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Pariharjoitus erilaisia kulmia varten 

 

Aluksi 

Tehtävä kannattaa totetuttaa vasta se jälkeen, kun perustiedot kulmasta ovat hallussa. 

Erityisesti hyödyllistä on käydä läpi erilaisten kulmien nimet, kulmaan liittyvät muut 

käsitteet ja koordinaatisto ennen parin kanssa tehtävää harjoitusta.  

Tehtävän tarkoituksena on kehittää käsitystä erilaisista kulmista ja niiden suuruudesta 

käyttämällä apuna lankaa, jonka avulla kulmia voidaan muodostaa. Langan avulla 

pystytään ilmoittamaan kulman suuruus noin kymmenen asteen tarkkuudella.  

Tehtävät on suunniteltu tehtäväksi pareittain, mutta tehtäviä voidaan soveltaa myös yksin 

tehtäviksi käyttämällä apuna teippiä.  

Tehtävä 1 

1. Toinen parista ottaa kiinni langan keskeltä niin, että lankaa jää peukalon ja 

etusormen väliin reilu sentti. Lankaan voidaan tehdä myös solmu, josta saa 

paremman otteen. 

2. Toinen parista ottaa kiinni langan päistä sekä oikealla että vasemmalla kädellään. 

3. Langat vedetään kireälle,  jolloin kulma tulee näkyviin. 

4. Muodostetaan jokin terävä kulma. 

5. Pohditaan, millaisia muita kulmia terävän kulman lisäksi voidaan havaita. Pohditaan 

myös kulman sijoittumista koordinaatistoon sekä xy- että xz- tasossa. Vinkki: origo 

on helppo hahmottaa esimerkiksi pöydän vasempaan alareunaan(ks. Kuva 1). 

6. Tutkitaan langan avulla, missä kulmassa kaukana oleva kohde näkyy. Voidaan 

tutkia esimerkiksi huoneen takaosassa olevaa kirjaa tai ulkona näkyvää puuta. 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat: tasogeometria, avaruusgeometria 

Luokkataso: 3-5 lk, 6-9 lk, lukio 

Välineet: paksua lankaa n. 1 metri, piirtokolmiot, kynä, kumi, valkoista paperia 

Kuvaus:  Harjoituksen aikana näkemys erisuuruisista kulmista vahvistuu. Lisäksi 

tutkitaan kulmien sijoittumista koordinaatistoon.  
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Tehtävä 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatketaan harjoituksia kulmista käyttämällä apuna kellotaulua tai muuta vastaavaa kuviota.  

1. Lanka pingotetaan pöydän pinnalle ja puolisuorat laitetaan näyttämään kellonaikaa 

10 yli kolme. Kulma on siis auki 30 astetta(ks. Kuva 2). Tarkastellaan tilannetta. 

2. Seuraavaksi muodostetaan kulmat 60 astetta, 90 astetta, 120 astetta, 150 astetta ja 

lopuksi 180 astetta eli oikokulma. 

3. Haetaan vielä silmämääräisesti kohta, jolloin terävä kulma muuttuu suorakulmaksi 

ja suorakulma tylpäksi kulmaksi. 

4. Kulmaa voidaan aukoa sekä terävien että tylppien kulmien alueella, jotta ne jäisivät 

paremmin mieleen. 

5. Piirretään kulmat 30, 60, 90, 120, 150 ja 180 astetta piirtokolmion avulla valkoiselle 

kopiopaperille,  jossa ei ole ruutuja tai viivoja.  

Tutkitaan myös oikokulmaa suurempia kulmia langan avulla. 

6. Muodostetaan kulmat 210, 240, 270, 300 ja 330 astetta sekä todetaan täysikulma 

360. 

7. Piirretään kulmat paperille piirtokolmion avulla yhden asteen tarkkuudella.  

 

  

Kuva 2. Kellon viisarit 30 
asteen kulmassa. 

Kuva 1. Kulman muodostaminen. Kulman kärki on origossa. 


