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KYMMENET	  JA	  SATA	  LUKUMÄÄRINÄ	  JA	  
LUKUNA	  

	  

	  

TAVOITE	  

• yhden	  kymmenen	  muodostuminen	  kymmenestä	  ykkösestä	  
• kymmenet	  ja	  sata	  lukumäärinä	  
• kymmenet	  ja	  sata	  lukuna	  

MATERIAALI	  

• Liite:	  jokaiselle	  lapselle	  numerokortit	  10-‐90	  ja	  satakortti	  (musta	  kulma)	  
• reilu	   100	   askartelutikkua	   tai	   muuta	   pientä	   esinettä,	   10	   läpinäkyvää	   pakasterasiaa	  

kansineen	  tai	  munakennoa	  tai	  kuminauhoja	  	  

	  

TEHTÄVÄSSÄ	  ETENEMINEN	  

A)	  Tässä	  tehtävässä	  harjoittelemme	  kymppejä	  eli	  kymmeniä.	  Laita	  tikut	  pöydälle	  niin,	  että	  lasten	  on	  
helppo	  ylettyä	  niihin.	  Tässä	  on	  tikkuja	  ja	  rasioita.	  Laske	  jokaiseen	  rasiaan	  kymmenen	  tikkua	  ja	  laita	  
sitten	  kansi	  kiinni.	  Kun	  lapset	  ovat	  saaneet	  laskettua	  jokaiseen	  kymmeneen	  rasiaan	  kymmenen	  
tikkua,	  laita	  mahdolliset	  ylimääräiset	  esineet	  sivuun.	  (Vaihtoehtoisesti	  voidaan	  niputtaa	  
kuminauhoilla	  tikkuja	  kymmenen	  tikun	  nippuihin.)	  

Kuinka	  monta	  esinettä	  on	  yhdessä	  rasiassa?	  Merkataan	  luku	  kymmenen	  vielä	  jokaisen	  rasian	  sivuun.	  
Näin	  tiedämme,	  että	  kyseessä	  on	  kymppirasia.	  Anna	  lasten	  kirjoittaa	  luvut	  rasioiden	  kylkeen.	  (Jos	  
rasioita	  haluaa	  käyttää	  muussa	  yhteydessä,	  voi	  luvut	  kirjoittaa	  myös	  tarralapuille	  ja	  laittaa	  ne	  
rasioiden	  kylkeen	  kiinni.)	  

Muistatko	  miten	  lueteltiin	  lukuja	  kymmenen	  välein?	  Kokeillaan	  yhdessä	  sataan	  asti:	  10,	  20,	  30…100.	  
Kun	  me	  ryhmittelemme	  esineitä	  kymmenen	  ryhmiksi,	  voimme	  laskea	  esineitä	  ja	  asioita	  samalla	  
tavalla.	  Näin	  meidän	  ei	  tarvitse	  laskea	  jokaista	  esinettä	  yksitellen.	  Suurissa	  lukumäärissä	  yksitellen	  
laskeminen	  veisi	  paljon	  enemmän	  aikaa.	  Jos	  laskemisessa	  tulee	  yksikin	  virhe,	  voi	  olla,	  että	  joutuu	  
aloittamaan	  alusta	  uudelleen.	  



Kymmenet	  ja	  sata	  lukumäärinä	  ja	  lukuna	   	   ©ThinkMath	  2015	  

Pinoa	  kolme	  rasiaa	  päällekkäin	  (tai	  vaihtoehtoisesti	  laita	  kolme	  tikkunippua	  pöydälle).	  Kuinka	  
monta	  esinettä	  näissä	  rasioissa	  on	  yhteensä?	  Miten	  voisit	  laskea	  ne	  niin,	  että	  emme	  avaa	  rasioita	  ja	  
laske	  esineitä	  yksitellen?	  (10,	  20,	  30…)	  Toista	  eri	  määrillä.	  Laskeminen	  nopeutuu	  entisestään,	  jos	  
rasiat	  laittaa	  viiden	  rasian	  pinoihin.	  Kun	  rasioita	  on	  esillä	  kaikki	  kymmenen,	  kerro:	  emme	  sano	  
kymmenen	  kymmentä,	  vaan	  sille	  on	  toinen	  nimi,	  tietääkö	  joku	  mikä	  se	  on?	  (sata)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
B)	  Ota	  esille	  kymmenkortit	  ja	  satakortti	  ja	  aseta	  ne	  suuruusjärjestykseen	  pöydälle.	  Tässä	  näet	  
kortteja,	  joissa	  on	  kymmenlukuja	  ja	  yksi	  korteista	  on	  sata.	  Sanotaan	  ne	  ensin	  yhdessä.	  Peitä	  sitten	  
hetkeksi	  satakortti.	  Mitä	  samanlaista	  kymmenluvuissa	  mielestäsi	  on?	  (Jokaisessa	  luvussa	  on	  kaksi	  
numeroa	  ja	  jokainen	  luku	  päättyy	  nollaan.)	  Mistä	  tunnistat	  luvun	  sata?	  (Kolme	  numeroa,	  ykkönen	  
ja	  kaksi	  nollaa.)	  	  

Jaa	  jokaiselle	  lapselle	  omat	  kymmenkortit	  ja	  satakortti.	  Seuraavaksi	  yksi	  teistä	  saa	  päättää	  kuinka	  
monta	  rasiaa	  laittaa	  pöydälle.	  Toisten	  tehtävänä	  on	  etsiä	  sellainen	  kortti,	  mikä	  kertoo	  kuinka	  monta	  
esinettä	  rasioissa	  on	  yhteensä.	  Mallinna	  aina	  lopuksi	  vastaus	  lapsille:	  kahdeksan	  
kymppiä/kymppirasiaa,	  eli	  rasioissa	  on	  yhteensä	  kahdeksankymmentä	  esinettä.	  

	  

HUOMIOITAVAA	  

• Toisinaan	  lapsen	  on	  vaikea	  ymmärtää,	  että	  yksi	  kymmenen	  sisältää	  kymmenen	  
yksikköä:	  tällöin	  tulee	  vastaavia	  kymmeneen	  ryhmittelytehtäviä	  tehdä	  useamman	  
kerran	  –	  vaihtelua	  tehtävään	  saa,	  kun	  käyttää	  erilaisia	  materiaaleja	  (paperiliittimet,	  
tikkujen	  niputtaminen,	  kynät,	  palikat	  tms.)	  

• Ryhmittelytehtävillä	  luodaan	  pohjaa	  varsinaisen	  kymmenjärjestelmän	  oppimiselle	  


