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Avainsanat: kymmenylitykset, yhteenlasku 

Luokkataso: 1.-2. luokka 

Välineet: kymmenen munan kennoja, leikkikananmunia, seurantalomakkeet, kyniä, 

rasioita, leimasimia 

Kuvaus: Tule mukaan harjoittelemaan kymmenylityksiä ja oppimaan yhteistyötaitoja 

hauskan munafarmarileikin merkeissä! 

Munafarmari 

 

Aluksi 

Tehtävässä toimitaan neljän hengen ryhmissä. Jokainen ryhmä tarvitsee kaksi kymmenen 

munan kennoa, leimasimen, kananmunien seurantalomakkeen (liitteenä) sekä kynän. 

Lisäksi jokaiselle ryhmälle tulee varata kaksi rasiaa (tai vastaavaa) pesiksi sekä noin 10–

20 leikkikananmunaa. Leikkikananmunia voi valmistaa itse esimerkiksi taikataikinasta tai 

savesta, mutta myös sopivankokoiset kivet tai vaikkapa pääsiäismunien muovikuoret 

sopivat tehtävään oikein hyvin. 

Toteutusehdotus 

Mustikkakallion munafarmilla riittää vilinää. Vehreiden niittyjen ja korkeiden kukkuloiden 

suojassa asustaa monta kymmentä kaakattavaa kanaa ja temmeltävää tipua. Päivän 

toimet aloitetaan joka päivä jo varhain aamulla, kun farmin pollea kukkoherra kiekaisee 

hyvät huomenet koko farmin väelle.  

Munafarmin isäntä, ahkera ja ystävällinen herra Munanen hoitaa tilaansa mielellään yksin, 

mutta kaipaa silloin tällöin lomaa maatilan töistä. Niinpä Herra Munanen on päättänyt 

irtautua tilan tohinasta hetkeksi ja lähteä neljän päivän kaupunkilomalle kiertelemään 

museoita ja nauttimaan kaupunkielämästä.  

Kanaväkeä ei tietenkään voi jättää yksin, joten läheisen koulun innokkaat ja avuliaat lapset 

on kutsuttu apuun. Lapsille on jätetty tarkat ohjeet päivittäiseen munien keräämiseen. 

Ohjeet munien keräämiseen 

Munien kerääminen hoidetaan neljän hengen ryhmissä. Jokaisella ryhmällä on vastuullaan 

kaksi pesää. Ryhmän jäsenillä on omat roolinsa ja tehtävänsä, jotka ovat 

 Kerääjä: hakee pesät munineen sekä laittaa munat kennoihin 

 Laskija: laskee munien lukumäärän 

 Kirjuri: kirjoittaa laskutoimitukset ylös seurantalomakkeeseen 
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 Isäntä: tarkistaa laskutoimitukset ja laittaa leimansa seurantalomakkeeseen 

Päivä alkaa, kun kerääjä hakee pesät munineen kanalasta (eli kaksi astiaa, joihin 

leikinjohtaja on laittanut leikkikananmunat) ja vie ne muun ryhmän tarkasteltavaksi. 

Laskija laskee munien lukumäärän ensimmäisessä pesässä ja toisessa pesässä. Kirjuri 

kirjaa tulokset ylös kananmunien seurantalomakkeeseen. Tämän jälkeen kerääjä asettaa 

munat ensin yhteen kananmunakennoon, ja mikäli kenno tulee täyteen, hän jatkaa 

seuraavan kennon täyttämistä. Nyt laskija laskee munien yhteislukumäärän, jonka kirjuri 

kirjaa lomakkeeseen. Lopuksi isäntä tarkistaa laskutoimituksen ja laittaa leimansa 

lomakkeeseen hyväksymisen merkiksi. Päivän päätteeksi kerääjä laittaa kananmunat 

takaisin pesiinsä ja palauttaa ne kanalaan.  

Seuraavat päivät kulkevat samalla kaavalla. Ryhmän jäsenten rooleja voi tarvittaessa 

kierrättää niin, että jokainen saa olla vuorollaan kussakin roolissa. 

Leikinjohtaja täyttää ryhmien pesät jokaiselle kierrokselle. Pesät voidaan täyttää 

esimerkiksi seuraavasti: 

Päivä Munia pesässä 1 Munia pesässä 2 Munia yhteensä 

1 3 4 7 

2 2 8 10 

3 5 6 11 

4 9 3 12 

 

Liitteet 

 Kananmunien seurantalomake 
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