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Sisällysluettelo 

Sisällysluettelo 

Johdanto 

1. Kerhokerta: Kerhokerran aihe esim. Penrosen laatat 

2. Kerhokerta: Kerhokerran aihe 

3. Kerhokerta: Kerhokerran aihe 

4. Kerhokerta: Kerhokerran aihe 

5. Kerhokerta: Kerhokerran aihe 

6. Kerhokerta: Kerhokerran aihe 

Kerhokokonaisuuden arviointi 

 

 

  



 

Johdanto 

 

KOHDERYHMÄ: 3.-4. luokka 

 

KESTO: 2.3.-6.4.2017, yhteensä kuusi kerhokertaa, 90 min. kerrallaan 

 

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 20 lasta 

 

TEEMA: matematiikkaa ulkoilmassa 

 

KERHON TAVOITTEET: 

 

- Innostaa kerholaisia matematiikan harrastamiseen 

- Näyttää, että matematiikka ei ole vain laskemista luokassa, vaan sitä voi olla myös 

ulkona.  

- Saada raitista ulkoilmaa ja tilaa liikkumiseen 

 

LYHYT KUVAUS KERHOSTA: 

 

Kerho on matematiikkakerho, joka pidetään ulkona. Tarkoituksena on leikkiä, pelata ja tutkia 

ympäristöä. Kerhokertoja on 6 kertaa. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan ja katsotaan, miten 

kerho lähtee käyntiin. Muita teemoja ovat rastirata, kaupunkiretki, tiedonkäsittelyä, metsäretki ja 

amazing race. 

 

KERHON YLEINEN RAKENNE: 

 

Nimenhuuto ja tavaroiden vieminen luokkaan. 

Siirtyminen ulos 

Alkuleikki 

Päivän aktiviteetit 

Päivän pulma / leikki 

Siivoaminen ja siirtyminen sisälle 

Lopetus luokassa 

 

  



 

1. Kerhokerta: Tutustuminen 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Tutustutaan toisiimme 

- Selvittää millainen ryhmä lapsia on kyseessä ja miten homma lähtee käyntiin 

- Näyttää, että matematiikka on innostavaa 

 

ESIVALMISTELUT: 

Matikka-aliaskortit, Triadialeikin niminumerot ja nimilaput.  

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Nimilaput, Matikka-aliaskortit, niminumerot narullisissa muovitaskuissa, pehmoeläimet, pressua. 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

14.00 Tapaaminen käytävällä ja nimenhuuto 

14.15 Ulkona tutustumisleikit “Minä pidän” ja “Läpsy” 

14.30  “Triadia”, “Reps-repäisypeli pressulla” 

15.00 Sisällä “Matikka-alias” ja “Jonoleikki” 

15.30 Kerho loppuu 

 

 
 

Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

https://www.flickr.com/photos/myscience/28225718553/in/album-72157671274089892/


 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Minä pidän (tutustumisleikki) 

Lyhyt kuvaus työstä:  

Jokainen kerholainen sanoo oman nimensä ja nimen alkukirjaimella alkavan asian, josta tykkää. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Aluksi asetutaan rinkiin ja sitten jokainen vuorollaa kertoo nimensä ja nimen ensimmäisellä 

kirjaimella alkavan asian, josta tykkää. 

 

Aktiviteetin nimi: Läpsy (tutustumisleikki) 

Lyhyt kuvaus työstä:  

Tarkoituksena on opetella toisten nimiä hauskalla tavalla 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Mennään piiriin. Yksi leikkijä jää keskelle. Joku aloittaa huutamalla jonkun piirissä olevan nimen. 

Keskellä olija yrittää läpsäistä huivilla tms. henkilöä jonka nimi huudettiin. Sen, jonka nimi 

huudettiin täytyy yrittää huutaa jonkun toisen nimi ennen kuin keskellä olija läpsäisee. Jos hän 

kerkeää huutaa uuden nimen, keskellä olija siirtyy jahtaamaan huudettua henkilöä. Jos keskellä 

olija kerkeää läpsäistä, hän pääsee rinkiin, ja läpsäisty pelaaja menee keskelle.  

 

 

Aktiviteetin nimi: Triadia nimellä “Matikkamaa” 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Tässä tehtävässä etsitään säännönmukaisuuksia 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Leikitään kerholaisten kanssa, että olemme Matikkamaassa. Matikkamaan asukkailla on nimi, 

joka koostuu kolmesta numerosta. Numerot eivät voi olla mitä tahansa vaan niillä on alla 

luetellut säännöt. Matikkamaassa on myös turisteja, joiden nimet koostuvat myös kolmesta 

numerosta, mutta nämä numerot eivät ole alla olevien sääntöjen mukaisia. 

Kerholaiset jaetaan neljän hengen ryhmiin ja ryhmissä on aina kaksi matikkamaalaista ja kaksi 

turistia. Kerholaisille näytetään esimerkkinä 6 matikkamaalaista ja 7 turistia. Esimerkit ovat 

pehmoleluja, joihin on kiinnitetty numeronimi. Sitten kerholaisten tulee miettiä kuka on 

matikkamaalainen ja kuka on turisti. Seuraavassa säännöt lyhyesti: 

 

Säännöt alkuperäisen asukkaan nimeen (A,B,C) 

1. C=A+B 

2. A<B 

3. A,B,C>0 

4. Mitä vanhempi, sitä pienemmät numerot 

 

Jos aikaa, turistit muutetaan lapsiksi ja loput ovat vanhempia. Kaksi perhe-esimerkkiä. Jos eivät 

keksi sääntöä, voidaan kertoa sääntö ja voivat etsiä toisensa. Jos oppilaita pariton määrä, niin 

yhdellä vanhemmalla kaksi lasta. Seuraavassa säännöt lyhyesti: 

 



 

Säännöt asukkaan lapsiin 

1. Vanhemman  (A,B,C) lapset (A,C,A+C) ja (B,C,B+C)  

2. Ei sukupuolta 

 

Tarvitaan 13 pehmolelua, joissa niminumerot sekä 30 muovitaskua, joissa niminumerot: 10 

matikkamaavanhempaa ja 10 matikkamaalasta ja 10 turistia. Muovitaskuissa pitää olla naru 

kiinnitettynä, että sen saa kerholaisten kaulaan roikkumaan. 

Alkuperäinen ohje:  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/triadia/, luettu 13.4.2017 

 

 

Aktiviteetin nimi: Reps-repäisypeli pressulla 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Taitellaan pressua, niin että siitä lähtee murto-osa pois 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Ideana olisi, että kerholaiset yrittävät mahtua seisomaan pressulla mahdollisimman pitkään 

samalla kun siitä taitellaan ohjaajien arpomien murtolukujen verran paloja pois. 

Tarvitaan iso pressu tai kaksi. 

Alkuperäinen ohje:  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/reps-repaisypeli/, luettu 13.4.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Matikka-alias 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Pelataan aliasta matikkaan liittyvillä sanoilla 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Selitetään pareittain matikka-aiheinen sana ilman, 

että sanoo sanaa tai sen osaa. 

Ohje ja valmiita kortteja:  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/matematiikka-alias/, luettu 13.4.2017 

 

 

Aktiviteetin nimi: Jonoleikki 

Lyhyt kuvaus tehtävästä:  

Järjestäydytään jonoon jonkun perusteen mukaan ilman puhumista 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Kerholaiset jaetaan kahteen joukkueeseen. Joukkueiden tehtävänä on muodostaa jono aina 

sillä perusteella, mitä leikinjohtaja sanoo. Nopein joukkue voittaa.  

* Pituus 

* Etunimen mukaan aakkosjärjestys 

* Ikä 

* Sukunimen mukaan aakkosjärjestys 

* Sisarusten lukumäärä 

 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/triadia/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/reps-repaisypeli/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/matematiikka-alias/


 

2. Kerhokerta: Rastirata 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Ryhmän hallinta 

- Luvattiin kertolasku junaleikki, jonka lapset osaavat 

- Toivottiin myös matematiikkaa enemmän 

 

 

ESIVALMISTELUT: 

Rastirata kannattaa valmistella pihalle ennen kuin kerho alkaa 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

- Rastilomake, tarrat diplomiksi suoritetusta rastiradasta, kyniä, kirjoitusalustat, rasteille 

ämpärit, joissa numerot 

- Palikat ja alustat hanoin torniin, työohje (neljä erikokoista pahvilaatikkoa, kolme alustaa 

ja ämpäri) 

- Tikut/pillit tulitikkupulmiin, työohje (Tulitikut ovat aika pieniä ulos (ja vaarallisia!!). 

Voidaan kerätä tikkuja pihalta tai käyttää värikkäitä pillejä.) 

- Pehmot ja avaruusalus, työohje, planeetat voi piirtää maahan 

- Tötsät ja narua tms rosvopoliisikaupunkiin tai valmiit laminoidut pohjat ja hahmot, 

työohje 

  

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

14.00 Tapaaminen käytävällä ja reppujen vienti luokkaan 

14.10 Ulkoleikki 

14.20 Rastirata alkaa 

15.00 Ulkoleikki 

15.10 Siivous, sisälle ja päivän pulma 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

ALKULEIKKI 

 

Aktiviteetin nimi: Ulkoleikki: letkahippa 

Lyhyt kuvaus työstä:  

Leikitään letkahippaa, johon on ujutettu hieman matikkaa 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Aluksi hippoja on kaksi. He pitävät toisiaan kädestä kiinni ja yrittävät ottaa muita kiinni 

piirittämällä heidät. Kun he saavat jonkun ”saaliiksi”, liittyy tämä letkan jatkeeksi. Letka yrittää 

piirittää seuraavan. Vain letkan päissä olevat saavat ottaa saaliita kiinni. (vai pelkästään 



 

kiinniottamalla kuka tahansa ketjusta) Aina, kun uusi saalis saadaan ketjuun, ohjaajat huutavat 

helpon laskun ja jos saalis ehtii sanoa oikean vastauksen ennen hippoja, saalis vapautuu. 

 

 

RASTIRADAN TEHTÄVÄT 

 

Jaetaan aluksi lapset neljään ryhmään esimerkiksi syntymäkuukauden perusteella. Jokaisella 

rastilla on aikaa 10 minuuttia. Rastilomakkeen lisäksi voisi olla lisätehtäviä niille, jotka ovat 

aiemmin valmiit. 

 

Aktiviteetin nimi: Rasti 1 Hanoin torni 

Lyhyt kuvaus työstä: Pinotaan kolme palikkaa uuteen paikkaan  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Alussa on torni, jossa kolme erikokoista palikkaa 

päällekkäin niin, että isompi palikka ei saa olla pienemmän palikan päällä. Torni tulee siirtää 

palikka kerrallaan uuteen paikkaan siten, ettei isommat palikat saa olla pienempien päällä. 

Alustoja, joissa torni saa olla, on kolme. Tehtävää voi vaikeuttaa niin, että palikoita on neljä. 

 

Työohje http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/hanoin-torni/, luettu 18.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Rasti 2 Tulitikkupulmat 

Lyhyt kuvaus työstä: Siirretään tulitikkuja niin, että saadaan haluttu lopputulos 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:   

Työohjeesta voisi ottaa tehtävät 1,2,3,4,6 

1. Poista kolme tikkua niin, että tulee kolme kolmiota 

2. Siirrä neljää tikkua niin, että muodostuu kolme neliötä 

3. a) Siirrä kahta tikkua niin, että kala kääntyy b) Siirrä kolmea tikkua niin, että kala kääntyy 

vastakkaiseen suuntaan 

4. Siirrä kolmea tikkua niin, että muodostuu kaksi neliötä 

5. Poista jääpala lasista vain kahta tikkua siirtämällä. Vinkki: lasi voi olla myös väärinpäin 

 

 
 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/hanoin-torni/


 

Rastilla oleva ryhmä laittaa tikut takaisin paikalleen, ettei seuraava näe ratkaisua. 

Työohje http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tulitikkutehtavia/, luettu 18.5.2017 

Aktiviteetin nimi: Rasti 3 Avaruusolio, kulta-aarre, poika 

Lyhyt kuvaus työstä: Pohditaan, miten pitää menetellä, että kaikki saadaan ehjänä 

avaruusaluksella toiselle planeetalle 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Lasten täytyy kuljettaa avaruusaluksella planeetalta 

toiselle poika, avaruusolio ja kulta-aarre, mutta alukseen mahtuu vain yksi niistä kerrallaan. Jos 

avaruusolio ja poika jäävät kahdestaan, avaruusolio nappaa pojan ja vie kauas kotiinsa. Jos 

poika ja kulta-aarre jäävät kahdestaan, poika nappaa kulta-aarteen ja vie kauas kotiinsa. 

Avaruusolio ei koske kulta-aarteeseen, koska hänen planeetallaan on yllin kyllin kultaa. Miten 

lasten tulisi toimia? 

 

Vinkki: Kyydissä ei tarvitse olla ketään! 

 

Aktiviteetin nimi: Rasti 4 Rosvo ja poliisi kaupunki 

Lyhyt kuvaus työstä: Mietitään, miten ja kuinka monta poliisia kaupunkiin tulee sijoittaa, että 

jokaisen naapurissa on poliisi. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Varastosta löytyy valmiita pohjia kaupungeille 

(laminoituja). Jos ei löydy voi myös tulostaa työohjeesta. Hahmot pitää olla leikattuna ja yksi 

esimerkki jotta oppilaat tajuavat idean.  

Työohje:http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/rosvot-ja-poliisit/, luettu 13.4.2017 

 

LOPPULEIKKI 

 

Aktiviteetin nimi: Laske ja pompi leikki koulun ovelle 

Lyhyt kuvaus työstä: Lasketaan lasku ja pompitaan tuloksen verran eteenpäin 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: 

Laske ja Pompi: ohjaajat huutavat laskuja ja etenemistyylejä ja lapset etenevät ohjeiden 

mukaan koulun oville. 

Etenemistyylejä: 

Vasemmalla jalalla 

Hiiren askelia 

Kyykkyaskelia 

Tasahyppyjä 

X-hyppyjä 

Jättiloikkia 

Jäykin koivin 

Takaperin 

jne. 

 

LOPPUARVOITUS 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tulitikkutehtavia/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/rosvot-ja-poliisit/


 

Aktiviteetin nimi: Tessun sukkapulma 

Lyhyt kuvaus työstä: Ratkaistaan Tessukoiran sukkapulma 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Tessu-koira hakee sukkia pimeässä huoneessa 

olevasta laatikosta. Sukat ovat sinisiä tai punaisia, mutta muuten täysin samanlaisia. Montako 

sukkaa Tessun on vähintään otettava voidakseen olla varma siitä, että otetuista sukista riittää 

jokaiseen tassuun samanvärinen sukka?  

Kysymyksiä pohdittavaksi: 

● Kuinka monta sukkaa Tessu tarvitsee? 

● Onko kolmas sukka välttämättä samanvärinen kuin ensimmäisen tai toinen sukka? 

Ihannetapauksessa samanväriset sukat löytyvät heti ensimmäisellä yrityksellä. 

● Mutta mikä on huonoin mahdollinen tilanne? 

● Miten tehtävä muuttuu, jos sukkia etsii aamu-uninen opettaja? Entä jos sukat on 

hukassa vaikka kovakuoriaisella tai tuhatjalkaisella? 

● Voiko tehtävän ideaa yleistää? 

● Miten erilaisten sukkien lukumäärä vaikuttaa tehtävään? 

 

Työohje: http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/professorin-pahkinat/, luettu 13.4.2017 

 

 

  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/professorin-pahkinat/


 

3. Kerhokerta: Kaupunkiretki 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Ryhmän hallinta, kun ei ollakaan koulun pihalla 

- Kaikkien mielenkiinto pysyy aiheessa 

 

ESIVALMISTELUT: 

Testataan laitteet, että korkeusmittaus-video saadaan näkyviin. Kertolasku junaleikkiin 

kannattaa miettiä kertolaskut (ja oikeat vastaukset) valmiiksi etukäteen.  

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Mittauskeppejä 20 kpl, pilvenpiirtäjätehtävä 10:lle parille, paperia mittauksien kirjaamiseen 10 

parille, 20 kynää?, alustoja, ohjaajille kassit mukaan, sekuntikellot tai sitten kännykkä 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

14.00 Tapaaminen käytävällä 

14.05 Luokassa odottaa pilvenpiirtäjätehtävä, kerrotaan mitä tehdään, video 

korkeusmittauksesta 

14.30 Pihalle, hiphop leikki 

14.35 Matkaan 

14.40 Korkeusmittaus 

15.00 Havannointimittaus 

15.20 Lähtö takaisin koululle, pihalla junaleikki 

15.30 Kerho loppuu 



 

 

 

 

 

Kuva: Emma 

Karjalainen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYÖOHJEIDEN 

KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Pilvenpiirtäjät 

Lyhyt kuvaus työstä: Erikokoisia pilvenpiirtäjiä asetetaan ruudukkoon jonoihin ja riveihin niin, 

että tietystä suunnasta katsottuna taloja näkyy 1-4 kappaletta 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pilvenpiirtäjinä toimii 4x4 erikokoista palikkaa. 

Samankokoiset palikat ovat samanvärisiä. Palikat asetetaan 4x4-ruudukolle. Ruudukon 

reunoilla on numeroita 1-4, jotka kertovat sen, kuinka monta taloa pitää näkyä numeron 

suunnasta katsottuna. Missään rivissä tai jonossa ei saa olla kahta 

samankokoista/samanväristä palikkaa. Mitä vähemmän sääntöjä, sitä helpompi tehtävä. 

Työohje:http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pilvenpiirtajat/, luettu 15.3.2017 

 

Aktiviteetin nimi: ParillinenPariton-leikki eli HipHop-leikki 

Lyhyt kuvaus työstä: Vauhdikas lämmittelyleikki, jossa juostaan ja hypitään 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Seisotaan kahdessa ringissä, sisä-  ja ulkoringissä. 

Kun huudetaan Parillinen, ulkoringissä olevat hyppää sisärinkiläisten reppuselkään. Kun 

huudetaan Pariton, ulkorinki alkaa juosta sisäringin ympäri. 

 

Aktiviteetin nimi: Korkeusmittaus 

Lyhyt kuvaus työstä: Mitataan talon korkeus perinteikkäällä keppimenetelmällä. Tässä 

hyödynnetään yhdenmuotoisia kolmioita 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Alustetaan tehtävää luokassa näyttämällä youtube -

video. Muodostetaan kepistä ja kädestä tasakylkinen suorakulmainen kolmio. Etsitään sellainen 

paikka, jossa keppi näyttää olevan yhtä suuri kuin talo. Tästä mitataan noin puolen metrin 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pilvenpiirtajat/


 

askeleilla etäisyys taloon. Etäisyyden pitäisi olla yhtä suuri kuin talon korkeus. Muistetaan jakaa 

askeleet kahdella! Tarvitaan jokaiselle keppi ja liitutauluviivoitin, josta nähdään millainen puoli 

metriä on. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=o5J91ojkJZs,  katsottu 15.3.2017 

Työohje: http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/korkeusmittauksia/, luettu 18.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Havainnointia ja tilastointia kaupungin vilskeestä 

Lyhyt kuvaus työstä: Lasketaan kuinka monta jotakin liikkuvaa juttua kulkee ohi viiden 

minuutin aikana 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan lapset ohjaajien kesken puoliksi. Toiset 

menevät havainnoimaan tienlaitaan ja toiset juna-aseman ylle. Lasketaan kuinka monta autoa, 

junaa tms. kulkee viiden minuutin aikana ohi. Ehkä lapsiltakin saisi hyviä ideoita, mitä 

havainnoidaan. Tarkoituksena on seuraavalla kerhokerralla tehdä jonkinlainen exceltaulukointi 

tuloksista. 

Juna-asemalla: Junat, linnut, pyöräilijät, kävelijät, pilvet, ötökät, lentokoneet tms. 

Autotiellä: Autot, moottoripyörät, pyöräilijät, kävelijät, pilvet, ötökät tms. 

 

Aktiviteetin nimi: Kertolasku junaleikki 

Lyhyt kuvaus työstä: Kuka tietää oikean vastauksen kertolaskuun, pääsee junassa 

etummaiseksi.  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Leikkiä kannattaa leikkiä luokassa, missä jokaisella 

on oma paikka. Leikki alkaa luokan jommasta kummasta reunasta. Ensimmäiseltä parilta 

kysytään kertolasku. Nopeammin oikein vastannut voittaa ja siirtyy seuraavana vuorossa olevan 

viereen. Nyt heiltä kysytään kertolasku ja nopeammin oikein vastannut siirtyy eteenpäin. Väärin 

vastannut palaa omalle paikalleen.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o5J91ojkJZs
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/korkeusmittauksia/


 

4. Kerhokerta: Tiedon käsittelyä 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Tehdään excelillä kaavioita viime kerran mittauksista 

- Yritetään ehtiä taulukoiden jälkeen myös ulos 

- Lapset tutustuvat excelin käyttöön 

 

ESIVALMISTELUT: 

Läppäreihin tutustuminen ja etenkin tallentamisongelman ratkaiseminen ennen kerhoa 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Läppäreitä, noppa, keppi, jossa numeroita, lelueläimiä 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

14.00 Tapaaminen käytävällä 

14.10 Matikkajuna 

14.15 Kertolaskupeli 

14.20 Excel taulukot 

14.45 Ulkona virusleikki (versio tartuntatautipelistä) 

15.10 Alan valtaus 

 

 
Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

https://www.flickr.com/photos/myscience/28809500666/in/album-72157671274089892/


 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Matikkajuna 

Lyhyt kuvaus työstä: Kilpaillaan vastakkain kertolaskun merkeissä 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Lapset istuvat pulpeteissa. Kaksi kilpailijaa nousee 

seisomaan luokan alkupäästä. Heille esitetään kertolasku ja se, joka ensimmäisenä vastaa 

oikein jää seisomaan ja kamppailee seuraavaa oppilasta vastaan. 

 

Aktiviteetin nimi: Kertolaskupeli 

Lyhyt kuvaus työstä: Pelataan tietokoneella autopeliä. Auto saa lisää vauhtia aina, kun vastaa 

oikein kertolaskuun. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: http://www.arcademics.com/games/grand-

prix/grand-prix.html , 22.3.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Excel taulukoita 

Lyhyt kuvaus työstä: Kirjataan ylös kaupunkiretkellä tehdyt mittaukset ja tehdään näistä 

kaavio. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Lapset ovat joko pareittain tai yksin läppäreiden 

kanssa. Kaikki kirjaavat mittaustulokset taulukko-ohjelmaan. Toinen ohjaaja tekee tämän 

samaan aikaan omalla tietokoneella, jonka ruutu heijastetaan kankaalle. Toinen ohjaaja voi 

auttaa oppilaita. Jokainen pari aina vuorollaan kertoo tuloksensa. Lopuksi tehdään tuloksista 

esim. Piirakkakaavio. Ehkä voidaan myös laskea, minkä verran liikkuvia juttuja menisi yhden 

tunnin/päivän/vuoden aikana ja pohtia, ovatko nämä realistisia. Myös voidaan miettiä, miten 

mittauksista voisi tehdä tarkempia. 

Excel löytyy suomenkielisenä läppäreistä. Kaavioiden tallentaminen selviää ennen tuntia 

(oppilailla on oma kansio ja office käytettävissä). Onko läppäreissä erillinen hiiri käytettävissä? 

Tähän tehtävään kannattaa varata aikaa. 

 

Aktiviteetin nimi: Virusleikki 

Lyhyt kuvaus työstä: Tietokoneversio tartuntatautipelistä. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Helppo versio: Yksi oppilas on alussa virus ja muut 

tavallisia ohjelmia. Oppilaat kättelevät toisiaan leikin aikana ja aina, kun ohjelma ja virus kohtaa, 

virus kutittaa ohjelman kättä ja sitten ohjelma muuttuu virukseksi. Muista kohtaamisista ei 

tapahdu mitään. Leikki loppuu joko 2 minuutin kuluttua tai sitten jos kaikki ovat viruksia. 

 

Vaikeampi versio: Oppilaista yksi on virus, yksi on palomuuri ja loput tavallisia ohjelmia. Virus 

kutittaa kätellessä ja palomuuri naputtaa sormella. Kun virus ja ohjelma kohtaa ohjelma muuttuu 

virukseksi. Kun palomuuri ja ohjelma kohtaa, ohjelma muuttuu palomuuriksi. Kun virus ja 

palomuuri kohtaa, ei tapahdu mitään. Leikkiä leikitään 2 minuuttia ja sitten katsotaan kuinka 

moni oppilaista on palomuuri, ohjelma tai virus. 

 

http://www.arcademics.com/games/grand-prix/grand-prix.html
http://www.arcademics.com/games/grand-prix/grand-prix.html


 

Tätä leikkiä voidaan alustaa kertomalla, mikä on virus, ohjelma ja palomuuri. Leikkiä voidaan 

leikkiä useampi kierros, jos se tuntuu oppilaista hauskalta. 

 

Aktiviteetin nimi: Alan valtaus ympyröillä 

Lyhyt kuvaus työstä: Piirretään kepillä hiekkaan erikokoisia ympyröitä ihmiskeppiharpeilla. 

Yritetään saada mahdollisimman monta tavaraa kerättyä. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Tämä on leikki on saanut inspiraation täältä(huomaa, että ympyröiden piirtäminen ei tapahdu 

ihan samalla tavalla):  

https://ouluma.fi/2013/06/alan-valtaus-ympyroilla/, luettu 22.3.2017 

 

Levitetään aluksi hiekka-alueelle leikkieläimiä, jotka yritetään saada alueen sisälle. Oppilaat 

jaetaan 4-5 oppilaan ryhmiin niin, että joukkueita on neljä. Tarvitaan noppa ja suht pitkä ja 

jämäkkä keppi, johon on merkitty numerot 1-6 eri korkeuksille. Joukkueet heittävät vuorollaan 

noppaa. Nopan silmäluku kertoo sen, mistä kohtaa kepistä otetaan kiinni. Kutosella saa 

pisimmän kepin ja ykkösellä lyhyimmän. Sitten piirretään kepillä niin suuri ympyrä kuin vain 

pystyy. Jalat täytyy pysyä jo piirretyn alueen sisällä ja ympyrää piirrettäessä täytyy pysyä 

pystyssä. Jos alueen sisälle saa lelun, joukkue saa sen itselleen. Se joukkue, jolla on eniten 

leluja voittaa. 

Tarvitaan noppa, keppi, jossa numerot ja leikkieläimiä. 

 

 

  

https://ouluma.fi/2013/06/alan-valtaus-ympyroilla/


 

5. Kerhokerta: Metsäretki 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Metsässä käynti 

- Päättelykyky 

 

ESIVALMISTELUT: 

-Etsi sopiva metsä retkeä varten 

-Tarvittavien papereiden tulosteet 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Parinmuodostuslaput 

Metrin naruja 10 kpl 

36-kortit 

Pyykkipoikia 

Kaksi noppaa ja heittoastia 

Salaisen pussin kortit ja pussi 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

14.00 Tapaaminen käytävällä 

14.10 Ulkona oppilaiden luokittelu, parinmuodostus 

14.20 Metsään kävely 

14.30 Metrin naru 

14.45 Tulot piilossa 

15.00 Salaisen pussin kortit 

15.15 Lähtö metsästä 

15.20 Minuutin arvioiminen (jos ehtii) 



 

 

 

 

 

Kuva: Flickr LUMA-keskus 

Suomi 

 

 

 

 

 

 

 

TYÖOHJEIDEN 

KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Oppilaiden 

luokittelua 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat jaetaan kahteen osaan ja heidän pitää keksiä, millä perusteella 

heidät on ryhmitelty. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-

koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf, 29.3.2017 

Ohjaaja jakaa kerholaiset kahteen tai useampaan ryhmään jonkin asian perusteella. Kerholaiset 

saavat pohtia yhdessä minkä perusteella heidät ovat jaettu. Perusteita jaottelulle: 

-tytöt/pojat 

-pipo/ei pipoa 

-lenkkarit/ ei lenkkareita (miten määritellään lenkkarit?) 

-3 luokkalaiset /4 luokkalaiset  

-Nimen alkukirjaimet (A-K) (L-Ö) 

 

 

 

Aktiviteetin nimi: Parinmuodostus 

Lyhyt kuvaus työstä: Valitaan parit laskutoimituksilla 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:   

Kerholaisille jaetaan laput, joissa on osassa laskutoimituksia ja toisissa näiden vastauksia. 

Kerholaiset etsivät laskutoimitukseen sopivan vastauksen ja nämä ovat kerhon ajan pari. 

Tarvitaan lappuja, joissa vastaus ja lappuja, joissa lasku. 

 

 

Aktiviteetin nimi: Metrin naru 

Lyhyt kuvaus työstä: Mitataan ja etsitään eripituisia asioita metsästä 

https://www.flickr.com/photos/myscience/27651416551/in/album-72157668939532290/
https://www.flickr.com/photos/myscience/27651416551/in/album-72157668939532290/
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf


 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-

koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/mittaaminen1.pdf, 29.3.2017 

Jokaiselle parille jaetaan metrin pätkä narua. 

1. Parit arvioivat metrin pituuden. Metri voidaan merkitä maahan kivillä tai kävyillä. Sitten 

he mittaavat narulla kuinka lähelle he osuivat. 

2. Parit etsivät puun, jonka ympärysmitta on metri ja toisen jonka ympärysmitta on puoli 

metriä. 

3. Parit etsivät kiviä ja käpyjä, joita he laittavat maahan metrin mittaiseksi jonoksi. Sitten 

lasketaan, kuinka monta käpyä ja kiveä tarvittiiin. 

Tarvitaan metrin mittaisia naruja 10 kappaletta. 

 

 

Aktiviteetin nimi: Tulot piilossa 

Lyhyt kuvaus työstä: Etsitään noppien lukujen tulon vastaus puihin kiinnitetyistä lapuista 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-

koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf, 29.3.2017 

Valmiita numerokortteja 

http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-

luonnossa/liitteet/materiaalit/36_kortit.pdf, 29.3.2017 

Aluksi kerholaiset kiinnittävät pyykkipojilla metsään oksille (ei liian korkealle) numerolappuja, 

joissa on numeroita 1-36. Sitten jokainen pari käy vuorollaa heittämässä kahta noppaa ja lähtee 

etsimään noppien silmälukujen tulon. Kun tulo on löydetty pari tulee heittämään noppia 

uudelleen. Tarvitaan kaksi noppaa, nopanheittoalusta, numerolappuja ja pyykkipoikia. 

 

 

Aktiviteetin nimi: Salaisen pussin kortit 

Lyhyt kuvaus työstä: Parit nostavat vuorotellen salaisesta pussista tehtäväkortin ja tekevät 

tehtävän 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:   

Tehtäväkortit löytyvät sivulta nimellä Salainen pussi, n-taso http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-

koulutus/muu-koulutus/matematiikkaaluonnossa/materiaalit/, 29.3.2017 

Kortit laitetaan salaiseen pussiin, josta kukin pari vuorotellen nostaa tehtäväkortin. Tämän 

jälkeen pari suuntaa tekemään tehtävää esimerkiksi keräämään kiviä ja käpyjä parillisen 

määrän. Pari näyttää ohjaajalle mielestään oikean vastauksen ja jos oikein, saa uuden kortin ja 

tekee uuden tehtävän. Se pari, joka on suorittanut eniten kortteja voittaa. 

Tarvitaan tulostetut salaisen pussin kortit. Käytetään tasoja 3, 4, 5 (ja 6), katsotaan vielä läpi, 

mitkä kortit ovat toteutettavissa. 

 

 

Aktiviteetin nimi: Minuutin arvioiminen 

Lyhyt kuvaus työstä: Arvioidaan minuutti silmät kiinni 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:   

http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/mittaaminen1.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/mittaaminen1.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/kertolasku1.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/materiaalit/36_kortit.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/materiaalit/36_kortit.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/muu-koulutus/matematiikkaaluonnossa/materiaalit/
http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/muu-koulutus/matematiikkaaluonnossa/materiaalit/


 

Ohje löytyy sivulta loppupiirin kohdalta http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-

koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/mittaaminen1.pdf, 29.3.2017 

Kerholaiset ovat ringissä ja laittavat silmät kiinni. Kun ohjaaja huutaa aika alkaa nyt, niin 

oppilaat lähtevät arvioimaan minuutin kulumista. Kun heidän mielestään minuutti on kulunut 

nostavat käden ylös ja aukaisevat silmänsä. Kun minuutti on kulunut ohjaaja sanoo “minuutti” ja 

peli loppuu. Se, joka on viimeisenä nostanut käden ylös, on voittaja. Luonnollisesti kaikki, jotka 

arvioivat minuutin liian pitkäksi häviävät. 

Tarvitaan hyvä ajanmittauskello(kännykkäsovellus). 

 

 

 

6. Kerhokerta: Amazing Race 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Mielekäs lopetus kerholle 

- Kaikilla on kivaa 

 

ESIVALMISTELUT: 

Rastien asettelu 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Pallo, rastitehtävät (+ kirjekuoret), kartat, kynä, kirjoitusalusta, Kerhodiplomit 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

14.00 Tapaaminen käytävällä 

14.10 Siirtyminen luokkaan 

14.15 Leikki- Haarapallo 

14.20 Rastirata 

15.10 Leikki 

15.20 Siivous ja dimplomien jako 

 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Haarapallo 

Lyhyt kuvaus työstä: Ulkoleikki 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Mennään rinkiin niin, että kaikilla on lantiota 

leveämpi haara-asento ja jalkaterät koskevat naapureiden jalkateriin. Ringin keskellä on pallo, 

http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/mittaaminen1.pdf
http://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kasvatus-ja-koulutus/matematiikkaa-luonnossa/liitteet/matikkapolut/mittaaminen1.pdf


 

jota yritetään lyödä muiden jalkojen välistä. Jos pallo menee jalkojen välistä, sanoo ohjaaja 

kertolaskun. Jos oppilas ei ehdi tarpeeksi nopeasti vastaamaan, hän tippuu.  

 

RASTIRADAN TEHTÄVÄT 

“Amazing Race” - Rastirata toteutetaan koulun pihalla. Oppilaille jaetaan kartta, johon rastit on 

merkitty ja kynä vastauksia varten. Tarkoituksena on edetä rastilta toiselle, avata oman 

ryhmänsä kirjekuori ja ratkaista kaikki tehtävät.  

 

Aktiviteetin nimi: Neliöitä etsimässä 

Lyhyt kuvaus työstä: Rasti 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: 

https://ouluma.fi/2010/07/nelioita-etsimassa/, luettu 19.5.2017 

 

“Piia ja Milla olivat koulun pihalla hyppimässä ruutua. He huomasivat uuden ruudukon ja 

ihmettelivät montako neliötä siinä oikein oli. Kuinka monta neliötä sinä löydät ruudukosta?”  

Vastaukset: 4x4 ruudukko =30, 3x3 ruudukko = 14 

 

Aktiviteetin nimi: Käräytä väärennetty lantti 

Lyhyt kuvaus työstä: Rasti 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: 

“Sinulla on yhteensä yhdeksän kolikkoa. Niistä yksi on kuitenkin väärennetty. Se on muuten 

samanlainen kuin aidot kolikot, mutta niitä kevyempi. Käytössäsi on kahden kupin vaaka. 

Mikä on pienin määrä punnituksia, millä voit saada selville, mikä kolikoista on väärennetty?” 

 

V: 3 punnitusta kahden kupin vaa'alla 

1. Punnitsee 4 + 4 kolikko: jos tasan, niin kolikko, joka ei ollut punnituksessa on väärennetty 

2. Punnitsee kevyemmän neljän kolikon satsista jakamalla sen puoliksi eli 2 + 2 kolikkoa 

3. Punnitsee kevyemmän 2 kolikon satsista jakamalla sen puoliksi 

Tai 

1. Jakaa kolikot kahden kolikon ryhmiin ja punnitsee kaksi kertaa 2+2 kolikon kombinaatiot: Jos 

molemmat ovat tasan, niin pariton on väärennetty 

2. Punnitsee keveimmän 2 kolikon satsin jakamalla sen puoliksi 

 

Aktiviteetin nimi: Salakirjoitus  

Lyhyt kuvaus työstä: Rasti 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: 

Lapsille annetaan salakoodin avain. Sen avulla he yrittävät selvittää salatun viestin.  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/ , luettu 16.4.17 

Materiaalista voi käyttää esimerkiksi Atbash-salausta tai ruudukkosalausta, jos oppilaat eivät ole 

ennen kokeilleet salauksia. Mikäli salaukset ovat jo tuttuja, niin Caesarin kiekko tarjoaa hieman 

enemmän haastetta. 

 

https://ouluma.fi/2010/07/nelioita-etsimassa/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/


 

Aktiviteetin nimi: Laskupulmat 

Lyhyt kuvaus työstä: Ulkoleikki 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: 

Annetaan oppilaille laskupulmia (1-3kpl) ratkaistavaksi. 

 

1.Pipareita on pakattu yhtä suuriin pusseihin. Pöydällä on punainen ja sininen kori. 

Punaiseen koriin tyhjennät kaksi piparipussia. 

Siniseen koriin tyhjennät kolme piparipussia. 

Sitten lisäät kolme piparia punaiseen koriin. 

Nyt koreissa on yhtä monta piparia. 

Montako piparia on yhdessä pussissa? 

V: 3 

 

2.Kasperilla on kolme kertaa niin monta piparia kuin Jesperillä ja Jasperilla on kaksi 

kertaa niin monta kuin Joonatanilla. 

Kasperilla on 20 piparia enemmän kuin Joonatanilla. 

Montako kullakin on? 

V: Kasperilla on 24, Jesperillä kahdeksan ja Joonatanilla neljä piparia. 

 

3.Selitä seuraava temppu. 

Ajattele mitä tahansa kaksinumeroista lukua (kuten 13), jonka toinen numero on kahta numeroa 

suurempi kuin toinen. Kirjoita lukusi numerot päinvastaisessa järjestyksessä. (Luvusta 13 saisit 

31.) Sinulla on nyt kaksi kaksinumeroista lukua. Vähennä suuremmasta pienempi. Vähennä 

erotuksesta 10. Lukusi on parillinen. Jaa se kahdella. Jaa uudestaan kahdella. Jaa vielä 

kahdella. 

Ajattele tulosta. 

Nyt ajattelet lukua 1 

V : (Ratkaisun idean voi huomata kirjoittamalla vierekkäin laskut läpi eri luvuille, jolloin 

samankaltaisuudet tulevat esiin.) Oletetaan, että luvut a ja b ovat 1 ja 9 välillä. 

Tiedetään että, b=a+2, jolloin ba > ab.Huomataan, että aina kun valitaan kaksinumeroinen luku 

siten, että toinen numero on kahta suurempi kuin toinen, niin tämän luvun ja ”käännetyn” luvun 

erotus on18. Tämän voi päätellä esimerkiksi tarkastelemalla ensin kymmeniä ja sitten ykkösiä. 

Nyt kun luvusta 18 vähennetään kymmenen ja suoritetaan tehtävässä mainitut jakolaskut, 

päädytään lukuun yksi. 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/professorin-pahkinat/, luettu 19.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Logiikkapulmat 

Lyhyt kuvaus työstä: Ulkoleikki 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: 

Annetaan oppilaille logiikkapulmia (1-3kpl) ratkaistavaksi. 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/professorin-pahkinat/


 

1.Joku on pannut pippuria koiran ruokakuppiin. Tiedetään, että tekoon on syyllistynyt Kelju tai 

Kalju – tai molemmat yhdessä. Seudulla syylliset valehtelevat ja syyttömät puhuvat totta. Kelju 

tunnustaa: “Me olemme molemmat syyllisiä.” Ketkä ovat syyllisiä? 

V: Jos Kelju olisi syytön, hän puhuisi totta sanoessaan, että he ovat molemmat Kaljun 

kanssa syyllisiä. Tämä johtaa ristiriitaan. Jos Kelju taas on syyllinen, hän valehtelee, 

jolloin molemmat eivät voi olla syyllisiä. Näin ollen ainoa syyllinen on Kelju itse. 

 

2. Ulla Uljas on matkalla kelmien ja ritarien maassa. Kelmit ja ritarit ovat aivan samannäköisiä, 

mutta kelmit valehtelevat aina ja ritarit puhuvat aina totta. Molemmat ovat lyhytsanaisia ja 

vastaavat vain yhteen kysymykseen – siihenkin vain “kyllä” tai “ei”. Ulla on tullut kahden tien 

haaraan, joista toinen tie vie majataloon ja toinen johtaa suolle, missä Hirmukoira syö kaikki 

tulijat. Risteyksessä seisoo joko kelmi tai ritari. Mitä Ullan pitäisi kysyä voidakseen tietää minne 

on turvallista mennä? 

V:Ullan tulee osoittaa toista teistä ja kysyä: ”Sanoisitko kyllä, jos kysyisin pääseekö tätä 

tietä majataloon?” Jos tietä pitkin pääsee majataloon, sekä kelmi että ritari vastaavat 

kyllä. Jos tietä pitkin ei pääse majataloon, sekä kelmi että ritari vastaavat ei. Näin Ulla 

tietää minne mennä, oli risteyksessä totta puhuvasta ritarista ja valehtelevasta kelmistä 

kumpi tahansa. 

 

3. 

Outomaassa on kahdenlaista väkeä: viisaita, jotka tietävät kaiken toden todeksi ja epätoden 

epätodeksi sekä hulluja, jotka luulevat kaiken toden epätodeksi ja epätoden todeksi. Uuno 

uskoo, että hän ja Tauno ovat hulluja. Ovatko he? 

V: Jos Uuno on viisas, niin hänen uskomuksensa itsensä ja Taunon hulluudesta on totta. He 

ovat siis molemmat hulluja. Tämä on ristiriita Uunon alussa oletetun viisauden kanssa. Siispä 

Uuno ei voi olla viisas. Nyt koska Uuno on hullu, hänen uskomuksensa itsensä ja Taunon 

hulluudesta on epätosi. Siispä ainakin toinen henkilöistä on viisas. Koska Uuno on hullu, niin 

välttämättä Tauno on Viisas. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/professorin-pahkinat/, luettu 19.5.2017 

 

 

Aktiviteetin nimi: Kertolasku viivoilla 

Lyhyt kuvaus työstä: Ulkoleikki 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: 

Viivakertolasku on vaihtoehtoinen tapa moninumeroisten lukujen kertolaskulle perinteisen 

allekkainlaskun rinnalle. Esimerkkitoteutus:Kertolaskussa 21 x 33 piirretään ensimmäinen luku 

21 kymmenet ja ykköset eroteltuna. Tämän jälkeen piirretään ristiin toinen luku 33 myös 

kymmenet ja ykköset eroteltuna. Tämän jälkeen kuvio jaetaan kolmeen osaan (ks. punaiset 

katkoviivat). Sen jälkeen lasketaan kunkin osion viivojen risteyskohdat ja merkitään summat 

ylös. Vastauksen saamme kun kirjoitamme luvut vasemmalta oikealle (693). 
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