
 

 

 

 

 

 
Tutkivaa matematiikkaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sini Hänninen ja Inkeri Repo 

2.11.-7.12.2017 

 

  



 

 

Sisällysluettelo 
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Johdanto 

1. Kerhokerta: Tutustuminen 

2. Kerhokerta: Päättely 

3. Kerhokerta: Kertotaulu 

4. Kerhokerta: Hahmottaminen 

5. Kerhokerta: Ongelmanratkaisu 

6. Kerhokerta: Lautapelit 

Kerhokokonaisuuden arviointi 

 

 

  



 

 

Johdanto 

 

KOHDERYHMÄ: 2.-4. luokka 

 

KESTO: 2.11.-7.12.2017, yhteensä kuusi kerhokertaa, 90 min. kerrallaan 

 

OSALLISTUJAMÄÄRÄ: 13 lasta 

 

TEEMA: Tutkivaa matematiikkaa 

 

KERHON TAVOITTEET: 

 

- Innostaa oppilaita matematiikan pariin. 

- Rohkaista oppilaita tarttumaan erilaisiin matemaattisiin ongelmiin. 

- Viettää yhdessä kivaa aikaa oppilaiden kanssa. 

- Antaa oppilaille mukava kerhokokemus. 

- Pitää huoli siitä, että jokainen saa oman tasoisia tehtäviä kerhossa. 

 

LYHYT KUVAUS KERHOSTA: 

 

Kerhossa lähestyttiin matematiikkaa erilaisten pulmien, ongelmatehtävien ja leikkien kautta. 

Lapsia kannustettiin miettimään pulmia ensin itse tai yhdessä parin kanssa tai pienissä 

ryhmissä. Aktiviteetit pyrittiin valitsemaan siten, että joka kerralla olisi niin itsenäistä ajattelua 

vaativaa tekemistä kuin rennompaa yhdessä tehtävää, mahdollisesti liikunnallista tai muuten 

hauskaa tehtävää. Kerholaiset tuntuivat pitävän erityisesti peleistä ja liikunnallisista 

aktiviteeteista. 

 

KERHON YLEINEN RAKENNE: 

 

Salaustehtävä   15 min 

Aktiviteetti 1    30 min 

Välileikki tai lyhyt tehtävä 20 min 

Aktiviteetti 2   20 min 

Loppusiivous   5 min 

 

  



 

 

1. Kerhokerta: Tutustuminen 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

★ Tutustutaan kerholaisiin. 

★ Opetellaan nimet. 

★ Otetaan selvää oppilaiden osaamistasosta. 

★ Tehdään ensimmäisestä kerrasta innostava, jotta oppilaat haluavat tulla uudestaan 

kerhoon. 

 

ESIVALMISTELUT: 

❏ Kävimme läpi oppilaille annettavat tehtävät itse ennen kerhoa. 

❏ Varasimme ja haimme tarvitsemamme tavarat Summamutikan varastosta. 

❏ Listasimme luokitteluleikkiä varten asioita, joiden perusteella oppilaita voidaan luokitella. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

❏ Esineen heittäminen: kaksi pehmeää palloa 

❏ Sammakot: liitutaulu, keltaisia ja vihreitä Multilink-palikoita, 7 tuolia 

❏ Pilvenpiirtäjät: Multilink-palikoita, eritasoisia pelialustoja 

❏ Luokitteluleikki: lista luokiteltavista asioista 

 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

00-15 min. Esittäytyminen ja alkusanat kerhosta 

15-30 min.  Tutustumisleikkejä: 

● Nimileikki liikkeellä 

● Esineen heittäminen 

30-55 min. Sammakot 

55-75 min.  Pilvenpiirtäjät 

75-90 min. Luokitteluleikki 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Esittäytyminen ja alkusanat kerhosta 

Lyhyt kuvaus työstä: Esitellään itsemme ja kerrotaan käytännön juttuja kerhosta. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pyydetään oppilaat heti kerhon aluksi piiriin. 

Kerrotaan heille 

- omat nimet 

- käytännön jutut (eväiden syönti, luokkatila ja monelta kerho alkaa) 



 

 

- muutamat tärkeät säännöt kerhossa (kunnioitetaan toisia, siivotaan jäljet ja palautetaan 

tavarat omille paikoilleen) 

- mitä kerhossa suurin piirtein tehdään (muistutetaan mm. että kerhossa ei tehdä läksyjä 

tai muita koulun laskutehtäviä) 

 

Aktiviteetin nimi: Nimileikki liikkeellä 

Lyhyt kuvaus työstä: Seisotaan piirissä. Kukin kertoo vuorollaan oman nimensä ja tekevät 

jonkin liikkeen. Muut piirissä toistavat nimen ja liikkeen ja käyvät kaikkien siihen mennessä 

olleiden henkilöiden nimet ja liikkeet läpi.  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Pyydetään oppilaat piiriin. Yksi piirissä oleva aloittaa 

leikin sanomalla oman nimensä ja tekemällä samanaikaisesti jonkin liikkeen. Tämän jälkeen 

kaikki piirissä toistavat henkilön nimen ja liikkeen. Sitten seuraava piirissä sanoo oman nimensä 

ja tekee jonkun oman liikkeen. Nyt kaikkien piirissä kuuluu toistaa sekä ensimmäisen henkilön 

nimi ja liike että toisen henkilön nimi ja liike. Vastaavasti toimitaan kolmannen ja sitä seuraavien 

henkilöiden tapauksessa. Muut siis piirissä toistavat aina kaikkien edellisten henkilöiden nimet ja 

liikkeet (aloittaen aina ensimmäisestä). Tätä jatketaan niin kauan, kunnes ollaan käyty koko piiri 

läpi. 

 

Aktiviteetin nimi: Esineen heittäminen 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Heitetään jotakin pehmeää esinettä piirissä henkilöltä toiselle ja 

koitetaan muistaa heittojärjestys. Leikissä opetellaan samalla nimiä. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Istutaan oppilaiden kanssa piirissä. Otetaan 

käyttöön yksi pehmeä esine, jota pystyy heittämään henkilöltä toiselle. Toinen ohjaajista aloittaa 

leikin sanomalla jonkun piirissä olevan oppilaan nimen ja heittämällä esineen hänelle. Oppilas, 

joka saa esineen, vastaavasti sanoo jonkun muun piirissä olevan henkilön nimen ja heittää 

esineen eteenpäin tälle. (Esine tulee heittää aina piirissä sellaiselle henkilölle, jolla se ei ole 

vielä ollut. Lisäksi esinettä ei saa heittää vieressä istuvalle henkilölle.) Tätä jatketaan, kunnes 

esine palaa takaisin henkilölle (ohjaajalle), jolla se oli ensimmäisenä. 

Tämän jälkeen leikkiä jatketaan siten, että esine lähtee uudelle kierrokselle ja jokaisen 

piirissä täytyy heittää se juuri sille henkilölle, jolle heitti sen viimeksi. (Tässä testataan oppilaiden 

muistia, muistavatko he vielä sen, kenelle he heittivät viimeksi esineen.) Esinettä heitellään 

monta kierrosta ja heittoja nopeutetaan. Leikkiin otetaan jossain vaiheessa myös mukaan toinen 

esine, joka laitetaan kiertämään samaa rataa, mutta eri vaiheessa.  

 

Aktiviteetin nimi: Sammakot 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Tehtävässä on tarkoitus saada lumpeenlehdillä istuvat eriväriset 

sammakot vaihtamaan paikkoja. (Samanväristen sammakoiden keskinäisellä järjestyksellä ei 

ole väliä.) 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Näytetään taululla ensin sammakko-ongelma 

kolmen lumpeenlehden tapauksessa (yksi vihreä ja yksi keltainen sammakko ja niiden välissä 

tyhjä lumpeenlehti). Kerrotaan oppilaille, että tehtävässä on tarkoitus saada keltainen 

sammakko vihreän paikalle ja vihreä keltaisen paikalle hyödyntämällä keskellä olevaa tyhjää 



 

 

lumpeenlehteä. Demonstroidaan, että sammakot saavat liikkua vain eteenpäin joko viereiselle 

tyhjälle lumpeenlehdelle tai hyppäämällä toisen sammakon yli tyhjälle lumpeenlehdelle. 

Ratkaistaan malliksi tämä yksinkertaisin tapaus. 

 

Lisätään taululle sitten kaksi lumpeenlehteä. (Taululla on nyt siis yhteensä viisi lumpeenlehteä 

ja lumpeenlehdillä on kaksi vihreää ja kaksi keltaista sammakkoa. Sammakoiden välissä on 

tyhjä lumpeenlehti). Kerrotaan edelleen, että sammakot pitää saada vaihtamaan päittäin 

paikkaa. Ratkaistaan tehtävä yhdessä oppilaiden kanssa siten, että oppilaat saavat tulla taululle 

vuoronperään näyttämään, mihin laittaisivat seuraavan sammakon. Mikäli oppilailla on 

hankaluuksia, annetaan heille tässä vaiheessa vihje, että kaksi samanväristä sammakkoa ei voi 

olla alkuasetelmaa (ja loppuasetelmaa) lukuunottamatta vierekkäin. Muistutetaan myös, että 

samanväristen sammakoiden keskinäisellä järjestyksellä ei ole väliä. 

 

Ratkaistaan sammakko-ongelma sitten vielä seitsemän lumpeenlehden tapauksessa. 

Toteutetaan sammakko-ongelma nyt niin, että oppilaat saavat itse olla sammakoita. Tehdään 

luokkaan tilaa ja laitetaan seitsemän tuolia vierekkäin. Tuolit esittävät lumpeenlehtiä. Jaetaan 

oppilaille joko vihreä tai keltainen Multilink-palikka sen mukaan kumman väristä sammakkoa he 

edustavat. (Sammakoita on tässä yhteensä kuusi: kolme keltaista ja kolme vihreää, ja niiden 

välissä on tyhjä tuoli, joka kuvastaa tyhjää lumpeenlehteä.) Valitaan sitten halukas oppilas (tai 

halukkaat oppilaat) ohjeistajaksi. Ohjeistajat antavat tuolilla istuville sammakoille ohjeita, mihin 

heidän täytyy liikkua. Sammakot eivät saa puuttua ohjeistukseen, vaan niiden tehtävä on vain 

liikkua määrätylle paikalle. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/sammakot/ (4.11.2017) 

 

Aktiviteetin nimi: Pilvenpiirtäjät 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: 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 

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/ (4.11.2017) 

 

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


 

 

 
Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

 

Aktiviteetin nimi: Luokitteluleikki 

Lyhyt kuvaus tehtävästä: Luokitellaan oppilaat jonkin asian (esim. vaatteen, hiustenvärin tai 

luokka-asteen yms.) perusteella ja oppilaat yrittävät arvata, minkä perusteella heidät on 

luokiteltu. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Tehdään luokan keskelle tilaa ja pyydetään oppilaita 

nousemaan ylös paikoiltaan. Ohjaaja päättää mielessään, miten aikoo luokitella oppilaat ja sen 

jälkeen jakaa oppilaat kahteen ryhmään (ryhmissä ei tarvitse olla saman verran henkilöitä). 

Oppilaiden tulee arvata, millä perusteella heidät on jaettu.  

Leikin voi toteuttaa tavallisena arvuuttelutehtävänä tai kilpailuna siten, että ensimmäisenä oikein 

arvannut henkilö saa arvauksesta yhden pisteen ja eniten pisteitä kerännyt oppilas voittaa leikin.  

 

 

MUISTA! 

- Luokitteluleikissä voi käydä niin, että samat oppilaat arvaavat aina muita nopeammin. 

Tällöin kannattaa miettiä antaako sen kaikista nopeimman henkilön vastata 

ensimmäisenä vai odottaako, että myös muut oppilaat pääsevät vastaamaan. Mikäli ei 

halua, että nopeus ratkaisee, leikkiä ei kannata toteuttaa kilpailuna. 

  

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


 

 

2. Kerhokerta: Päättely 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

★ Opetellaan uusien jäsenten nimet. 

★ Innostetaan oppilaita pulmatehtävien pariin. 

★ Vahvistetaan päättelytaitoja. 

 

ESIVALMISTELUT: 

❏ Kävimme läpi oppilaille annettavat tehtävät itse ennen kerhoa. 

❏ Varasimme ja haimme tarvitsemamme tavarat Summamutikan varastosta. 

❏ Pyysimme opettajaa tuomaan luokkaan ruutupaperia etukäteen laivanupotusta varten. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

❏ Hedelmäsalaatti: tuoleja yksi vähemmän kuin oppilaita  

❏ Poikien kalareissu: ohjeet, ruutupaperia 

❏ Einsteinin ongelma: kuusi valmista Einsteinin ongelma -pakettia, jotka sisältävät 

kuvalappuja ja vihjeet 

❏ Laivanupotus: ruutupaperia, viivoittimia, ohjeet 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

00-15 min. Hedelmäsalaatti 

15-30 min.  Poikien kalareissu 

30-70 min. Einsteinin ongelma 

70-90 min. Laivanupotus 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Hedelmäsalaatti 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat istuvat piirissä ja yksi seisoo piirin keskellä. Keskellä oleva 

kertoo oman nimensä sekä yhden asian itsestään (harrastus, mistä pitää tai mitä itsellään on) 

muille. Mikäli piirissä istuvat ovat samaa mieltä asiasta, tulee heidän vaihtaa paikkoja 

keskenään. Henkilö, joka jää ilman istumapaikkaa, päätyy piirin keskelle.  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Tehdään tilaa luokan keskelle ja laitetaan tuoleja 

rinkiin. (Tuoleja tarvitaan yksi vähemmän kuin leikissä on osallistujia.) Toinen ohjaajista aloittaa 

leikin olemalla keskellä, sanomalla oman nimensä ja vastaamalla johonkin seuraavista 

kysymyksistä: 1) mitä harrastaa, 2) mistä pitää tai 3) mitä minulla on. Mikäli piirissä olevat ovat 

samaa mieltä keskellä olevan kanssa, heidän tulee vaihtaa paikkoja piirissä. Samalle paikalle, 

jossa viimeksi oli, ei saa palata. Koska tuoleja on yksi vähemmän kuin leikissä osallistujia, joku 



 

 

jää aina ilman tuolia. Ilman tuolia jäänyt henkilö päätyy keskelle. Leikkiä jatketaan siihen asti, 

kunnes ohjaajat lopettavat sen.  

 

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, mitä pulmatehtävässä on 

tarkoitus tehdä. Jaetaan oppilaille ruutupaperit. Havainnollistetaan taululla, millaiset taulukot 

oppilaiden tulee tehdä paperille, mitä asioita taulukkoon tulee laittaa ja millä tavoin taulukko 

tulee täyttää. Heijastetaan sitten taululle pulmatehtävän vihjeet ja päästetään oppilaat 

ratkomaan tehtävää. 

https://ouluma.fi/2012/12/poikien-kalareissu/ (11.11.2017) 

 

Aktiviteetin nimi: Einsteinin ongelma 

Lyhyt kuvaus työstä: Tutustutaan Einsteinin ongelmaan, jossa on tarkoitus päätellä vihjeiden 

avulla, kuka henkilöstä omistaa kalan.  

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan oppilaille valmiit tehtäväpaketit, jotka 

sisältävät ongelmaan liittyvät kuvalaput ja vihjeet. Oppilaiden tulee järjestää kuvalaput oikeaan 

järjestykseen vihjeiden avulla. Oppilaille annetaan lisävihjeitä sen mukaan, miten hyvin he 

etenevät päättelyssä. Ongelmaa saa ratkoa yksin tai pienissä ryhmissä.  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/einsteinin-ongelma/ (11.11.2017) 

 

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 ruutupaperit. 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/ (11.11.2017) 

 

 

MUISTA! 

- Einsteinin ongelma on turhan vaikea 2.-4. luokkalaisille (riippuu tietysti vähän oppilaista). 

Mikäli sen ottaa, se kannattaa ehkä tehdä yhdessä taululla oppilaiden kanssa. Einsteinin 

ongelmaan tulee varata paljon aikaa. 

- Oppilaille voisi antaa valmiit laivanupotusruudukot, jotta ruudukon tekemiseen ei kulu 

turhaan aikaa. 

- Kerhossa on syytä olla joka kerralla eriyttävää tekemistä mukana. 

https://ouluma.fi/2012/12/poikien-kalareissu/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/einsteinin-ongelma/
http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/koordinaatistopeleja/


 

 

3. Kerhokerta: Kertotaulu 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

★ Yritetään tehdä kerhokerrasta sopivan tasoinen jokaiselle. 

★ Varataan kullekin aktiviteetille tarpeeksi aikaa. 

★ Kerrataan kertotauluja. 

 

ESIVALMISTELUT: 

❏ Kävimme läpi oppilaille annettavat tehtävät itse ennen kerhoa. 

❏ Varasimme ja haimme tarvitsemamme tavarat Summamutikan varastosta. 

❏ Pyysimme opettajaa tulostamaan salauslaput ja kertotaulubingoon tarvittavat ruudukot. 

❏ Piirsimme salauslappujen taakse ruudukon ja numeroimme kuvat. 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

❏ Jonoleikki: lista asioista, joiden perusteella järjestäydytään 

❏ Salaustehtävät: salauslaput valmiiksi tulostettuina  

❏ Kertotaulubingo: bingoruudukot valmiiksi tulostettuina, pleksit, tussit, 6 noppaa (joissa 

numerot 1-10), 6 noppaa (joissa numerot 1-6)  

 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

00-05 min. Ryhmäjako kertotaululappujen avulla 

05-20 min. Jonoleikki 

20-50 min.  Salaustehtävän aloitus 

50-90 min. Kertotaulubingo 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Ryhmäjako kertotaululappujen avulla 

Lyhyt kuvaus työstä: Jaetaan oppilaat kahteen joukkueeseen. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan oppilaille pienet laput, joihin jokaiseen on 

kirjoitettu jokin kertolasku. Oppilaiden tulee ratkaista oman lapun kertolasku. Oppilaat, jotka 

saavat kertolaskun tuloksi alle 30 muodostavat yhden joukkueen ja oppilaat, jotka saavat tuloksi 

yli 30, muodostavat toisen joukkueen.  

 

Aktiviteetin nimi: Jonoleikki 

Lyhyt kuvaus työstä: Järjestäydytään jonoon annetun ohjeen mukaan. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Leikki toteutetaan edellisessä aktiviteetissa 

muodostetuissa joukkueissa. Tehdään luokan keskelle tilaa ja pyydetään joukkueet seisomaan 



 

 

vierekkäin. Annetaan joukkueille ohjeita, joiden mukaan heidän on järjestäydyttävä jonoon 

mahdollisimman nopeasti. Järjestys voidaan luoda esim. seuraavien asioiden perusteella:  

● Nimet aakkosjärjestyksessä 

● Syntymäaika 

● Kengännumero 

● Käden koko 

● Pituusjärjestys 

● Sisarusten lukumäärä 

● Etusormen pituus 

 

Joukkueen ollessa valmis heidän tulee nostaa käsi pystyyn. Ensimmäisenä valmiina olevan 

joukkueen järjestys tarkistetaan. Mikäli järjestys on oikein, kyseinen joukkue saa pisteen. Mikäli 

järjestys on väärin, toinen joukkue saa pisteen. (Huom. joukkueiden täytyy olla yhtä isot. Mikäli 

oppilaita on pariton määrä kerhossa, toisen ohjaajista täytyy osallistua leikkiin.) 

 

Aktiviteetin nimi: Salaustehtävä (Vakoojien jäljillä) 

Lyhyt kuvaus työstä: Tehtävässä on tarkoitus ratkoa sarjakuvan henkilöiden puhekuplissa 

olevat salakirjoitukset ja selvittää saatujen vihjeiden avulla, kuka henkilöistä on petturi. Tehtävä 

tehdään osissa useammalla kerhokerralla. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Aloitetaan salaustehtävä oppilaiden kanssa. Jaetaan 

oppilaille tehtävään kuuluvat monisteet. Pyydetään heitä ratkaisemaan tällä kerhokerralla ensin 

ruutu 7 (takaperin salaus)  ja sitten ruutujen 1 ja 6  (ryhmittely takaperin) salakirjoitukset sekä 

kirjoittamaan ratkaisut paperin kääntöpuolella oleviin ruutuihin. Ratkaisuja saa miettiä yksin tai 

parin kanssa. Mikäli tehtävä vaikuttaa liian vaikealta oppilaille, helpotetaan sitä kertomalla, 

miten salakirjoitukset on muodostettu. Kerätään lopuksi oppilaiden laput talteen seuraavaa 

kertaa varten. 

 

Huom. Tämä on itsenäinen tehtävä, jonka materiaalit eivät ole vapaasti jaettavissa. Tämän 

tilalla voisi tehdä vaikka ruudukkosalausta tai jotain muuta tämän linkin takaa: 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/ (10.1.2018) 
 

Aktiviteetin nimi: Kertotaulubingo 

Lyhyt kuvaus työstä: Oppilaat pelaavat pareittain kertotaulubingoa, jossa käytetään tavallisen 

bingoruudukon sijaan kertotaulujen tuloja sisältävää ruudukkoa. Pelissä heitetään kahta 

noppaa, joiden silmälukujen tulo kertoo luvun, jonka voi ruksia ruudukosta. Bingon saamiseen 

tarvitaan viisi peräkkäistä ruksia, jotka voivat olla vaakasuoraan, pystysuoraan tai vinosti. Pelin 

voittaa se pelaaja, joka saa ensin bingon. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan jokaiselle parille yksi bingoruudukko, pleksi, 

kaksi tussia ja kaksi noppaa. (Parit saavat valita itse haluavatko he pelata bingoa ruudukolla, 

jossa on 1-10 kertotaulujen tulot vai ruudukolla, jossa on 1-6 kertotaulujen tulot. Nopat 

määräytyvät myös tämän mukaan.) Parit laittavat bingoruudukon pleksin alle ja heittävät vuoron 

perään noppia. Vuorossa oleva pelaaja laskee noppien silmälukujen tulon ja merkitsee 

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


 

 

ruudukkoon ruksin kyseisen luvun kohdalle. Bingoruudukko sisältää useampia samoja lukuja ja 

pelaaja saa päättää, minkä kohdalle niistä ruksinsa laittaa. Ruksilla voi myös yrittää estää toista 

pelaajaa saamasta bingoa. Pelaajien on syytä merkitä ruksinsa niin, että ne erottuvat toisistaan.  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/kertotaulubingo/ (13.11.2017) 

 

 
Kuva: Emma Karjalainen 

 

MUISTA! 

 

- Salaustehtävä “Vakoojien jäljillä” on 2.-4. luokkalaisille aika vaikea. Oppilaiden on vaikea 

itse keksiä tavat, joilla salaviestit on kirjoitettu. Tehtävää voisi helpottaa esittelemällä 

heille nämä salakirjoitustavat, mutta oppilaat kuitenkin ratkoisivat salaviestin tämän 

jälkeen. 

- Salaustekniikoista osa on toisia vaikeampia. Kannattaa tehdä helpommat ensin. 2. ja 3. 

luokkalaisilla menee yllättävän kauan viestien kirjoittamiseen, vaikka vastaus olisi 

annettu valmiina. Tähän pitää varata riittävästi aikaa. 

- Bingoa voi nopeuttaa, jos vaatii bingoksi neljä peräkkäistä ruksia viiden sijaan. 

- Bingon pelaajilla voi olla käytössään eri väriset tussit eri pelaajien ruksien erottamiseksi. 

- Taulutussien haju voi aiheuttaa joillekin huonoa oloa. 

 

  

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


 

 

4. Kerhokerta: Hahmottaminen 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

★ Harjoitella yhteistyötä ja ryhmässä olemista. 

★ Kehittää hahmotuskykyä. 

★ Päästää mielikuvitus valloilleen. 

 

ESIVALMISTELUT: 

❏ Ennen kerhoa testasimme Happy Cubeseja ja kuvasimme 2D-ratkaisut, jotta 

kokoaminen olisi kerhokerran lopuksi helpompaa. 

❏ Varasimme ja haimme tarvitsemamme tavarat Summamutikan varastosta. 

 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

❏ Salaustehtävät: salauslaput mukaan ja jaetaan takaisin oppilaille, kyniä ja kumeja  

❏ Tilavuushaaste: valmiit tilavuushaaste-laput, teippiä, saksia, herneet ja vaaka 

❏ Happy Cubes: eri tasoisia mukaan 

 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

00-25 min. Tilavuushaaste 

25-65 min. Salaustehtävä jatkuu 

65-90 min. Happy Cubes 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Tilavuushaaste 

Lyhyt kuvaus työstä: Tilavuushaasteessa oppilaat jaetaan pieniin, mieluiten kolmen hengen 

ryhmiin, joissa he pääsevät rakentamaan tilavuudeltaan mahdollisimman suuren astian käyttäen 

saksia sekä annettua määrää teippiä ja paperinpaloja. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  

Oppilaat arvotaan ryhmiin, minkä jälkeen kukin ryhmä saa tarvikkeet: metrin pätkän teippiä, 

paperin palat sekä sakset. Oppilaiden tehtävänä on annetuista muodostaa teipin avulla 

tilavuudeltaan mahdollisimman suuri astia, jossa on seinät ja pohja, mutta kantta ei tarvitse olla. 

Papereita saa leikata ja samoin teippiä, mutta teippi ei saa olla osa pohjaa tai seiniä, ainoastaan 

kiinnitysväline. Oppilaita kannustetaan pohtimaan yhdessä ennen kuin he leikkaavat tai 

kiinnittävät paloja. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/tilavuushaaste/ (20.11.2017) 
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Aktiviteetin nimi: Salaustehtävä (Vakoojien jäljillä) 

Lyhyt kuvaus työstä: Tehtävässä on tarkoitus ratkoa sarjakuvan henkilöiden puhekuplissa 

olevat salakirjoitukset ja selvittää saatujen vihjeiden avulla, kuka henkilöistä on petturi. Tehtävä 

tehdään osissa useammalla kerhokerralla. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jatketaan salaustehtävää ja jaetaan oppilaille 

heidän monisteensa. Kerrataan edellisen kerran ratkaisut (ruudut 7, 1 ja 6) ja ratkaistaan 

ruutujen 5 (turha kirjain keskellä) ja 4 (joka toinen kirjain) salakirjoitukset ja kirjoittamaan 

ratkaisut paperin kääntöpuolella oleviin ruutuihin. Jos osa ratkaisee ruutuja nopeammin, heille 

voi antaa myös ruudut 3 ja 8 ratkaistavaksi (pareittain takaperin). Edellisellä kerralla tehtävät 

olivat turhan hankalia miettiä itse, joten tällä kertaa jokaisesta salauksesta annetaan esimerkki 

taululla, jonka jälkeen lapset saavat parin kanssa miettiä ratkaisuja. Lopuksi kerätään laput 

talteen seuraavaa kertaa varten. 

 

Huom. Tämä on itsenäinen tehtävä, jonka materiaalit eivät ole vapaasti jaettavissa. Tämän 

tilalla voisi tehdä vaikka ruudukkosalausta tai jotain muuta tämän linkin takaa: 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/ (10.1.2018) 

 

Aktiviteetin nimi: Happy Cubes 

Lyhyt kuvaus työstä: Vaahtomuovipalikoista tehty palapeli, jonka voi ratkaista 3D-versiona, 

jolloin paloista muodostuu kuutio tai sitten 2D-versiona, jossa palat täytyy saada takaisin 

alkuperäisille paikoilleen kehykseen. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde:  Oppilaille jaetaan heidän tasoaan vastaavat 

palapelit. Kakkosluokkalaisille sopivin on kuvallinen Little Genius -palapeli ja 3. luokkalaisille 

alkuperäiset Happy Cube -palapelit. 4. Luokkalaisille voi jo antaa myös kokeiltavaksi 

haastavamman tason Profi Cube -palapelin. Koska palapelit ovat jokaisella tasolla myös 

keskenään hieman erilaisia ja eritasoisia, voi oppilailla kierrättää saman tason palapelejä tai 

antaa haastavamman tason pelin. 

http://www.happycube.com/ (20.11.2017) 
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Kuva: Flickr LUMA-keskus Suomi 

 

MUISTA! 

 

- Happy Cube -palikoista kannattaa ottaa kameralla kuvat siltä varalta, että oppilaat eivät 

saa niitä koottua. Tällöin ohjaajien on helpompi koota palapelit takaisin pakettiin. 

- Happy Cube -sivustolla on myös joitakin ratkaisuja vaativampiin monen palapelin 

yhdistävään tehtävään. 

- Esitä salaustavat ensin taululla, jotta oppilaat ymmärtävät, mitä heidän tulee tehdä. 

  

https://www.flickr.com/photos/myscience/28556437320/in/album-72157671274089892/


 

 

5. Kerhokerta: Ongelmanratkaisu 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

★ Kehittää päättely- ja hahmottamiskykyä. 

★ Tehdä matematiikasta hauskaa ja toiminnallista. 

★ Oivaltaa keinoja tehdä toiminnallista matematiikkaa myös kotona. 

 

ESIVALMISTELUT: 

❏ Ennen kerhoa testasimme tehtäviä. 

❏ Varasimme ja haimme tarvitsemamme tavarat Summamutikan varastosta. 

 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

❏ Salaustehtävät: salauslaput mukaan ja jaetaan takaisin oppilaille, kyniä ja kumeja  

❏ Pentaminot: pentamino-laput ja pelialustat 

❏ Platonin kappaleet: cocktail-tikut, vaahtokarkit, valmiit platonin kappaleet 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

00-40 min. Salaustehtävä jatkuu 

40-60 min. Pentaminot 

60-90 min.  Platonin kappaleet 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Salaustehtävä (Vakoojien jäljillä) 

Lyhyt kuvaus työstä: Tehtävässä on tarkoitus ratkoa sarjakuvan henkilöiden puhekuplissa 

olevat salakirjoitukset ja selvittää saatujen vihjeiden avulla, kuka henkilöistä on petturi. Tehtävä 

tehdään osissa useammalla kerhokerralla. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jatketaan salaustehtävää ja jaetaan oppilaille 

heidän monisteensa. Kerrataan edellisen kerran ratkaisut (ruudut 5 ja 4)  ja ratkaistaan ruutujen 

3 ja 8 (pareittain takaperin)  sekä ruudun 2 (heiluri) salaukset ja oppilaat kirjoittavat ratkaisut 

paperin kääntöpuolella oleviin ruutuihin. Jokaisesta salauksesta annetaan esimerkki taululla, 

jonka jälkeen lapset saavat parin kanssa miettiä ratkaisuja. Kerätään laput talteen seuraavaa 

kertaa. 

 

Huom. Tämä on itsenäinen tehtävä, jonka materiaalit eivät ole vapaasti jaettavissa. Tämän 

tilalla voisi tehdä vaikka ruudukkosalausta tai jotain muuta tämän linkin takaa: 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/ (10.1.2018) 
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Aktiviteetin nimi: Pentaminot 

Lyhyt kuvaus työstä:  Erilaisten muotojen rakentelua Pentamino-palikoista. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Jaetaan kerholaisille Pentaminopalat ja annetaan 

heidän kokeilla tehdä pelilaudan kuvioita. Aloitetaan tornilla, sitten pieni suorakulmio ja sen 

jälkeen iso suorakulmio. Lopuksi oppilaat voivat kokeilla täyttää kaikilla 12:lla pentaminopalalla 

suurta suorakulmiota. http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pentamino/ (20.11.2017) 

 

 
Kuva Flickr LUMA-keskus Suomi 

 

Aktiviteetin nimi: Salaperäiset kappaleet 

Lyhyt kuvaus työstä:  Platonin kappaleiden eli säännöllisten monitahokkaiden rakentelua 

cocktail-tikuista ja minivaahtokarkeista. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Siirretään pöydät siten, että kaikki mahtuvat saman 

pöydän ääreen. Jaetaan kerholaisille cocktail-tikkuja, vaahtokarkkeja ja malliksi keskelle pöytää 

Platonin kappaleiden valmiit mallit. Kehotetaan aloittamaan helpoimmista, eli kuutiosta 

(heksaedri)  ja tetraedrista ja siirtymään sitten vaativampiin: oktaedri, dodekaedri ja ikosaedri. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/pentamino/
https://www.flickr.com/photos/myscience/19827861063/in/album-72157656631241618/


 

 

Lopuksi oppilaat voivat vielä rakennella itsenäisesti haluamiaan avaruuskappaleita tarvikkeista. 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salaperaiset-kappaleet/ (20.11.2017) 

 

 

MUISTA! 

 

- Pentaminoista on hyvä olla ratkaisut mukana, jotta voi antaa vaikka yhden palan 

sijainnin, jos joku kerholaisista ei löydä ratkaisua. 

- Platonin kappaleita voi viedä myös kotiin, mutta olisi hyvä ottaa mukaan vaikkapa pieniä 

pusseja tämän varalta. 

 

 

  

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salaperaiset-kappaleet/


 

 

6. Kerhokerta: Lautapelit 

 

KERHOKERRAN TAVOITTEET: 

★ Viettää hauska lopetuskerta strategiapelien parissa. 

★ Päästä turvallisessa ympäristössä kokemaan häviämiseen ja voittamisen tunteita. 

★ Oppia uusia hauskoja pelejä ja kerrata tuttuja. 

 

ESIVALMISTELUT: 

❏ Varasimme ja haimme tarvitsemamme pelit Summamutikan varastosta. 

❏ Testasimme koulusta löytyvää peilipeliä ja muita pelejä itse ja opettelimme säännöt. 

 

 

MATERIAALIT JA VÄLINEET, TARVITTAVAT TILAT: 

❏ Pelejä, noppia ja Uno-pelikortit 

❏ Salauslaput, kyniä ja kumeja 

 

 

KERHOKERRAN AIKATAULU: 

 

00-30 min. Salaustehtävä jatkuu 

30-90 min. Lautapelejä: 

- Blokus 2x 

- Muuttuva labyrintti 

- Uno 

- Yatzy 

- Peilipeli 

- Ylimääräisenä: Happy Cubes 

 

 

TYÖOHJEIDEN KUVAUKSET: 

 

Aktiviteetin nimi: Salaustehtävä (Vakoojien jäljillä) 

Lyhyt kuvaus työstä: Tehtävässä on tarkoitus ratkoa sarjakuvan henkilöiden puhekuplissa 

olevat salakirjoitukset ja selvittää saatujen vihjeiden avulla, kuka henkilöistä on petturi. Tehtävä 

tehdään osissa useammalla kerhokerralla. 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Tällä kerralla ei enää ratkaista uusia ruutuja, vaan 

ne pitäisi saada edellisillä kerroilla valmiiksi. Vastaukset heijastetaan taululle ja kerrotaan, millä 

tavalla salattujen vihjeviestien avulla selviää lähettäjien salanimet.  

 



 

 

Huom. Tämä on itsenäinen tehtävä, jonka materiaalit eivät ole vapaasti jaettavissa. Tämän 

tilalla voisi tehdä vaikka ruudukkosalausta tai jotain muuta tämän linkin takaa: 

http://blogs.helsinki.fi/summamutikka/salakirjoituksia/ (10.1.2018) 

 

Aktiviteetin nimi: Lautapelit. 

Lyhyt kuvaus työstä: Blokus, Yatzy, Uno, Peilipeli ja Muuttuva labyrintti 

Aktiviteetin toteutus ja työohjeen lähde: Kysytään oppilailta, mitä pelejä he haluaisivat pelata 

ja ohjaajat jakavat kerholaiset pienryhmiin pelaamaan pelejä. Tarvittaessa ohjaajat voivat 

osallistua johonkin peliin, josta puuttuu pelaajia. Kerholaiset voivat myös halutessaan vaihtaa 

peliä. 

 

 

MUISTA! 

- Oppilaiden kannattaa antaa itse valita haluamansa pelit, jotta pelaaminen on hauskinta. 

- Siivoamiseen pitää jättää riittävästi aikaa, koska peleissä on paljon palasia. 

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

