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SADAT	  JA	  KYMMENET	  PISTEKORTEILLA	  JA	  
NUMEROSYMBOLEILLA	  

	  

	  

TAVOITE	  

• sadat	  ja	  kymmenet	  lukumäärinä	  ja	  numerosymboleilla	  

MATERIAALI	  

• Liite:	  10	  x	  10-‐pistekortti	  
• Liite:	  10	  x	  satapistekortti	  
• Liite:	  Numerokortit	  10-‐90,	  100-‐900	  ja	  tuhat	  (musta	  kulma)	  

	  

TEHTÄVÄSSÄ	  ETENEMINEN	  

Tässä	  tehtävässä	  harjoittelemme	  sellaisia	  lukuja,	  jotka	  ovat	  suurempia	  kuin	  sata.	  Nyt	  liitämme	  
satalukuihin	  myös	  kymmeniä.	  	  

A)	  Laita	  pöydälle	  satapistekortti.	  Kuinka	  monta	  pistettä	  tässä	  kortissa	  on?	  (100)	  Laitan	  nyt	  pöydälle	  
myös	  tällaisen	  pistekortin.	  Laita	  pöydälle	  kymppipistekortti.	  Kuinka	  monta	  pistettä	  siinä	  on?	  Kuinka	  
monta	  pistettä	  korteissa	  on	  yhteensä?	  (Sata	  ja	  kymmenen	  on	  yhteensä	  satakymmenen.)	  Nyt	  laitan	  
lisää	  yhden	  kymmenen.	  Kuinka	  monta	  pistettä	  korteissa	  on	  nyt	  yhteensä?	  (Sata	  ja	  kaksikymmentä	  
on	  yhteensä	  satakaksikymmentä.)	  Jatka	  kymmenien	  lisäämistä	  kahteensataan	  asti.	  Kun	  pöydällä	  
on	  sadan	  lisäksi	  kymmenen	  kymmentä,	  vaihtakaa	  kymmenet	  yhdeksi	  sadaksi.	  Kuinka	  monta	  
pistettä	  nyt	  on	  yhteensä?	  (200)	  Tästä	  voimme	  jatkaa	  samalla	  tavalla	  kymmenien	  lisäämistä.	  Lisää	  
aina	  kymmenen	  lisää	  kolmeensataan	  niin,	  että	  lapset	  sanovat	  suoraan	  muodostuneen	  
lukumäärän.	  Jatka	  samalla	  tavalla	  vähintään	  neljään	  sataan,	  jotta	  lapsille	  alkaa	  muodostua	  kuva	  
lukujen	  systemaattisesta	  rakentumisesta.	  

B)	  Levitä	  seuraavaksi	  sata-‐	  ja	  kymmenkortit	  pöydälle.	  Nyt	  laitan	  pöydälle	  jonkun	  lukumäärän	  
pistekorteilla.	  Tämän	  jälkeen	  muodostamme	  lukumäärän	  näillä	  sata-‐	  ja	  kymppikorteilla,	  jotta	  
opimme	  miten	  luvut	  kirjoitetaan.	  Laita	  pöydälle	  pistekorteilla	  luku	  230.	  Kuinka	  monta	  pistettä	  
korteissa	  on	  yhteensä?	  Luvussa	  kaksisataa	  kolmekymmentä	  sanomme	  ensin	  kaksi	  sataa,	  joten	  



Sadat	  ja	  kymmenet	  pistekorteilla	  ja	  numerosymboleilla	   	   ©ThinkMath	  2015	  

otamme	  ensin	  satakortin,	  jossa	  on	  luku	  kaksisataa.	  Laita	  pöydälle	  kortti	  200.	  Kaksisataa	  jälkeen	  
sanoimme	  kolmekymmentä.	  Otetaan	  siis	  kortti,	  jossa	  on	  luku	  kolmekymmentä.	  Nyt	  meillä	  on	  
kaksisataa	  ja	  kolmekymmentä.	  Laitamme	  kortit	  päällekkäin	  niin,	  että	  pienet	  kolmiot	  ovat	  
päällekkäin:	  alle	  satakortti	  ja	  päälle	  kymppikortti.	  Näin	  saamme	  luvun	  kaksisataakolmekymmentä.	  
Jos	  kirjoittaisimme	  luvun	  kynällä	  tai	  tietokoneella,	  kirjoittaisimme	  vain	  numerot	  2,	  3	  ja	  0	  peräkkäin.	  

Toista	  eri	  lukumäärillä.	  

	  


