
Ystävänpäivä

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

Tulosta ja levitä kuvat sopivaan paikkaan. Monista oppilaille vastauslomake. 
Oppilas etsii kuvan ja vastauspaperistaan kuvaan sopivan sanan tai virkkeen. Oppilas

merkitsee sanan tai virkkeen perään siihen sopivan kuvan numeron.
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sydän

ystävät

lahja

suklaa

nalle

kukkakimppu

kirje

 kortti

rakkaus

karkki

ilmapallo

ruusu

Sana: Numero:
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sy-dän

ys-tä-vät

lah-ja

suk-laa

nal-le

kuk-ka-kimp-pu

kir-je

 kort-ti

rak-ka-us

kark-ki

il-ma-pal-lo

ruu-su

Sana: Numero:
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 Ruusu on punainen.

Kirje lähetetään.

Virke:                                                                     Kuvan numero:

Minä rakastan.

Nalle on söpö.

Ilmapalloon puhalletaan ilmaa.

Pidätkö suklaasta?

Askartelin kortin.

Kukkakimppu tuoksuu.

Ystävät ovat tärkeitä.

Annan lahjan ystävälle.

Sydän on punainen.

Söin eilen karkkia.
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 Ruu-su on pu-nai-nen.

Kir-je lä-he-te-tään.

Virke:                                                                     Kuvan numero:

Mi-nä ra-kas-tan.

Nal-le on sö-pö.

Il-ma-pal-loon pu-hal-le-taan il-maa.

Pi-dät-kö suk-laas-ta?

As-kar-te-lin kor-tin.

Kuk-ka-kimp-pu tuok-suu.

Ys-tä-vät o-vat tär-kei-tä.

An-nan lah-jan ys-tä-väl-le.

Sy-dän on pu-nai-nen.

Söin ei-len kark-ki-a.
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 Isäni rakastaa yli kaiken punaisia ruusuja.

Aion kirjoittaa tänään kirjeen hyvälle ystävälleni.

Virke:                                                                     Kuvan numero:

Rakkaus on vahva tunne ja sitä voi kuvata kahdella sydämellä.

Siskoni halusi ostaa kaupasta pikkuveljelleen uuden unikaverin.

Mummoni haluaa juhliin aina vaaleanpunaisia ilmapalloja.

Tiesitkö, että suklaa tehdään kaakaopavuista?

Ystävää voi ilahduttaa itsetehdyllä kortilla.

Valitsisitko ruusuja vai tulppaaneja kukkakimppuun?

Kerro ystävillesi tänään, että he ovat sinulle tärkeitä.

Ystävänpäivänä voi antaa omalle ystävälle pienen yllätyspaketin.

Opettaja piirsi taulun täyteen punaisia sydämiä.

Aiotko herkutella karkeilla ystävänpäivänä?
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 I-sä-ni ra-kas-taa y-li kai-ken pu-nai-si-a ruu-su-ja.

Ai-on kir-joit-taa tä-nään kir-jeen hy-väl-le ys-tä-väl-le-ni.

Virke:                                                                     Kuvan numero:

Rak-kaus on vah-va tun-ne ja si-tä voi ku-va-ta kah-del-la sy-dä-mel-lä.

Sis-ko-ni ha-lu-si os-taa kau-pas-ta pik-ku-vel-jel-leen uu-den u-ni-ka-ve-rin.

Mum-mo-ni ha-lu-aa juh-liin ai-na vaa-le-an-pu-nai-si-a il-ma-pal-lo-ja.

Tie-sit-kö, et-tä suk-laa teh-dään kaa-ka-o-pa-vuis-ta?

Ys-tä-vää voi i-lah-dut-taa it-se-teh-dyl-lä kor-til-la.

Va-lit-si-sit-ko ruu-su-ja vai tulp-paa-ne-ja kuk-ka-kimp-puun?

Ker-ro ys-tä-vil-le-si tä-nään, et-tä he o-vat si-nul-le tär-kei-tä.

Ys-tä-vän-päi-vä-nä voi an-taa o-mal-le ys-tä-väl-le pie-nen yl-lä-tys-pa-ke-tin.

O-pet-ta-ja piir-si tau-lun täy-teen pu-nai-si-a sy-dä-mi-ä.

Ai-ot-ko her-ku-tel-la kar-keil-la ys-tä-vän-päi-vä-nä?
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