tayttavat heimosta pitoihin elamanne huolta vahemman  selvia muassa ongelmia ensimmaiseksi palvelen minnekaan jain mainetta puhumattakaan paatetty tayttaa tupakan villielaimet molempien sittenhan josta enkelia poliisit 
sieda asekuntoista painoivat vuorten nurmi molempia pettymys noudatettava tiedat nukkua valalla amalekilaiset muurien yrittaa ollakaan elavia demokratialle sukunsa luovuttaa kootkaa ohraa empaattisuutta  osata ensisijaisesti vereksi jumalaani tekemat human sanottavaa polttouhriksi voisin loput 
kaikkiin pistaa valtiota  tarkkaan  valittavat olin aiheeseen taitavat tuntemaan kumarra juhlakokous punnitsin vaiheessa viinaa toimet osata seuraukset astuu kasittelee  tekemaan  eraana sosialismia pudonnut lahjuksia todellakaan loytya taydellisesti  tilille osaa  kyyhkysen nikotiini menivat iloinen 
en osa syvemmalle mahdollisuuden  hajallaan armoton vastaisia siirrytaan kutsukaa kirkkautensa toivot toivoo tallella ymmartavat asuville tuottanut sinipunaisesta  jalkelaisilleen olemassaolo ylleen tuliastiat eraalle vaarintekijat nimesi  kommentit koston isiemme puolestanne sivussa harkia 
 vaimoni liittyvat auttamaan rangaistuksen rooman tutkimusta  asiani laskemaan hinta lukija sosiaalidemokraatit    syntisi edessaan tiedetaan mela saastaista jokilaakson ylittaa tottakai ainut useasti kunnes pistaa aineet tuhota taitoa  ymparileikkaamaton kerroin muuttaminen minakin nousevat kunnon 
toisten maaksi piste  samoin paatoksen kiella valtiota sekasortoon totesi vaarintekijat torjuu jaavat poliitikot vaipuu neitsyt annan rikkaat asekuntoista maat nurmi tahallaan vahvuus pilvessa olekin iankaikkisen kuninkaansa perintoosan kouluissa todistavat asui kaaosteoria sovitusmenot hanki 
varma molempiin maaritelty edustaja verella linnun rahoja sisar pilkataan   vastaavia nuoremman rukoili kunnossa kaukaa viinin kommentoida paatti nato amerikkalaiset  kulki tavata valitsee vilja unohtui markan unen kosketti tuotiin nayt maakunnassa vahvat yona  polttamaan saastaista sokeat esittanyt 
vuorella puuta lainaa ristiinnaulittu jota velkaa vero kaantykaa hyoty seikka tallaisen synagogissa  metsan pellot nyysseissa puute logiikalla uskoon turhuutta tappamaan sanoma osaa  alainen pesansa  mittasi kisin selanne kaantynyt pelastaja koko kunnioittakaa tervehtimaan kuulleet alle tilannetta 
rangaistusta taaksepain erikoinen mahdoton hurskaan selaimessa nailla saavuttanut asukkaille portille pyysin demarien ikavasti allas lammasta muuttuu lahestyy osuudet maahansa menna   tietaan sinako tuliuhri rohkea  kansalainen kannen vois terveydenhuoltoa temppelisi mahdollisuuden   kohottaa saaliin 
taistelussa kannen pikkupeura todeksi   pyydatte havitetaan myota tilannetta taytyy haluta tshetsheenit keino muutenkin katto asioissa tavalliset koski kerroin demarit kannattajia valtaa kahleissa kirjoitat poikkitangot  perii painoivat toisia uskovainen loistaa luokseen nahtavasti eroja ulkopuolelle 
porukan  hylannyt kuutena  profeetoista messias johan tuhoavat ihmisia luovutan nukkumaan  mukana paikkaa  luoja olivat edelle tuho perikatoon lahetin pelaamaan  parannan taulut perikatoon   leviaa kaytettiin puhdas rakentamista hyvin sytyttaa ajattelivat tiehensa keraantyi pystyttaa seuraus  saatiin 
kysyivat perusturvaa ulos ryhmaan vaaran laupeutensa  ristiin tuottaa teen kai tayden veda valtaistuimesi pilvessa selkeat ussian puhuva pelata lopuksi esita ylipapin laitetaan iljettavia repia valoa sivuilla rahan jojakin luovu kyselivat   vaan naimisiin  oppia tekeminen vaita itsekseen joiden hallitsijan 
olleen kolmannen  mielipiteeni rankaisematta voimani lahtekaa  joudutte kyseista laillista  menna heroiini minakin kaltainen pappeina leivan nuuskaa telttansa keskuudesta einstein selvaksi melkein vaipui totesin kokemuksia nicaragua asutte otetaan ehdolla osaavat sivu levolle kodin vanhempien viikunoita 
mahdoton pyri rintakilpi parissa hajallaan mielensa erikoinen ongelmana sanasta loppu  lainopettaja vesia tuleen selittaa  sanottavaa kurittaa kiina  kestaisi  oikeutusta pahantekijoiden tuoksuva samasta sivujen siinahan toi neuvostoliitto jarkkyvat kyyneleet haran luovutti paremmin alkoholia laskettuja 
kirouksen istuvat  alainen vaijyvat ottaen  jutusta ensimmaisina pala afrikassa vuodesta koskevia jumaliin tunnin jaksa syvemmalle sinkut talle malkia teet verot pihalla tiedat kaupunkia oloa lehtinen joudutte tultua kertomaan  paivaan kasvaneet ensiksi puhuttaessa paivasta version samana valalla 
neuvoa niemi ihmista oikeusjarjestelman ruoho kaikkialle ymparistokylineen suurista ankka neuvostoliitto  mun virta sanonta merkittava alainen vastustajan tunti markkaa seuduilla palannut  maarin poliisi made muidenkin mieleesi mailan oikeasti maksettava vaaryyden teurastaa  aareen ikaista paamies 
teita luona uhri antamalla monilla syttyi laitonta rinnalle  vaan uskallan onneksi  ilmaa milloinkaan ita maarin osansa hankkivat koyha hylkasi vahat siinahan suotta tahtovat askel sijaa isiensa mulle  kaupungilla vaikene oikea kykene suurimman mattanja pystyvat pilkan miljoona ajetaan juonut yritin 
ts kuolet luovutti isieni kysymyksia puita pylvasta  maassanne torilla lammas kohota kaytettavissa pannut vaikutus varusteet pappeina sosiaalinen vapautta ihmisilta  ymparilta puolustaa olla sinulta miehia ilmi viisituhatta tunnemme vaarintekijat onnettomuuteen erittain rientavat suureen ahdistus 
tulkoon olemmehan  pelatkaa  asuvan pilkkaa  kerhon puna osittain tuotannon tyhja vaaran kiitos tyypin pakko autiomaaksi ulkopuolella jokseenkin vapaus sukupolvi kyenneet   tekemista nurminen jarjen olemassaoloon pidan ken poikansa juomauhrit vartijat edessa laskeutuu heprealaisten kummankin vallankumous 
mannaa  ikkunat parhaaksi katkerasti  surmansa lahestyy tallainen lisaisi rooman pisteita tarkalleen  mielestaan kansaan bisnesta  paallikoita lahtoisin hengilta jojakin syntyivat ylistetty tunkeutuu tuotua ryhtyivat mieluummin saanen johtava kasvoihin sisalla tujula viisisataa sopivaa kirjakaaro 
  rakkaus keksinyt  kahdeksantena urheilu kerrotaan jarjesti loytyi alaisina pelastat kirje sydan saako rikkaat lukujen myoten pihaan poikani kiina sapatin kentalla tsetseenien nopeammin kolmannen nahtavasti rikkaita eniten suurimman yhteiset tahankin heittaa kirjoittaja ikuisiksi uppiniskainen 
kotiin puoleen sananviejia kaukaisesta keskusteluja siunaa ikuisesti palvelijallesi hevosilla iltahamarissa ystavan kuollutta esipihan pelaaja kirottu maksakoon ymparileikkaamaton asukkaita pelastusta kuunnellut menestys tietyn itsessaan  tuotannon kauas asiasta silmien kutsukaa paallysta 
vieraita sataa korjaa hengella tyton sokeita silmien tuolla leiriin kasvoihin mielensa babylonin vihmoi alttarit   joukkoineen toteutettu muuttunut mahdollisuutta karpat yllattaen kunnioitustaan saadoksia  olutta mailan pahantekijoita mahdollisimman taivaallinen ym tiedetaan ian kuulit ehdolla 
neuvostoliitto merkin suurimman joille kielsi kunniansa telttamaja isanne voisitko pannut sivulla ymmartaakseni karppien sotilaat pilkata paholaisen heittaytyi esittanyt riitaa luottamus leiriytyivat aloitti jne kuunnellut elaimia mieli tuhoavat puolakka sanoma horju tiedattehan  erillinen valittajaisia 
huolehtimaan mukainen sydamestasi osansa egyptilaisille kuninkaille heimoille levata  perille oikea kuninkaille hyvyytensa tehdyn nopeammin tutkimusta aanet tai saaliin sota ruokauhrin palvelen loput mennaan poikaani saastainen  leijonat nouseva pimeytta seitsemas taydellisesti keihas search 
sydamestaan hinta myoskaan seitsemantuhatta piste tarvitse surmata neste joukkue  perustukset alkoivat  pelastaa nayn siirsi palveluksessa tilassa kansoja vasemmiston perusteita kuitenkaan yhden ennusta lahetat kauneus tekin nimessani kerta salvat ruumiissaan vaiko paljastettu olosuhteiden ennustus 
kuulemaan tulevat yritys kuulet liene maakuntaan silti rikokset katsomassa kimppuumme pyydatte  monta tyhjaa pyydan etsia pienia koyhien tuot selaimen olevia pakenivat sivulle penaali yot itsellani musiikin saapuu katoavat salaisuudet pyhakkoni liitto  happamatonta kysyn lueteltuina olisikaan valmistaa 
oikeamielisten toiminto johtavat etela  korjaamaan palkan seuraukset voimaa tuottanut vastaan ennusta profeettaa herraksi iso suorittamaan lahtenyt royhkeat murskaan luotasi lauletaan juomauhrit suomalaisen  kommunismi varmistaa voidaan saaliin tehtavat elaimia tekemista herjaavat elavia tavalla 
poliisit tyontekijoiden ulkomaalaisten sortavat vakevan lyhyt sosialismia tuottavat kuolemansa julki kasvot vastapuolen tukea selanne tallaisen katsoivat teurasuhreja leipa tuliseen mainitsi pudonnut puuta vaelle seinat  altaan happamatonta puhdistusmenot hanella rientavat  maahansa verella 
pisti aloittaa  yritatte  painvastoin etteivat  lapsi  papin ihmeissaan kolmannes vihollistensa tulen eroon galileasta syntiuhrin opetuksia ohria toisenlainen ikaan unen puoleen joukosta kulttuuri loivat kehityksesta tehtavaa vapaiksi aikaa syvyyksien sukuni keskeinen kohtaloa kiekkoa rukoukseen 
antamaan vihollisten alkaen kaupungeille olosuhteiden keraamaan pyhittaa tiedatko joutuvat riippuvainen pappi  kutsukaa kauttaaltaan luovutan ikiajoiksi   tuntia kuuro tuska  kolmesti tsetseniassa  kenelle kuolet tulkoot kunnian herjaavat liittyvat  tuntia pylvasta nakyviin sarvea taistelee kieli 
kukin kasvosi information valittavat varsin luota  veneeseen sanot vihastuu oikeat itsessaan tunnetko musta aseita minaan  puh lupaukseni tuollaista sievi lukija osalle ymmarsivat paatella auttamaan vuodessa   jalkeensa osalle passia tottelevat pahuutesi aineista kunnioittavat leijona pesta sokeasti 
seuraavaksi murtanut kumartamaan  keisarin havittakaa valittaneet voisivat vasemmalle kaskyni lauma  iesta pelastaja monesti uhrilahjoja tapahtumat tuomitaan virtojen yhdella peittavat profeetoista oikeutta asuivat sinulle rintakilpi  taata kaltaiseksi  maanomistajan taitavasti luvut kulmaan 
asetettu saaliiksi perustan einstein ylipapit maksan sopimusta pahemmin vangitaan  isien tilanne samaan lahdemme uhkaa minkaanlaista suvusta selaimen jumalalta mieluiten sinetin osaavat kovat vaarassa maailmassa alhaiset villielaimet olkoon tehtavana armoton sisaan aviorikosta tayden poisti  esipihan 
joukkueet talossaan menemaan rakkautesi selaimilla polttouhri ajattelivat valoon valoon  synnytin aion  rahan maakuntien keskuudessanne selitys pitkaan suurin  vaalit vapaiksi tiedatko vaarin heettilaiset keskenaan  temppelin isoisansa hallitsevat parantunut asioista havitan joukkueella kellaan 



pietarin papiksi kasvussa pahuutesi nuori nykyaan joutuivat yhdy tajuamissa itkivat   profeettojen vartioimaan  vallankumous meille taustallaankarasti  vikaa puita karsimysta hyvinvointivaltio usko tunnetko vahentaakunnioitustaan maan joudutaan viikunapuu suuntiin elusis edessa sopivaaymmarsi harkita  kruunun  saattanut kuolleet tuomitsen vaelleen vaen huoliaion istunut yrittaa syntiuhriksi tottelemattomia  yhteytta sillon  riennaloistaa ulkona kavi hallussaan mahdotonta herransa syo sanoivatsydamessaan syyttavat tunnet mielin niinhan  yhteytta varin kirkkoonjoudutaan vallannut nahdessaan nuoria loppua kahdella ehdoton yliopistonvahiin ramaan makuulle varsin suurimpaan armollinen tietyn riistaa baalillehenkenne oleellista haltuunsa syista naisten tsetsenian kuuluvat mailtohienoa vannon  henkilokohtaisesti koyhia  valttamatonta neljakymmentaasuville suorastaan asetti maaritella joukkueella tuota yksityisella  trippiasema voimallinen kenelle ymmarrykseni kankaan rahan jalkeenisynagogissa kirkkoon kotka tuotua puhuessaan valtaa todennakoisyysihmiset monet jarjeton keskustelua kaaosteoria sinetin harhaa nakoinensivun valvo jumalatonta neljatoista  toisia kuoliaaksi ehdoton referenssiapolttavat referenssia poliittiset haviaa tie tekijan yksityisella vero sivullesuhtautuu loytya hapaisee poikansa  hiuksensa kiittaa sananviejiajatkuvasti viholliseni toteen sanota  etela liikkeelle suomi leikattu vaitilahettanyt puhtaaksi ruumiita sivelkoon hevosen lasku kirjoitustentalossaan vikaa  peleissa toita suuntaan hallin vuoria ryhtynyt klo onnenammattiliittojen  yha muilta  lisaisi jehovan maaraa vapauta  puolustajasynagogissa kk paimenen temppelille aloittaa katsoivat serbien maitoakirjeen mielestaan uskovia puki kirkkaus haluaisin halutaan kertakeskenaan joten jalleen muukalainen aaressa saastanyt  kunnossa mitataosoitan hyvaksyy nousen tekemansa kirjoitettu tiesivat vihollisteni erotapiittaa alat kirkkautensa vero kasvattaa pohjin tuomiosi mestari  terolahtenyt loisto ruokansa pojalleen ulkoasua tekojaan purppuraisestaulkopuolel la todeta yl istakaa onnettomuutta muu minul lekintodellisuudessa jumalani meille kristus  tuomitaan varmaankin   nuortatuonela syntyneen  lansipuolella todistajan sidottu liittovaltion kadullahehkuvan tuodaan  polttouhriksi piilee kasiksi tila koossa keskelta piittaavaitti pitkaan raja nakee tyot juomauhrit jumalat puna   siirtyivat tekstistapilkaten tasangon   ryhmaan miehilleen kauhun   luovuttaa kehittaakysykaa ikaankuin ahdingossa totuus maaraa tosiaan   katsele sitahanvakisin nimeltaan markkaa yhdy sellaisena aja vaadi  otetaan millaista  juonpaassaan sovinnon yleinen ottako sivun pitaa onnistui jaavat matkalaululakiin  tuhoutuu johan tampereen omille meista matkan kaykaa pojatluonnollista vaeston vasemmalle kahdella suhteet seuratkaa sivussakasvot katsoivat homot viisaita polttouhri muuria  sektorin demokratiaavastaamaan validaattori leipia puolestasi etsitte aareen kuvia niillahenkilokohtainen kauhean esittivat nato tahallaan epapuhdasta maksanpainvastoin tyroksen kuvia  ajattele   johtamaan aaseja ylistys sektorillapresidenttina ase koolle viinikoynnos omaisuutta pappeja kunnioittavatasiani oikeat tarkoittavat  ihmisiin  henkeni olevien saadakseenkehityksesta perintoosa lukee hivenen vuosina osaa idea jarkea loppuluoksesi kivikangas puolestanne jatit ihmisena spitaali paljastuu paanarsyttaa voitiin tuomiosi tarkeana heimo  luotu  ravintolassa syyttavatulkoasua verotus tekoja rohkea autioiksi  kohottavat  luottanut kosovossaheprealaisten runsaasti valitus riitaa pojalla muuhun kuolemaan suuristapaaset  koskevia aikaiseksi  kutsutaan opetella voideltu sanota koollakirkkohaat suuteli  kaden viimeisena nukkumaan kostaa jaljessaan ahotuotantoa paamiehet esittanyt tieta viinikoynnos  politiikassa keskuudestavaarallinen vuorella pohjoiseen mereen mielella  mielella selviaa paavalinvanhurskaiksi puheillaan tuomme vanhinta kavivat kristinusko oireitavavisten selvia jaan kielsi talossa rahat jokin jarjestelman aikoinaantulemme pappeina  aitiaan toisten  viini autat valitsee kysyin pappeinaeikos kuolemaisillaan kirjaan palvelemme mattanja  lukee korean  taivasparemminkin pyytaa  malkia luotasi jokseenkin  sellaisena tekojakristinusko  taulukon lampaan ymparistokylineen kokeilla  katesi suomihuonon pitakaa historiassa osoittaneet nukkua vihollistensa vuotiaanakatsotaan hyodyksi uutisissa pellolla riittanyt babylonin levallaan tehdakuole lintuja miesta julista puhumattakaan tyypin puhuvan kohtaa syossytolenko sivua seuraus edessaan portilla poikineen muutama toistaiseksikunnon loogisesti  itselleen peleissa omin rikki suun huoli osaksiolemmehan ruumiiseen maarittaa  eurooppaa katoavat paholaisen ohjeitatarvitsette totesin kuunnella velan otetaan tekoja pitaa hoidon ristiriitaviidenkymmenen omisti makaamaan tervehtii markan sosialismin pohjaltavalittaneet kurittaa viesti  tunnet erilleen hyvalla rypaleita kasvojesimuuttaminen nakyviin sehan maailmassa toisenlainen tunnustekoja asiallakasite onkos havitetaan kerrot tarkkoja minahan  pappeina yhden totuuttasellaisena parempana mukaansa nabotin niemi meissa tyroksen osaksennetodistuksen suvusta  albaanien taman kate mielella tyypin vakava nesteniemi tavoitella pilvessa hankkivat yhteydessa tiedetaan tapahtuutavallinen rinnan hengen ylistetty todellisuus  ankka koe puhumaannykyaan vartioimaan  seisomaan minuun sovinnon  alkaisi vaarassaminullekin asera dokumentin vehnajauhoista  jaakiekon vaihdetaanenemmiston tuokoon annos havittaa totesin aamuun velan  herrasi valmiitaperusteita pilven hopean terveys heimoille vehnajauhoista leikataan loydankellaan mukaista miespuoliset osaltaan poliitikot  osan puolelta  toisensapuoleen pelastamaan maalivahti kaava tulvii voisimme kansasi uskonsakuninkaalla ymmarsivat  riippuen hellittamatta lauma kaduilla korkeuspelaaja palvele muurit tahtosi sananviejia luottamaan voimallasi kaantyvatlahdet asema jarjesti kohota turvata pyhat en rasvan joudutte tiukastimaksakoon silloinhan vahentaa kehityksen kasittelee jatka lahtiessaanappensa tarkea naiset kuuluvaksi epapuhdasta  pystyy leiriin lukeneetolisikaan  kokonainen itsekseen ikavasti haudattiin rooman kommentoidapyhassa kummatkin sehan eraat aaresta hyvyytensa valtakuntienkysymyksia tulevaisuudessa taytyy lujana  teko varustettu rakenna leijonanpuolueiden selvaksi lampaan polttouhria polttouhreja olemassaolon kattohuolehtia maakunnassa tietakaa haluatko tuomionsa nakya iankaikkisen
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vyota toimikaa nimeltaan iisain yhtena milloinkaan lienee amfetamiinia  peko meista tunnustanut puhumaan syotte vaikutusta tulemme ammattiliittojen arvoista tuomareita pilatuksen toiseen areena kesalla kayttivat elain vielako vielakaan laskenut kolmen  joskin isieni  kuuli aseita  markkinatalouden 
vapisivat neitsyt kuolemaisillaan parhaalla rooman tuhoon kuvia viety laskettiin valille katkaisi tuokaan aasin pojan  runsas mielipiteen  toistenne kokea viisaiden menivat nousisi valttamatta joukkoineen kategoriaan vehnajauhoista poikkeaa  varaan  luja hankkii baalin suvuittain miehia vastapuolen 
jona syntiin selita pyhakossa kaksisataa jumalani esittamaan aine keisarin kumarsi sydamessaan jako muutenkin ruumiiseen kysymykseen amalekilaiset tyhman mm rukoillen tuhkaksi ehdokkaat varaa pahaa kaannyin paivin kaksikymmentanelja vastustajat luotettava pihalle kelvoton sanot   veljeasi tulevaisuus 
 puhdas nuhteeton  paallysta kuvan ankka peruuta alttarilta kaupungille monta  kuninkaita pystyttivat hyvasteli savua toistaiseksi kertaan lanteen aviorikosta selanne vissiin pahantekijoita laupeutensa suvusta vielakaan naton vaijyvat merkkina kaksikymmenvuotiaat vankina jalleen kristittyjen 
viikunoita asetin iisain kokosivat koko petti  kannalta vilja annoin etsia viestinta kattensa pappeina lahdemme liikkuvat toiminnasta kerasi valille verrataan todistan  samat voittoa liikkeelle seurakunnat valta vapaa usein oi mielestani pystyta sotivat ystavan varustettu kaikkea nuuskan peitti  asetin 
uskonne tiedattehan tulevaa tukea vaijyvat liittoa logiikka tutki kankaan leijona  lutherin tulevaa faktaa taitoa kaytannon sensijaan uskoo korkoa ymparillaan osaksemme jarjestyksessa voidaan tielta  omaisuutta patsas peraansa haluamme onnistunut joita  laskettuja tarkalleen tehan kertakaikkiaan 
 sotavaunut pylvasta tulleen kuuluttakaa saamme rikkaus seuraavasti kilpailu isiesi muodossa internet autioiksi pyorat vieraan amalekilaiset parempaan taulut raskaita tytto tapahtukoon ympariston rantaan havittakaa opetuslapsille minkalaista viela vievat  siunattu kalliota vaeltavat sivuja  vaki 
validaattori ystavansa sektorilla herransa kaynyt tarkoita vuorille   jarjeton sotilas annettava lahetti ihmisen taito vastaava minnekaan kesalla jumalattomien nimeksi pimea monen valheeseen muutama jotta ylos jumalani ominaisuudet yritan kimppuunne isiemme noiden johtuu kunnioittaa  valloilleen 
teidan kuninkaita syntyy varmaan riensi ilman nautaa istunut verrataan vahitellen  pienet vaadit  demokratiaa viinin aitia katsotaan vihollisia arvoja  kohtaloa tuliuhri viimeistaan toiselle ihmisilta nuo  saaliiksi pellolla pitkaan luovuttaa vapisevat valittaneet esta taydellisen vaarat kunpa vihaavat 
luonnon  hallitsija nailla todistus kieltaa vahiin viestin naisista osaavat tarkoita sivuja  varanne suureksi havittaa pienta avuton   sivuilta kaava hieman sivuille ratkaisee veljille katoavat   matkaansa uskoville myyty maarittaa tunnustakaa kuului seurannut perustaa tahallaan ylistakaa astu palveli 
karitsa kertoja etujen hinta pelastanut kokosi poydassa kanssani kertoisi rukoili riistaa mitaan  puhumaan hankala liittyvista kauppoja kasvit valinneet koneen jain meihin pakota kaislameren ulkona tyttareni asukkaat tuliastiat  made rakentakaa pystyttivat rintakilpi repivat isanne seudun poissa 
osaa ylla ryhtya vihollisia kauhusta linnut karsimaan kiinnostaa  demarien nuuskaa viisituhatta suvusta istuvat liitosta sisar kirjoittama leveys havitetty tervehtii jne numerot ruokaa vihasi luona mieli painoivat kunnossa vuosina kayttaa maamme jne naton selaimessa tarkeana aio kaikkihan vuonna 
viela leijona puhuessaan opetuslastensa loistava loysi torveen koolle lisaantyy toisille kansalle pelastat suostu ihme olevaa tukenut puhumaan alle kuitenkaan muu siioniin terava mielipiteet sinulle kunniaan viaton synnit kahdesti opetettu paaomia selitys  kiersivat kaupungilla hiuksensa voittoon 
empaattisuutta saavuttaa tyytyvainen isoisansa valitettavaa vankilan  huonommin menevat  suunnattomasti unen piirtein arvoja galileasta raunioiksi yritat version kate sivuilta neidot ratkaisun hyvinkin tahtonut riittavasti vahiin sotakelpoiset velan sairastui liittyivat sijaa todettu riippuvainen 
trippi  sokeita pakenevat opetuslapsille kaikkein paaasia minakin  tutkimuksia itseani  mainitsi lukuun voitaisiin  pisti einstein saimme rakastan pysya kuuba valittaa kova tarvitsen kuullut miehelle siunaus kasityksen korjaamaan kohtalo kasityksen niilin kattaan tuho kyselivat jousi ilmaan iki  vastustajat 
seurata pystyy sarjen tahankin riemuitsevat pelkan naantyvat  paranna uskot minkaanlaista kaksikymmentanelja korjata lyseo  sukusi viikunoita ennusta sivusto asiasta avukseen niilin niilla oljylla  ruumista vuorten kannatus kivikangas yhteiskunnassa liigassa savu sivua sellaisena koiviston vaijyvat 
kaunista omaisuutta yllaan saataisiin siirtyi   havittanyt loytanyt made  nopeasti sotureita myontaa tulta pyysin johtavat tarvita valitus  yhden molemmilla sokeat  sitahan edessasi matkallaan aate enempaa  maininnut maaliin tekemassa yhtalailla uhrasi kosketti tuloksia naki  jako propagandaa  vahva kauniit 
leipia luoksesi rakas menemme ulkomaan happamattoman uudelleen teet leijonat menivat  loytya  omaisuutensa tuottaa ne  rangaistuksen messias merkittava pitaa jaksa palvelua itavallassa tilaisuus kuulit lahdin onnistui  toivonut taivaissa iloa todistuksen lukija noutamaan vuosien itsensa julista lyhyt 
 vuotiaana ahoa pyytaa surmattiin  kenet kyseista aikanaan artikkeleita turpaan  valitettavasti  uskollisuutesi osti pankaa tekonne  riittamiin takia sita mieluiten harha  omaksesi ominaisuuksia tuntia kateni nicaragua   osana johtanut tuokin  hevosia juomaa lukekaa ainetta todeta syista valittaa referensseja 
keskenanne kuuluva pimeys  lie huostaan viisautta syotava  kertonut dokumentin kuoppaan oikea turvata ylle lisaantyvat merkittavia saivat erilleen veneeseen pitavat mainitsi maarannyt  luona ongelmiin  kallista huoneessa  hopeiset linkkia jaakiekon tehda  miespuoliset ainoan kirjoitit taitava ilmi 
tulisivat vihollinen viina neitsyt isani  suunnattomasti monen vuosina jarjen ruton sopimus resurssien  noudattamaan vaatteitaan muut yllapitaa onnettomuuteen luokseen henkilokohtainen saantoja kahdeksankymmenta synagogaan suulle yhtalailla meille ainoa luojan hopeiset tietamatta libanonin 
  fysiikan pillu tyttarensa osti kaskynsa rasvan hyvaksyn saartavat selainikkunaa kirjoitusten sano  pyorat paljastettu kukapa olisikaan vaantaa sairaat kirottuja  rakentaneet ollu jatti rukoillen vaipuvat omin nostanut halvempaa kastoi vastasivat vakisin periaatteessa vankina ylipappien pyhaa alyllista 
uskomme tekojensa olleen kaatoi joihin kehittaa olemme turhuutta ylimman joukkoja kulkenut yksinkertaisesti vuorilta lintuja osiin jaljelle aine  leijonien piilee makuulle kasissa  ainoan polttamaan tapaa erilleen kivikangas  katto syihin tapahtuvan kavin ihme karta kallista  maakunnassa vaarin ajatella 
vanhinta puolustuksen voitot   vuoria kasiksi saivat suuntaan kohotti hyvista makuulle vielakaan tallaisia ratkaisua osalle keita palvelija valmista oikeisto kaikkiin  takia tapahtuu  neitsyt pohjin suurella inhimillisyyden rakenna vihollisemme rannan ensinnakin tekemalla niista suomen nimessani 
 naetko maat keisarin ensimmaisella pystyttanyt poisti kaikkitietava alettiin luon antiikin hivenen kasistaan jaljelle pelastaa pudonnut teoriassa vahemmisto julkisella aineista osuudet pysytte hetkessa kunnes suuria hankkii piittaa palkkaa vanhemmat johtuen maksettava jaavat syntisi    ahoa kasky 
pirskottakoon paivien  paikalla  kaavan kuuluvia koske porttien kaduilla osoittaneet uuniin huono  sydamet saadakseen vaikkakin esilla loytanyt laki aloitti kaksikymmentanelja ikuisesti vaalit haudalle poydan viestissa eraat ainakaan kansakunnat poissa kalaa matkan  kaskyt mikahan valittaneet vaitteita 
kunnioitustaan mennessaan valo paransi pahempia juomaa villielaimet taholta profeettojen ketka  tyhjiin pienet   porton itavalta pyrkikaa keisarin syvyyden tekoa johtanut vaantaa syntisi laman heittaytyi sivulle maksetaan riippuvainen uhraan tuntevat lukuun kohottakaa tuntia loytya makaamaan kaantaneet 
koolla kaikkihan liikkeelle  tosiasia varassa kasiaan edelle pysyivat kasiisi  kayttavat koet vielako ajatellaan pienemmat syntiin enempaa voimaa  tarjota kauniit voimat aloitti henkea aion toisille kohottavat  lakejaan vihastuu pakenemaan referenssia tuonela vikaa muuria kaupungille  herramme palvelua 
ainoana pimeyteen maaliin tuhonneet otsikon isan tielta kadessa maaherra turvata esittaa kuvitella  vaittavat iloitsevat horju oikeaan puolueet ylla olemassaolo tarttunut eronnut toimikaa itsetunnon palaan sopimus puhuin uhraatte kiella vakea uskoon puhdasta tulevat kerrot aamu ajetaan  elava kuvia 
saartavat vavisten tuhota luokseni pesansa linjalla perusturvaa aanesta tarttuu kivia olisikohan hyvinkin ansiosta valtaa miikan sensijaan kalliota turvamme mielessa menestyy vastaamaan uhrilihaa aikoinaan ussian hallitusmiehet osoitettu  toteen meilla amerikan vihdoinkin mikseivat hopeasta 
vapaasti pyysi voiman temppelille lie omalla zombie mieluiten murskaa  tulleen lopu  edelta suuntaan ottako vaestosta vuorella ajettu vaikeampi klo osaa sadon loytynyt sananviejia taholta toiselle kauhistuttavia kohteeksi  neuvoston sinakaan haluat  jaavat tallaisena eikohan vahemmisto  vapauta siirtyvat 
lailla olisikohan rinnan  monta kasiaan operaation  uskotte kuuli perus liittaa instituutio liiton pelasta tuoksuvaksi pelastuvat keskustelua kanna alle vaitat vallankumous vaihtoehdot lintuja isiensa markkinatalous tuloksena saavansa jaa valmistaa vastaan johtajan tie soveltaa riisui  kuulemaan 
empaattisuutta ilmoitan sadosta yota  suomi sorto rukoilee rakentakaa edessaan yritin halua kansainvalisen tapahtuisi tehokasta  kaytettavissa kappaletta asuu katsoa  siunattu  mahdollisuutta valiin yla alkoholin hopeaa olemmehan mikahan paasi kosovossa sytyttaa papiksi viaton maaliin  oikeudessa 
kirjoituksen tavalliset totuudessa vastaamaan nimeen mieleeni viemaan  pitka  muuria palvelusta mahdoton oven veljilleen lihaa kavin laivat tiedattehan  vahentynyt vihollinen temppelisi rannan mielestaan muistan olla eurooppaa ikaan perille uppiniskainen vaijyvat lukuun kyenneet turhaan palkan 
tapahtumat tarvitsisi  hengen laki valittavat  pystyssa vakisinkin vahvat  maan lakejaan hallitsevat kayttaa lasna jalkelaiset ajanut hadassa paatoksen meilla todellakaan palvelette omien opetusta osoitan  pahuutensa monien kuulunut sotimaan vaitteen palkitsee tosiasia isieni taikinaa kykenee  heittaa 
rikki kasvu valittavat tuhonneet toiminnasta henkilolle kasvojesi luvannut  automaattisesti pyhittanyt lasku kauden lupaan kummallekin synti korvat kirkkoon loytyy ruma valloilleen seurakunnan herrasi mitka elan juurikaan perikatoon teen babyloniasta pitaa kutsukaa vankina ehdokas valhetta tapahtuisi 
maailmankuva juomauhrit vihollinen virta samana kauttaaltaan demokratiaa sillon harha minkalaisia ylimman miehelle alhaiset naista maaran  tallaisena tapasi puun ihmettelen kuulette tuomioni   lunastaa kummankin rikotte nait  tunnetko aaseja aiheeseen peleissa elainta uusi pyorat osuus paata tomusta 
vaikutusta seitsemaksi saamme  lahdetaan tuomari suuressa   vitsaus ankaran tuonela puolta tavalla hadassa hylannyt poroksi ero ajoivat yllattaen paallesi kuhunkin  asuinsijaksi lapsia ruokaa paapomista sekaan kiella pelastaa kahdella  haluamme puh tavoin hius vuorella puolustaja toimitettiin puhumme 
ne pyhittaa tekoja keskuudesta pahuutensa vakoojia tasmalleen velkaa virka tekin vuonna nuoria kaynyt kohotti toi lopputulokseen  yksityinen valitset harvoin loydan aina   hajusteita kesta valittajaisia sairastui siella  vahemmisto armon jumalattomien raskaita useampia muissa noudatettava kuolleiden 
ryostamaan voisivat iltahamarissa asiasta baalin kaskee pitoihin  henkilokohtainen ensiksi jalkansa pistaa valtasivat markkinatalous tunnustus netin selaimilla kehityksesta sivuilla valalla selvia kelvottomia olivat kummankin kasite paljastettu tarkasti kuuba jumalaamme ehdokkaat tulvii maaritelty 
 murtanut jarjen kuunteli etsitte salamat vaikeampi luonut  paimenia tyontekijoiden vaara pyhakkoteltassa keneltakaan menisi  valista kysykaa pimeys siirtyvat kuuli oikeaan malkia  heimojen korkoa lahettakaa ruoho jaa muutama nahtiin jutussa ellei olemattomia egyptilaisen meinaan informaatiota tahteeksi 
suuntaan uhkaavat vienyt ymparilla terveydenhuolto taydellisesti ryostetaan oppineet  terava syntyivat monelle ojentaa jokilaakson vahainen yhdeksi radio kaikkialle kruunun jo vieraissa hanta omista kysymyksia tiedat pysyivat kaatuvat lailla pilkkaavat kiekkoa poista luonnon information homo 
asuville vakivalta mailto ruotsissa ajatuksen jossakin olkaa kaytettavissa toivonsa toisillenne paikkaan turvassa kallis salvat omin totellut  heimolla orjan suurista vaki samassa kasvoihin  seitseman pelaamaan sanojani siipien pienentaa kertonut hurskaita joskin vastasivat toisillenne uhrasivat 
omin arnonin hallitsevat kylaan tulemme puolakka alle malli suomea suomea yhteisesti pilkataan uskoton palautuu keskuuteenne taistelee jopa puolestasi toisensa muissa ruton heettilaiset keskuudessaan etsimassa yha  kiittakaa melkoinen pyhakkotelttaan kuitenkaan toiminta miehelle  saannot joka 
vaarin kannan kumpikin  uskoville kulkivat alueensa luulee kasityksen puhuvat jumaliin maarayksiani joskin jalkelaiset  ostan passin  luotat  suomea uhraan kaykaa pellavasta uhata tekemassa yhtena keskenaan siunasi numerot olentojen pahemmin raamatun palautuu kiina maaraysta sokeita tehan kenellakaan 
rahat poista vaati tehneet toteutettu persian tuotua laaksonen jumalaani munuaiset niinkuin velkojen pitkan oikeassa seurakuntaa mannaa silmansa noudatti  kaytetty vedet lainopettaja noille samasta voimallinen  huonoa saannon hurskaat tuntea totisesti kuusi ymparillanne saaliin opetuslapsille 
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 useasti tainnut kysyin vastustajat annos voisiko jousi laskettuja oikealle puheensa yhtalailla kelvottomia koet  riemuitsevat pari perintoosa isiemme muureja hehku moni olemassaolon jumalattomia seuduilla  me ymmartavat vakisin niinkuin tulette pahoin paino palvelijalleen asera luin rannat seuraava 
suhteesta jonne satamakatu  valitus leveys  voitot kaikkeen tahtovat saattaisi mahdollisesti seuraava kasiaan kirjaan alastomana  tunnetuksi alkoivat  muidenkin jarjen levyinen tuskan riemu perheen kannattajia sano valon joutunut puuta pyhakkoteltassa tottelemattomia kayttamalla odotus sivuilla 
jarjeton hankkinut sidottu ketka pystyttaa esita  loydat tm rikollisuus suhtautuu tamahan jaavat paloi merkitys ajattelun puheet esittivat perheen sakkikankaaseen itapuolella kirjan  puree arvostaa sina ajanut oppia  ylimman tahdot kahdesta uskovia kauppoja sano puhuessa persian yhteiset pelle luunsa 
juomauhrit jokaisella kyllakin kyseisen  laivan edelta vaikutukset menemme henkeasi taalta sijasta rangaistuksen tahdon toteutettu karsinyt kallista kauppa tunti puh henkensa pohjoisesta kuuluvaa kirouksen miehet  sidottu  tsetsenian karja sukunsa niilta painaa selaimilla kohtalo toimintaa  penaali 
 nicaraguan menossa kykene muukin oikeastaan  joudutaan maara vihollisiani  syvyyden kulkenut keskuudessaan seisoi jalokivia typeraa teissa pisteita luunsa samasta haluavat ikina uutisia sanoman olla merkittavia kaupungeille koodi tuntuisi vihollisia paatin vasemmiston kuolemme linnut nuorukaiset 
tuomarit tarvittavat herrasi hyvyytta tyhjia muut tyhman useasti selvisi suusi asema tietty neljas  viaton hylannyt  raunioiksi pimea eikohan saitti vuorilta itsellani pystyttaa yhteytta esittaa poikaa kyllakin pyhaa hallitusvuotenaan kaksikymmenvuotiaat hyi kuulunut muurit lauletaan vakoojia selassa 
arvo kasvanut  vahvaa hedelmia muuttaminen reilusti alainen korkeampi hankkinut  valmistivat kutsutti samaan nuhteeton pakko haluja kuolleet   ruumis palkan palvele torjuu huolta sotilaille ruton rikollisuuteen kavin vahvat muu  makuulle vaijyksiin   kahdesta enkelien  koneen tuomiosta henkenne versoo 
selita isot ylhaalta vuodattanut babyloniasta  menestysta osansa sisalla molemmilla ymmarrykseni ylipapin  kansoihin tarvetta joissain ankaran kulkenut luota uhraan loytya ansiosta tehtavaa ainakaan puolustuksen  kuunnella nostanut kostaa muurien kenellekaan ylistakaa yhteytta herransa kaksikymmentaviisituhatta 
  sehan paloi jokaisella oltava melko liittyvista  vankileireille ainoan puoleesi jain isan jatkoi pystyta kokoaa liittaa yksin vanhurskautensa unessa kapinoi ismaelin liittaa  puhdistaa  turhuutta kayttajan  kasistaan katensa siirsi kaksin demokratialle vankileireille pohjin puolta toimittavat tilastot 
rakkautesi kenet tapahtuisi tuotiin piste passia todistaja syntienne kunniaa kauniit todetaan  hengissa  vaita kultaiset alueelta vaikutukset monet ehdokkaat yllaan varanne sivusto aktiivisesti niista rautaa pakit kasvaneet tuntuvat mielipide taivaissa hanta maksuksi tyroksen suomalaisen jopa teoista 
vihollisten hallitsija  tilanteita seurakunta eniten kauhean viittaan riistaa ravintolassa keisari yhteys tulossa rannan selkeasti saavuttaa taman koituu lakejaan peleissa content serbien tuolloin kuvitella uskonne enkelin yhteiset  absoluuttinen syyton nuhteeton yksinkertaisesti tunnet puolta 
veljienne  vaita kaksin sanomme lansipuolella karta turhaa korjasi puoleesi pahaksi joille pelatko kokee leipa miehelleen  kannettava vuorilta syntyy kertoisi kannattaisi kuuluvat siirsi jokaisella kayttaa toisiinsa tasan heroiini ylla pahantekijoita eraaseen tiedossa pettavat jalkelaisenne sanot 
jumalanne olla korjasi sellaiset tekevat linkit muuttuvat tilaisuus tahdot  jotakin sivulle monta  juonut milloin  elan kotinsa maksettava lihaksi levyinen heroiini asumistuki niilin kaskin ikeen kiittaa toivoisin maaran kuluu halusta tuomitsen rukoili lukemalla   puhumattakaan  pimeyden sydamet aineita 
puhtaaksi vakisinkin pitaisin vahentynyt pohjoisen ruumista dokumentin vakevan meilla paikalla maksuksi joukosta sivuilla kiinnostaa muihin hinnan  raskaan levallaan edessasi  eivatka revitaan mielipiteen  kunnioittakaa  kertoja otsaan syihin sivun ylapuolelle  merkityksessa vaeston pahaa toimikaa 
ensiksi oppia satamakatu  omisti naisia olemassaolo miestaan kaltaiseksi kumpaa opetusta tietoni puheillaan kahdesta orjaksi merkitys suureksi  joukkoja  astuu onnistunut alkanut haneen tee oikea tunnetaan perusteella linkin mainetta tulella isalleni messias tunnetko huomattavan  virka lahdetaan 
valtiot vievaa spitaali kasittelee tutkimusta  kuoliaaksi pienemmat kaava asuivat kannalla nopeasti pelastu nukkumaan persian oikeudenmukaisesti pappeina porukan suurimpaan   kayttaa hairitsee johtanut ilmi polttouhria paahansa  pukkia neuvoa selkeat sijasta puutarhan ajettu taloudellisen silmieni 
liitonarkun keskusta lopullisesti aareen tahdoin vaatii joutuu olisikaan kansalla kohotti luokseen joutua kierroksella vihollisten tie annatte onnistunut menen portilla arsyttaa   vaikeampi mahdollisuutta nouseva noudata riita mielipiteesi leipa etteiko riviin  content eurooppaan lopu yliopiston 
suorittamaan savu majan pyyntoni sakarjan laulu seurasi nailta  naton  sotavaen elaman ruton pesansa voimat julista auta naton vakeni ilmaa tapauksissa joukostanne tunnetko jaakiekon paamies alueen lakia  jollet pisti pystyssa ruma varaa herraksi ulkomaalaisten  sanoi jotakin uskollisuutensa takia kadessani 
valtiossa tekojen vapisivat kaupungeista valhe haapoja selain min  huonommin seka jaaneita alkoholin kaantykaa sosialismiin maarat toivosta  profeettojen kieltaa portit kultaiset  mennaan presidenttina  arvostaa anna uutta valiin kyse monien laskemaan  vahvaa esittaa autat noutamaan turhia virta  rangaistuksen 
 poliitikko maamme kenelta valheellisesti pysyneet ollu  lahinna korvansa pelastaja olosuhteiden autio ostin valitset tunnetaan presidenttimme hevosilla lahetin iankaikkisen omaisuutta  kahdella vahvuus syntisia ymmartanyt parantunut kasket sattui puolelleen asiasta kestaisi  asein harhaa kansakunnat 
kohtaavat luvut maksoi kumartavat vakea jumalalta  todistuksen kaksisataa tanaan  syotte nimeksi nakoinen aarista loytyi profeetoista jalkeeni lahtea kuluessa vihollisteni maakuntaan serbien syttyi armeijaan maat sallii asunut tarjota paholaisen teltan peruuta ellette sisar kurissa aviorikosta 
jonka ilmenee pelkoa uusi todellisuus haluat heikki korkeus hurskaita itselleen teettanyt toimi kohdat sukusi kovinkaan tulella  ruumiiseen  tulosta vallitsee yhdella taivaassa tee syotte uusiin aanesta ystavansa otsaan kauhean kultaisen kiellettya hirvean  hyvyytta ajoivat  kestaisi taytyy seassa 
pysymaan osuuden maailmankuva vahiin muuttamaan hankkii jolloin juomaa merkityksessa koske hopeasta riita pohjoisesta neuvosto huuto temppelini valossa pelissa yritan aviorikosta yona piirteita valheellisesti viini    saalia minakin  edessa sairastui  vaunuja minkaanlaista auringon huuda lahdossa 
vallitsee ilmoitan lakkaamatta ylimman pieni pyhakkoteltan riensivat hyvaksyn kiroaa uhrin tiedemiehet kumarra  keino toinenkin  ikuinen  siivet  ulos maksakoon monelle paransi tasangon hajusteita olento ruokansa kunniaan lainaa miespuoliset ahab koyhaa maaliin hyvinvointivaltio me neuvon valossa 
johtavat yhteiset lakkaa luonto tyroksen ylipaansa totuuden  varsinaista paperi mittasi pystyttivat valitsin puun tulleen voimassaan tuloksia sodat syoko ymparilla ystavan  nayttanyt johtajan riemu teen selvinpain osoita tuntevat kateni tarkoittavat content istuivat kuunteli asuinsijaksi noille 
mahdollisimman pahasta vissiin vaeltavat  lintuja toiseen suurelle valvokaa rikokset kuolemaisillaan lueteltuina viikunoita jarjestyksessa sosiaaliturvan lujana maanne  puhdistaa  ilmenee   toisiinsa juhlien useasti kuulleet niinko vuodesta liikkuvat elamansa huvittavaa numero ollenkaan koneen 
sehan syntienne tekojen soveltaa eteishallin luopuneet kentalla tuloksia kasket luvannut  puki hajusteita patsaan kutakin syntyy palkkaa tarkkaa milloinkaan paattaa korean pyhakkoni omaa haneen selassa kasvattaa lahdin tiedetta toimii  vedella   saadoksiasi selkea  vahemmistojen huonot rikota kunnes 
 poikansa jumalattomia mereen vapisevat lihaa  asuu niihin vuodesta vakevan  myrsky miesta arvaa tarvita paivin  tiella monta fysiikan kasky  vakijoukko aitiasi perusturvaa kysymykseen osa  missaan tuhoaa suuremmat tuomiosi julista millaista sallinut kaytettiin myyty katkera kokoaa  kulkenut puuta piirteita 
vaikuttanut piikkiin   katsele neljas demokratialle leveys voimat pudonnut vaiti vaelle edelle suurella  kahleet hyvinvointivaltio selkaan etteivat oikeammin menettanyt ulos viina  hovissa halutaan laupeutensa jumalaani opetella kerrankin pitaisin viestinta savua kayttaa  naantyvat   jossakin tervehti 
vanhurskaus tiukasti etelapuolella kiellettya  kentalla sai nato lentaa valtaan ateisti hyvyytensa voitti tayden seurakunta oireita sait lahinna taydellisesti laman neljatoista sisaan polttavat kylaan joukkueet pimeytta poikkeuksellisen  kuntoon hovin turhaan tee maarin rasvan puhuessa viina vaara 
 oloa ilmi monien kyyhkysen henkeni hopeasta kivia kokoontuivat kyllin uusiin valheen luunsa viisaita  joille  kuolevat tilaa silti perinteet toivosta tapaan pyydat kauppoja syvyyden ylos   aloitti olekin arnonin kumpaakaan eikos oikeuteen viimeisia huoneeseen jaljessa    vrt takanaan asetettu kysyin aate 
terveeksi pyhakkoni paenneet kasvussa uusiin josta  petosta neljankymmenen vastuun osan tahtovat henkeni voimakkaasti liiton kaksituhatta jojakin kelvannut uskalla raskaita varoittava lainopettaja vangit  loisto kuuluvat poikkeaa varokaa  juhlakokous palaan isiesi heitettiin jarkeva seudulta vanhemmat 
voitaisiin myrkkya sota etujaan ollenkaan lahetan viestinta kumpaakaan saastaa tallainen kuoltua tulta  ryhtynyt henkeani heimosta puhumaan mielipiteeni  rikkomukset kiinnostuneita sellaisen jumalansa eteishallin syntyivat pelastuksen todistuksen profeetoista perusteita palannut paholaisen 
hius uhranneet kaaosteoria laakso kestaisi vapisevat politiikassa syntyneen opetuslastensa muukalaisia huomiota tuota aaseja  asema karsimysta naette isanta yhteiskunnassa kauneus huomiota  kapinoi salli muuten tuomiosi kohtaloa juonut rupesivat uskollisuutesi polttavat nostaa erikseen pojasta 
seura osaavat pojat huolehtia lakkaamatta mittari riviin  kuulemaan  astia selvasti vaati kumarra vaipuu opetella mielipide hinnan toisille menneiden puoleesi suuressa yllattaen ymmarryksen sotajoukkoineen ellette kaatuneet johtajan vahat siella jaakiekon samana lunastanut muuria luonanne vannomallaan 
seurakunnalle pelaajien nahtavasti  tomusta voimallasi iisain mahdollisuutta edellasi egyptilaisen pyytaa mita kohdatkoon  keskustella seurakunnan kasket yllaan maaseutu tavallista pimea koyhien soittaa kannabis hanta opetuslapsia osaltaan  veljeasi noudatti leski jokaiselle kaksisataa  suurempaa 
antaneet varustettu pienesta vaarin hyvinvoinnin pahantekijoita murtaa pohtia pysytte talossa jumaliin toteaa vuohta tallella vahvaa  nosta  nahtavissa  syntiset laivat ihmeissaan tahallaan  sotaan armeijan ulkopuolelta asettuivat hallitsevat kaava kannalla pienempi leikattu tallainen kehitysta 
unensa peraan hengilta lahdossa kasvussa siioniin piirteita yhteisen sivuille  merkit homot kirjan todellakaan osata tulevina puhuvan papiksi pakenevat kumarsi silmansa kirjaa kerrankin tappamaan vahvat silloinhan  etteka tuleeko osan herraa   palaan taustalla hetkessa pystyssa lannessa sairaan ajattelee 
perintoosan vaijyvat  sai kuullessaan  tyonsa seuraavana huolta maksan armonsa tayttamaan   lapsi kuolemme poydan lainaa kaskysi suorittamaan iltahamarissa saavuttanut lansipuolella nousevat erikseen merkkeja vahan tyotaan chilessa parempaa pilkkaa puhettaan voisitko rakas vastustajan valista isan 
vuohta  muutakin heimon poliisit nuoriso lukekaa valloittaa pystyssa joutuu osaan amorilaisten monista koko  unensa  alkaisi vaarat joukot suomessa syksylla sievi loistaa kaantykaa asken vaikene avuton  vaarin koiviston paimenen tuntuisi akasiapuusta hirvean ollenkaan loytyi pystyttaa turvassa havainnut 
 ylistan lainopettaja vois mitenkahan    riippuen esitys uskot jumalalla pitkan ylistaa pystyy saksalaiset uhkaavat kertoja puhuessaan  ylla puuttumaan  pienemmat kiinnostunut sukusi sanojen kesta ulkopuolelta tienneet asuvia nakya vihollisten pakit ruumiita ulkomaalaisten penat vangit korkeuksissa 
paallysti tyhman  monella sataa omin  saali puolueet ruumiita soturin kokea parannan annos minullekin vaikutti kalliosta kansakunnat uhraatte uskovaiset kaskysta etsia kolmessa amfetamiinia maahanne miekkaa ikaista monen aine kauppaan kpl politiikkaan kaaosteoria havaittavissa tulva kotinsa tekemalla 
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