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Johdanto
KOHDERYHMÄ: 5.-7. luokka
KESTO: 1.11.-13.12.2017, yhteensä kuusi kerhokertaa, 90 min. kerrallaan
OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 5 lasta
TEEMA: Oivaltavaa matematiikkaa
KERHON TAVOITTEET:
-

Innostaa lapsia matematiikan pariin.
Antaa oivaltamisen iloa omasta osaamistasosta riippumatta.
Antaa rohkeutta tarttua erilaisiin matemaattisiin pulmiin.
Antaa kiva kerhokokemus oppilaille!

LYHYT KUVAUS KERHOSTA:
Kerho “Oivaltavaa matematiikkaa” oli 5-7 luokkalaisille suunnattu matematiikkakerho, jossa
vietettiin kivaa aikaa kerholaisten kanssa matematiikkaan liittyvien tehtävien äärellä. Kerho
järjestettiin keskiviikkoisin Sotungin koululla klo 14.00-15.30. Eri kerhokerroilla tehtiin
monipuolisesti erilaisia juttuja kerhokerran teeman mukaan ja aktiviteetit pyrittiin valitsemaan
kerholaisten osaamistason mukaan. Aktiviteetit olivat pääasiassa matemaattisia pulmatehtäviä,
leikkejä, pelejä tai askartelutehtäviä.
Jokaisella kerhokerralla oli teema, johon sen kerran aktiviteetit jollain tavalla liittyivät.
Ensimmäisen kerhokerran teema oli “tutustuminen”. Tällä kerralla tutustuimme kerholaisiin ja
pyysimme heitä kertomaan vähän itsestään ja suhteestaan matematiikkaan. Toisen kerhokerran
teemana oli “geometria“, jolloin tutustuimme mm. säännöllisiin monitahokkaisiin kappaleisiin
(Platonin kappaleisiin) ja askartelimme niitä. Kolmannen kerran teema oli “päättelypulmat”,
jolloin teimme erilaisia päättelyä vaativia pulmatehtäviä. Neljännen kerran teema oli
“pistetyöskentelyä”, ja tämän kerran tarkoituksena oli antaa kerholaisten kiertää vapaammin
pisteeltä toiselle ja tehdä niitä asioita, joista pitävät. Viides kerhokerta oli “pelailukerta”, jolloin
pidimme kivaa lautapelien merkeissä ja viimeisen kerhokerran teema oli “toivekerta”, jolloin
vietimme kerhon pikkujouluja ja teimme sekä oppilaiden toivomia aktiviteetteja että tekemättä
jääneitä aktiviteetteja.

KERHON YLEINEN RAKENNE:
Eväät ja läsnäolijat
Aktiviteetti 1
Aktiviteetti 2
Aktiviteetti 3
Siivous ja loppupiiri

1. Kerhokerta: Tutustuminen
KERHOKERRAN TAVOITTEET:
★ Tutustutaan kerholaisiin.
★ Opetellaan nimet.
★ Otetaan vähän selvää oppilaiden osaamistasosta.
★ Luodaan ryhmähenkeä.
★ Saadaan aikaan innostava ensimmäinen kerhokerta, josta oppilaille jäisi olo, että he
haluavat tulla uudestaan.
ESIVALMISTELUT:
● Materiaalien varaus ja hakeminen
● Ohjeiden tulostaminen pilvenpiirtäjiin ja huteraan siltaan
● Sääntö-docsin tekeminen
● Salaus-aktiviteetin tehtävät kirjoitetaan docs-tiedostoon
MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT:
● Nimilaput: paperia, kyniä
● Jonoleikki: lista asioista, joiden perusteella järjestäydytään
● Hutera silta: tehtävänanto, paperi, joka havainnollistaa siltaa sekä neljä esinettä, jotka
havainnollistavat henkilöitä, (liitutaulu)
● Pilvenpiirtäjät: Multilink-palikoita, eritasoisia pelialustoja, ohjeet

KERHOKERRAN AIKATAULU:
00-20 min.
20-40 min.

Esittäytyminen, alkusanat kerhosta ja säännöt
Tutustumisleikkejä:
-

40-65 min.
65-85 min.
85-90 min.

Nimileikki
Jonoleikki

Hutera silta
Pilvenpiirtäjät
Siivous ja loppupiiri: palaute kerhokerrasta

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET:

Aktiviteetin nimi: Esittäytyminen ja alkusanat kerhosta
Lyhyt kuvaus työstä: Esitellään itsemme ja kerrotaan lyhyesti kerhosta.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Kerrotaan
● nimet ja opiskelu
● käytännön asiat: kerhon alkamisajankohta, eväiden syönti, luokkatila
● mitä kerhossa tehdään: pelaillaan, leikitään, kokeillaan
● kerhokertojen sisältö: tutustumista, geometriaa, pulmia, rasteja, pelejä ja toiveita
● tavoite: ei opeteta matikkaa, vaan yritetään saada oppilaat oivaltamaan
Aktiviteetin nimi: Säännöt
Lyhyt kuvaus työstä: Tehdään yhdessä kerholle säännöt.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Keksitään yhdessä noin viisi positiivista sääntöä
kerholle. Oppilaat saavat itse ehdottaa sääntöjä ja ohjaajat johdattelevat niitä oikeaan suuntaan.
Kirjoitetaan ne ylös tiedostoon, josta niitä voidaan kerrata myöhemmin.
Sääntöinä olisi hyvä olla ainakin:
● Kännykkää käytetään vain kerhoaktiviteetteihin.
● Ollaan ystävällisiä toisillemme.
● Kohdellaan koulun ja Summamutikan tavaroita hyvin.
● Siivotaan omat jäljet ja autetaan muita.
● Kerhossa tehdään ohjaajien antamia aktiviteetteja. Tämä ei ole “läksykerho”, mutta
tietysti saa kysyä, jos jokin omissa matematiikan tehtävissä arveluttaa.
Aktiviteetin nimi: Nimileikki
Lyhyt kuvaus työstä: Opetellaan toistemme nimiä.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pyydetään oppilaat piiriin. Yksi piirissä oleva aloittaa
leikin sanomalla oman nimensä ja sen perään itseään kuvaavan adjektiivin, joka alkaa omalla
alkukirjaimella (esim. Maija mukava). Tämän jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle piirissä ja hänen
täytyy sanoa kaikkien siihen mennessä sanoneiden nimet ja adjektiivit sekä lisätä loppuun vielä
oma nimi ja itseään kuvaava adjektiivi. Tätä jatketaan niin kauan, kunnes koko piiri on käyty
läpi. Viimeinen piirissä joutuu luettelemaan kaikkien nimet ja adjektiivit.
Aktiviteetin nimi: Jonoleikki
Lyhyt kuvaus työstä: Järjestäydytään jonoon annetun ohjeen mukaan.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan oppilaat ensin heidän lukumääränsä
perusteella sopivan kokoisiin ryhmiin. Ohjaajat antavat ryhmille ohjeita, joiden mukaan heidän
on järjestäydyttävä jonoon mahdollisimman nopeasti. Järjestys voidaan luoda esim. seuraavien
asioiden perusteella:
● Nimet aakkosjärjestyksessä
● Syntymäaika
● Pituusjärjestys (puhumatta)

● Sisarusten lukumäärä (puhumatta)
● Kengännumero
● Käden koko
● Sormen pituus
Tehtävää voidaan vaikeuttaa siten, että osa tehtävistä pitää tehdä puhumatta. Joukkueen
ollessa valmis heidän tulee nostaa käsi pystyyn, jolloin ohjaajat tulevat tarkistamaan onko
järjestys oikein. Joukkue, joka on ensimmäisenä valmis (ja onnistuneesti oikeassa
järjestyksessä) saa pisteen.
(Mikäli oppilaita on hyvin vähän, järjestäytyminen voidaan tehdä yhdessä ryhmässä!)
Aktiviteetin nimi: Hutera silta
Lyhyt kuvaus työstä: Hutera silta on pulmatehtävä, jossa mietitään, miten saada neljä ihmistä
sillan toiselle puolelle 17 minuutissa. Henkilöiltä menee sillan ylittämiseen eri verran aikaa ja
sillalla saa olla korkeintaan kaksi ihmistä yhtä aikaa. Lisäksi henkilöillä on käytössään vain yksi
taskulamppu, joka on aina oltava mukana siltaa ylittäessä.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Kerrotaan ensin oppilaille, mitä tehtävässä on
tarkoitus tehdä. Nimetään sitten tehtävän henkilöt oppilaiden nimillä ja kirjoitetaan taululle,
kuinka paljon kultakin henkilöltä menee aikaa sillan ylittämiseen. Oppilaat saavat valita itselleen
esineen, joka kuvastaa heitä. Tämän jälkeen tehdään paperista pöydälle silta, laitetaan esineet
sillan toiselle puolelle ja alotetaan pohtiminen. Oppilaille annetaan vihjeitä sen mukaan, miten
heidän päättely etenee. Mikäli tehtävä tuntuu vaikealta, oppilaita voi johdatella varovasti oikeaan
suuntaan.
https://ouluma.fi/2010/02/hutera-silta/ (30.10.2017)
Aktiviteetin nimi: Pilvenpiirtäjät
Lyhyt kuvaus työstä: Pilvenpiirtäjät-tehtävässä oppilaiden on tarkoitus täyttää pelialusta
erikorkuisilla (Multilink-palikoista kootuilla) pilvenpiirtäjillä.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pyydetään oppilaat saman pöydän ympärille.
Esitellään ensin pilvenpiirtäjiin tarvittavat välineet. Kerrotaan oppilaille, että pilvenpiirtäjiä on
neljää eri kokoa ja ne tulee asettaa pelialustalle siten, että jokaisella vaaka- ja pystyrivillä on
tasan yksi kutakin kokoa. Lisäksi kerrotaan, että pelilaudan numerot kertovat, kuinka monta
pilvenpiirtäjää nuolen osoittamasta suunnasta nähdään. Lyhyempiä pilvenpiirtäjiä ei nähdä
pidempien takaa. Oppilaiden kanssa voidaan tehdä yksi alusta tarvittaessa yhdessä. Sen
jälkeen oppilaat päästetään ratkomaan pilvenpiirtäjiä itsenäisesti tai pareittain.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pilvenpiirtajat/ (30.10.2017)

Kuva: Emma Karjalainen
Aktiviteetin nimi: Siivous ja loppupiiri
Lyhyt kuvaus tehtävästä: Siivotaan ja kysytään oppilailta palaute kerhokerrasta.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pyydetään oppilaita siivoamaan omat jälkensä ja
osallistumaan yhteiseen siivoukseen (mikäli siihen on tarvetta). Varmistetaan siis, että luokka
jää siistiin kuntoon. Siivouksen jälkeen kokoonnutaan vielä yhteiseen piiriin ja kysytään
oppilaiden mielipide kerhokerrasta. Oppilaat saavat kertoa, mikä kerhossa oli kivaa ja mikä einiin-kivaa. Jokainen saa näyttää sormillaan arvosanan kerhokerralle.
(1) Kaikki oli tylsää
(2) Oli sekä tylsiä että kivoja juttuja
(3) Kaikki oli kivaa, super jeejee.
MIkäli oppilaiden palaute on “huonoa”, pyydetään parannusvinkkejä. Loppupiirissä kerrotaan
myös lyhyesti, mitä ensi viikolla on ja muistutetaan, että mukaan voi ottaa omat eväät.

MUISTA!
-

-

Mikäli aktiviteetti toteutetaan liitutaululla, kannattaa mahdollisesti piilottaa ylimääräiset
liidut. Taululle piirtäminen innostaa oppilaita kovasti ja sinne alkaa syntyä helposti
ylimääräisiä piirroksia.
Hutera silta -pulmatehtävän olisi voinut toteuttaa myös kehollisesti. Se olisi toiminut
varmasti hyvin näin pienellä porukalla.

2. Kerhokerta: Geometria
KERHOKERRAN TAVOITTEET:
★ Tutustutaan muutamaan eri salakieleen.
★ Tutustutaan säännöllisiin monitahokkaisiin kappaleisiin, joita kutsutaan toisella nimellä
Platonin kappaleiksi.
★ Tutustutaan paremmin kerholaisiin.
ESIVALMISTELUT:
● Materiaalien varaus ja hakeminen
● Ohjelman ja materiaalien tulostus
● Paperialustojen leikkaaminen Hanoin torneihin
MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT:
● Salakielet: kyniä ja paperia
● Hanoin torni: Hanoin torni -palikat (varmuuden vuoksi 5 settiä), paperialustat
● Platonin kappaleet: vaahtokarkkeja, tikkuja, pahviset mallikuviot

KERHOKERRAN AIKATAULU:
00-10 min.
10-30 min.
30-50 min.
50-80 min.
80-90 min.

Nimenhuuto, kerhon aihe, eväät
Salakielet
Hanoin torni
Platonin kappaleet vaahtokarkeilla ja tikuilla
Siivous ja loppupiiri: palaute kerhokerrasta

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET:
Aktiviteetin nimi: Salakielet
Lyhyt kuvaus tehtävästä: Ratkotaan eri salakirjoituksia.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pohjustetaan tehtävää kertomalla oppilaille, että
salakirjoitusta on käytetty jo vuosisatojen ajan turvaamaan tärkeitä viestejä. Nykyään
eräänlaista salakirjoitusta käytetään tietoliikenteessä turvaamaan arkaluontoisia tietoja.
Jaetaan oppilaille paperia ja kynät. Heijastetaan alla olevat salakirjoitukset valkokankaalle ja
päästetään oppilaat ratkomaan niitä.
1.
2.
3.
4.

utos nign ok ulu
akkitumammus
siaellaik
ametamitkiak

Annetaan oppilaille tarpeen vaatiessa vinkkejä (esim. kerrotaan tekniikat, joilla salakirjoitukset
on kirjoitettu, mutta ei paljasteta heille, mikä niistä on tehty milläkin tekniikalla). Käydään
ratkaisut lopuksi taululla yhdessä läpi. Alla on esitetty ratkaisut ja tekniikat.
1.
2.
3.
4.

sotungin koulu
summamutikka
salakieli
matematiikka

(takaperoisryhmä-tekniikka)
(takaperin-tekniikka)
(voileipä-tekniikka)
(kaksoistakaperin-tekniikka)

Mikäli jää aikaa, laitetaan vielä valkokankaalle näkyviin “suoraan numeroiksi” - taulukko ja
tehtävät (summiksen ohjeesta). Lisäksi oppilaat voivat kirjoittaa omia viestejä ja antaa niitä
parille ratkaistavaksi. Jokainen kirjoittaa yhden viestin ja sitten vaihdetaan.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/ (24.10.2017)

Aktiviteetin nimi: Hanoin torni
Lyhyt kuvaus työstä: Tutustutaan hanoin tornin pulmaan.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:
Alustus: Vanhan tarun mukaan Vietnamin pääkaupungin Hanoin temppeliin asetettiin maailman
alussa pronssilevy, jossa on pystyssä kolme timanttista neulaa. Jokainen neuloista on kyynärän
korkuinen ja yhtä paksu kuin kimalaisen ruumis. Yhteen näistä neuloista pinottiin torniksi 64
erikokoista kultaista kiekkoa suuruusjärjestykseen, suurin alimmaksi. Tätä kutsuttiin Hanoin
torniksi.
Temppelin papit siirtävät tauotta kiekkoja neulasta toiseen. Temppelin muuttumattomien
lakien mukaan kiekkoja saa siirtää vain yhden kerrallaan, eikä suurempi kiekko koskaan saa
joutua pienemmän päälle. Lopulta koko torni on saatava siirrettyä ensimmäiseltä timanttineulalta

viimeiselle, ja tarun mukaan silloin koittaa maailmanloppu. Temppelin papit eivät vielä ole
saaneet tornia valmiiksi ja siirtelevät kiekkoja tälläkin hetkellä. Tuleekohan maailmanloppu pian?
Jokaiselle parille/ryhmälle on yksi setti torneja. Tavoitteena on, että pari ratkaisee pulman
ainakin kolmella tornilla. Sen jälkeen yritetään neljällä tai viidellä.
Palikoiden siirtosäännöt:
● Vain yhtä voi siirtää kerrallaan.
● Suurempaa palikkaa ei saa laittaa pienemmän päälle.
● Yhdelle alustalle saa laittaa palikoita pinoon yhdeksi torniksi.
● Vain tornien päällimmäisiä palikoita saa siirtää.
Edistynyt/supernopea voi pelata tietokoneella http://w3.verkkouutiset.fi/misc/hanoi/ (7.11.2017)
Jos on paljon aikaa, voidaan laskea eri korkuisten tornien palikoiden minimi siirtomääriä.
Taulukko summiksen ohjeessa: http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/hanoin-torni/ (7.11.2017)

Kuva: Emma Karjalainen

Aktiviteetin nimi: Platonin kappaleet
Lyhyt kuvaus työstä: Tutustutaan Platonin kappaleisiin ja rakennetaan niitä vaahtokarkeista ja
cocktailtikuista.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Kerrotaan oppilaille, että tutustumme seuraavaksi
Platonin kappaleisiin. Kappaleita on viisi erilaista ja jokaisella niistä on oma nimi (näytetään
oppilaille kappaleet konkreettisesti). Kerrotaan, että kappaleet on nimetty tunnetun kreikkalaisen
filosofin Platonin mukaan ja että kappaleet ovat niin sanotusti säännöllisiä monitahokkaita.
Kysytään oppilailta alkuun, mitä säännönmukaisuuksia he löytävät kappaleista. Oppilaiden olisi
tarkoitus havaita, että yksittäisen kappaleen kärjistä lähtee aina yhtä monta särmää ja että
yksittäisen kappaleen tahkot ovat keskenään yhteneviä (= sama muoto ja koko) säännöllisiä
monikulmioita. (Tässä ei haittaa, jos oppilaat eivät osaa termistöä. Riittää, että he onnistuvat
kuvailemaan oikeita asioita.)
Kerrotaan sitten oppilaille, että heidän tehtävänään on rakentaa kaikki nämä kappaleet
cocktailtikuista ja vaahtokarkeista. Oppilaat saavat tehdä rakentelun yksin tai parin kanssa.
Kappaleita saa rakennella niin monta kuin ehtii annetussa ajassa, mutta mikäli aikaa ei ole
paljon, oppilaita voi ohjeistaa tekemään jokainen jonkun tietyn kappaleen. (Pyrkimys olisi, että
kaikkia kappaleita olisi rakennettu ainakin yksi ennen kuin tehtävä lopetetaan.)
Lopuksi käydään taululla läpi, kuinka monta tahkoa, särmää ja kärkeä kullakin kappaleella on, ja
listataan ne ylös. (Mikäli oppilaat eivät tiedä, mikä on tahko, särmä ja kärki, käydään se
viimeistään tässä vaiheessa heidän kanssaan läpi.) Koitetaan sitten vielä muodostaa sääntö
(Eulerin sääntö) kappaleiden tahkojen, särmien ja kärkien välille. Johdatellaan oppilaita aina
tarpeen tullessa.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salaperaiset-kappaleet/ (7.11.2017)
https://ouluma.fi/2011/10/platonin-kappaleet/ (7.11.2017)

MUISTA!
-

Platonin kappaleista voisi rakentaa itse mallit.
Tietokoneet eivät ikinä toimi, kun niitä tarvitaan.
Säännöt tulostettuna, jotta voi kerrata ne uusien kanssa.

3. Kerhokerta: Päättelypulmia
KERHOKERRAN TAVOITTEET:
★ Tutustutaan erilaisiin pulmatehtäviin.
★ Opetellaan ratkomaan pulmia.
★ Vahvistetaan omia päättelytaitoja.
ESIVALMISTELUT:
● Materiaalien varaus ja hakeminen
● Ohjeiden tulostaminen
● Lappujen leikkaus Einsteinin ongelmaan (taulukkoa varten)
● Käskyjen keksiminen käsijalkapää-leikkiin
MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT:
● Tikkutehtävät: tikkuja, tulostetut tehtävänannot ja ratkaisut
● Einsteinin ongelma: kuvalappuja, vihjeet, tyhjiä lappuja, sinitarraa
● Käsijalkapää-leikki: laput, joissa on käskyt
● Laivanupotus: ruutupaperia, viivoittimia

KERHOKERRAN AIKATAULU:
00-05 min.
05-30 min.
30-40 min.
40-55 min.
55-85 min.
85-90 min.

Nimenhuuto, kerhon aihe, eväät
Einsteinin ongelma
Käsijalkapää-leikki
Tikkutehtäviä
Laivanupotusta
Siivous ja loppupiiri

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET:
Aktiviteetin nimi: Einsteinin ongelma
Lyhyt kuvaus työstä: Tutustutaan Einsteinin ongelmaan, jossa on tarkoitus päätellä vihjeiden
avulla, kuka viidestä henkilöstä omistaa kalan.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Ratkotaan Einsteinin ongelma yhdessä oppilaiden
kanssa pöydän ääressä. Tehdään pöytään ensin (5 x 5-) taulukko kiinnittämällä (sinitarralla)
siihen lappuja, joiden paikalle oli tarkoitus laittaa päätellyt asiat. Otetaan käyttöön yksi paketti
ongelmaan kuuluvia kuvalappuja ja jaetaan ne oppilaiden kesken. Heijastetaan tehtävään
kuuluvat vihjeet taululle. Kerrotaan oppilaille, että tehtävässä on tarkoitus päätellä vihjeiden
avulla, kuka viidestä henkilöstä omistaa kalan. Toisin sanoen heidän pitää täyttää taulukko
kuvalapuilla. Oppilaille annetaan lisävihjeitä sitä mukaan, miten hyvin he etenevät päättelyssä.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/einsteinin-ongelma/ (5.11.2017)
Aktiviteetin nimi: Käsijalkapää-leikki
Lyhyt kuvaus työstä: Leikissä joukkueen pitää keksiä, miten he voivat seisoa niin, että vain
sallittu määrä ruumiinosia osuu maahan.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Kerholaiset jaetaan kahteen joukkueeseen.
Joukkueille kerrotaan, kuinka monta jalkaa, kättä, päätä yms. saa (ja pitää) osua maahan.
Nopeammin oikean asetelman ottanut joukkue voittaa.
3 hengen joukkueille:
1. 6 jalkaa, 3 kättä
2. 3 jalkaa, 6 kättä
3. 3 jalkaa, 4 kättä, 1 peppu
4. 4 jalkaa, 3 kättä, 1 pää
5. 5 jalkaa, 1 polvi, 4 kättä, 2 päätä
6. 1 jalka, 6 kättä, 2 peppua
4 hengen joukkueille:
1. 8 jalkaa, 4 kättä
2. 4 jalkaa, 8 kättä
3. 4 jalkaa, 4 kättä, 2 peppua
4. 6 jalkaa, 1 polvi, 4 kättä, 2 päätä
5. 7 jalkaa, 2 polvea, 5 kättä, 3 peppua
6. 2 jalkaa, 1 käsi, 4 kyynärpäätä, 2 peppua
Vaihtoehtoinen:
1. Jokaisella yksi jalka ja yksi käsi
2. Yksi pää, yksi käsi, jokaisella yksi jalka
3. Jokaisella kaksi jalkaa, neljä kättä
4. Kaikkien peppu, 3 jalkaa, 3 kättä

5. Jokaisella yksi jalka
Aktiviteetin nimi: Tikkutehtäviä
Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat saavat omassa rauhassa miettiä tikkutehtäviä.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Tehdään pöydän ympärille 5-10 tehtäväpistettä,
joissa jokaisella on yksi tikkutehtävä. Oppilaat saavat kiertää pisteitä vapaasti ja ratkaisevat niin
monta kuin ehtivät.
https://ouluma.fi/2013/02/tikkutehtavia/ (5.11.2017)
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tulitikkutehtavia/ (5.11.2017)

Kuva: Flickr Luma-keskus Suomi
Aktiviteetin nimi: Laivanupotus
Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat pelaavat laivanupotusta ruutupaperille. Pelissä on tarkoitus
upottaa toisen pelaajan laivat. Pelaaja, jonka laivat uppoavat ensin, häviää pelin.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan oppilaille ruutupaperia. Pyydetään heitä
piirtämään paperille kaksi identtistä ruudukkoa, joiden yläreunaan on merkitty numerot 1-10 ja

vasempaan reunaan kirjaimet A-J. Kerrotaan oppilaille pelin säännöt ja päästetään heidät
pelaamaan.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/koordinaatistopeleja/ (5.11.2017)

MUISTA!
-

Käsijalkapää leikissä kannattaa laittaa ohjelaput dokumenttikameralle, jotta oppilaiden ei
tarvitse kysyä kesken leikin esim. montako kättä piti olla.

4. Kerhokerta: Pistetyöskentelyä
KERHOKERRAN TAVOITTEET:
★ Vahvistaa oppilaiden omia ongelmanratkaisutaitoja.
★ Katsoa, mitä oppilaat tykkäävät työskentelystä eri pisteillä.
★ Kysyä oppilailta toiveita lautapelien suhteen.
ESIVALMISTELUT:
● Materiaalien varaus ja hakeminen
● Ohjeiden tulostaminen
● Paperinpalojen leikkaus tilavuushaastetta varten
● Otuksien piirtäminen susi-lammas-kaali-ongelmaan
● Kuvat kameralla Happy Cubes -palikoista (kokoamista varten)
MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT:
● Tilavuushaaste: vaaka, herneitä, valmiiksi leikatut paperinpalat, teippiä
● Susi, lammas ja kaali: piirretyt otukset ja ohjeet
● Happy Cubesit: Happy Cubes -palikat
● Rosvot ja poliisit: kylävaihtoehtoja ja poliisihahmoja (joko printtinä tai laminoituja
varastosta)
● Kenken: tulostetut kenken-ruudukot

KERHOKERRAN AIKATAULU:
00-10 min.
10-20 min.
20-80 min.

80-90 min.

Nimenhuuto, kerhon aihe, eväät
Tilavuushaaste
Aktiviteetit
- Susi, lammas ja kaali
- Happy Cubesit
- Rosvot ja poliisit
- Kenken
Siivous ja loppupiiri

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET:
Aktiviteetin nimi: Tilavuushaaste
Lyhyt kuvaus työstä: Kilpaillaan 2-3 hengen joukkueissa siitä, kuka saa askarreltua
tilavuudeltaan suurimman astian käyttämällä annettuja paperinpaloja ja rajattua määrää teippiä.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan oppilaat 2-3 hengen joukkueisiin. Annetaan
jokaiselle joukkueelle nippu tehtävään kuuluvia paperinpaloja ja rajattu määrä teippiä.
Oppilaiden tulee muodostaa 10 minuutissa annetuista tarvikkeista tilavuudeltaan
mahdollisimman iso astia. Astialla on tiettyjä kriteerejä: sillä on oltava pohja ja seinät, sen on
kestettävä herneiden painoa, eivätkä herneet saa tippua astiasta punnituksen aikana. Ajan
loputtua joukkueiden astiat täytetään herneillä ja punnitaan. Joukkue, jonka luomukseen mahtuu
eniten herneitä (eli on painavin), voittaa kilpailun.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tilavuushaaste/ (13.11.2017)

Kuva: Emma Karjalainen
Aktiviteetin nimi: Susi, lammas ja kaali
Lyhyt kuvaus työstä: Susi, lammas ja kaali on pulmatehtävä, jossa täytyy miettiä, miten
paimen saa kuljetettua suden, lampaan ja kaalin joen yli. Paimenella on käytössään yksi vene,
johon mahtuu hänen lisäksi ainoastaan yksi kuljetettava. (Paimenen on oltava aina veneessä
mukana.) Lisäksi mikäli paimen ei ole paikalla, susi syö lampaan ja lammas syö kaalin.

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Toteutetaan tehtävä pöydän ääressä. Laitetaan
pöydälle paperista tehty joki ja piirretyt henkilöt joen toiselle puolelle. Annetaan oppilaiden
ratkoa tehtävä yksin tai porukassa. Johdatellaan oppilaita tarvittaessa.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/susi-lammas-ja-kaali-2/ (29.11.2017)
Aktiviteetin nimi: Happy Cubes
Lyhyt kuvaus työstä: Kootaan Happy Cubes palapelejä ja kuutioita.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Oppilaat saavat ratkoa erilaisia Happy Cubes
palapelejä. Niistä on tarkoitus koota kuutioita. Sen jälkeen palat voi vielä asetella takaisin
kehykseen (palapeli).
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:
Alustus: Rötös-niminen pikkuruinen kylä houkuttelee nimensä ja vähäisten poliisien vuoksi
erilaisia rosvoja ja ryöväreitä asukkaiksi. Kylän muut asukkaat joutuvat vorojen uhreiksi usein.
Kunnolliset kyläläiset ovat tilanteesta närkästyneitä ja kokoontuvat kyläkokoukseen pohtimaan
ratkaisua rötöstelyongelmaan. Kokouksessa kuullaan poliisien asiantuntijoita, ja heidän
suosituksensa on seuraavanlainen:
“Poliisipartioita tulisi sijoittaa kylään niin, että jokaiseen taloon olisi matkaa enintään korttelin
verran. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista kylän rakennuksista tarkasteltuna tulisi poliisin olla
joko samassa talossa tai naapurissa.”
Poliisipartiot ovat kuitenkin varsin kalliita ja kyläläisten varat alkavat rosvojen jäljiltä olla lopussa.
Kuinka poliisipartiot tulisi sijoittaa, jotta kylä olisi turvassa? Kuinka monella partiolla kylä
selviäisi?
Tulostettuna eri kylä-vaihtoehtoja ja poliisihahmoja.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/rosvot-ja-poliisit/ (7.11.2017)
Aktiviteetin nimi: Kenken
Lyhyt kuvaus työstä: Kenken-ruudukkoon sijoitetaan numerot 1-6 siten, että ne esiintyvät
yhden kerran jokaisella vaaka- ja pystyrivillä. Ruudukossa olevien rajattujen alueiden
yläkulmassa oleva pieni luku kertoo kyseisellä alueella olevien numeroiden summan.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Oppilaat saavat ratkoa eritasoisia kenkenruudukoita.
https://ouluma.fi/2013/09/kenken/ (21.11.2017)

MUISTA!
-

Tilavuushaasteessa kannattaa olla punnitusvaiheessa jokin varmistusastia mukana, jotta
herneet eivät leviäisi pitkin pöytiä.
Happy Cubes -palikoista kannattaa ottaa kameralla kuvat siltä varalta, että oppilaat eivät
saa niitä koottua.

5. Kerhokerta: Pelailukerta
KERHOKERRAN TAVOITTEET:
★ Vietetään hauskaa aikaa yhdessä pelaillen erilaisia matematiikkaan liittyviä pelejä.
★ Tehdään vähemmän ohjattua ohjelmaa.
★ Kerätään oppilailta toiveita viimeiselle kerhokerralle.
ESIVALMISTELUT:
● Lautapelien varaus ja hakeminen
● Pelien sääntöjen lukeminen
MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT:
● Lautapelit: Blokus, Shapes up, Battle sheep

KERHOKERRAN AIKATAULU:
00-05 min.
05-85 min.

85-90 min.

Nimenhuuto, kerhon aihe, eväät
Pelaillaan lautapelejä
- Blokus
- Shapes up
- Battle sheep
Siivous ja loppupiiri: kysytään toiveita viimeiselle kerralle

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET:
Aktiviteetin nimi: Blokus
Lyhyt kuvaus työstä: Blokuksessa tavoite on saada pelilaudalle mahtumaan mahdollisimman
monta omaa palikkaa. Peli sisältää pelialustan ja neljää eri väriä olevia palikoita. Peliä voi pelata
2-4 henkilöä.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Peliä pelataan pöydän ääressä. Kukin pelaaja saa
itselleen tietyn väriset palikat, jotka on tarkoitus asettaa pelilaudalle pelin aikana siten, että
pelaaja saa mahdollisimman monta omaa palikkaansa mahtumaan pelilaudalle. Palikat tulee
asettaa pelilaudalle niin, että ne osuvat vähintään yhdestä kulmasta johonkin omaan palikkaan.
Pelaajat asettavat oman vuoronsa aikana aina yhden omista paloistaan, ja vuorot kiertävät
myötäpäivään. Mikäli pelaaja ei voi asettaa enää yhtään palikkaa pelilaudalle, putoaa hän
pelistä. Kun kukaan pelaajista ei voi enää laittaa palikoita pelilaudalle, lasketaan kaikkien
pelaajien (myös pudonneiden) palikoiden ruudut yhteen, ja se pelaaja voittaa, jonka jäljelle
jääneiden palikoiden yhteenlaskettu ruutujen määrä on pienin.

Aktiviteetin nimi: Shapes up
Lyhyt kuvaus työstä: Shapes up -pelissä tavoite on saada ensimmäisenä täytettyä oma
pelialusta peliin kuuluvilla geometrisilla kuvioilla. Peli sisältää neljä pelialustaa, geometrisiä
kuvioita, erikoisnopan ja tiimalasin. Peliä voi pelata 2-4 henkilöä.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pelataan peliä pöydän ääressä. Jaetaan kullekin
pelaajalle oma pelialusta ja asetetaan geometriset kuviot pöydän keskelle kaikkien saataville.
Pelaajat heittävät vuorollaan erikoisnoppaa. Noppa kertoo, minkä kuvion pelaaja voi pöydältä
nostaa. Pelaaja koittaa asettaa nostamansa kuvion omalle alustalleen 10 sekunnissa. Tämän
jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle.
Aktiviteetin nimi: Battle sheep
Lyhyt kuvaus työstä: Battle sheep -lautapelissä tavoite on saada mahdollisimman monta
omaa lammasta pelilaudalle. Se kuka saa levittyä lampaitaan eniten, voittaa pelin. Peli sisältää
16 pelilaudan osaa ja 16 jokaista neljää eri väriä (musta, valkoinen, punainen, sininen) olevia
lammaslaattoja. Peliä voi pelata 2-4 henkilöä.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pelataan peliä pöydän ääressä. Kootaan ensin
pelilauta pelin sääntöjen mukaisesti, minkä jälkeen pelaajat asettavat oman
lammaslaattapinonsa johonkin pelilaudan reunaheksoista. Omalla vuorollaan pelaaja siirtää
omaa laattapinoaan eteenpäin linjassa siihen asti, kunnes hän törmää toisen pelaajan laattoihin
tai laitaan. Pelaaja saa valita, kuinka monta laattaa hän kerrallaan siirtää, mutta lähtöheksaan
on jätettävä vähintään yksi laatta. Kun pelaaja ei voi enää siirtää omia laattojaan mihinkään,
päättyy hänen pelinsä. Peli loppuu, kun kukaan pelaajista ei voi enää siirtää omia laattojaan.
Pelin lopuksi lasketaan, kellä on eniten lampaita pöydällä.

Kuva Flickr Luma-keskus suomi

MUISTA!
-

Kannattaa tarkistaa etteivät pelattavat lautapelit ole liian samantyylisiä.

6. Kerhokerta: Toivekerta
KERHOKERRAN TAVOITTEET:
★ Tehdään oppilaiden toivomia juttuja, jotta kerhosta jäisi hyvä mielikuva kaikille.
★ Tehdään myös sellaisia juttuja, jotka ovat jääneet tekemättä aiemmilla kerhokerroilla.
★ Pidetään kivaa oppilaiden kanssa glögiä juoden ja pipareita syöden!
ESIVALMISTELUT:
● Materiaalien varaus ja hakeminen
● Ohjeiden tulostaminen
MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT:
Pentamino: pelialustoja, paperista tehtyjä pentaminon paloja
Pulmatehtävät: ohjeet
Pilvenpiirtäjät: Multilink-palikoita, pelialustoja, ohjeet
Rubikin kuutiot: viisi Rubikin kuutiota
Happy Cubesit: Happy Cubes -palikat

KERHOKERRAN AIKATAULU:
00-05 min.
05-85 min.

85-90 min.

Nimenhuuto, kerhokerran aihe, eväät
Jääneitä leikkejä/aktiviteetteja ja toivomuksia
- Pentamino
- Pulmatehtäviä: sukukuva, tonttuongelma
- Pilvenpiirtäjät
- Happy Cubesit
Siivous ja loppupiiri: palaute kerhosta

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET:
Aktiviteetin nimi: Pentamino
Lyhyt kuvaus työstä: Yritetään keksiä pentaminon palat (12 erilaista), jonka jälkeen täytetään
niillä erilaisia ruudukkoja.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan oppilaille ruutupaperia ja kynät. Pyydetään
heitä keksimään mahdollisimman monta pentaminon palaa ja hahmottelemaan ne paperille.
Kerrotaan oppilaille, että jokaisessa palassa on viisi ruutua ja ruutujen tulee koskettaa toisiaan
ainakin yhdeltä kokonaiselta sivulta. Kerrotaan myös, että paloja tulisi olla yhteensä 12 ja
palojen peilikuvat ja eri asennossa olevat palat lasketaan yhdeksi palaksi. Annetaan tehtävään
aikaa 5-7 minuuttia ja käydään sen jälkeen palat yhdessä läpi.
Tämän jälkeen jaetaan oppilaille valmiiksi leikatut pentaminon palat ja alustat, joissa on erilaisia
ruudukoita. Oppilaiden tulee täyttää paloilla kyseiset kuviot järjestyksessä; ensin torni ja sitten
suorakaiteen muotoiset ruudukot pienimmästä suurimpaan.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pentamino/ (17.12.2017)

Kuva: Flickr Luma-keskus Suomi

Aktiviteetin nimi: Poikien kalareissu
Lyhyt kuvaus työstä: Poikien kalareissu on pulmatehtävä, jossa on tarkoitus päätellä, kuka
pojista sai minkäkin kalan ja minä päivänä.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Kerrotaan oppilaille, että pulmatehtävässä on
tarkoitus selvittää annettujen vihjeiden avulla, kuka pojista sai minkäkin kalan ja minä päivänä.
Jaetaan oppilaille ruutupaperit ja päästetään heidät ratkomaan tehtävää.
https://ouluma.fi/2012/12/poikien-kalareissu/ (17.12.2017)
Aktiviteetin nimi: Sukukuva
Lyhyt kuvaus työstä: Sukukuva on pulmatehtävä, jossa yritetään selvittää, monta henkilöä
kuvassa oikeasti on.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Kerrotaan oppilaille, mikä tehtävässä on ideana.
Ohjeistetaan heitä tekemään paperille jonkinlainen sukupuu. Selvennetään oppilaille
tarvittaessa, mitä tarkoitetaan miniällä, anopilla, apella yms.
https://ouluma.fi/2010/03/sukukuva/ (17.12.2017)
Aktiviteetin nimi: Tonttuongelma
Lyhyt kuvaus työstä: Einsteinin ongelman tyylinen pulma, jossa ratkotaan tonttujen ikiä,
piirteitä, päähineitä ja lempiruokia.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Joulupukilla on neljä läheistä tonttua. He ovat kaikki
eri ikäisiä. Lisäksi jokaisella on eri lempiruoka, sekä jokin erilainen ulkonäköön liittyvä piirre,
josta Pukki heidät tunnistaa. Kenelläkään tontuista ei myöskään ole samanväristä tonttulakkia
jonkun muun tontun kanssa. Kuka tontuista pitää joulutortuista?
https://ouluma.fi/wp-content/uploads/2011/12/Kuka_kukin_tonttu_on_ratk.pdf (19.12.17)

Aktiviteetin nimi: Pilvenpiirtäjät
Lyhyt kuvaus työstä: Ratkaistaan pilvenpiirtäjä-tehtäviä 4x4 sekä 5x5 ruudukossa.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Ohjeistus niille, jotka eivät ole tehneet aiemmin:
Pilvenpiirtäjiä on neljää (viittä) eri kokoa ja ne tulee asettaa pelialustalle siten, että jokaisella
vaaka- ja pystyrivillä on tasan yksi kutakin kokoa. Lisäksi kerrotaan, että pelilaudan numerot
kertovat, kuinka monta pilvenpiirtäjää nuolen osoittamasta suunnasta nähdään. Lyhyempiä
pilvenpiirtäjiä ei nähdä pidempien takaa.
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pilvenpiirtajat/ (29.11.2017)
Aktiviteetin nimi: Rubikin kuutiot
Lyhyt kuvaus työstä: Ratkotaan Rubikin kuutioita.
Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Oppilaat saavat vapaasti yrittää ratkoa Rubikin
kuutiota sen aikaa kuin jaksavat. Katsotaan netistä tarvittaessa ohjeita ratkaisemiseen.
Aktiviteetin nimi: Happy Cubes
Lyhyt kuvaus työstä: Kootaan Happy Cubes palapelejä ja kuutioita.

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Ratkotaan erilaisia Happy Cubes palapelejä. Niistä
on tarkoitus koota kuutioita. Sen jälkeen palat voi vielä asetella takaisin kehykseen (palapeli).

MUISTA!
-

Pentaminoon kannattaa ottaa mukaan mallivastaukset.
Tonttuongelmaan voi ottaa kuvia mukaan, jos pulmatyyppi ei ole tuttu.

