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Sisällysluettelo 

Sisällysluettelo 

Johdanto 

1. Kerhokerta: Tutustumisleikkejä ja erilaisia jonoja 

2. Kerhokerta: Alturist sekä Rosvot ja poliisit 

3. Kerhokerta: Kanala, Tilavuushaaste ja tikut & vaahtokarkit 

4. Kerhokerta: Koodausta 

5. Kerhokerta: Salakirjoituksia 

6. Kerhokerta: Matikkapelejä 

 

Kerhokokonaisuuden arviointi 

 

 

  



 

Johdanto 

 

KOHDERYHMÄ: 2.lk 

 

KESTO: 3.11.-8.12.2016, yhteensä kuusi kerhokertaa, 90 min. kerrallaan 

 

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 20 lasta 

 

TEEMA: Leikkisä matematiikka 

 

KERHON TAVOITTEET: 

 

- Innostua matematiikasta 

- Katsoa matematiikkaa uudesta näkökulmasta 

- Oppia matematiikkaa, loogista päättelyä ja ryhmätyötaitoja 

-  

LYHYT KUVAUS KERHOSTA: 

 

Kerhossa leikimme toiminnallisen matematiikan leikkejä ja pelejä. Ideana oppia hauskalla 

tavalla matematiikkaa. 

 

KERHON YLEINEN RAKENNE: 

 

Eväshetki 

alkumotivointi 

aktiviteetti 1 

palauta/tarkistus 

aktiviteetti 2 

loppusiivous ja loppukommentit 

 

 

  



 

1. Kerhokerta: Tutustumista ja erilaisia jonoja 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- tutustutaan kerholaisiin 

- opitaan toisten nimet 

- opitaan muodostamaan jonoja 

- opitaan uutta katkaistuista lukujonoista 

- Opitaan toimimaan ryhmissä, joissa on uusia tuttavuuksia 

 

ESIVALMISTELUT: 

Ei juuri tarvita. Voi leikata paperista pienempiä lappuja ja kirjoittaa niihin valmiiksi numeroja 

väliltä 1-9, siten että kutakin numeroa on joko 4 tai 5 kpl, että saadaan sopivan kokoiset 

joukkueet. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Hanki paperia, maalarinteippirulla ja tusseja/muita kyniä ja (sakset). Kirjoita numeroita riittävä 

määrä lapuille, ja ehkä laita jokaiseen lappuun valmiiksi teipin pala, jolla sen saa kiinnitettyä 

oppilaan selkään. 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

0-15 min. Syödään eväät 

15-35 min.  Aloitetaan kirjoittamalla nimilaput, jotka jokainen kiinnittää näkyvään paikkaan. 

35-50 min. Keksitään oman nimen alkukirjaimella jotain matematiikkaan liittyvää sanastoa, 

   esim. Veera ja vähennyslasku. Jos ei itse keksi, muut voivat viitaten ehdottaa. 

50-60 min. Ryhmiinjako 

60-80 min.  Katkaistut lukujonot 

80-90 min. Käydään jonojen oikeat ratkaisut ja niiden taakse kätkeytyvä logiikka yhdessä 

läpi. 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Ryhmiinjako 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat asettuvat yhdeksi pitkäksi jonoksi, ja heidän selkään teipataan 

lappu, jossa on numero. Heidän tehtävänä on selvittää oma numeronsa esittäen kysymyksiä, 

joihin voi vastata vain kyllä tai ei. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Oppilaat kiertelevät luokassa ja esittävät kyllä tai ei 

kysymyksiä toisilleen selvittäessään mikä numero heillä on selässään. Esim. Onko numeroni 

suurempi kuin kaksi? Numeroita ei saa sanoa ääneen, tai leikki on pilalla. Kun oppilas uskoo 

varmasti tietävänsä oman numeronsa, hän voi varmistaa sen ohjaajalta. Jos numero on oikein, 

hän saa nostaa käden ylös, ja käydä kysymässä niiltä, joilla myös on käsi ylhäällä, että onko 



 

näillä sama numero. Kun pari löytyy, he valtaavat oman paikan, mihin kaikki saman numeron 

omistajat kokoontuvat ryhmäksi. 

 

Aktiviteetin nimi: Jonoja 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat asettuvat ryhmässään erilaisiin jonoihin.  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Pohjustus: Matematiikkaa laskiessa nopea päättely ja huolellisuus on valttia! Kiva on myös 

miettiä asioita uudesta näkökulmasta, tutustua kavereihin ja pitää kiva pieni leikkimielinen 

kilpailu. 

 

Oppilaat ovat nyt ryhmässä 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. 

 

HUOM! Oppilaat saattavat villiintyä leikissä, ja ohjaajia tarvitaan jonojen tarkistuksessa. Jos 

jonoissa joudutaan pitkään odottamaan, ne menettävät helposti jonomaisen rakenteensa. 

 

 

  



 

2. Kerhokerta: Väritystehtäviä: Alturist, rosvot ja poliisit 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Harjoitellaan loogista päättelykykyä 

- Harjoitellaan ohjeiden kuuntelua 

 

ESIVALMISTELUT: 

Tulosta riittävästi rosvot ja poliisit pohjia eli samoja kuin alturist talopohjat. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Värikyniä, talopojia 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

0-15 min. Eväiden syönti 

15-35 min. Alturistin tarina & ohjeet 

35-50 min Talojen väritystä 

50-60 min. Rosvot ja poliisit tehtävän anto 

60-80 min.  Rosvot ja poliisit sovittelua ja tarkistusta 

80-90 min. Siivous ja palaute kerhokerrasta 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Al turist 

Lyhyt kuvaus työstä: Väritetään talot mahdollisimman vähin värein siten, että naapurit ovat 

aina eriväriset 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Luetaan alkutarina ja jaetaan erilaisia kyliä ja 

värikynät. Voidaan värittää jokainen yksin, tai parin kanssa, jopa ryhmänä miettiä. Kyläpohjat 

osoitteessa: http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/rosvot-ja-poliisit/, luettu 19.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Rosvot ja poliisit 

Lyhyt kuvaus työstä: “Tehtävän tavoitteena on sijoittaa poliiseja erilaisiin kyliin siten, etteivät 

rosvot ja muut hämärämiehet uskalla enää terrorisoida kylän asukkaita.” 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Voidaan käydä yksi esimerkki taululla yhteisesti läpi.  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/rosvot-ja-poliisit/, luettu 19.5.2017 

 

  

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


 

3. Kerhokerta: Murhamysteerejä ja vaahtokarkkirakennuksia 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Harjoittaa loogista päätelykykyä 

- Saada oppilaat huomaamaan miten matemaattista päättelyä voidaan soveltaa 

- Oppia ryhmätyötaitoja 

 

ESIVALMISTELUT: 

Suunnittelu; materiaalien etsintä, printtaus ja monistus.  

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Sopiva määrä murhamysteerejä printattuna. Ohje / ratkaisut ohjaajille. Vaahtokarkkeja ja 

hammastikkuja. 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min. Syödään eväät 

15-20 min.  Aloitetetaan kertomalla salapoliisiteemasta. Annetaan ohjeet murhamysteereihin. 

20-40 min. Ratkotaan murhamysteerejä ryhmissä. Kun tapaus on ratkaistu, ja ratkaisu 

tarkistettu, saa kokeilla toista tapausta. 

40-50 min. Käydään ratkaisut lopuksi yhdessä läpi. 

50-80 min.  Aloitetaan vaahtokarkkirakennelmat. Koetetaan rakentaa 

vaahtokarkeista matemaattisia säännöllisiä ja kolmiulotteisia kappaleita. 

80-90 min. Puretaan rakennelmat ja kerätään tikut kasaan. Siivotaan pulpetit pyyhkimällä 

vaahtokarkkijämät pois. 

 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Murhamysteerejä 

Lyhyt kuvaus työstä: Lapulle on kirjoitettu eri henkilöiden sanomiset poliisikuulusteluissa, ja 

lausuntojen ristiriidoista päätellään kuka on syyllinen. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Ennakkoon suunnitellut murhamysteerit 5 kpl 

jaetaan eri oppilasryhmille. Oppilaat miettivät yhdessä kuka lapun henkilöistä voisi olla syyllinen, 

ja varmistavat ohjaajalta menikö päättely oikein. Mysteerejä kierrätetään eri ryhmissä, kunnes 

kaikki ovat tutustuneet kaikkiin mysteereihin. Lopuksi käydään vastaukset läpi, oppilaat saavat 

itse halutessaan selittää ratkaisunsa taululla. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/murhamysteereja/ , luettu 7.9.2017 

 

 

 

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


 

Aktiviteetin nimi: Vaahtokarkki arkkitehtuuri 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat rakentavat vaahtokarkeista ja hammastikuista matemaattisia 

kappaleita. Samalla voidaan kerrata ja opetella kappaleiden nimiä yms. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan oppilaille jonkin verran vaahtokarkkeja ja 

tikkuja, siten että kaikille riittää. Varmistetaan ettei kukaan syö karkkeja. Loppuun voi säästää 

muutamia karkkeja, joita sitten annetaan jokaiselle pari, niin että kaikki saavat lähtiessään suun 

makeaksi. Oppilaat voivat saada lisää rakennusmateriaalia pyytämällä, ja selittämällä miten 

käyttävät sitä. 

Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/myscience/18635535410/in/album-72157652253300164/


 

4. Kerhokerta: Pinta-alahaaste ja ohjelmointia 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Oppia pinta-aloja 

- Oppia ohjelmoinnin logiikkaa 

- Tutustua tabletin käyttöön 

- Oppia yhteistyötä 

 

ESIVALMISTELUT: 

Hanki herneitä ja pahvia askartelua varten. Valmistaudu selittämään ohjeet. Varaa 

tietokoneluokka tai varaa tabletit koululta ja lataa niihin jo etukäteen light bot ohjelma. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Kuivia herneitä, teippiä ja kartonkisuikaleita. Tabletit/tietokoneet. 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min. Syödään eväät 

15-20 min.  Kanala 

20-40 min. Rakennetaan kanalat ryhmissä. 

40-50 min. Käydään ratkaisut lopuksi yhdessä läpi. 

50-80 min.  Ohjelmointia lightbotilla 

80-90 min. Kerätään tabletit, ja kerrotaan, että sovelluksen voi asentaa myös tiettyihin 

kännyköihin. 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Kanala 

Lyhyt kuvaus työstä: “Tehtävässä pohditaan piirin ja pinta-alan suhdetta yrittämällä rakentaa 

rajatusta määrästä aitaa kanala mahdollisimman monelle kanalle.” 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Lasketaan minkä muotoiseen kanalaan: kolmioon, 

neliöön vai ympyrään mahtuu eniten herneitä. Kirjataan tulokset taululle, ja lasketaan eri 

ryhmien tuloksista keskiarvo yhdessä taululle. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/kanala/, luettu 22.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi:  Lightbot coding hour 

Lyhyt kuvaus työstä: Netistä löytyvä valmis koodaamisen harjoittelutunti 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Aloitetaan ohjelmointi Light botilla. Voidaan käyttää 

koulun tabletteja. Ohjelma on käännetty myös suomeksi. Kierretään luokassa neuvomassa 

apua kaipaavia oppilaita. 

https://lightbot.com/flash.html, katsottu 22.5.2017  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/kanala/
https://lightbot.com/flash.html


 

 
Kuva: Emma Karjalainen 

 

 

 

  



 

5. Kerhokerta: Salakirjoituksia 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- tutustua salakirjoitukseen 

- Ratkoa inversio-ongelmia 

- Oppia rokotteiden hyödyllisyydestä ja eksponentiaalisesta viruksen leviämisestä 

 

ESIVALMISTELUT: 

 -keksi salakirjoitusviesti, varaa ruutupaperia 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

ruutupaperia 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min. Syödään eväät 

15-20 min.  Salakirjoitusviestin ratkaisemista 

20-40 min. Käydään ratkaisu/periaatetta yhdessä läpi. 

40-50 min. Kirjoitetaan omia salakirjoitusviestejä kavereille. 

50-80 min.  Tartuntatautipeli 

80-90 min. Käydään pelin tuloksia läpi ja siivotaan luokka lähtökuntoon. 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Salakirjoitus 

Lyhyt kuvaus työstä: Kirjoitetaan salakirjoitusviesti taululle ja ratkaistaan se yhdessä. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Salakirjoitus toimii esimerkiksi siten, että aakkosten 

ensimmäistä kirjainta merkitään numerolla yksi jne. Oppilaat yleensä innostuvat kirjoittamaan 

omaa salaviestiä keverilleen. 

Lisää salakirjoituksia: http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/, luettu 22.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Tartuntatautipeli 

Lyhyt kuvaus työstä: “Tehtävänä on simuloida hyvin aggressiivisen tartuntataudin leviämistä 

väkijoukossa.” 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Kootaan oppilaat puolikaareen ja jaetaan roolit, kun 

oppilaat ovat silmät kiinni. Tämän jälkeen he saavat ruveta kättelemään toisiaan. Jokaisen tulee 

kätellä kolmea muuta oppilasta ja käteltäviä tulee vaihtaa eri kierroksilla. Otetaan kolme 

kierrosta näin, jonka jälkeen mukaan voi tulla myös rokotettuja. Näitä myös kolme kierrosta. Jos 

ehditään, niin tämän jälkeen rokotettujen lukumäärää voi vielä kasvattaa. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tartuntatautipeli/, luettu 22.5.2017  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tartuntatautipeli/


 

6. Kerhokerta: Matemaattiset pelit 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Pelailla matemaattisia pelejä ja treenata loogista päättelykykyä sekä ohjeiden 

seuraamista  

- Tutustua hieman salakirjoituksiin 

- Harjoitella kolmiulotteisen avaruuden hahmottamista ja kuvioiden kääntämistä 

pentaminolaattoja miettimällä 

 

ESIVALMISTELUT: 

Haetaan pelejä summanmutikan varastosta. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Pelit, ruutupaperia 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min. Syödään eväät 

15-20 min.  Pentamino 

20-40 min. Mietitään kaikki pentaminopalat yhdessä. 

40-50 min. Käydään ratkaisut lopuksi yhdessä läpi. 

50-80 min.  Nuolenpääsalakirjoitus ja lautapelit 

80-90 min. Siivotaan luokka, kysyttiin palautetta kerhosta. 

 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Pentamino 

Lyhyt kuvaus työstä: Mietittiin yhdessä kuinka monta palaa voi viidestä ruudusta muodostaa.  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Aluksi oppilaat saavat pohtia kuinka monta monta 

erilaista palaa viidestä neliöstä voisi muodostua. Peilikuvat ja kiertyneet versiot lasketaan 

yhdeksi palaksi. Tämän jälkeen oppilaat saavat parin kanssa tai yksin täyttää tornikuviota ja 

pieniä ruudukoita. Nopeat ehtivät yrittää myös isoimman ruudukon täyttämistä. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pentamino/, luettu 22.5.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Nuolenpääsalakirjoitus 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Monisteella on nuolenpää-salakirjoituksella kirjoitettuja viestejä, 

jotka annetaan oppilaille ratkaistavaksi. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Johanneksen laatima moniste, missä oli 

värikoodaus eri aakkosille kolmen värin avulla. 

 

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


 

Aktiviteetin nimi: Loppupiiri ja siivous: palaute kerhokerrasta 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Aktiviteetissa kerholaiset saavat kertoa, mitä pitivät kerhosta. 

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

Jokainen kerholainen kertoo vuorollaan, mitä piti kerhosta. 
 

 
Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

 

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

