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Johdanto 

 

KOHDERYHMÄ: 3. luokkalaisille, tiistaisin klo 13.50 

 

KESTO: 28.2.-4.4.2017, yhteensä kuusi kerhokertaa, 90 min. kerrallaan 

 

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 10 lasta 

 

TEEMA: Jännittävä matematiikka 

 

KERHON TAVOITTEET: 

 

- Opettaa uusia juttuja matematiikasta 

- Innostaa matematiikan opiskeluun 

- Näyttää miten hauskaa ja monipuolista matikka voi olla 

- Opettaa yhteistyötä uudessa ryhmässä 

 

LYHYT KUVAUS KERHOSTA: 

 

Kerhossa tutustuttiin erilaisiin päättelytehtäviin, logiikkaa vaativiin peleihin ja ohjelmointiin. 

Erityisesti panostettiin toiminnalliseen matematiikkaan. 

 

KERHON YLEINEN RAKENNE: 

 

Välipala 

alkumotivointi 

aktiviteetti 1 

aktiviteetti 2 

loppusiivous 

 

  



 

1. Kerhokerta: Matemaattisia tutustumisleikkejä 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Ohjaajat tutstuvat kerholaisiin ja kerholaiset toisiinsa 

- Opitaan muistamaan nimiä 

- Harjoitellaan ryhmätyöskentelyä  

 

ESIVALMISTELUT: 

Ei tarvita 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Maalarinteippiä, tussit, paperilappuja, nimilappupaperia 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

0-15 min. Alkuesittelyt 

15-35 min Minä olen, minä pidän 

35-50 min. Ryhmiinjako 

50-60 min. Erilaisia jonoja 

60-80 min Pentaminopalat 

80-90 min. Siivous: palaute kerhokerrasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi:Minä olen, minä pidän 

Lyhyt kuvaus työstä: Kerrotaan oma nimi ja keksitään sillä alkava matematiikkaan liittyvä termi 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Yksi leikkijöistä sanoo nimensä ja jonkin 

matematiikkaan liittyvän asian, joka alkaa samalla kirjaimella kuin hänen etunimensä. Esim. 

”Olen Jaana ja pidän jakolaskuista”.  

Nimen liittäminen johonkin asiaan helpottaa muistamista. 

 

Aktiviteetin nimi: Ryhmiinjako 

Lyhyt kuvaus työstä: Selvitetään oma numero 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan kaikille oppilaille lappu selkään, jossa on 

jokin numero väliltä 1-9, esim. 2,3,7,9. Oppilaat ovat jonossa niin, etteivät näe omaa 

numeroaan, eivätkä saa myöskään kertoa toisilleen numeroitaan. Heidän on tarkoitus kiertää 

luokassa ja selvittää numeronsa kysymällä toisiltaan kysymyksiä, joihin voi vastata vain kyllä tai 

ei, esim. onko minun numeroni suurempi kuin kolme? Ei. Kun oppilas uskoo varmasti tietävänsä 

mikä oma numero on, hän voi varmistaa asian kysymällä. Tämän jälkeen oppilaan tulee vielä 

löytää muut oppilaat, joilla on sama numero, ja muodostaa heidän kanssaan jono luokan 

sivuseinälle. 

 

Aktiviteetin nimi:Erilaisia jonoja 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Oppilaat saavat muodostaa jonoja esimerkiksi nuorimmasta 

vanhimpaan jne 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Oppilaat ovat nyt ryhmissä ja jonoissa. Tämän 

jälkeen toimitaan ikään kuin viestissä. Ohjaaja sanoo millaiseen jonoon oppilaiden on asetuttava 

1) pituusjärjestykseen, siten, että pisin on ensimmäinen. 

2) ikäjärjestykseen, siten, että nuorin on ensimmäinen ja vanhin viimeinen 

3) aakkosjärjestykseen etunimen perusteella, siten että aakkosissa ensimmäinen on 

ensimmäinen  

4) Luokan kirjaintunnuksen mukaan aakkosjärjestykseen, siten että aakkosissa viimeinen 

on ensimmäinen 

5) Se, jolla on pisin koulumatka, on jonossa viimeisenä 

6) Sisarusten lukumäärän mukaan, siten, että kenellä on eniten sisaruksia on ensimmäinen 

jonossa 

Nopein jono voittaa sen kierroksen, ja pisteitä voidaan merkitä taululle ylös. Voittajan tulos 

kuitenkin tarkistetaan yhdessä, ja jos hitain jono myöntää, että järjestys on oikein, joukkue saa 

pisteensä. Jos on tapahtunut virhe, toiseksi nopein voi saada pisteen jne. 

 

Aktiviteetin nimi: Pentamino 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Aktiviteetissa kerholaiset saavat keksiä ja piirtää kaikki erilaiset 

pentaminopalat ja sen jälkeen pelata niillä 

https://www.flickr.com/photos/myscience/19827861063/in/album-72157656631241618/


 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pentamino/, luettu 19.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Luokan siivous: palaute kerhokerrasta 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Aktiviteetissa kerholaiset saavat kertoa, mitä oppivat ja pitivät 

kerhokerrasta. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Siivotaan välineet paikoilleen ja roskat roskikseen ja 

asetutaan loppupiiriin. Jokainen kerholainen kertoo vuorollaan, mitä oppi tällä kerralla. Kun 

kerholainen on kertonut oman mielipiteensä, hän heittää kuution piirissä jollekin, joka ei ole vielä 

saanut puheenvuoroa. 

 

  

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


 

2. Kerhokerta: Aasian matematiikkaa 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Tutustua kiinalaiseen ja vietnamilaiseen matematiikkaan 

- Pitää hauskaa 

- Oppia lisää matematiikkaa 

 

ESIVALMISTELUT: 

Tavaroiden hakeminen  

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Hanoin torni -purkit, Tangram palat 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min. Tervehdykset/välipala 

15-35 min Hanoin torni 

35-50 min. Pong hau k’i 

50-60 min. Tangram 

60-80 min Numeron arvaus 

80-90 min. Siivous: palaute kerhokerrasta 

 

Kuva: Emma Karjalainen 



 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Hanoin torni 

Lyhyt kuvaus työstä: Opiskelijoiden täytyy tietyin säännöin siirtää torni toiseen paikkaan 

kokoamalla 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/hanoin-torni/, 

luettu 19.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Pong hau k’i 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat saavat piirtää itselleen pelialustan, valita parin ja pelinappulat ja 

pelata Pong hau k’i peliä 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Kirjasta lisää matematiikan iloja 

Englanninkielisiä ohjeita löytyy Internetistä mm. täältä: 

http://multiculturalkidblogs.com/2015/09/28/traditional-chinese-game/, luettu 19.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Tangram 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat saavat muoviset tai pahviset Tangram palat ja yrittävät 

muodostaa niillä kuvioita 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Voidaan piirtää ja leikata omat tangrampalat 

jokaiselle. Niistä saa sitten yrittää muodostaa erilaisia kuvia, vaikka vuorotellen kaverin kanssa. 

Kuvia löytyy kirjasta lisää matematiikan iloja tai Internetistä. 

 

Aktiviteetin nimi: Numeron arvaus 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Parin toinen oppilas ajattelee numeroa esim. väliltä 

1-50 ja toisen oppilaan tehtävänä on selvittää numero esittämällä vain kysymyksiä, joihin voi 

vastata kyllä tai ei. Näppärimmät kyselijät tulevat keksineeksi puolitushaun eli binäärihaun (onko 

se suurempi kuin 25 - onko se suurempi kuin 35, onko se suurempi kuin kuin 30, onko se 

suurempi kuin 33, onko se 32). 

 

 

 

 

  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/hanoin-torni/
http://multiculturalkidblogs.com/2015/09/28/traditional-chinese-game/


 

3. Kerhokerta: Verkkoja 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Katsastaa matematiikkaa leikillisestä ja toiminnallisesta vinkkelistä 

 

ESIVALMISTELUT: 

Lisää tähän tekstiä 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Verkkopressu ja pilvenpiirtäjät, platonin kappaleet 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min. Junaverkko 

15-35 min Lajitteluverkko 

35-50 min. Pilvenpiirtäjät 

50-80 min. Tikut ja vaahtokarkit 

80-90 min. Siivous: palaute kerhokerrasta 

 

 
Kuva Flickr LUMA-keskus Suomi 

https://www.flickr.com/photos/myscience/28764622661/in/album-72157671274089892/


 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Internet verkko 

Lyhyt kuvaus työstä:Oppilaat olivat junavaunuja, joiden tuli matkata tiettyyn päämäärään. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:   

“Verkko voi olla esimerkiksi Euroopan junaverkosto, jolloin solmukohdat ovat kaupunkeja. 

Pelaajat ovat olleet lomalla (lähtösolmu), ja nyt on aika palata takaisin kotiin (määränpää).” 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/internet-peli/, luettu 19.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Lajitteluverkko 

Lyhyt kuvaus työstä:Oppilaat saivat numerot, joiden tuli matkata tiettyyn päämäärään. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Internet pressun toisella puolella on kuva 

lajitteluverkosta, käytimme sitä pohjana. Peliä voi pelata samoin säännöin kuin 

junaverkko/internet-peliä 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/internet-peli/, luettu 19.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Pilvenpiirtäjät 

Lyhyt kuvaus työstä:Oppilaat rakentavat kaupunkeja palikoista ohjeiden mukaan 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

“Pelissä täytetään pelialuetta erikorkuisilla pilvenpiirtäjillä annettujen ohjeiden mukaan. Pelissä 

tarvitaan samoja päättelytekniikoita kuin esimerkiksi sudokuissa.” 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pilvenpiirtajat/, luettu 19.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Tikut ja vaahtokarkit 

Lyhyt kuvaus työstä: Miten tikuista ja vaahtokarkeista saa rakennettua säännöllisiä 

kolmiulotteisia kappaleita? 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Lapset saivat rakentaa hammastikuista ja 

vaahtokarkeista Platonin kappaleiden lisäksi muitakin geometrisia rakennelmia.Kappaleita 

rakennettaessa puhuttiin geometriasta. 

  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/internet-peli/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/internet-peli/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pilvenpiirtajat/


 

4. Kerhokerta: Ohjelmointia LightBotilla 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Oppia ohjelmointia, sen sääntöjä, rakenteita 

- Näyttää että ohjelmointi voi olla hauskaa ja haastavaa 

 

ESIVALMISTELUT: 

- Läppäreiden varaus 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

- Kannettavat tietokoneet 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-10 min Alkuvalmistelut ja koneiden haku ja käynnistys, verrkosivun etsintä, kieliasetusten 

vaihto 

10-80min Code hour koodaamista omassa tahdissa 

80-90min Tietokoneiden palautus paikoilleen, lopetus 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Coding hour 

Lyhyt kuvaus työstä: Ohjataan LightBot-robottia 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: https://lightbot.com/ 

 
Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi  

https://www.flickr.com/photos/myscience/28811188076/in/album-72157671311379581/


 

5. Kerhokerta: Pulmia ja pähkinöitä 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Ratkoa ongelmatehtäviä 

 

ESIVALMISTELUT: 

 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

tulitikut 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min. Tervehdykset 

15-35 min Tulitikkupulmat 

35-50 min. Murhamysteerit 

50-80 min. Sammakot 

80-90 min. Siivous: palaute kerhokerrasta 

 
Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

https://www.flickr.com/photos/myscience/20262104939/in/album-72157656631241618/


 

 

Aktiviteetin nimi: Tulitikkupulmat 

Lyhyt kuvaus työstä: Annettiin oppilaille tulitikkuja ja kerrottiin pulma. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tulitikkutehtavia/, luettu 19.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Murhamysteerit 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat saivat haasteeksi mysteerisen murhatutkinnan. Heidän tuli 

etsivinä päätellä epäiltyjen sanojen perusteella kuka oli murhaaja. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:   

Oppilaat saivat haasteeksi mysteerisen murhatutkinnan. Heidän tuli etsivinä päätellä epäiltyjen 

sanojen perusteella kuka oli murhaaja. Ohjeena etsivillä oli vain tieto, että syyttömät eivät 

koskaan valehtele, kun taas murhaaja valehtelee AINA ainakin kerran. Joissain tapauksissa 

murhaajia oli kaksi, mutta ei koskaan enempää. 

Oppilaat työskentelivät pareittain tai pienenä ryhmänä murhamysteerikorttien parissa ja käyttivät 

taitavasti loogista päättelyä syyllisten selvittämisessä. Nokkelat salapoliisit onnistuivatkin 

ratkaisemaan kaikki viisi mysteeriä ja näin saatiin ovelimmatkin murhaajat selville. 

 

Murhamysteereitä ei ole Internetissä, mutta niitä voi keksiä itsekin. Mysteerit koostuvat 3-7 

henkilöstä, jotka kaikki kertovat jotain esimerkiksi olinpaikastaan murhan aikana tai jonkun 

muun olinpaikasta tai jostain epäilyttävästä toiminnasta, minkä he ovat huomanneet. Mukana 

voi olla myös etsivä. 

 

Aktiviteetin nimi: sammakot 

Lyhyt kuvaus työstä: Tehtävänä on hypyttää kahden väriset sammakot lumpeenlehtirivin 

päädyistä vastakkaisiin päätyihin sääntöjen mukaisesti. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/sammakot/, luettu 19.5.2017   

 

  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tulitikkutehtavia/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/sammakot/


 

6. Kerhokerta: Minecraft koodausta 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

 -syventää ohjelmointitaitoja 

 - harjoitella erilaista ohjelmointia 

ESIVALMISTELUT: 

Varmista tietokoneluokan varaus 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Tietokoneet 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

Ohjelmointiin  käytettiin tehokkaasti koko kerhokerta. Lopuksi pelattiin vielä sammakoita 

virtuaalisesti. 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Minecraft ohjelmointia 

Lyhyt kuvaus työstä: Työskenneltiin ohjelman antamien tehtävien parissa 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: code.org 

 

 

Aktiviteetin nimi: sammakot 

Lyhyt kuvaus työstä: Tehtävänä on hypyttää kahden väriset sammakot lumpeenlehtirivin 

päädyistä vastakkaisiin päätyihin sääntöjen mukaisesti. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/sammakot/, luettu 19.5.2017 

 

Linkin takaa löytyy myös linkki Internetissä pelattavaan versioon. 

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

