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Lukumäärien 1–3 laskeminen

1. Rastita (X) kummassa laatikossa on enemmän palloja.

2. Rastita (X) kummassa laatikossa on vähemmän neliöitä.

X

Counting quantities 1-3

Tick (X) the box that has more balls in it.

Tick (X) the box that has fewer squares in it.
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Lukumäärien 1–5 laskeminen

1. Ympyröi aina kaksi (2).

2. Ympyröi aina kolme (3).

3. Ympyröi aina neljä (4).

4. Rastita (X) yhtä monta ruutua, kuin laatikossa on karkkeja.

Counting quantities 1-5

Draw circles with two (2) teddies inside them.

Draw circles with three (3) dolls inside them.

Draw circles with four (4) cars inside them.

Tick (X) as many boxes as there are sweets in the bigger box.
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Lukumäärät ja numeromerkit B

1. Kuinka monta esinettä on ruudukossa?

2. Yhdistä viivalla samanlaiset kuviot numerojärjestyksessä.  Väritä samanlaiset kuviot samalla 
värillä.
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Quantities and number symbols B

How many objects are there in the boxes?

Join the same shapes with a line from 1-5. Colour the same shapes the same colour.
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Lukumäärien vertailua

1. Kummalta puolelta lintu syö? Piirrä nokka aukeamaan siihen suuntaan, jossa on enemmän 
ruokaa.

2. Piirrä tyhjälle lautaselle yksi enemmän.

3. Piirrä tyhjälle lautaselle yksi vähemmän.

Comparing quantities

From which side will the bird eat? Draw its beak so it opens towards the plate with 
more food.

Draw one piece of food more on the empty plate than there is on the plate next to it.

Draw one piece of food less on the empty plate than there is on the plate next to it.
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Lukujen vertailua

1. Kummalla puolella on suurempi luku? Piirrä nokka aukeamaan siihen suuntaan.

2. Järjestä luvut pienimmästä suurimpaan. Merkkaa numerot ympyröihin.

3. Järjestä luvut suurimmasta pienimpään. Merkkaa numerot laatikoihin.

2 4

3 3

5 2

1 5

3   1   5   2   4   0

0   5   1   4   2   3

Comparing numbers

On which side is the bigger number? Draw the beak to open toward it. 

Arrange the numbers from the smallest to the biggest. Write them in the circles. 

Arrange the numbers from the biggest to the smallest. Write them in the boxes. 
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Lukumäärät viiden kautta

1. Rastita (X) yhtä monta ruutua, kuin laatikossa on palloja.

2. Väritä lukumäärä kahdella värillä. Toinen osa on aina viisi.

6 on 5 ja 1 7 on 5 ja      

9 on 5 ja      

10 on 5 ja      

8 on 5 ja      

Structuring numbers by fives

Tick (X) as many boxes as there are balls in the bigger box.

Colour the quantity with two colours. The first part is always five.

6 is 5 and 1 7 is 5 and ____

9 is 5 and ____8 is 5 and ____

10 is 5 and ____
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Lukumäärä-numeromerkki 6–10 A

1. Kuinka monta eläintä? Ympyröi numero.

2. Kumpia eläimiä on enemmän? Rastita (X)

5    6    7    8    9    10

5    6    7    8    9    10

5    6    7    8    9    10

5    6    7    8    9    10

5    6    7    8    9    10

5    6    7    8    9    10

6

4

8

7

X
9

7

5

6

8

9

7

8

Quantity–number symbol 6-10 A

How many animals? Circle the number.

Tick (X) the animal of which there are more.

2016



© ThinkMath 2014

Pisteestä pisteeseenDot-to-dot
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Lukumäärät 6–10

1. Kuinka monta esinettä ruudukossa on?

2. Rahapussissa on viisi euron kolikkoa. Piirrä puuttuvat euron kolikot.

8 e 10 e

7 e 9 e

Quantities 6-10

How many objects are there in the boxes?

There are five one-euro coins in the purse. Draw the missing one-euro coins.
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Lukumäärä-numeromerkki 6–10 B

1. Kuinka monta palloa on ruudukossa?

2. Merkitse puuttuvat numerot lukujonoon.

1 2 5 8

10 9 6 3

Quantity–number symbol 6-10 B

How many balls are there in the boxes?

Write the missing numbers, in order.
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Lukumäärä-numeromerkki 1–10

1. Yhdistä viivalla lukumäärä ja numero.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 6

7 8

2. Piirrä ja väritä numeron osoittama määrä palloja.

Quantity–number symbol 1-10

Join the quantity and the number with a line.

Draw and colour as many balls as the number tells you to.
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Lukumäärän 11–19 laskeminen

1. Rastita (X) yhtä monta ruutua, kuin rasiassa oli esineitä.

Counting quantities 11–19

2016

Mark with a cross (X) as many squares as there were objects in the box. 



© ThinkMath 2014

Lukumäärän 11–20 laskeminen

1. Kuinka monta esinettä ruudukoissa on yhteensä? 

10  ja         eli yhteensä       

        ja         eli yhteensä       

        ja         eli yhteensä       

Counting quantities 11–20

How many objects there are in the boxes altogether?

10 and _____, or ______ altogether

10 and _____, or ______ altogether

10 and _____, or ______ altogether
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2. Kuinka monta esinettä ruudukoissa on yhteensä? 

10  ja         eli yhteensä       

        ja         eli yhteensä       

        ja         eli yhteensä       

Counting quantities 11–20

How many objects there are in the boxes altogether?

10 and _____, or ______ altogether

10 and _____, or ______ altogether

10 and _____, or ______ altogether
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Lukumäärä-luku 11–20

1. Yhdistä viivalla lukumäärä ja luku.

2. Kirjoita puuttuva luku.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a) 10 ja 8 on        

b) 10 ja 4 on        

c) 10 ja 9 on        

d) 10 ja         on 17

e) 10 ja         on 12

f) 10 ja         on 16

g)         ja 10 on 13

h)         ja 10 on 11

i)         ja 10 on 15

Quantity–number 11–20

Join the quantity and number with a line.

Write the missing number.

and

and

and

and

and

and

and

and

and

are

are

are

are

are

are

are

are

are
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Laskutarinat

1. Lue laskutarina. Piirrä ja ratkaise.

a) Lau-ta-sel-la on 6 o-me-naa ja 10 luu-mu-a. Kuin-ka mon-ta  
 he-del-mää lau-ta-sel-la on yh-teen-sä?

b) Lau-ril-la on 10 eu-ro-a. Hän saa mum-mil-ta 3 eu-ro-a. Kuin-ka  
 mon-ta eu-ro-a Lau-ril-la on nyt ra-haa?

c) Lee-vil-lä on 18 mar-mo-ri-kuu-laa ja Pee-tul-la 10. Kuin-ka mon-ta  
 mar-mo-ri-kuu-laa Pee-tun pi-täi-si saa-da li-sää, jot-ta hä-nel-lä o-li-si  
 yh-tä mon-ta mar-mo-ri-kuu-laa kuin Leevillä?

d) Kris-tal-la on 10 eu-ro-a ra-haa. Hän ha-lu-aa os-taa uu-det  
 kor-va-ko-rut, mit-kä mak-sa-vat 16 eu-ro-a. Kuin-ka pal-jon Kris-tan  
 täy-tyy vie-lä sääs-tää ra-haa, jot-ta hän voi os-taa kor-va-ko-rut?

Counting stories

Read the story. Draw and solve the problem.

A. There are 6 apples and 10 plums on the plate. How many pieces of fruit 
are there on the plate altogether?

B. Henry has 10 euros. He gets 3 euros from grandma. How many euros 
does Henry have now?

C. Leo has 18 marbles and Pete has 10. How many marbles more would 
Pete need to have as many marbles as Leo?

D. Katie has 10 euros. She wants to buy new earrings that cost 16 euros. 
How much money does Katie still have to save up, so she can buy the 
earrings?
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