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Johdanto 

 

KOHDERYHMÄ: 3.-5. luokka 

 

KESTO: 1.3.-5.4.2016, yhteensä kuusi kerhokertaa, 90 min. kerrallaan 

 

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 8-16 lasta 

 

TEEMA: Matematiikka kulttuurissa ja viihteessä 

 

KERHON TAVOITTEET: 

 

- Avartaa oppilaiden käsitystä matematiikasta 

- Innostaa 

- Tutustuttaa uusiin matematiikan osa-alueisiin 

- Pitää hauskaa matemaattisesti 

 

LYHYT KUVAUS KERHOSTA: 

 

Kerho pyrkii luomaan matematiikasta positiivisia mielikuvia liittämällä ne kiinnostaviin ja 

jännittäviin aihealueisiin. 

Kerhossa leikitään matematiikalla monin erilaisin tavoin ja huomataan, että matematiikalla on 

olennainen rooli viihteessä ja kulttuurissa: kuvataiteessa, arkkitehtuurissa, musiikissa, peleissä, 

elokuvissa ja kirjallisuudessa. 

 

KERHON YLEINEN RAKENNE: 

 

Esitellään aihe ja siihen liittyvä matematiikan osa-alue: esim. vektorit tai logiikka. 

Annetaan alkavan aktiviteetin ohjeet 

Jaetaan tehtävät, jaetaan oppilaat pienryhmiin, ja aletaan hommiin 

Kierretään tarjoamassa apua ja arvioidaan oppilaiden ratkaisut ongelmiin 

Annetaan lisää aiheeseen liittyvää tekemistä 

(Vapaaehtoinen välipala; oppilailla tosin harvemmin on eväitä mukana, tai ovat jo syöneet) 

Seuraava aktiviteetti, ja tarvittaessa lisää 

Lopetus ja mahdollinen loppusiivous 

 

 

  



 

1. Kerhokerta: Taide ja matematiikka 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

 

- Laajennetaan oppilaiden ymmärrystä pakopisteistä ja perspektiivistä: tutustutaan 

kolmeen pakopisteeseen, panoramakuvaan, ja miksi suorat viivat vääntyvät käyriksi 

laajoissa kuvissa. 

- Opitaan kultainen leikkaus, mikä se on ja miten sitä voi hyödyntää piirroksen tms. 

sommittelussa 

- Opitaan mikä on fibonaccin lukujono, sen yhteys Kultaiseen leikkaukseen, miten jonon 

seuraava jäsen lasketaan ja miten se voidaan havaita luonnossa 

- Opitaan miten musiikki liittyy murtolukuihin ja toisaalta irrationaalilukuihin 

- Opitaan avaruusgeometriaa, rakenteiden tukevuutta, arkkitehtuuria ja Platonin kappaleet 

 

ESIVALMISTELUT: 

Avaa summanmutikan sivuilta taululle valmis materiaali kultaisesta leikkauksesta, googlaa 

panoraamakuva ja pianon koskettimisto, kirjoita taululle Fibonaccin lukuja, (varaudu piirtämään 

taululle Mona Lisa noudattaen kultaisen leikkauksen ideaa) 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Tietokone ja dataprojektori 

Paperia ja kirjoitusvälineet, viivoittimet 

Hammastikkuja ja vaahtokarkkeja 

 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

0-15min. Alkumotivointi: matematiikkaa taiteessa, kultainen leikkaus 

15-35 min.  Kultainen leikkaus materiaalin läpikäyntiä, Panoramapiirrustuksen piirtäminen 

35-50 min. Fibonaccin lukujonon esittely, Musiikin teorian esittely 

50-60 min. Evästauko 

60-80 min.  Platonin kappaleiden esittely, rakentelua vaahtokarkeilla ja                                         

hammastikuilla 

80-90 min. Siivous, tikut ja vaahtokarkki rakennelmat pois: palaute kerhokerrasta 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Alkumotivointi: matematiikkaa taiteessa, kultainen leikkaus 

Lyhyt kuvaus työstä: Kultainen leikkaus materiaalin läpikäyntiä, oppilaat saavat itse neliöiden 

avulla muodostuvan käyrän. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: 



 

Kultainen leikkaus 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 

Jono muodostuu, kun kaksi edellistä jonon jäsentä summataan yhteen. 

Esim. 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 

Jonon jäsenien suhde lähestyy niin sanottua Kultaista leikkausta (noin 0,618) 

8/13 = 0,615… 13/21 = 0,619… 21/34 = 0,618… 34/55 = 0,618… 55/89 = 0,618… 

 

Piirrä käyrä 

Piirrä keskelle paperia kaksi pientä neliötä vierekkäin. 

Piirrä kahden neliön sivun mittainen neliö näkyvän suorakulmion pidemmälle sivulle. 

Piirrä taas muodostuneen suorakulmion pidemmälle sivulle neliö, jonka sivun pituus on pienen 

neliön sivu+isomman neliön sivu. 

Tätä jatketaan ainakin niin kauan, että paperilla on vähintään kuusi eri kokoista neliötä. 

Nyt neliöihin voi piirtää käyrän kulkemaan ensimmäisen neliön nurkasta seuraavien neliöiden 

nurkkien kautta loppuun asti. 

 

Aktiviteetin nimi: Musiikinteoria 

Lyhyt kuvaus työstä: Pohditaan miten murtoluvut liittyvät pianon koskettimiin 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Kysytään oppilailta miksi heidän mielestään oktaavissa on juuri 12 säveltä ja miksi samat 

kirjaimet toistuvat oktaavista toiseen. 

Kerrotaan lyhyesti musiikkiteorian yhteydestä murto- ja irrationaalilukuihin: miten kaikki 

samannimiset koskettimet ovat 2^n -kertaisia toisiinsa verrattuna, mutta kaikki muut välit ovat 

irrationaalisia - ja silti P4 ja P5 ovat hämmästyttävän lähellä murtolukuja 4/3 ja 3/2. 

Aktiviteetin tarkoitus on saada lapset miettimään, miksi länsimainen musiikki on suunniteltu 

sellaiseksi, kuin se on. Painopisteenä on oppilaiden luovien arvauksien jakaminen ja niistä 

keskustelu. 

Aktiviteetin toissijainen tehtävä on antaa hieman aikaa seuraavan aktiviteetin valmisteluun. 

 

Aktiviteetin nimi: Tikuilla ja vaahtokarkeilla askartelu 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Tehtävänä on askarrella Platonin kappaleita tikkujen ja 

vaahtokarkkien avulla. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Oppilaat askartelevat mielellään ja saavat lopuksi rakennella myös sellaisia rakennuksia kuin 

tykkäävät. Nopeasti opitaan millaiset rakenteet ovat tukevia ja mitkä eivät. 

 

Aktiviteetin nimi: Loppupiiri ja siivous: palaute kerhokerrasta 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: 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. 

Kerholainen saa kertoa myös mitä piti kerhokerrasta ja mitä toivoo seuraavilta kerroilta. 

 



 

MUISTA! 

- Ilmoita oppilaille, ettei vaahtokarkkien syöminen ole suositeltavaa, koska ne ovat 

vanhentuneita ja voivat aiheuttaa vatsanpuruja 

 

 
Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi  

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


 

2. Kerhokerta: Etsivä 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEITA 

- Tutustua rikostutkimuksen loogiseen päättelyyn, totuus, epätotuus ja implikaatio 

- Tutustua kryptografiaan ja erilaisiin salausmenetelmiin 

- Oppia kirjoittamaan, salaamaan ja ratkaisemaan salattuja viestejä 

- Ratkaista murhamysteerejä 

 

ESIVALMISTELUT: 

Piirrä ja kirjoita valmiiksi kortit, joissa on todistajat ja todistajanlausuntoja. Korttien tulee olla 

sellaisia, että niistä pystyy päättelemään syyllisen. Näitä kortteja on oltava riittävän monta 

printattuna, että oppilaat pareittain voivat miettiä kutakin mysteeriä, ja vaihtaa seuraavaan kun 

ovat valmiit.  

Murhamysteerin ratkaisu: todistajanlausuntoja, todistusaineistoa, murhaaja valehtelee 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Tarvitaan murhamysteerit, , kirjoitusvälineet ja ryhmille/pareille sopivat pulpetit. 

Dataprojektori. Liitu/tussitaulusta on hyötyä. 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15min. Alkumotivointi: Rikostutkimus vaatii loogista päättelytaitoa 

15-50 min.  Murhamysteerien ratkontaa pareittain  

50-60 min. Evästauko 

60-90 min. Salaussysteemien läpikäynti ja arvoituksen ratkaisu 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Murhamysteerien ratkontaa pareittain  

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat saavat kaverinsa kanssa ratkaista mysteerejä omaan tahtiin. 

Kun he uskovat päätelleensä syyllisen oikein, he esittelevät ratkaisunsa, ja jos se on oikein, he 

saavat ratkaistavakseen toisen murhamysteerin. Hyvä määrä erilaisia murhamysteerejä on 

esim. kuusi. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Mysteerit on laadittu ja tulostettu valmiiksi ennen 

tunnin alkua.  

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

 

Aktiviteetin nimi: Salakirjoituksia 

Lyhyt kuvaus työstä: Caesarin kiekolla voi sala ja purkaa salauksia. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Oppilaat saavat askarrella omat Caesarin 

salauskiekot ja ratkaisevat annetun salaviestin. Tämän jälkeen he saavat kirjoittaa salaviestin 

vierustoverille ratkaistavaksi. 

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


 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/, luettu 1.6.2017 

 

 

MUISTA! 

Erityiset huomiot 

- Oppilaat ovat hyvin vaihtelevalla tasolla taitavia ratkomaan mysteerejä. Osa oli 

ratkaissut kaikki, kun toiset aloittivat vasta toista. Kannattaa siis varata nopeimmille 

lisätehtävää. 

- Mahdollisesti kannattaa vaihtaa näiden kahden aktiviteetin järjestys, koska oppilaat 

jaksavat aina alkuun paremmin keskittyä haastavampaan tehtävään. Lopuksi voi ottaa 

murhamysteerit, koska ne ovat (mahdollisesti) keveämpiä ratkaistavia 

- Kannattaa miettiä, ettei vaikeustaso ole liian korkea, muutoin oppilaat turhautuvat  

 

 

  

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


 

3. Kerhokerta: Merirosvot 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Oppia lukemaan nuolimerkintöjä, jotka toimivat pohjana vektoreille (suunta ja lukumäärä) 

- Tutustua verkkoihin 

- Tehdä yhteistyötä 

- Oppia koordinaatistomerkintöjä  

 

ESIVALMISTELUT: 

Piirrä aarrekarttoja ja keksi sopivia ohjeita aarteiden luokse. Yhteen karttaan voi kätkeytyä 

monta aarretta eri paikkoihin. Kirjoita oikeat ratkaisut ylös, että osaat tarkistaa. Printtaa 

tarpeeksi karttoja ja ohjeet sisältäviä lappusia. Tuo pelinappuloita ja verkkokarttoja. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Kartat, pelinappuloiksi käy esim. pikkulelut. 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15min. Alkumotivointi: Merirosvotkin tarvitsevat matematiikkaa 

15-50 min.  Aarrejahti 

50-60 min. Evästauko 

60-90 min. Rosvo ja poliisi 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Aarrejahti 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat voivat etsiä aarretta pareittain, pienissä ryhmissä tai myös 

yksin. Toinen voi lukea ohjetta ja toinen liikuttaa nappulaa, ja seuraavan aarteen kohdalla 

kartanlukija vaihtuu tms. Kun oppilaat ovat mielestään löytäneet aarteen, he varmistavat menikö 

oikein, eli osasivatko he tulkita oikein ohjetta. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Kartat voi piirtää ruutupaperille. Ne voivat myös 

noudattaa luokan pohjapiirrustusta, jolloin aarteet voivat olla jotakin konkreettista esimerkiksi 

paloja johonkin peliin, jota pelattaisiin seuraavaksi. Ohjeistukset annetaan nuolimerkintöinä  

(suunta ja lukumäärä). 

 

MUISTA! 

- Reittien aarteiden luokse ei tarvitse olla pitkiä 

- Reitteihin voi ujuttaa myös ohjelmoinnin soveltamista  

  



 

4. Kerhokerta: Ohjelmointi 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

 

- Huomata ohjelmoinnin ja matikan yhteys 

- Oppia ohjelmoinnin perusrakenteita 

 

ESIVALMISTELUT: 

Selvitä miten koululla on käytettävissä läppäreitä/pöytäkoneita/tabletteja. Kaikki pelillisen 

ohjelmoinnin ympäristöt eivät toimi kaikilla laitteilla (tabletteihin ei saa flashia ja osa peleistä on 

vain mobiililaitteiden sovelluksina). Voit luoda ohjaaja käyttäjätunnuksen, ja pelata itse 

koodaustunnin läpi, jotta tiedät mitä on luvassa ja osaat auttaa, jos oppilas jumittuu tehtävässä. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Tietokoneet 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-50 min.  Koodausta Minecraft 

50-60 min. Evästauko 

60-90 min. Koodaus jatkuu: Tähtien sota 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Minecraft koodaustunti 

Lyhyt kuvaus työstä: Kerrotaan, että on tarkoitus harjoitella koodausta Minecraftilla. Haetaan 

läppärit ja avataan ne, mennään taululle kirjoitettuun osoitteeseen. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Opiskelijat voivat koodata omilla koneillaan, tai 

parin kanssa yhdessä. Joka tapauksessa jokaisen vieressä on hyvä olla pari, että oppilaat 

voivat yhdessä pohtia mikä on vialla, jos koodi ei heti toimi. Muutoin he pystyvät toimimaan 

varsin itsenäisesti, ja voivat kysyä apua, jos siltä tuntuu. 

Sivuston osoite on:  

code.org 

 ja sieltä valitaan Minecraft koodaustunti. Vastaavasti nopeat opiskelijat voivat kokeilla muitakin 

koodattavia pelejä, esim. samalta sivulta löytyvä Star Wars. 

 

MUISTA! 

 -oppilaat ovat hyvin eritasoisia koodauksessa, ja joku voi olla hyvinkin taitava ja selvittää 

tehtävän ennätysajassa, kun taas jollain voi kestää koko aika muutaman tehtävän valmiiksi 

saamiseen 



 

- oppilaat eivät automaattisesti pyri hyödyntämään silmukkarakenteita koodissaan, vaan niitä on 

esiteltävä heille ja kannustettava käyttämään niitä: hyvä motivointi on, että koodin kirjoitus 

nopeutuu tuntuvasti! 

  



 

5. Kerhokerta: Pelien maailma 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET:  

- Huomata miten matematiikaa ja loogista päättelykyky sisältyy peleihin 

- Oppia uusia pelejä 

 

ESIVALMISTELUT: 

Etsi sopivia pelejä ja valmistaudu selittämään sääntöjä. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Shakki, River crossing,  

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min  vankiongelma (pettääkö toinen vaiko ei) ja hattuongelma 

15-50 min.  Lautapelejä ja älypelejä 

50-60 min. Evästauko 

60-90 min. Pelit jatkuu, kolmen vangin hattuongelma 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Vankiongelma 

Lyhyt kuvaus työstä: Kaksi vankia ovat vankilassa ja he voivat saada erilaiset tuomiot riippuen 

siitä, puhuvatko he vai vaikenevatko he. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Esitellään ensin vankeustuomioiden pituudet 

kussakin tapauksessa. Jos molemmat puhuvat, saavat molemmat rangaistukseksi 2 vuotta 

vankeutta. Jos toinen vasikoi ja toinen vaikenee, vasikoinut vapautuu, mutta vaiennut saa 3 

vuotta vankeutta. Jos molemmat vaikenevat, saavat molemmat vuoden vankeutta. 

Ensin pelataan siten pareittain, että parit nostavat yhtä aikaa punaisen tai vihreän lapun, joista 

punainen tarkoittaa vasikoimista ja vihreä vaikenemista. Katsotaan taulukosta (taululla), miten 

tuomioissa käy. 

Pohditaan lopuksi, mikä on kannattavin siirto oman edun kannalta (vasikointi, sillä joko 

vapautuu tai saa 2 vuotta vankeutta) ja mikä on kannattavaa yhteisen edun kannalta 

(vaikeneminen, sillä silloin tuomioiden yhteismäärä on 2 tai 3 vuotta vankeutta). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vangin_dilemma , luettu 2.6.2017 

 

 

Aktiviteetin nimi: Hattuongelma 

Lyhyt kuvaus työstä: Päättelyä vaativa tehtävä, jossa jonossa olevat vangit yrittävät selvittää 

omassa päässä olevan hatun väriä. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Valitaan kolme oppilasta vapaaehtoisiksi. Heidät 

asetetaan istumaan peräkkäin. Heidän päähänsä asetetaan joko vihreä tai musta lippis, ja 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vangin_dilemma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vangin_dilemma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vangin_dilemma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vangin_dilemma


 

tehtäväksi arvata minkä värinen lippis heidän päässään on. Ideana tietysti, että kukaan ei 

möläytä toiselle minkä värinen lippis päässä on. 

https://ongelmanratkaisutekniikat.wordpress.com/2010/10/06/kolmen-vangin-ongelma/, luettu 

1.6.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Lautapelejä ja älypelejä 

Lyhyt kuvaus työstä: Pelit laitetaan esille luokan etuosaan. Oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin tai 

pareihin. He saavat vapaasti pelata. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Ohjeet peleissä. Pentamino, River Crossing Puzzle, 

Shakki, Frog jumping puzzle tms. 

 

Kuva: Emma Karjalainen  

https://ongelmanratkaisutekniikat.wordpress.com/2010/10/06/kolmen-vangin-ongelma/


 

6. Kerhokerta: Uhkapelit ja todennäköisyys 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

- Monty Hall -ongelma 

- Lottovoiton todennäköisyys 

- Pressupelit 

- Tartuntatautipeli 

- Sammakkopulma 

 

ESIVALMISTELUT: 

Teippaa valmiiksi/ ota mukaan pressu, josta löytyy ns. internet -ruudukko ja vertailuruudukko. 

Valmistele ohjeistus eri peleihin, ja opettele sammakkopulman vastaus tai valmistaudu 

näyttämään se netistä. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

Pressu (kuvailtu yllä) ja riittävän iso aukio, mihin sen voi levittää (tai teippaus lattiaan). Lisäksi 

paperilappuja, joissa on numerot 1-11 (tai Euroopan maat ja pääkaupungit). 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

0-15 min  Monty Hall -ongelma 

15-50 min.  Pressupelit 

50-60 min. Evästauko 

60-70 min Tartuntatautipeli 

70-90 min. Sammakkopulma 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Monty Hall -ongelma 

Lyhyt kuvaus työstä: Esitellään ongelma. Pelataan korttipakan avulla kaverin kanssa: Kolme 

korttia, 1 musta ja 2 punaista. Kaveri yrittää arvata missä on musta kortti.  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Pelataan pareissa. Toinen katsoo kortit niin, että 

tietää missä se on. Kun toinen on esittänyt veikkauksensa, hän kertoo toiselle missä musta 

kortti ei ainakaan ole, ja toinen saa päättää vaihtaako arvaustaan vai ei. Sitten katsotaan osuiko 

arvaus oikeaan. Useampaa kierrosta pelattaessa osoittautuu, että arvauksen vaihtaminen 

kannattaa. 

 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/kaksi-jatkaa-ja-kuningas/, luettu 1.6.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Pressupelit 

Lyhyt kuvaus työstä: Siirrytään verkossa yksi kerrallaan tavoitteena päästä määränpäähän. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/kaksi-jatkaa-ja-kuningas/


 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Lapset asettuvat pressun päälle merkittyihin kohtiin. 

Heille jaetaan numerot, ja he yrittävät tiettyjen sääntöjen mukaan päästä oman numeronsa 

luokse. Peli päättyy vasta kun kaikki ovat omalla paikallaan. Tämän jälkeen voi pressun kääntää 

ympäri, ja pelata luokittelupeliä.  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/internet-peli/, luettu 1.6.2017 

 

Aktiviteetin nimi: Sammakkopulma 

Lyhyt kuvaus työstä: lapset pääsevät olemaan sammakoita ja siirtymään ohjeiden mukaan 

tuolirivissä eteenpäin. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Lapset asettuvat paikoilleen kuin sammakot 

lumpeenlehdille. Kuusi vapaaehtoista on hyvä vaikeustaso, voi aloittaa myös neljällä. Kerrotaan 

ohjeet, ja eriväriset sammakot (esim. Paitojen värin mukaan jaoteltuina tai tarralapulla 

merkittyinä) yrittävät vaihtaa paikkoja. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/sammakot/, luettu 1.6.2017 

 

MUISTA! 

- Pressupeli ja liikunnallisemmat sammakkopelit saattavat villiinnyttää lapset, niin että 

heidän on vaikea rauhoittua ja kuunnella seuraavan tehtävän ohjeet 

 

 
Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/internet-peli/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/sammakot/
https://www.flickr.com/photos/myscience/27050731103/in/album-72157668825659490/

