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LUVUT	  10-‐100	  ESINEILLÄ	  JA	  
NUMEROSYMBOLEILLA	  

	  

	  

TAVOITE	  

• lukujen	  10-‐100	  laskeminen	  
• lukumäärän	  ja	  kirjoitetun	  luvun	  vastaavuus	  

MATERIAALI	  

• 10	   kappaletta	   rasioita,	   joissa	   jokaisessa	   10	   tikkua	   tai	   esinettä	   ja	   lisäksi	   9	   samaa	   esinettä	  
kuin	  rasioissa	  (tai	  vaihtoehtoisesti	  vastaava	  määrä	  tikkunippuja	  ja	  irtotikkuja)	  

• Liite:	  10	  x	  10-‐pistekortti	  ja	  pistekortit	  1-‐9	  
• Liite:	  Numerokortit	  1-‐9	  (musta	  kulma)	  
• Liite:	  Numerokortit	  10-‐90	  (musta	  kulma)	  

	  

	  

	  

TEHTÄVÄSSÄ	  ETENEMINEN	  

Tehtävän	  voi	  tehdä	  rasioissa	  olevilla	  tikuilla/esineillä	  tai	  tikkunipuilla.	  

A)	  Pinoa	  kaksi	  rasiaa	  päällekkäin.	  Kuinka	  monta	  tikkua	  näissä	  rasioissa	  on	  yhteensä?	  Muistatko,	  
miten	  voisit	  laskea	  ne	  niin,	  että	  emme	  avaa	  rasioita	  ja	  laske	  esineitä	  yksitellen?	  (kymmenen	  välein)	  
Nyt	  tikkuja	  on	  siis	  kaksikymmentä.	  Nyt	  lisään	  näiden	  rasioiden	  viereen	  yksittäisiä	  esineitä,	  en	  koko	  
rasioita.	  Laita	  rasioiden	  viereen	  yksi	  esine.	  Kuinka	  monta	  tikkua	  pöydällä	  on	  nyt?	  Ohjeista	  lapsia	  
laskemaan	  ensin	  rasioissa	  olevat	  esineet	  kymmenen	  välein:	  10,	  20	  ja	  vielä	  yksi	  eli	  
kaksikymmentäyksi.	  Laita	  nyt	  pöydälle	  kolme	  esinettä	  lisää.	  Kuinka	  monta	  esineitä	  on	  nyt?	  Lisää	  
vielä	  kaksi.	  Kuinka	  monta	  esineitä	  on	  nyt?	  

Jatka	  harjoitusta	  valitsemalla	  lukuja	  lukualueelta	  10-‐100.	  
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B)	  Laita	  pöydälle	  luku	  47	  pistekorteilla	  esitettynä.	  Ota	  esille	  numerokortit	  1-‐9	  ja	  10-‐90.	  Tässä	  näet	  
numerokortteja.	  Seuraavaksi	  meidän	  pitäisi	  ratkaista,	  millä	  numerokorteilla	  voimme	  ilmaista	  näiden	  
pisteiden	  määrän.	  Kuinka	  monta	  pistettä	  korteissa	  on?	  Valitaan	  ensin	  kortti	  kymmenille,	  eli	  kortti,	  
jossa	  on	  luku	  40.	  (Anna	  jonkun	  lapsista	  valita	  oikea	  kortti	  ja	  aseta	  se	  kymmenien	  alle.)	  Seuraavaksi	  
katsotaan	  kuinka	  monta	  yksittäistä	  pistettä	  oli	  kymmenien	  lisäksi.	  Kuinka	  monta	  niitä	  olikaan?	  
Valitaan	  kortti,	  jossa	  on	  luku	  seitsemän.	  (Anna	  jonkun	  lapsista	  valita	  oikea	  kortti	  ja	  aseta	  se	  
yksittäisten	  pisteiden	  viereen.)	  Huomaatko,	  että	  korteissa	  on	  pienet	  kolmiot.	  Asetetaan	  kortit	  niin,	  
että	  ensin	  laitetaan	  pöydälle	  isoin	  kortti,	  eli	  kymmenkortti.	  Sen	  päälle	  laitetaan	  pienempi	  
numerokortti	  niin,	  että	  kolmiot	  osuvat	  päällekkäin,	  näin.	  Nyt	  olemme	  tehneet	  luvun	  47	  
numerokorteilla.	  Jos	  kirjoittaisimme	  luvun	  kynällä	  tai	  tietokoneella,	  kirjoittaisimme	  vain	  numerot	  4	  
ja	  7	  peräkkäin.	  

Seuraavaksi	  yksi	  teistä	  saa	  päättää	  kuinka	  monta	  pistettä	  laittaa	  esille.	  Toisten	  tehtävänä	  on	  etsiä	  
sellaiset	  numerokortit,	  jotka	  kertovat	  kuinka	  monta	  esinettä	  pöydällä	  on	  yhteensä.	  Mallinna	  aina	  
lopuksi	  vastaus	  lapsille	  esim.:	  kahdeksan	  kymppiä	  ja	  kaksi	  lisää,	  eli	  pöydällä	  on	  yhteensä	  
kahdeksankymmentäkaksi	  pistettä.	  

C)	   Laita	   pöydälle	   luku	   34	   pistekorteilla	   esitettynä.	   Pyydä	   jotakin	   lasta	   ilmaisemaan	   lukumäärä	  
numerokorteilla.	  Jos	  tähän	  lukuun	  lisätään	  kymmenen,	  niin	  mikä	  luku	  saadaan?	  Havainnollista	  asia	  
lisäämällä	  yksi	  10-‐pistekortti	  ja	  vaihtamalla	  kymppikortti	  30	  !	  40.	  Toista	  toisella	  luvulla.	  	  

Tee	   sitten	   pistekorteista	   uusi	   luku.	   Jos	   tästä	   luvusta	   vähennetään	   kymmenen,	   niin	   mikä	   luku	  
saadaan?	  Havainnollista	  muutos	  piste-‐	  ja	  kymppikorteilla.	  Toista	  toisella	  luvulla.	  

	  

	  

	  

HUOMIOITAVAA	  
• Kiinnitä	  erityistä	  huomiota	  lukusanojen	  painotuksiin,	  jotta	  kymmenjärjestelmän	  

systemaattisuus	  tulee	  esille,	  esimerkiksi	  aluksi	  hidastamalla	  lukusanojen	  sanomista	  ja	  
lisäämällä	  kymmenien	  ja	  ykkösten	  väliin	  sana	  ”ja”	  (esim.	  53	  =	  viisikymmentä	  ja	  kolme	  
eli	  viisikymmentäkolme).	  


