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YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU, lukualue 0–5

Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0–5 -osio sisältää 15 opetustuokiota yhteen- ja vähennyslaskun
harjoitteluun. Harjoittelun kuudessa ensimmäisessä tuokiossa harjoitellaan yhteenlaskua. Niissä
painotetaan yhteenlaskun käsitteen ja vaihdannaisuuden ymmärtämistä sekä sujuvuuden harjoit-
telua laskustrategioiden avulla. Seuraavat kuusi tuokiota keskittyvät vähennyslaskun harjoitte-
luun. Niissä harjoitellaan vähennyslaskukäsitteen ymmärtämistä poisottamisena ja lukujen erona
sekä sujuvuuden harjoittelua laskustrategioiden avulla. Lopuksi harjoitellaan yhteen- ja vähennys-
laskun yhteyden ymmärtämistä.

Opetustuokiot on suunniteltu pidettäväksi pienryhmässä 2–6 lapsen kanssa. Yksi opetustuokio
kestää 30–45 minuuttia. Jokainen tuokio sisältää toiminnallista ohjaajajohtoista työskentelyä,
pelinomaista pari- tai pienryhmätyöskentelyä ja kirjallista yksilöharjoittelua.

Kursiivilla kirjoitetut lauseet ovat ehdotuksia puheesta, jolla ohjaaja voi kuvata tehtäviä ja ohjata
lasten työskentelyä. Niitä ei tarvitse käyttää sellaisenaan, vaan niiden tarkoituksena on enem-
mänkin avata lukijalle ajattelua, joka tehtävän taustalla on.

Tuokion alussa olevat lämmittelytehtävät sisältävät opetustuokioon valmistavia lukujonotehtäviä
tai edellisen opetustuokion aiheita kertaavan tehtävän.

Keskeiset tavoitteet

· yhteenlasku- ja vähennyslaskukäsitteen ymmärtäminen
· vähennyslaskukäsitteen ymmärtäminen poisottamisena ja lukujen erona
· vaihdannaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen yhteenlaskussa
· lisää yksi- ja lisää kaksi -laskustrategiat yhteenlaskussa
· vähennä yksi- ja vähennä kaksi -laskustrategiat vähennyslaskussa
· yhteen- ja vähennyslaskun yhteys: puuttuva tekijä laskussa, laskuperheet
· yhteen- ja vähennyslaskujen sujuvuus lukualueella 0–5

Kokonaisuudessa tarvittavat materiaalit

· pieniä esineitä (esim. palikoita ja tikkuja)
· pelimerkkejä
· noppia
· jokaiselle lapselle munakenno (10 koloa)
· rasia
· liina
· pussi laskukorteille
· hernepussi tai pehmeä pallo
· piste- ja numerokortit, pelialustat ja tehtävämonisteet (ladattavissa ThinkMath verkko-

palvelusta)



Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0-5 3 ©ThinkMath 2014

OPETUSTUOKIOT

Keskeinen sisältö Tarvittava materiaali sivu
OPETUSTUOKIO 1 Lukumäärien yhdistäminen

- yhteenlaskun käsite
- yhteenlaskun merkitseminen numero-
merkeillä

- pieniä esineitä (5 kpl/lapsi)
- munakennoja (1/lapsi)
- Post-it-viestilappuja
- noppia
- Liite: Avaruuspeli A
- Moniste: Lukumäärien yhdistäminen

5

OPETUSTUOKIO 2 Lukumäärän lisääminen
- yhteenlaskun käsite
- vaihdannaisuus

- yhteenliitettäviä esineitä (esim. multilink-
kuutiot, 8kpl/lapsi)
- noppia
- Liite: Aarrepeli
- Moniste: Vaihdannaisuus yhteenlaskussa

8

OPETUSTUOKIO 3 Lisää yksi –laskut - hernepussi tai pehmeä pallo
- pieniä esineitä (5 kpl/lapsi)
- munakennoja (1/lapsi)
- Liitteet: Yhteenlaskukortit, Kiipeä puuhun
peli A ja B
- Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 1)

12

OPETUSTUOKIO 4 Lisää kaksi –laskut - pieni pussi laskukorteille
- 5 esinettä ja rasia
- (Post-it-viestilappuja)
- Liitteet: Pistekortit 0-4, Yhteenlaskukortit,
Numerokortit 1-5, Salapoliisipeli
- Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 1 tai 2) A

17

OPETUSTUOKIO 5 Laskut sujuvaksi lukualueella 1-5 - sinitarraa
- pieniä esineitä aarteiksi (esim. tikkuja)
- Liitteet: Yhteenlaskukortit, Kummitukset,
Aarresaaripeli
- Moniste: Mistä luvuista tulee 3, 4 tai 5?

21

OPETUSTUOKIO 6 Laskut sujuvaksi lukualueella 1-5 - noppia
- pelimerkkejä
- pieniä esineitä aarteiksi (esim. tikkuja)
- Liitteet: Pyramidipeli, Pyramidin alla -peli
- Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 1 tai 2) B

24

OPETUSTUOKIO 7 Lukumäärän vähentäminen
- vähennyslaskun käsite
- vähennyslaskun merkitseminen nume-
romerkeillä

- pieniä esineitä
- munakenno/lapsi
- Post-it-viestilappuja
- noppia
- Liite: Rosvo ja pankkiiri A
- Moniste: Lukumäärän vähentäminen

26

OPETUSTUOKIO 8 Vähennä yksi –laskut
- lukujonossa edellisen luvun sanominen
- x-1 -laskut

- pieniä esineitä
- munakenno/lapsi
- noppia
- Liitteet: Vähennyslaskukortit,
Avaruuspeli B
- Moniste: Vähennä yksi -laskut

29

OPETUSTUOKIO 9 Vähennä kaksi –laskut
- x-2 -laskut

- pieniä esineitä
- rasia
- noppia
- pelimerkkejä
- Liitteet: Pistekortit 1-5, Vähennyslasku-
kortit, Avaruusseikkailu
- Moniste: Laskut sujuvaksi (vähennä 1
tai 2)

32

OPETUSTUOKIO 10 Lukujen vertailua
- lukujen välisen eron löytäminen vä-
hennyslaskun avulla

- hernepussi tai pehmeä pallo
- pieniä esineitä
- noppia
- Liitteet: Pistekortit 1-5, Vähennyslasku-
kortit, Lukusuora 0-5, Jalkapallopeli
- Moniste: Lukujen välinen ero

35



Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0-5 4 ©ThinkMath 2014

OPETUSTUOKIO 11 Laskut sujuvaksi
- kaikkien laskujen harjoittelu

- pieniä esineitä
- pelimerkkejä
- noppia
- Liitteet: Lukusuora 0-5, Vähennyslasku-
kortit, Kummitukset , Kummitustalopeli A
- Moniste: Laskut sujuvaksi A

38

OPETUSTUOKIO 12 Laskut sujuvaksi
- kaikkien laskujen harjoittelu

- noppia
- pelimerkkejä
- Liitteet: Vähennyslaskukortit, Ötököiden
saalistus A ja B, Ötökkäpeli, Laskusarjat
ötökkäpeliin
- Moniste: Laskut sujuvaksi B

41

OPETUSTUOKIO 13 Puuttuva luku yhteenlaskussa
- puutuvan luvun ratkaiseminen vähen-
tämisen kautta

- Post-it-viestilappuja
- pieniä esineitä
- Liite: Avaruustehtävä
- Moniste: Puuttuva luku A

44

OPETUSTUOKIO 14 Puuttuva luku yhteenlaskussa
- puuttuvan luvun ratkaiseminen vähen-
nyslaskulla

- Liitteet: Kolmiokortit, Kolmiodomino
- Moniste: Puuttuva luku B 47

OPETUSTUOKIO 15 Laskuperheet kolmiokorteilla
- kahden yhteenlaskun ja kahden vähen-
nyslaskun ratkaiseminen kolmesta luvus-
ta

- pieniä esineitä
- Liitteet: Kolmiokortit, Laskuperheet
- Moniste: Laskuperhelaskut 51



Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0-5 5 ©ThinkMath 2014

OPETUSTUOKIO 1 Lukumäärien yhdistäminen

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Yhteenlaskun käsite

TAVOITE

· yhteenlaskun käsitteen ymmärtäminen: lukumäärien yhdistäminen
· yhteenlaskun merkitseminen numeromerkeillä

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle viisi pientä esinettä ja munakenno
· plus- ja yhtäsuuruusmerkit Post-it-viestilapuilla

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Tässä tehtävässä harjoitellaan yhdistämään kaksi lukumäärää.

A) Kerron teille nyt pienen tarinan.

Maijalla on kaksi keksiä, ja Janilla on myös kaksi keksiä. Kuinka monta keksiä lapsilla
on yhteensä?

Ratkaistaan tarinassa oleva kysymys näiden esineiden avulla. Kuinka monta keksiä Maijalla oli? Pyydä
yhtä lasta laittamaan oikea määrä esineitä munakennoon. Munakenno täytetään aina vasemmas-
ta yläkulmasta lähtien, ensin ylärivi ja sitten alarivi. Munakenno havainnollistaa lukujen suhteita
toisiinsa, ja kun pohja tulee tutuksi, lukumääriä ei tarvitse aina laskea yksitellen. Kuinka monta
keksiä Janilla oli? Pyydä lasta laittamaan oikea määrä esineitä munakennoon Maijan keksien jat-
koksi. Miten saamme selville, kuinka monta keksiä lapsilla on yhteensä? (Osa voi laskea lukumäärän
yksitellen, osa voi nähdä vastauksen suoraan.)

Ratkaisun jälkeen laskussa olevat luvut merkitään taululle hieman erilleen toisistaan. Kun laske-
taan kaksi lukumäärää yhteen, laitetaan lukujen väliin plusmerkki (anna jonkun lapsista kiinnittää
lappu lukujen väliin). Näin kaikki tietävät, että luvut täytyy laskea yhteen. Laskun jälkeen merka-
taan ”vastausmerkki” (kiinnitä taululle yhtä suuri kuin -lappu), jonka jälkeen merkitään laskun vas-
taus. Kun alussa harjoitellaan kirjoittamaan laskulausekkeita, joissa tiedetään molemmat laskun
tekijät, yhtä suuri kuin -merkistä voi käyttää sanaa ”vastausmerkki”. Se voi auttaa joitakin lapsia
hahmottamaan, mihin laskun vastaus tulee. Kun koko lasku on esillä, on hyvä todeta, että vasta-
usmerkki kertoo myös, että sen molemmilla puolilla on yhtä suuret määrät tai luvut.
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B) Anna jokaiselle lapselle viisi pientä esinettä ja munakennot.

Nyt kerron toisen tarinan. Saat ratkaista tarinan ongelman esineidesi ja munakennosi avulla. Kun
tiedät vastauksen, nosta peukalo merkiksi. Peukaloa  käytetään  merkkinä  siksi,  että  se  on  huo-
maamattomampi kuin käden nostaminen. Näin jokaiselle annetaan aikaa ratkaista tehtävää eikä
nopein sano ääneen ratkaisua. Kun lapset ovat ratkaisseet tehtävän, pyydä heitä kertomaan vas-
tauksensa ja perustelemaan, miksi he saivat sellaisen vastauksen. (Esim. Tässä on Aapelin auto ja
tässä Niilon autot. Kun ne yhdistää näin, niin saadaan neljä: laskin 1, 2, 3, 4.) Toimi samoin väärien
vastausten kohdalla: kun lapsi perustelee toisille, miten on päätynyt vastaukseen, hän saattaa itse
oivaltaa virheensä tai toiset voivat huomata sen ja perustella, miksi vastaus ei voi olla oikea. Las-
kut merkitään laskulausekkeena taululle.

Aapelilla on yksi pikkuauto ja Niilolla on kolme pikkuautoa. Kuinka monta pikkuau-
toa pojilla on yhteensä?

Anu ostaa kaupasta kaksi banaania ja kolme appelsiinia. Kuinka monta hedelmää
Anu ostaa yhteensä?

Parkkipaikalla on yksi rekka-auto ja neljä pakettiautoa. Kuinka monta autoa parkki-
paikalla on yhteensä?

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Avaruuspeli

TAVOITE

· kahden lukumäärän yhdistäminen
· vaihdannaisuuden pohjustaminen

MATERIAALI

· jokaiselle parille kaksi noppaa, joissa lukumäärät 4, 5 ja 6 on teipattu piiloon ja niiden koh-
dalle teippiin on piirretty pistemäärät 1, 2 ja 3, kaksi eriväristä kynää

· Liite: Avaruuspeli A
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajat heittävät vuorotellen kahta noppaa. Vuorossa oleva pelaaja sanoo noppien silmäluvuista
muodostuvan yhteenlaskun ja sen vastauksen. Esim. jos nopissa on silmäluvut 3 ja 2, hän sanoo:
"Kolme ja kaksi on (tai on yhtä suuri kuin) viisi." Toisen tehtävänä on tarkastella, meneekö lasku
oikein. Pelaaja etsii pelialustasta laskun vastausta vastaavan luvun ja värittää/merkkaa tähden
omalla värillään. Jos pelialustasta ei enää löydy vastausta, ei pelialustaan merkata mitään. Peli
päättyy, kun jokainen luku pelialustasta on väritetty. Pelin voittaa se, kumpi on saanut enemmän
väritettyä tähtiä.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· kahden lukumäärän yhdistäminen
· yhteenlaskulausekkeen kirjoittaminen

MATERIAALI

· Moniste: Lukumäärien yhdistäminen

HUOMIOITAVAA
· Pelin aikana voi kysyä lapsilta, onko sillä väliä, missä järjestyksessä noppien silmälu-

vut lasketaan. Lasten on hyvä oivaltaa, että laskettaessa lukumääriä tai lukuja yh-
teen ei järjestyksellä ole väliä – yhteenlasku on vaihdannainen. Tämä tehostaa las-
kemista myöhemmin (se, että suurempaan lukuun lisätään pienempi, vähentää las-
kemista, ja jos muistaa esim. laskun 8 + 2, tietää myös vastauksen laskuun 2 + 8).
Vaihdannaisuuteen palataan tarkemmin myöhemmissä opetustuokioissa.
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OPETUSTUOKIO 2       Lukumäärän lisääminen

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Yhteenlaskun käsite ja vaihdannaisuus

TAVOITE

· yhteenlaskun käsite: lukumäärän lisääminen
· vaihdannaisuuden ymmärtäminen yhteenlaskussa

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle 8 yhteen liitettävää esinettä, joista puolet on erivärisiä (esim. Duplo-
legot, Multilink- tai Unifix-kuutiot)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Tässä tehtävässä harjoitellaan lisäämistä.

A) Kerron teille nyt pienen tarinan.

Parkkipaikalla on kolme (punaista) autoa. Sinne pysäköi vielä yksi (sininen) auto li-
sää. Kuinka monta autoa parkkipaikalla on nyt yhteensä?

Ratkaistaan tarinassa oleva kysymys näiden esineiden avulla. Kuinka monta autoa parkkipaikalla oli
aluksi? Pyydä yhtä lasta laittamaan oikea määrä (punaisia) esineitä pöydälle. Kuinka monta autoa
parkkipaikalle tuli vielä lisää? Pyydä toista lasta lisäämään oikea määrä (sinisiä) esineitä pöydälle.
Kysymys kuului näin: kuinka monta autoa parkkipaikalla on nyt yhteensä? Miten saat sen selville?

Kirjoittakaa muodostunut lasku taululle tai paperille.

Jos parkkipaikalla olisikin ollut ensin vain yksi (sininen) auto ja sinne olisi pysäköinyt
vielä kolme (punaista) autoa lisää, kuinka monta autoa parkkipaikalla olisi ollut yh-
teensä?

Palikkamuodostelman voi kääntää toisinpäin. Määrä pysyy samana.



Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0-5 9 ©ThinkMath 2014

Kirjoittakaa muodostunut lasku taululle tai paperille ensimmäisen laskun alapuolelle:

3 + 1 = 4

1 + 3 = 4

Autojen määrä pysyy samana (4), vaikka ne ajavat parkkipaikalle eri järjestyksessä.

B) Anna jokaiselle kahdeksan palikkaa, kahta väriä.

Nyt kerron uuden tarinan. Saat ratkaista tarinan ongelman palikoidesi avulla. Kun tiedät vastauksen,
nosta peukalo merkiksi. Kun lapset ovat ratkaisseet tehtävän, älä tyydy vain siihen, että lapset
sanovat oikean vastauksen, vaan pyydä heitä selittämään, miten he päätyivät tulokseen. Toimi
samoin väärien vastausten kohdalla: kun lapsi perustelee toisille, miten on päätynyt vastaukseen,
hän saattaa itse oivaltaa virheensä tai toiset voivat huomata sen ja perustella, miksi vastaus ei voi
olla oikea.

Ilkka juoksee aamulla kaksi kierrosta urheilukentällä. Illalla hän juoksee vielä kolme
kierrosta lisää. Kuinka monta kierrosta Ilkka juoksee yhteensä?

Tehtävässä voidaan ohjata lasta merkitsemään ensin yhdellä värillä aamun kierrosten määrä ja
toisella värillä illan kierrosten määrä.

Kuinka monta kierrosta Ilkka olisi juossut, jos hän olisikin juossut aamulla kolme
kierrosta ja illalla kaksi?

Havainnoi, huomaako joku lapsista, että lukumäärät ovat itse asiassa jo pöydällä, mutta ne laske-
taan vain toisinpäin.

Kirjoittakaa muodostuneet laskut taululle tai paperille:

2 + 3 = 5

3 + 2 = 5

Martta syö ensin neljä mansikkakarkkia ja myöhemmin vielä yhden salmiakkikarkin.
Kuinka monta karkkia Martta söi yhteensä?

Kuinka monta karkkia Martta olisi syönyt, jos hän olisi syönyt ensin yhden salmiak-
kikarkin ja myöhemmin neljä mansikkakarkkia?

Kirjoittakaa muodostuneet laskut taululle tai paperille:

4 + 1 = 5

1 + 4 = 5

Pohdintaa: Kun kaksi lukua lasketaan yhteen, onko väliä, kummasta luvusta aloittaa laskemisen?
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Mitä hyötyä tästä voi olla yhteenlaskussa? (Voidaan aloittaa laskeminen suuremmasta luvusta,
esim. jos laskuun 1 + 18 lisättäisiin luettelemalla kaikki luvut, siihen menisi paljon aikaa. Kun laske-
minen aloitetaan suuremmasta luvusta, kahdeksaantoista lisätään yksi, on ratkaiseminen huo-
mattavasti nopeampaa ja virheiden tekemisen mahdollisuus on pienempi.)

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Aarrepeli

TAVOITE

· vaihdannaisuuden ymmärtäminen (kahden eri laskun muodostaminen kahdesta luvusta)

MATERIAALI

· jokaiselle parille kaksi noppaa, joissa lukumäärät 4, 5 ja 6 on teipattu piiloon ja niiden koh-
dalle teippiin on piirretty pistemäärät 1, 2 ja 3, kyniä (laskin)

· Liite: Aarrepeli

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajat heittävät samanaikaisesti molemmat yhtä noppaa. Tämä määrää, kuinka monta pelialus-
talla olevaa aarretta pelaajat saavat. Aarteiden määrä voidaan laskea kahdella tavalla. Toinen
parista kirjoittaa ensin omaan laatikkoonsa noppien osoittamista luvuista yhteenlaskun ja sanoo
laskun ääneen. Jos nopissa on vaikka silmäluvut 2 ja 3, laatikkoon kirjoitetaan joko 2 + 3 tai 3 + 2.
Toinen parista miettii samoista luvuista erilaisen laskun omaan laatikkoonsa. Jos toinen parista on
merkannut 2 + 3, merkkaa toinen parista 3 + 2. Tarvittaessa voidaan vaihtaa noppien paikkaa, jol-
loin havainnollistuu laskun tekijöiden ”paikan vaihtaminen”. Pari laskee yhdessä, mikä vastaus
molemmista laskuista saadaan, ja merkitsee sen vastauslaatikkoon, ympyrään. Vastaus on siis
saatujen aarteiden määrä. Sama määrä saatiin kahdella erilaisella laskulla.

Lisähaaste: Laskimen avulla voidaan lopuksi laskea kaikkien aarteiden yhteismäärä (eli ympyröissä
olevat luvut yhteen). Onko väliä, missä järjestyksessä aarteiden lukumäärät syöttää laskimeen?
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· vaihdannaisuus yhteenlaskussa

MATERIAALI

· Moniste: Vaihdannaisuus yhteenlaskussa
· tarvittaessa noppia ja palikoita
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OPETUSTUOKIO 3  Lisää yksi -laskut

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· lukujonossa seuraavan luvun sanominen

MATERIAALI

· hernepussi, pehmyt pallo tai vastaava esine, jota voi heitellä

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Sanon yhden luvun. Mieti, mikä luku tulee sanomani luvun jälkeen heti seuraavana. Esimerkiksi jos
sanon yksi, sitä seuraava luku on… kaksi. Heitä hernepussi vuorotellen yhdelle lapsista ja sano
jokin luvuista 0–4. Hernepussi voi myös kiertää vain lasten keskuudessa, jolloin yksi lapsista sanoo
aloitusluvun ja toinen vastaa siihen sanomalla seuraavan luvun.

TEHTÄVÄ 1. Lisätään yksi

TAVOITE

· lukujonossa seuraavan luvun sanominen
· lisää 1 -laskut ja niiden vaihdannaiset laskut

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle viisi pientä esinettä ja munakenno

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Nyt harjoittelemme laskemista niin, että lisäämme johonkin lukuun aina yhden lisää.

Jaa lapsille esineet ja munakennot.

Uudet laskut:

0 + 1, 1 + 1, 2 + 1,
3 + 1, 4 + 1,

1 + 0, 1 + 2, 1 + 3,
1 + 4

HUOMIOITAVAA

· Tehtävässä voidaan hyvin havainnoida, osaako lapsi aloittaa lukujen luettelua kes-
keltä lukujonoa vai luetteleeko hän aina myös lukua edeltävät luvut ykkösestä alka-
en. Jos lapsi aloittaa laskemisen aina alusta (ykkösestä), on hyvä vahvistaa myös lu-
kujonotaitoja (esim. lukujen luettelua eteen- ja taaksepäin lukusuoran tai numero-
lappujen avulla). Tässä yhteenlaskumateriaalissakin harjoitellaan myöhemmin luku-
jen luettelua ja laskemista annetusta luvusta eteenpäin.
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Kerron pienen laskutarinan. Tee esineiden avulla munakennoon sama, mitä tarinassa kerrotaan.
Esimerkiksi näin: Peetulla on kaksi keräilykorttia. Laitan kaksi esinettä munakennoon merkiksi kort-
tien määrästä. Peetu saa yhden kortin lisää. Laitan yhden esineen lisää munakennoon merkiksi siitä,
että Peetu sai yhden kortin lisää. Kuinka monta korttia Peetulla on nyt yhteensä? Pyydä yhtä lapsista
kirjoittamaan syntynyt yhteenlasku taululle tai paperille.

Käykää läpi seuraavat laskut itse keksittyjen tai alla olevien tarinoiden avulla ja kirjoittakaa jokai-
nen yhteenlasku taululle tai paperille.

3 + 1: Simolla on kolme jalkapalloa. Hän saa syntymäpäivälahjaksi yhden pallon lisää.
Kuinka monta palloa Simolla on nyt yhteensä?

1 + 1: Huoneessa on yksi ihminen. Sinne tulee yksi ihminen lisää. Kuinka monta ihmis-
tä huoneessa on nyt?

4  +  1: Siirillä on neljä euroa rahaa. Hän löytää maasta yhden euron. Kuinka monta
euroa Siirillä on nyt rahaa?

Pohdintaa: Tutkikaa lopuksi kirjoitettuja yhteenlaskuja. Mitä samaa laskuissa on? Huomaavatko
lapset alkutilanteen ja lopputilanteen luvuista sen, että ne ovat peräkkäiset? Tätä voi havainnollis-
taa siten, että ympyröi alkutilanteen luvun ja lopputilanteen luvun. Aina kun lisätään yksi, vastaus
on seuraava luku, kuten tapahtui myös lämmittelytehtävän lukujonotehtävässä.

TEHTÄVÄ 2. Lisätään yksi -laskut numeroilla

TAVOITE

· lukujonossa seuraavan luvun sanominen
· lisää 1 -laskut ja niiden vaihdannaiset laskut

MATERIAALI

· Liite: Yhteenlaskukortit (0 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 1 + 0, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4)
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Tehtävässä harjoitellaan laskemaan laskuja päässä käyttäen lyhentynyttä laskemista (jos lapsi ei
vielä muista laskuja suoraan muistista tai osaa käyttää seuraava luku -muistisääntöä).

Laskukortit laitetaan pöydälle pinoksi kuvapuoli alaspäin. Käännä yksi laskukortti, esim. 2 + 1. Nyt
yritämme laskea tämän laskun ilman esineitä. Laskussa kahteen lisätään yksi (näytä numerot kortis-
ta). Nosta yksi sormi pystyyn merkiksi, että lisätään yksi. Sitten laitetaan omaan laskukoneeseemme
eli päähän muistiin laskun ensimmäinen numero, kaksi. Kosketa päätä sormella ja sano hiljaa mieles-
sä "kaksi". Jatka laskemista lukujonossa ja kosketa samalla jokaista nostettua sormea toisella kädel-
lä näin: "kolme" (kosketa nostettua sormea). Kun kahteen lisättiin yksi, saatiin kolme.

Jatkakaa samoin muilla laskuilla. Lapset saavat nostaa vuorotellen kortin ratkaistavaksi. Vaihdan-
naisissa laskuissa (esim. 1 + 4) havainnoi ensin, keksiikö joku lapsista, että lukujen paikkaa voi
muuttaa laskussa. Jos ei, niin kertaa vaihdannaisuus (1 + 4 ja 4 + 1): samat vastaukset, mutta 4 + 1
on helpompi lasku ajatella ja nopeampi ratkaista.

Lajitelkaa lopuksi laskukortit niin, että vaihdannaiset laskut muodostavat parin.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Kiipeä puuhun -peli

TAVOITE

·  lisää 1 -laskujen harjoittelu

HUOMIOITAVAA
· Tehtävän toimintatapaa voidaan käyttää myös myöhemmin hyväksi suuremmilla

luvuilla laskettaessa, kun laskun toinen tekijä on 1, 2 tai 3. Toiminnan seuraava askel
on, että aloitusluku voidaan vain pitää mielessä, koskettamatta päätä sormella.
Toiminta vahvistaa lukujonon käyttämistä apuna tehtävässä oikealla tavalla: lukuja
luettelemalla päästään oikeaan vastaukseen, mutta koko lukujonoa ei tarvitse lue-
tella alusta asti. Vertaa tapaa esim. lukusuoran avulla laskemiseen, jossa lapsi sa-
noo yleensä lisättävän lukumäärän lukusanat. Esimerkiksi laskussa 5 + 2 etsitään lu-
kusuoralta luku viisi, lasketaan eteenpäin askelia yksi, kaksi ja katsotaan, mihin lu-
kuun päädyttiin (7). Tämä ei tue lukujonon oikeanlaista hyödyntämistä laskemises-
sa, sillä lukujonossa ei edetä suurempiin lukuihin.
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MATERIAALI

· jokaiselle parille Liite: Kiipeä puuhun -peli A ja B
· kyniä

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Toinen pelaaja saa monisteen A ja toinen monisteen B. Monisteet taitetaan niin, että toisella puo-
lella näkyy kuva puusta ja toisella laskut.

Pelaaja A kysyy ensimmäisen sarjan laskuja pelaajalta B, jolla on näkyvillä kuva. Pelaaja B sanoo
laskun vastauksen. Jos lasku on oikein, hän saa rastia yhden välin köysitikkaistaan. Jos vastaus on
väärin, pelaaja ei tee rastia. Kussakin sarjassa on kahdeksan laskua. Jos pelaaja vastaa kaikkiin
laskuihin oikein, hän pääsee köysitikkaiden huipulle ja kiipeämään näin puuhun.

Kun pelaaja A on kysellyt yhden sarjan laskuja, vaihdetaan kysyjävuoroa. Nyt pelaaja B kysyy
omasta listastaan laskuja pelaajalta A.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen pelataan toinen kierros. Tarkoituksena on saada vähintään yhtä
hyvä tulos tai parantaa edellisen kierroksen omaa tulosta.

HUOMIOITAVAA
· Kerro lapsille peliohjeet ensin yhteisesti mallintamalla pelitilanne jonkun lapsen

kanssa.
· Jos lapsi ei muista laskun vastausta suoraan muistista, ohjeista lasta käyttämään

omaa ”laskukonetta”, kuten ohjaajajohtoisessa tehtävässä 2, tai käyttämään sään-
töä ”seuraava luku lukujonossa”.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· lisää 1 -laskujen sujuvoituminen, laskujen nopea ratkaiseminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 1)

HUOMIOITAVAA

· Kehota lapsia laskemaan laskut mahdollisimman nopeasti, mutta tarkasti; muistuta,
että laskemisen voi aloittaa suuremmasta luvusta (miksi?).
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OPETUSTUOKIO 4 Lisää kaksi -laskut

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· lisää 1 -laskujen kertaus

MATERIAALI

· Liitteet: Pistekortit 0–4, Yhteenlaskukortit (1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 4 + 1) pussissa

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Lisää yksi -tehtävät pistekorteilla. Näytä yhtä pistekorttia. Kuinka monta pistettä näet? Jos piir-
täisin tähän yhden pisteen lisää, kuinka monta pisteitä olisi sitten? Käy läpi kaikki pistekortit 0–4,
niin että jokainen lapsi saa vastata ainakin yhden kerran. Tarvittaessa vastauksen voi havainnollis-
taa laittamalla yhden esineen (esim. laskukiekko) pistekorttiin lisää.

B) Laskukortit. Laita laskukortit pussiin. Jokainen lapsi saa vuorotellen nostaa yhden kortin sekä
näyttää ja sanoa siinä olevan laskun muille. Muiden lasten tehtävänä on laskea kortissa oleva las-
ku mahdollisimman nopeasti. Alussa lapsi voi näyttää peukalomerkkiä, kun on saanut ratkaistua
laskun, ja tehtävän edetessä voi vastauksen sanoa ääneen se, joka ratkaisee tehtävän nopeimmin.

Uudet laskut:

0 + 2, 2 + 2,
3 + 2, 2 + 3
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TEHTÄVÄ 1.  Esineet liinan alla

TAVOITE

· lisää 2 -laskujen harjoitteleminen
· lyhentynyt laskeminen

MATERIAALI

· 5 esinettä rasiassa, liina
· Liite: Yhteenlaskukortit (0 + 2, 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pöydällä on liina, viisi esinettä rasiassa ja laskukortit pinossa kuvapuoli alaspäin. Yksi lapsista
kääntää laskukortin (esim. 2 + 2) ja sanoo kortissa olevan laskun ääneen. Tämän jälkeen lapsi lait-
taa liinan alle laskussa ensimmäisenä olevan luvun verran esineitä. Nosta itse pöydälle näkyviin
kaksi esinettä eli laskun toinen tekijä. Nyt liinan alla on kaksi esinettä. Jos laskemme yhteen liinan
alla olevat ja nämä kaksi muuta esinettä, kuinka monta esineitä on yhteensä? Kannusta lapsia las-
kemaan lyhentyneellä tavalla: ensin kaksi liinan alla olevaa esinettä pannaan muistiin ”laskuko-
neeseen” (päähän) ja lukujonon luettelemista jatketaan osoittamalla esineitä pöydällä, kolme,
neljä. Lopuksi liinan alla olevat esineet paljastetaan ja todetaan, että 2 + 2 on yhteensä 4.

              ’kaksi’ ’kolme, neljä’

Jatketaan samalla tavalla, kunnes kaikki laskukortit on käsitelty.

TEHTÄVÄ 2.  Lisätään 1 tai 2

TAVOITE

· yhteenlaskujen vahvistaminen lukualueella 0–5, lisätään 1 tai 2
· vaihdannaisuus

MATERIAALI

· Liite: Yhteenlaskukortit (0 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 1 + 0, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 0 + 2, 2 + 0, 2 + 2,
2 + 3, 3 + 2)
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· Post-it-viestilaput tai Liite: Numerokortit 1–5

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Viestilaput tai numerokortit 1–5 asetetaan pöydälle tai taululle niin, että niiden viereen mahtuu
muutamia laskukortteja (laitetaan tehtävän aikana). Laskukortit sekoitetaan ja asetetaan pakaksi
pöydälle kuvapuoli alaspäin.

Jokainen lapsista nostaa vuorotellen laskukortin ja sanoo ääneen siinä olevan laskun. Tarkoituk-
sena on, että lapsi pyrkisi ratkaisemaan laskun päässään. Jos hän ei muista vastausta suoraan,
häntä ohjataan lyhentyneeseen laskemiseen ”laskukoneen” avulla. Vaihdannaisissa laskuissa on
hyvä havainnoida sitä, kummasta luvusta lapsi lähtee laskemaan, ja tarvittaessa muistutella, kan-
nattaako laskeminen aloittaa pienemmästä vai suuremmasta luvusta.

Kun lapsi on ratkaissut laskun, hän vie laskukortin viestilapun/numerokortin viereen sen mukaan,
mikä oli laskun vastaus. Vaihdannaiset laskukortit on hyvä asettaa pariksi. Näin lopulta nähdään,
että itse asiassa monta laskun vastausta tiedetään osaamalla vain toinen lasku ja käyttämällä
vaihdannaisuutta hyväksi laskemisessa.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Salapoliisipeli

TAVOITE

·  lisää 1 tai 2 -laskujen vahvistaminen

MATERIAALI

· kaksi eriväristä kynää ja noppa (jossa on pisteet tai numerot)
· Liite: Salapoliisipeli
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Peli kahdelle pelaajalle. Pelaajilla on edessään Salapoliisi-pelialusta ja noppa sekä molemmilla
omat värikynät. Pelaajat ovat salapoliiseja, joiden tehtävänä on ratkaista, mikä lasku sopii annet-
tuun vastaukseen.

Toinen pelaajista heittää noppaa. Saadessaan luvun 1–5 hän rastii pelialustasta omalla värillään
laskun, johon nopasta saatu luku sopii vastaukseksi. Esimerkiksi heitettyään luvun 4 hän voi mer-
kata itselleen laskun 2 + 2 tai 3 + 1, kuitenkin vain yhden laskun pelivuorollaan. Toisen pelaajan on
hyvä tarkkailla, ratkaiseeko salapoliisi laskun oikein. Pelivuoro vaihtuu. Jos nopasta tulee luvuksi
kuutonen, pelaaja ei saa merkata pelialustalta mitään laskua. Jos sopivaa vastausta ei löydy pe-
lialustalta, pelivuoro vaihtuu. Peli päättyy, kun salapoliisit ovat saaneet ratkaistua kaikki pelialus-
tan laskut. Se salapoliiseista, kumpi on saanut ratkaistua enemmän laskuja, voittaa pelin.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· lisää 1 tai 2 -laskujen sujuvoituminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 1 tai 2) A

HUOMIOITAVAA

· Kehota lapsia laskemaan laskut mahdollisimman nopeasti, mutta tarkasti.
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OPETUSTUOKIO 5    Laskut sujuvaksi

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· yhteenlaskujen nopea ratkaiseminen lukualueella 1–5

MATERIAALI

· Liite: Yhteenlaskukortit (lisää 1 tai 2: 0 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 1 + 0, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 0 + 2,
2 + 0, 2 + 2, 2 + 3, 3 +2)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Ohjaajalla on laskukortit edessään pinossa pöydällä. Hän kääntää laskukorteista yhden kerrallaan
näkyviin. Se lapsista, joka vastaa nopeimmin oikein, saa kortin. Jos lapsi vastaa väärin, hän menet-
tää yhden jo keräämistään laskukorteista. Jos useampi lapsi vastaa oikein, laitetaan kortti pakan
pohjalle. Kun kaikki laskut on ratkaistu, voidaan laskea, kuka sai eniten kortteja itselleen.

TEHTÄVÄ 1.  Kummituspeli

TAVOITE

· yhteenlaskujen vahvistaminen lukualueella 1–5

MATERIAALI

· sinitarraa
· Liitteet: 2 x Yhteenlaskukortit (0 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 1 + 0, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4, 0 + 2, 2 + 0,

2 + 2, 2 + 3, 3 + 2), Kummitukset
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Ohjaaja kiinnittää ennen peliä 2–4 laskukorttiin kummituksen kuvan niin, että lapset eivät tiedä
kummitusten määrää. Laskukortit sekoitetaan ja asetetaan pöydälle pakaksi kuvapuoli alaspäin.

Lapset nostavat vuorollaan laskukortteja pakasta. Lapsi voi nostaa vuorollaan niin monta korttia
kuin uskaltaa. Kortin käännettyään lapsi ratkaisee kortin laskun. Tämän jälkeen hän päättää, jat-
kaako korttien nostamista. Jos pinosta tulee kummitus, lapsi menettää kaikki sillä nostokerralla
keräämänsä kortit kummitukselle. Nämä kortit ja kummituskortti siirretään yhteiseen kääntöpak-
kaan hieman sivummalle. Jos lapsi päättää lopettaa, hän saa pitää laskukortit ja hänen sillä nosto-
kerralla keräämänsä kortit ovat turvassa kummitukselta eikä niitä voi enää menettää seuraavilla
nostokierroksilla. Peli päättyy, kun kaikki laskukortit on käännetty. Pelin voittaa se, jolla on eniten
kortteja pelin päätyttyä.

Ohjaajan tehtävänä on havainnoida, miten lapsi ratkaisee laskuja, ja ohjata tarvittaessa nopeam-
pien laskustrategioiden käyttöön (esim. Voitko laskea laskun aloittaen suoraan suuremmasta lu-
vusta?).

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Aarresaaripeli

TAVOITE

· yhteenlaskujen vahvistaminen lukualueella 1–5

MATERIAALI

· kaksi eriväristä kynää, pieniä esineitä (tikkuja tms. aarteiksi)
· Liite: Aarresaaripeli

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Peli kahdelle pelaajalle. Pelaajilla on edessään Aarresaari-pelialusta, ja molemmilla on omat väri-
kynät. Pelaajien tehtävänä on etsiä vuorotellen kaksi tai kolme lukua, joista yhteenlaskemalla
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tulee vastaukseksi viisi. Löydettyään luvut pelaaja ympyröi luvut omalla värillään. Näin hän valtaa
aarteen itselleen. Vallatusta aarteesta saa yhden esineen.

Lukujen täytyy olla vierekkäin pelialustalla (ei vinottain). Esimerkiksi näin:

Peli päättyy, kun kumpikaan pelaaja ei enää löydä saarelta lukuja, joista tulee yhteensä viisi.

Pelin voittaa se, kummalla on enemmän vallattuja aarteita pelin päätyttyä.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· Lukujen 3, 4 ja 5 tekijöiden löytäminen

MATERIAALI

· Moniste: Mistä luvuista tulee 3, 4 tai 5?
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OPETUSTUOKIO 6    Laskut sujuvaksi

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· yhteenlaskujen nopea ratkaiseminen lukualueella 1–5

MATERIAALI

· Liite: Pyramidipeli

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Ohjaajalla on kuva pyramidista, jossa on laskuja. Tavoitteena on kiertää reitti pyramidissa. Ohjaaja
osoittaa laskua, joka on pyramidin vasemmassa alakulmassa. Lapset sanovat laskuun vastauksen
yhtä aikaa. Näin edetään pyramidi läpi. Tämän jälkeen ohjaaja näyttää pyramidista yhden laskun
kerrallaan (mistä kohdasta tahansa) vuorotellen lapsille. Lapsen tehtävänä on ratkaista lasku
mahdollisimman nopeasti.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Pyramidin alla -peli

TAVOITE

· yhteenlaskujen vahvistaminen lukualueella 1–5
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MATERIAALI

· noppa, jossa lukumäärät 4, 5 ja 6 on teipattu piiloon ja niiden kohdalle teippiin on piirretty
pistemäärät 1, 2 ja 3, kyniä ja paperia, pelimerkkejä, pieniä esineitä (esim. tikkuja tai pali-
koita aarteiksi)

· Liite: Pyramidin alla –peli

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajat kaivautuvat pelissä pyramidin alle, jossa on aarteita. Pelaajat etenevät pelilaudalla nopan
osoittaman luvun verran ja ratkaisevat ruudussa olevan yhteenlaskun. Oikein ratkaistusta laskus-
ta saa yhden pelimerkin eli aarteen. Osuessaan ruutuun, jossa on vain luku (esim. luku 4), pelaajan
tehtävänä on merkata kyseisestä luvusta niin monta yhteenlaskua kahdella luvulla kuin hän muis-
taa (esim. 3 + 1,  2  + 2).  Jokaisesta oikeasta ratkaisusta pelaaja saa yhden pelimerkin eli  aarteen.
Kun pelaajat pääsevät pois pyramidin alta takaisin pyramidiin, he laskevat, kuinka monta aarretta
saivat kerättyä. Pelin voittaa se, kummalla on enemmän aarteita.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· kaikkien laskujen (lukualue 1–5) sujuva laskeminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 1 tai 2 ) B
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OPETUSTUOKIO 7 Lukumäärän vähentäminen

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Vähennyslaskun käsite

TAVOITE

· vähennyslaskun käsite: lukumäärän vähentäminen poisottamisena
· vähennyslaskun merkitseminen numeromerkeillä

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle 5 pientä esinettä ja munakenno
· miinus- ja yhtäsuuruusmerkit Post-it-viestilapuilla

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Tässä tehtävässä harjoitellaan vähentämään lukumääriä.

A) Kerron teille nyt pienen tarinan.

Jutalla on viisi karkkia. Hän antaa kaksi karkkia Jamille. Kuinka monta karkkia Jutal-
le jää?

Ratkaistaan tarinassa oleva kysymys näiden esineiden ja munakennon avulla. Kuinka monta karkkia
Jutalla oli? Pyydä yhtä lasta laittamaan oikea määrä karkkeja munakennoon. Munakennoa täyte-
tään aina vasemmasta yläkulmasta lähtien, ensin ylärivi ja sitten alarivi. Munakenno havainnollis-
taa lukujen suhteita toisiinsa, ja kun pohja tulee tutuksi, lukumääriä ei tarvitse aina laskea yksitel-
len. Kuinka monta karkkia Jutta antoi niistä Jamille? Pyydä lasta ottamaan oikea määrä karkkeja
pois munakennosta. Kuinka monta karkkia Jutalle siis jäi?

                  alkutilanne                  lopputilanne

Ratkaisun jälkeen lasku kirjoitetaan vähennyslaskuna "matematiikan kielellä" taululle. Ensin mer-
kataan alkutilanne: kuinka monta karkkia Jutalla oli? (5) Kun jotain otetaan pois, laitetaan merkiksi
viiva, jota sanomme miinusmerkiksi (anna jonkun lapsista kiinnittää viestilappu luvun perään). Tä-
män jälkeen merkataan luku, joka otetaan pois. (2) Näin tiedetään, että ensimmäisestä luvusta vä-
hennetään eli otetaan pois toinen luku. Laskun jälkeen laitetaan ”vastausmerkki” (kiinnitä taululle
yhtä suuri kuin -lappu), jonka jälkeen kirjoitetaan laskun vastaus. Kun alussa harjoitellaan kirjoitta-
maan laskulausekkeita, joissa tiedetään molemmat laskun tekijät, yhtä suuri kuin -merkistä voi
tässä vaiheessa käyttää sanaa ”vastausmerkki”. Se voi auttaa joitakin lapsia hahmottamaan, mi-
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hin  laskun  vastaus  tulee.  Kun  koko  lasku  on  esillä,  on  hyvä  todeta,  että  vastausmerkki  kertoo
myös, että sen molemmilla puolilla on yhtä suuret määrät tai luvut.

5  -  2  =  3

B) Anna jokaiselle lapselle viisi pientä esinettä ja munakennot.

Nyt kerron toisen tarinan. Saat ratkaista tarinan ongelman esineidesi ja munakennosi avulla. Kun
tiedät vastauksen, nosta peukalo merkiksi. Peukaloa  käytetään  merkkinä  siksi,  että  se  on  huo-
maamattomampi kuin käden nostaminen. Näin jokaiselle annetaan aikaa ratkaista tehtävää eikä
nopein sano ääneen ratkaisua. Kun lapset ovat ratkaisseet tehtävän, pyydä heitä kertomaan vas-
tauksensa. Tarkastakaa lasku yhdessä ja merkitkää se laskulausekkeena taululle. Jos joku lapsista
on laskenut laskun väärin, pyydä häntä näyttämään, miten hän sen on ratkaissut. Näin voit saada
selville, missä kohtaa lapsi on ajatellut toisin kuin olisi pitänyt. Havainnoi, ymmärtääkö lapsi, missä
hän on tehnyt virheen.

Ainolla on neljä nukkea. Hän antaa pikkusiskolleen kaksi nukkea. Kuinka monta
nukkea Ainolle jää?

Villellä on viisi pikkuautoa. Hän lainaa kaverilleen neljä pikkuautoa. Kuinka monta
pikkuautoa Villelle jää?

Parkkipaikalla on kolme autoa. Kaksi autoa ajaa pois parkkipaikalta. Kuinka monta
autoa parkkipaikalle jää?

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Rosvo ja pankkiiri -peli

TAVOITE

· lukumäärän vähentäminen viidestä

MATERIAALI

· jokaiselle parille 25 esinettä ja noppa, jossa on pisteet tai numerot (nopan lukumäärä kuu-
si on teipattu piiloon niin, että lukumäärä ei ole näkyvissä, on siis yhtä kuin nolla), kynä

· Liite: Rosvo ja pankkiiri A
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajilla on edessään pelialusta ja 25 esinettä. Peliä pelataan kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kier-
roksella toinen pelaajista on rosvon roolissa ja toinen pankkiirin. Toisella kierroksella peliroolit
vaihtuvat. Pankkiiri laittaa pelaajien eteen viisi esinettä (voidaan nimetä rahoiksi, kultakimpaleiksi
tms.). Rosvo heittää noppaa (esim. 4) ja ryöstää pankkiirilta nopan ilmoittaman verran esineitä ja
sanoo: ”Ryöstän sinulta neljä,  sinulle jää yksi.” Tämän jälkeen pankkiiri  merkitsee numeroilla pe-
lialustaan tapahtuneen: ”Viisi miinus neljä on yhtä suuri kuin yksi.” Pelaajat ottavat itselleen esi-
neet (rosvo 4 ja pankkiiri 1). Pelilaudan loput neljä kohtaa pelataan samalla tavalla. Lopuksi laske-
taan, kumpi sai enemmän esineitä, rosvo vaiko pankkiiri. Toiset viisi kohtaa pelataan eri rooleissa
samalla tavalla.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· lukumäärän vähentäminen
· vähennyslaskulausekkeen kirjoittaminen

MATERIAALI

· Moniste: Lukumäärän vähentäminen
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OPETUSTUOKIO 8               Vähennä yksi -laskut

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· lukujonossa edellisen luvun sanominen

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Lukujonoa harjoitellaan mukailemalla Viisi varista -lastenlaulua. Lapset voivat keksiä laulun jokai-
seen säkeistöön uuden linnun. Laulua lauletaan (tai luetaan loruna) näyttäen samalla sormilla,
mitä tapahtuu (vähennetään aina yksi).

Viisi korppia istui aidalla. Sili-vati-seilaa, sili-vati-seilaa, yksi lensi pois.
(Kuinka monta lintua istuu nyt aidalla? Mitä lintuja ne voisivat olla?)
Neljä lokkia istui aidalla…. jne.

TEHTÄVÄ 1. Vähennetään yksi

TAVOITE

· lukujonossa edellisen luvun sanominen
· vähennä 1 -laskut

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle viisi pientä esinettä ja munakenno
· Liite: Vähennyslaskukortit (5 - 1, 4 - 1, 3 - 1, 2 - 1, 1 - 1)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Nyt harjoittelemme laskemista niin, että vähennämme aina yhden. Jaa lapsille esineet ja munaken-
not.

Uudet laskut:

5 - 1, 4 - 1, 3 - 1, 2 - 1,
1 - 1
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Kerron pienen laskutarinan. Tee esineiden avulla munakennoon sama, mitä tarinassa kerrotaan.
Esimerkiksi näin: Samulla on kolme dinosauruslelua. Laitan kolme esinettä munakennoon merkiksi
dinosaurusten määrästä. Samu lainaa yhden dinosauruksen pikkuveljelleen. Otan yhden esineen
munakennosta pois merkiksi siitä, että tämä yksi dinosaurus lainataan pikkuveljelle. Kuinka monta
dinosaurusta Samulla on nyt yhteensä? Mikä näistä laskukorteista sopisi kuvaamaan tätä laskua?

Käykää läpi seuraavat laskut itse keksittyjen tai alla olevien tarinoiden avulla ja valitkaa jokaiseen
laskuun sopiva laskukortti.

4  -  1: Pöydällä on neljä omenaa. Johanna syö niistä yhden. Kuinka monta omenaa
pöydälle jää?

2 - 1: Leikkipuistossa keinuu kaksi lasta. Yksi lapsi hyppää keinusta pois. Kuinka mon-
ta lasta on nyt keinumassa?

5 -  1: Valtterilla on viisi ilmapalloa. Niistä karkaa taivaalle yksi. Kuinka monta ilma-
palloa Valtterille jää?

Pohdintaa: Kiinnittäkää laskukortit lopuksi taululle ja kirjoittakaa jokaiseen vastaus. Mitä samaa
laskuissa on? Huomaavatko lapset alkutilanteen ja lopputilanteen luvuista sen, että ne ovat pe-
räkkäiset? Vastaus on aina yhden aloituslukua pienempi. Aina kun vähennetään yksi, vastaus on
edellinen luku, kuten lämmittelytehtävän lukujonotehtävässäkin.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Avaruuspeli

TAVOITE

· vähennä 1 -laskut

MATERIAALI

· noppa (jossa on joko numerot 1–6 tai pisteet), kaksi eriväristä kynää
· Liite: Avaruuspeli B
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajat heittävät vuorotellen noppaa. Vuorossa oleva pelaaja vähentää nopan silmäluvusta yh-
den ja sanoo vastauksen. Esimerkiksi  jos nopassa on silmäluku 3,  hän sanoo: "Kolme miinus yksi
on (tai on yhtä suuri kuin) kaksi." Toisen tehtävänä on tarkastella, meneekö lasku oikein. Pelaaja
etsii pelialustasta laskun vastausta vastaavan luvun ja värittää/merkkaa tähden omalla värillään.
Jos pelialustasta ei enää löydy vastausta, ei pelialustaan merkata mitään. Peli päättyy, kun jokai-
nen tähti pelialustasta on väritetty. Pelin voittaa se, kumpi on saanut väritettyä enemmän tähtiä.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· vähennä 1 -laskut

MATERIAALI

· Moniste: Vähennä yksi –laskut

HUOMIOITAVAA

· Pelin aikana voi kysyä lapsilta, miten he ratkaisevat laskut: muistaa suoraan laskun
vastauksen, miettii edellisen luvun, käyttää apuna sormia jne. Jos lapsi käyttää las-
kemisessa sormia, häntä on hyvä kannustaa kokeilemaan, pystyisikö hän jo mietti-
mään laskuun vastauksen vain päässään.
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OPETUSTUOKIO 9             Vähennä kaksi -laskut

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· vähennä 1 -laskujen kertaus

MATERIAALI

· Liitteet: Pistekortit 1–5, Vähennyslaskukortit (5 - 1, 4 - 1, 3 - 1, 2 - 1, 1 - 1) pussissa

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Vähennä yksi pistekorteilla. Näytä yksi pistekorteista. Kuinka monta pistettä näet? Jos peittäisin
näistä yhden pisteen, kuinka monta pistettä olisi näkyvillä? Käy läpi kaikki pistekortit 1–5, niin että
jokainen lapsi saa vastata ainakin yhden kerran. Tarvittaessa vastauksen voi havainnollistaa peit-
tämällä yhden pisteen sormella.

B) Laskukortit. Laita laskukortit pussiin. Jokainen lapsi saa vuorotellen nostaa yhden kortin ja
näyttää ja sanoa siinä olevan laskun muille. Muiden lasten tehtävänä on laskea kortissa oleva las-
ku mahdollisimman nopeasti. Alussa lapsi voi näyttää peukalomerkkiä, kun on saanut laskettua
vastauksen, ja tehtävän edetessä voi vastauksen sanoa ääneen se, joka ratkaisee tehtävän no-
peimmin. Kun lasku on ratkaistu, laittakaa laskukortti takaisin pussiin. Näin laskuja saadaan tois-
tettua.

C) Viisi varista -laulu. Tässä laulussa lentää aina kaksi varista pois. Aloituslukuna on 2, 3, 4 tai 5.

Viisi varista istui aidalla. Sili-vati-seilaa, sili-vati-seilaa, kaksi lensi pois.

(Kuinka monta lintua istuu nyt aidalla? Valitaan uusi aloitusluku ja lintulaji.)

TEHTÄVÄ 1.  Esineet rasiassa

TAVOITE

· vähennä 2 -laskujen harjoitteleminen
· lyhentynyt laskeminen

MATERIAALI

· Liite: Vähennyslaskukortit (5 - 2, 4 - 2, 3 - 2, 2 - 2), 5 esinettä, läpinäkymätön rasia

Uudet laskut:

5 - 2, 4 - 2, 3 - 2, 2 - 2
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pöydällä on rasia, viisi esinettä ja laskukortit kuvapuoli alaspäin pinossa. Yksi lapsista kääntää las-
kukortin ja sanoo laskun ääneen (esim. 4 - 2). Pyydä yhtä lapsista laittamaan laskun aloitusluvun
verran esineitä rasiaan. Pyydä toista lasta vähentämään rasiasta kaksi esinettä yksitellen niin, että
lapsi sanoo aina poistetun esineen jälkeen, kuinka monta esinettä rasiaan jää jäljelle ("kolme, kak-
si").  Viimeisenä  sanottu  luku  on  vastaus  siihen,  kuinka  monta  esinettä  rasiaan  jää.  Tarkistakaa
vastaus kurkkaamalla rasiaan tai kaatamalla rasiassa olevat esineet pöydälle. Loppupohdintana
voidaan todeta, että aina kun vähennetään kaksi, liikutaan lukujonossa aloitusluvusta kaksi lukua
taaksepäin.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Avaruusseikkailu

TAVOITE

· vähennä 1 tai 2 -laskujen harjoittelu

MATERIAALI

· noppa, pelimerkit, kyniä, pieniä esineitä
· Liite: Avaruusseikkailu

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaaja heittävät vuorotellen noppaa ja etenevät pelilaudalla nopan osoittaman silmäluvun verran.
Pysähtyessään ruutuun pelaaja ratkaisee siinä olevan laskun. Jos vastaus on oikein, pelaaja saa
itselleen esineen. Toisen pelaajan tehtävänä on tarkkailla, että lasku on laskettu oikein. Peli päät-
tyy, kun molemmat pelaajat pääsevät maaliin. Pelin voittaa se, kumpi on onnistunut keräämään
pelin aikana enemmän esineitä.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· vähennä 1 tai 2 -laskujen sujuvoituminen, laskujen nopea ratkaiseminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (vähennä 1 tai 2)
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OPETUSTUOKIO 10  Lukujen vertailua

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· vähennä 1 tai 2 -laskujen kertaus

MATERIAALI

· hernepussi, pehmeä pallo tai vastaava esine, jota voi heitellä
· Liite: Pistekortit 1–5

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Näytä yksi pistekorteista. Kuinka monta pistettä näet? Jos peittäisin näistä yhden pisteen / kaksi
pistettä, kuinka monta pistettä olisi näkyvillä? Tarvittaessa vastauksen voi havainnollistaa peittä-
mällä yhden pisteen tai kaksi pistettä sormilla.

B) Sanon vähennyslaskun. Kerro laskun vastaus mahdollisimman nopeasti. Heitä hernepussi vuoro-
tellen yhdelle lapsista ja sano lasku, jossa vähentäjä on yksi tai kaksi.

TEHTÄVÄ 1.  Lukumäärien ja lukujen vertailu

TAVOITE

· lukujen välisen eron oivaltaminen

MATERIAALI

· Liitteet: Vähennyslaskukortit (5 - 4, 5 - 3, 4 - 3, 4 - 2, 3 - 2, 3 - 1, 2 - 1), Lukusuora 0–5
· kaksi pientä esinettä lukusuoralle merkeiksi, 9 esinettä (esim. toisiinsa kiinnittyviä palikoi-

ta)

Uudet laskut:

5 - 4, 5 - 3, 4 - 3,
5 - 5, 4 - 4, 3 - 3,

2 - 2, 1 - 1
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Laskukortit asetetaan pöydälle sekoitettuna kuvapuoli alaspäin. Yksi lapsista nostaa laskukortin ja
sanoo siinä olevan laskun (esim. 4 - 3).

Vähennyslaskuja voidaan ratkaista myös niin, että mietitään, mikä on kahden luvun välinen ero. Ko-
keillaan tätä yhdessä näiden palikoiden ja lukusuoran avulla.

Pyydä yhtä lasta rakentamaan laskukortin toinen luku palikoista torniksi (4) ja toista lasta toinen
luku (3). Asettakaa tornit vierekkäin. Kuinka monta palikkaa tämä torni (4) on korkeampi tätä tornia
(3)? Kuinka monta palikkaa tämä torni (3) on matalampi tätä tornia (4)? Tornien välinen ero palikoi-
den määrässä on yksi. Neljän ja kolmen välinen ero on siis yksi.

Katsotaan sama tältä lukusuoralta. Pyydä yhtä lapsista laittamaan esine luvun 4 kohdalle ja toista
lasta esine luvun 3 kohdalle. Kuinka monta väliä lukujen väliin jää? Lukujen kolme ja neljä välille jää
yksi väli, eli lukujen ero on siis yksi.

Jatkakaa samoin muilla laskukorteilla.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Jalkapallopeli

TAVOITE

· lukujen välisen eron oivaltaminen

MATERIAALI

· noppa (nopan silmäluku 6 on tässä pelissä 0; lukumäärä 6 voidaan tarvittaessa peittää
teipillä), kyniä, tarvittaessa toisiinsa kiinnittyviä palikoita

· Liite: Jalkapallopeli
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Parilla on edessään pelialusta ja noppa. Pelaajat valitsevat joukkueensa. Toinen pelaajista heittää
noppaa, joka määrää, kuinka monta maalia hänen joukkueensa saa tehtyä jalkapallopelissä, ja
merkitsee maalien määrän tulostauluun. Toinen pelaaja heittää tämän jälkeen noppaa ja merkit-
see samoin maalien määrän oman joukkueensa kohtaan. Tämän jälkeen pelaajat ratkaisevat,
kuinka paljon oli maaliero, miettimällä lukujen välisen eron. He vastaavat siis kysymykseen, kuinka
monta maalia toinen joukkue teki enemmän tai vähemmän kuin toinen. Tähän voi käyttää tarvit-
taessa lukusuoraa tai palikoita. Pelaajat kirjoittavat tästä vähennyslaskun. On hyvä huomata, että
kun ero lasketaan vähennyslaskuna, vähennetään suuremmasta luvusta pienempi luku.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· lukujen välisen eron laskeminen vähennyslaskun avulla

MATERIAALI

· Moniste: Lukujen välinen ero
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OPETUSTUOKIO 11    Laskut sujuvaksi

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· lukujen välisen eron havaitseminen vertailutilanteessa

MATERIAALI

· kaksi esinettä, paperia ja kyniä
· Liite: Lukusuora 0–5

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Sarja sanallisia tehtäviä ratkaistaan yhdessä lukusuoran avulla. Lukusuoralle pannaan esineitä
merkiksi tarinoissa esiintyvistä luvuista. Lapset kirjoittavat tarinasta vähennyslaskun.

Lassi on viisi vuotta vanha. Hänen pikkusiskonsa on kaksi vuotta vanha. Mikä on las-
ten ikäero?

Aamulla ulkona oli yksi aste lämmintä. Päivällä ulkolämpötila oli viisi astetta. Kuin-
ka paljon oli aamun ja päivän lämpötilaero?

Dinosauruslelu maksaa neljä euroa. Pikkuauto maksaa kaksi euroa. Kuinka monta
euroa kalliimpi on dinosauruslelu?

Santun lautasella on kolme lihapullaa. Vilman lautasella on vain yksi lihapulla. Kuin-
ka monta lihapullaa vähemmän Vilmalla on kuin Santulla?

TEHTÄVÄ 1.  Kummituspeli

TAVOITE

· vähennyslaskujen vahvistaminen lukualueella 1–5

MATERIAALI

· Liitteet: 2 x laskukortit (5 - 1, 4 - 1, 3 - 1, 2 - 1, 1 - 1, 5 - 2, 4 - 2, 3 - 2, 2 - 2, 5 - 3, 4 - 3, 3 - 3, 5 - 4, 4
- 4, 5 - 5), Kummitukset (3 kummituksen kuvaa)

· sinitarraa
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Ohjaaja kiinnittää ennen peliä 2–3 laskukorttiin kummituksen kuvan niin, että lapset eivät tiedä
kummitusten määrää. Laskukortit sekoitetaan ja asetetaan pöydälle pakaksi kuvapuoli alaspäin.

Lapset nostavat vuorollaan laskukortteja pakasta. Lapsi voi nostaa vuorollaan niin monta korttia
kuin uskaltaa. Kortin käännettyään lapsi ratkaisee kortin laskun. Tämän jälkeen hän päättää jat-
kaako korttien nostamista. Jos pinosta tulee kummitus, lapsi menettää kaikki sillä nostokerralla
keräämänsä kortit kummitukselle. Nämä kortit ja kummituskortti siirretään yhteiseen kasaan
hieman sivummalle. Jos lapsi päättää lopettaa, hän saa pitää laskukortit ja hänen sillä nostokerral-
la keräämänsä kortit ovat turvassa kummitukselta eikä niitä voi enää menettää seuraavilla nosto-
kierroksilla. Peli päättyy, kun kaikki laskukortit on käännetty. Pelin voittaa se, jolla on eniten kort-
teja pelin päätyttyä.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Kummitustalopeli

TAVOITE

· vähennyslaskujen vahvistaminen lukualueella 1–5

MATERIAALI

· Liite: Kummitustalopeli A, pelimerkit pelaajille, kaksi noppaa (nopissa vain silmäluvut 1–3
kaksi kertaa)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajat valitsevat oman pelireittinsä asettamalla pelimerkkinsä lähtöruutuun. Kummitustalossa
pääsee etenemään vain, jos saa ratkaistua vähennyslaskuja oikein ja näin aukaistua oven seuraa-
vaan huoneeseen. Pelin voittaa se, joka pääsee ensin iloisen kummituksen luokse.
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Pelaaja heittää kahta noppaa. Jos jommankumman nopan luku (1, 2 tai 3) on huoneessa olevan
laskun vastaus, pelaaja pääsee etenemään seuraavaan huoneeseen. Tämän uuden huoneen las-
kua hän pääsee ratkaisemaan seuraavalla vuorollaan. Jos kummankaan nopan silmäluku ei ole
laskun vastaus, pelaaja ei siirrä pelimerkkiään, vaan yrittää saada laskuun oikean vastauksen seu-
raavalla vuorollaan.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· kaikkien vähennyslaskujen (lukualue 0–5) sujuvoituminen
· laskujen nopea ratkaiseminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi A
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OPETUSTUOKIO 12    Laskut sujuvaksi

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· sanallisen tehtävän ja vähennyslaskun yhdistäminen

MATERIAALI

· Liite: laskutarinoita vastaavat Vähennyslaskukortit sekä muutama ylimääräinen vähennys-
laskukortti

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Laskukortit asetetaan pöydälle niin, että kaikki näkevät ne hyvin.

Ohjaaja kertoo laskutarinan. Lasten tehtävänä on löytää siihen sopiva laskukortti. Kun lapsi löytää
kortin, hän nostaa peukalon merkiksi. Näin kaikille jää aikaa miettiä hetki vastausta.

Kun oikea lasku on löydetty, mietitään siihen vielä ratkaisu. Laskukortista kannattaa näyttää vielä
tarinassa esiintyneet luvut.

4 – 2: Paavolla on neljä ilmapalloa. Niistä kaksi puhkeaa. Kuinka monta ehjää ilma-
palloa Paavolle jää?

5 – 1: Sannalla on viisi euroa rahaa. Hän ostaa karkkipussin, mikä maksaa yhden eu-
ron. Kuinka monta euroa Sannalle jää rahaa?

5 – 2: Miikan jääkiekkojoukkue teki pelissä viisi maalia. Heitä vastaan pelannut jouk-
kue teki kaksi maalia. Kuinka monta maalia enemmän Miikan joukkue teki?

4 – 3: Liisi sai tiistaina neljä sähköpostiviestiä. Keskiviikkona hän sai kolme viestiä vä-
hemmän kuin tiistaina. Kuinka monta viestiä Liisi sai keskiviikkona?

3 – 1: Pöydällä on kolme lautasta. Laitan niistä yhden kaappiin, ja silloin pöydällä on
yhtä monta lautasta kuin on juomalaseja. Kuinka monta juomalasia pöydällä on?
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PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Ötököiden saalistus

TAVOITE

·  kaikkien vähennyslaskujen (lukualue 0–5) harjoittelu

MATERIAALI

· Liitteet: Ötököiden saalistus A ja B
· erivärisiä kyniä

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Toinen pelaaja saa monisteen A ja toinen monisteen B. Monisteet taitetaan keskeltä niin, että
toisella puolella näkyvät ötökät ja toisella laskut.

Pelaaja A kysyy ensimmäisen sarjan laskuja pelaajalta B. Pelaaja B sanoo laskun vastauksen. Jos
lasku on oikein, hän saa rastittaa yhden ötökän. Näin ötökkä on onnistuttu saalistamaan. Jos vas-
taus on väärin, pelaaja ei tee rastia. Kussakin sarjassa on kahdeksan laskua. Jos pelaaja vastaa
kaikkiin laskuihin oikein, hän onnistuu saalistamaan kaikki ötökät.

Kun pelaaja A on kysellyt yhden sarjan laskuja, vaihdetaan kysyjävuoroa. Nyt pelaaja B kysyy
omasta listastaan laskuja pelaajalta A.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen pelataan toinen kierros, ja ötököitä rastitetaan erivärisellä kynällä.
Tarkoituksena on saada vähintään yhtä hyvä tulos tai parantaa edellisen kierroksen omaa tulosta.

TEHTÄVÄ 2.  Ötökkäpeli

TAVOITE

· vähennyslaskujen vahvistaminen lukualueella 0–5
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MATERIAALI

· noppa, pelimerkit pelilaudalla liikkumiseen, kyniä (tai pieniä esineitä pelimerkeiksi oikeista
vastauksista)

· Liitteet: Ötökkäpeli, Laskusarja ötökkäpeliin

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajat heittävät vuorotellen noppaa ja liikkuvat pelilaudalla nopan osoittaman silmäluvun ver-
ran. Jokaisen etenemisen päätteeksi toinen pelaaja kysyy valitsemansa vähennyslaskun laskusar-
jamonisteesta. Jos pelaaja vastaa laskuun oikein, hän voi vetää erilliselle paperille viivan merkiksi
siitä, että osasi laskun. Vaihtoehtoisesti pelissä voidaan kerätä pelimerkkejä oikeista ratkaisuista.
Kun molemmat pelaajat pääsevät pelilaudan loppuun, he laskevat, kumpi sai ratkaistua enemmän
laskuja reitin varrella.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· kaikkien laskujen (lukualue 0–5) sujuva laskeminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi B
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OPETUSTUOKIO 13               Puuttuva luku yhteenlaskussa

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· yhteenlaskujen palauttaminen mieleen

MATERIAALI

· Post-it-viestilappuja

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Taululle on kirjoitettu kymmenen yhteenlaskua lukualueelta 1–5, joiden vastaus on peitetty Post-
it-viestilapulla.

Esim. 3 + 1 = X 2 + 3 = X

1 + 4 = X 1 + 2 = X

5 + 0 = X 1 + 1 = X

2 + 2 = X 3 + 1 = X

Laskun yksi luku, tässä tapauksessa vastaus, on peitetty lapulla. Mikä luku on piilossa?

Kaikki laskut käydään yhdessä läpi, ja vastaukset paljastetaan lappujen alta.

TEHTÄVÄ 1.  Puuttuva luku

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa

MATERIAALI

· Post-it-viestilappuja
· jokaiselle lapselle viisi pientä esinettä (esim. palikoita)
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Taululle on kirjoitettu lasku, jonka toinen yhteenlaskettava on peitetty viestilapulla (esim. 2 + □ =
5).

Äskeisessä tehtävässä viestilapulla oli peitetty laskun vastaus. Nyt lapulla on peitetty toinen luku
laskusta. Kaksi ja siihen lisää jotain on yhtä suuri kuin viisi. Harjoitellaan kuinka saamme selville, mikä
luku on peitetty.

Laita pöydälle yhtä monta palikkaa kuin on laskun vastaus (5). Siirrä tästä määrästä pois se luku,
joka näkyy laskussa toisena yhteenlaskettavana (2). Jäljelle jäävä määrä on se, mikä puuttuu laskusta,
eli 3. Kaksi ja kolme on yhteensä viisi. Näytä laittamalla palikat taas yhdeksi ryhmäksi. Anna jonkun
lapsista paljastaa peitetty luku.

Ratkaiskaa vastaavalla tavalla alla olevat laskut. Anna lasten ensin miettiä itse, miten he saavat
selville peitetyn luvun esineiden avulla. Mallinna tai anna jonkun lapsista mallintaa tehtävän oikea
ratkaisu.

Esim. 1 + x = 4 3 + x = 3

x + 2 = 4 x + 4 = 5

x + 4 = 4 2 + x = 3

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Avaruustehtävä

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa

MATERIAALI

· Liite: Avaruustehtävä
· jokaiselle lapselle 5 pientä esinettä (esim. palikoita) ja kyniä

HUOMIOITAVAA

· Lapset oppivat tehtävän avulla vähitellen, että heidän täytyy vähentää laskun vasta-
uksesta toinen yhteenlaskettava, jotta saavat selville toisen yhteenlaskettavan. Tä-
mä täytyy kuitenkin usein opettaa lapsille. Jos lapsi hallitsee luvun hajotelmat, saat-
taa hän pystyä sanomaan suoraan puuttuvan tekijän ("yksi ja kolme on neljä"). Vä-
hennyslaskun kautta opittua tapaa voidaan kuitenkin hyödyntää myös suuremmalla
lukualueella.
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pari ratkaisee yhdessä yhden tehtävän kerrallaan. He mallintavat tehtävän palikoiden avulla ja
kertovat, mitä tekevät, kuten ohjaajajohtoisessa tehtävässä 1. Oikea ratkaisu kirjoitetaan puuttu-
van luvun kohdalla olevaan ruutuun. Tämän jälkeen kirjoitetaan laskun kohdalla oleva kirjain niihin
ruutuihin, joissa on laskun luku. Muodostuvat sanat ovat avaruusalus, planeetta ja galaksi.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa

MATERIAALI

· Moniste: Puuttuva luku A
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OPETUSTUOKIO 14               Puuttuva luku yhteenlaskussa

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa vähennyslaskun avulla

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Taululle kirjoitetaan yksitellen yhteenlaskuja, joissa on puuttuva tekijä (esim. merkattu tyhjällä
neliöllä). Merkitse puuttuva tekijä ensimmäiseksi tai toiseksi yhteenlaskettavaksi.  Kuinka saamme
selville, mikä luku puuttuu?

Vastauksesta vähennetään toinen yhteenlaskettava. Mallinna laskua tarvittaessa esim. palikoilla,
kuten opetustuokiossa 13. Pystyvätkö lapset ratkaisemaan laskutehtävän ilman konkreettista
tukea?

TEHTÄVÄ 1.  Tutustuminen kolmiokortteihin

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa

MATERIAALI

· Liite: Kolmiokortit luvusta 5, 4 ja 3
· jokaiselle lapselle 4 pientä esinettä, esim. palikoita
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Tässä on kortteja, joissa on lukuja. Minkä muotoinen kortti on? (Kolmio.) Siksi näitä sanotaankin
kolmiokorteiksi. Kolmiokorttien avulla voimme tehdä erilaisia laskuja.

Ota esille esimerkiksi kortti, jossa on luvut 1, 3 ja 4. Mikä luvuista on suurin? (4) Kortin suurin luku
on aina sinisessä kolmiossa. Ota eteesi yhtä monta palikkaa. Jos jaamme palikat kahteen ryhmään
niin, että toiseen tulee yksi palikka, kuinka monta palikkaa tulee toiseen ryhmään? Kortissa on esi-
tetty numeroilla aivan sama asia. Luku 4 on jaettu kahteen osaan: 1 ja 3. Ne ovat keltaisissa kolmiois-
sa.

Kokeilkaa samaa muutamalla muulla kortilla.

B)  Mietitään,  millaisia  yhteenlaskuja  kolmiokorteista  saadaan.  Ota  käyttöön  esimerkiksi  kortti,
jossa on luvut 2, 2, 4. Taita näkyvistä sinisen kolmion luku (4). Minkä yhteenlaskun saat näistä kah-
desta näkyvillä olevasta luvusta? Mikä on laskun vastaus? Lasku voidaan tarkastaa kääntämällä sini-
nen kolmio auki. Laita kolmiokortit kuvapuoli alaspäin pöydälle. Anna jokaisen lapsen nostaa vuo-
rotellen  kortti  ja  piilottaa  sininen  kolmio.  Lapsi  kysyy  muilta,  minkä  yhteenlaskun  luvuista  saa  ja
mikä on laskun vastaus.

C) Kokeillaan, saadaanko kolmiokorteista yhteenlaskuja, joissa on puuttuva luku. Ota käyttöön
esimerkiksi  kortti,  jossa  on  luvut  1,  2,  3.  Taita  näkyvistä  toinen  keltaisen  kolmion  luku  (esim.  2).
Mikä luku yhteen täytyy lisätä, jotta saadaan luku kolme? Kirjoita lasku näkyviin myös taululle (1 + _
= 3). Miten saat ratkaistua laskun? (Vähentämällä kolmosesta yhden.) Lasku tarkastetaan kääntä-
mällä keltainen kolmio näkyviin: 1 ja 2 on yhteensä 3.
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PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Kolmiodomino

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa

MATERIAALI

· Liite: Kolmiodomino (kortit leikataan irti toisistaan)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Peli 2–3 pelaajalle. Yksi kortti asetetaan aloituskortiksi pöydälle. Loput kortit sekoitetaan ja jae-
taan pelaajille. Pelaajien tehtävänä on ratkaista kolmiolukukortin puuttuva luku. Se pelaaja, joka
löytää omista korteistaan puuttuvan luvun, asettaa kortin pöydällä olevan kortin päälle niin, että
kolmio täydentyy kolmeksi luvuksi.

Tämän jälkeen ratkaistaan seuraava puuttuva luku. Ensimmäisenä saa yrittää se, joka ei äsken
saanut laitettua korttia. Peliä pelataan, kunnes pelaajat eivät voi enää laittaa korttia pöydälle. Se
pelaaja, jolle jää vähiten kortteja käteen, voittaa pelin.

Pelataan useampi kierros niin, että aloituskorttia vaihdetaan.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa

MATERIAALI

· Moniste: Puuttuva luku B
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OPETUSTUOKIO 15               Laskuperheet kolmiokorteilla

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen kolmiokortista

MATERIAALI

· Liite: Kolmiokortit (luvuista 2-5)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Nopeuspeli. Mikä luku on piilotettu kolmiokortista? Nopein ratkaisija saa kortin itselleen. Jos vas-
taa väärin, menettää jo yhden keräämistään korteista.

Pidä kolmiokortit kädessäsi niin, että lapset eivät näe lukuja. Käännä yhdestä kortista joko sininen
tai keltainen kolmio piiloon ja näytä kortti lapsille. Välillä voidaan myös kysellä, miten lapset päät-
telivät vastauksen: esim. tiesi vain heti, ratkaisi yhteen- tai vähennyslaskun avulla jne.

TEHTÄVÄ 1.  Laskuperhe kolmiokortista

TAVOITE

· neljän laskun muodostaminen kolmiokortista

MATERIAALI

· 5 pientä esinettä (esim. palikoita)
· Liite: Kolmiokortit (luvuista 2-5)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Näytä lapsille yksi kortti. Minkä yhteenlaskun voit tehdä näistä luvuista niin, että kaikki kolme lukua
käytetään? (Esim. 1 + 2 = 3.) Näytä sama palikoilla. Kirjoittakaa syntynyt lasku taululle. Voitko tehdä
jonkin muun yhteenlaskun samoilla luvuilla? (2 + 1 = 3)

Minkä vähennyslaskun voit tehdä näistä luvuista niin, että kaikki kolme lukua käytetään? (Esim. 3 - 1
= 2.) Näytä sama palikoilla. Kirjoittakaa syntynyt lasku taululle. Voitko tehdä jonkin muun vähen-
nyslaskun samoilla luvuilla? (3 - 2 = 1) Käykää sama läpi jollakin toisella kolmiokortilla.

Päädytään siihen, että yhdestä kortista voi muodostaa kaksi yhteen- ja kaksi vähennyslaskua.
Kolmesta luvusta muodostettua neljää laskua sanotaan laskuperheeksi.
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PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Laskuperhelaskut kolmiokortista

TAVOITE

· neljän laskun keksiminen kolmiokortista

MATERIAALI

· Liitteet: Kolmiokortit (luvuista 2-5), Laskuperheet
· (pieniä esineitä, esim. palikoita)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Kukin pari ottaa itselleen yhden kolmiokortin.

Pari merkkaa monisteessa olevaan kolmioon ne luvut, jotka ovat heidän kolmiokortissaan. Tämän
jälkeen  he  miettivät  yhdessä,  mitkä  kaksi  yhteenlaskua  ja  kaksi  vähennyslaskua  he  voivat  tehdä
kolmiokorteista. Apuna voidaan käyttää palikoita tai taittaa kolmiokortista lukuja. Pari kirjoittaa
laskut monisteeseen.

Ohjaaja tarkastaa laskut, jonka jälkeen pari saa uuden kolmiokortin.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· laskuperheiden keksiminen kolmesta luvusta

MATERIAALI

· Moniste: Laskuperhelaskut


