
Kielikarhu 2 – Terve sielu terveessä ruumiissa – Voi hyvin! 
 

Oppilaan nimi: _______________________________  

Voi hyvin! 
 

1. Yhdistä kellonaika ja tekeminen. 
 

7.00  kaverin kanssa ulkona 

10.15  lounas 

11.50  nukkumassa 

14.30  aamupala 

15.20  koulussa 

16.00  iltaruoka 

17.30  välipala 

20.10  hammaspesu 

20.45  läksyt 

21.00  Iltapala 

 

2. Keksi ja kirjoita ystävällesi ohjeita seuraaviin ongelmiin: 
 

a. Ystäväsi ei saa unta illalla. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
b. Ystäväsi ei jaksa herätä aamulla. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
c. Ystäväsi ei jaksa keskittyä tunnilla. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
d. Ystäväsi häiritsee sinua oppitunnilla. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
e. Ystäväsi unohtaa usein läksynsä.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Kielikarhu 2 – Terve sielu terveessä ruumiissa – Voi hyvin! 
 

3. Lue kuvaukset. Valitse, mikä niistä kuvaa sinua ja ystäviäsi parhaiten.  
Mieti, löytyykö kuvauksista sellaista, millainen haluaisit olla. 
1 = Kuvaa minua. 2 = Haluaisin olla tällainen. 

 
 Kuvaus 1 2 

 
1. 

 
Minulla on paljon kavereita ja olen heidän kanssaan paljon 
tekemisissä. Leikimme usein suuressa ryhmässä, keräämme 
esimerkiksi porukan kokoon pihapeliin. On kivaa, kun voi aina löytää 
kaverin, vaikka joku olisikin lähtenyt perheen kanssa mökille. 
 

  

 
2. 

 
Minulla on muutama sydänystävä, joiden kanssa jaan salaisuuksiani. 
Muiden kanssa olen kaveri koulussa, mutta nämä parhaat ystäväni 
saavat minulta aina silloin tällöin pikku kortteja ja itsetehtyjä 
paketteja. Heidän kertomiaan salaisuuksia en kerro kenellekään, sillä 
en tahdo pettää heidän luottamustaan. 
 

  

 
3. 

 
Koulussa leikin luokkatoverieni kanssa, mutta kotipihassa minulla on 
eri kaverit. Se on hyvä, sillä asun aika kaukana koulusta, eikä olisi 
helppo saada joka päivä kaveria koulusta mukaan. Kun tulen kotiin, 
teen läksyt ja menen sitten tapaamaan kavereitani ulos. Joskus 
tulemme yhdessä sisään pelaamaan tietokoneella tai katsomaan 
elokuvaa. 
 

  

 
4. 

 
Minä haluaisin itselleni ystävän. Kun vielä asuimme edellisessä 
kodissa, olin usein yhden kaverin kanssa. Nyt kun olen muuttanut 
uuteen kotiin ja kouluun, en ole vielä ystävystynyt kenenkään kanssa. 
Muutamien kanssa olen kyllä jutellut. Ehkä joku heistä haluaa joskus 
tulla minulle kylään tai kutsua minut luokseen. 
 

  

 
5. 

 
Paras ystäväni on serkkuni. Hän on samanikäinen kuin minä, ja 
olemme vauvasta lähtien asuneet lähekkäin. Emme ole samassa 
koulussa, mutta kyläilemme usein toistemme luona, ja toisinaan 
saamme jäädä yökyläänkin. Meillä on molemmilla myös muita 
kavereita, mutta olemme sopineet, että meidän ystävyys kestää 
ikuisesti. 
 

  

 
6. 

 
Minulla on paljon kavereita ja muutama uskottu ystävä. Kaikkein 
paras ystäväni on kuitenkin sisarukseni. Tunnemme toisemme hyvin 
ja ymmärrämme toisiamme paremmin kuin kukaan muu. Olen 
iloinen, että minulla on niin kiva sisarus. Sellainen ystävä on aina 
lähellä. 
 

  

 
7. 

 
Minulla on ystäviä, joita näen joka päivä, ja lisäksi olen löytänyt 
muutaman hyvän kirjekaverin. Yksi heistä on erittäin hyvä ystävä, 
hänen kanssaan voimme kirjoitella ihan mistä vain. Odotan aina 
innolla hänen kirjeitään ja vastaan niihin aina heti, ainakin muutaman 
päivän sisällä. 
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