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LASKE ESINEITÄ MUNAKENNOON

TAVOITE

· esineiden lukumäärän laskeminen annetusta lukusanasta tai numeromerkistä
· yksi yhteen -vastaavuuden ja kardinaalisuuden vahvistaminen

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle munakennon puolikas (5 koloa), noin 20 pientä esinettä (esim. palikoita,
nappeja, makaroneja tms.)

· Liite: Numerokortit 1–5 (liitteestä Numerokortit 1–20)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Aseta esineet pöydän keskelle niin, että lapset ylettyvät niihin. Otan pöydältä kaksi esinettä.
Ota esineitä yksi kerrallaan ja aseta ne kennoon järjestyksessä. Yksi, kaksi. Nyt kennossa on kaksi
esinettä. Kuinka monta esinettä tähän kennoon vielä mahtuisi? (3)

Anna jokaiselle lapselle oma munakenno. Nyt saat oman munakennon. Laita siihen kolme esinettä.
Katso, että lapset aloittavat täyttämisen järjestyksessä munakennoon merkityn merkin kohdalta.
Kun lapset ovat laittaneet esineet kennoon, kysy: Kuinka monta esinettä kennossa on? Kuinka
monta esinettä kennoon vielä mahtuisi?

Toista tehtävä lukumäärillä 1–5 useaan kertaan. Munakenno tyhjennetään jokaisen lukumäärän
välillä.
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B) Liitä tehtävään numeromerkit. Tässä on numerokortteja. Katsotaan, mitä numeroita jo
muistatte. Näytä  numerokortit  yksitellen.  Jos  lapset  eivät  muista  numeroa,  nimeä  se,  näytä
vastaava lukumäärä sormilla ja pyydä lapsia toistamaan lukusana. Nyt kortissa oleva numero
kertoo, kuinka monta esinettä sinun pitää laittaa kennoon. Aseta numerokortit pöydälle kuvapuoli
alaspäin. Jokainen lapsi ottaa itselleen kortin ja laittaa vastaavan määrän esineitä kennoonsa. Kun
lapsi on kerännyt esineet, pyydä häntä kertomaan vielä, kuinka monta esinettä hän laittoi
kennoonsa  ja  kuinka  monta  esinettä  sinne  olisi  vielä  mahtunut.  Kierrätä  numerokortteja,  jotta
jokainen saa eri lukumääriä.

HUOMIOITAVAA
· Jos lapselta kysyy laskemisen jälkeen, kuinka monta esineitä on yhteensä, osaako

hän kertoa vastaukseksi viimeisenä sanotun lukusanan?
· Luetteleeko lapsi luvut oikeassa järjestyksessä ja vain yhden kerran?
· Jos lapsi tekee virheitä laskemisessa, mallinna sitä hänelle: siirtäkää esineitä ja

luetelkaa lukuja yhdessä.
· Jos lapsi ei tiedä, milloin laskeminen pitää lopettaa, laske esineitä hänen

ehdottamaansa vastaukseen asti ja osoita tällä tavoin, ettei vastaus voi olla oikein.
Laskekaa lukumäärä yhdessä uudelleen, ja korosta lopuksi lukumäärää: Kolme, se oli
lukumäärä, jonka halusimme!


