
10. tunti

Aihe
Tunnilla tutustutaan erilaisiin kappaleisiin ympäristössä. Kappaleet nimetään niiden muodon 
perusteella. Kappaleista tarkastellaan niistä löytyviä tasokuviota ja piirretään niitä.

Opetustuokio
Tarina

 Noppa on kuutio
Ylermi: Katso Kauko. Minkä muotoinen tämä noppa on? (Hän näyttää noppaa.)
Kauko:  Noppa on kuution muotoinen kappale. 
  (Hän kirjoittaa taululle otsikon Kappaleet ja kuutio sen alle ja piirtää kuution.)
Ylermi:  Siinä on tällaisia pintoja. (Hän silittää nopan sivuja eri puolilta.)
Kauko:  Kuutio muodostuu nelikulmioista. Katso. (Hän näyttää noppaa.) 
  (Hän kirjoittaa taululle otsikon Tasokuviot ja piirtää alle nelikulmion.)  

Siinä on neljä kulmaa. (Hän näyttää kulmat nopasta ja piirroksesta.)
Ylermi:  Entä tämä vaniljasokeri? (Hän näyttää lieriön muotoista purkkia.)
Kauko: Se on lieriön muotoinen kappale. 
  (Hän kirjoittaa taululle Kappaleet-otsikon alle lieriö ja piirtää kuvan.) 
  Sen pohjana ja päällä on ympyrä. 
  (Hän kirjoittaa otsikon Tasokuviot alle ympyrä ja piirtää kuvan.)
  Jos sen ulkopinta avataan, siitä löytyy nelikulmio.
  (Hän piirtää tasokuvioihin suorakulman muotoisen nelikulmion.)

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
Keskustele oppilaiden kanssa tarinassa esiintyvistä kappaleista ja näytä Ylermin ja Kaukon 
esineitä.

Nimeä ja piirrä taululle kappaleiden muotoja ja tasokuvioita. Kappaleet ja tasokuviot löytyvät 
kootusti oppikirjan lopusta (s. 130). 
Tarkastele yhdessä oppilaiden kanssa, mistä tasokuvioista kappaleet koostuvat.

           kappaleet   tasokuviot

kuutio     nelikulmio

pallo     ympyrä

kartio     kolmio

lieriö



2Ohjaa oppilasta nimeämään kappaleet ja tasokuviot (teht. 1, s. 4–8).

Tehtävässä 2 oppilas tarkastelee käsissään tehtävän mukaista kappaletta. 
Hän merkitsee tasokuvioiden määrän ja/tai piirtää ne. (teht. 2, s. 4–8)

Tehtävässä 3 ja 4 oppilasta ohjataan tutkimaan tasokuvioita konkreettisia kappaleita 
tarkastelemalla.  Oppilas piirtää tai täydentää tehtävään tasokuvioiden ominaisuuksia.



31. tunti

Aihe
Tunnin aiheena on tiedon esittäminen pylväsdiagrammilla tai taulukolla.  
Harjoitellaan lukemaan ja täydentämään taulukoita ja pylväsdiagrammeja, mm. lämpömittaria. 
Harjoitellaan suuntia ja liikutaan ruudukossa (koordinaatisto) vaiheittaisten ohjeiden mukaan.  
Piste ja suora harjoitellaan geometrisina käsitteinä ruudukkotehtävän yhteydessä.

Opetustuokio
Tarina

  Hukatut tavarat
Kauko: Ylermi, tehdään taulukko sinun hukkaamista tavaroista.
Ylermi:  Minulla on mennyt hukkaan kaksi sukkaa. 
  (Kauko kirjoittaa taulukkoon, sukat ja lukumäärän 2.)
Kauko:  Kuinka monta käsinettä olet hukannut? (Kauko kirjoittaa taulukkoon käsineet.)
Ylermi: Kolme. (Kauko kirjoittaa taulukkoon numeron 3.) Ja yhden kaulahuivin. (Kauko 

kirjoittaa huivi ja numeron 1.)
Kauko:  Tehdään myös diagrammi, josta näkee, kuinka monta tavaraa on hukassa.  

Tässä on hukattujen tavaroiden lukumäärä.
  (Hän näyttää diagrammipohjasta.) Aloitetaan sukista. 
Ylermi:  Minulta on mennyt hukkaan kaksi sukkaa. 
  (Kauko laittaa 2 palikkaa diagrammipohjalle.) 
  … ja kolme käsinettä. (Kauko laittaa 3 palikkaa diagrammipohjalle.)

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus

Keskustele oppilaiden kanssa Kaukon tekemästä 
taulukosta ja siitä, kuinka taulukkoa luetaan.

Kysy oppilailta, kuinka monta sukkaa Ylermi hukkasi ja laita 
sama määrä palikoita diagrammipohjan päälle. 

Väritä alla olevat ruudut sukkien/palikoiden lukumäärän 
mukaan. (teht. 1, s. 10–12)

Ohjaa oppilaita värittämään mallin mukaisia jakeluautoja 
ruudukkoon. (teht. 3, s. 13)

Näytä, miten merkitään lastauspiste (A4) ruudukkoon 
siihen, jossa suorat A ja 4 kohtaavat. (laivanupotuspelin 
tapaan)

Lopuksi oppilas tarkastelee, kuinka monta jakeluautoa 
sivuaa lastauspisteitä ja merkitsee niiden lukumäärän 
tehtävään.

A    B    C    D    E 

5

4

3

2

1



4Keskustele oppilaiden kanssa, miten lämpömittaria 
luetaan ja mikä yksikkö on käytössä (⁰C).

Näytä, miten eri lämpötiloja väritetään pylvääseen  
(+ / –).
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52. tunti

Aihe
Tunnilla harjoitellaan mittaamisen periaate. 
Mittaamisen erilaisiin suureisiin tutustutaan leikinomaisesti epätarkoilla mittayksiköillä. 
Tutkitaan toiminnallisesti pituuden, ajan, tilavuuden ja painon mittaamista. 
Tavoitteena on havaita tarkkojen mittayksiköiden ja huolellisen mittaamisen tarpeellisuus.

Opetustuokio
Tarina

 Koriostoksilla
Kauko: Ylermi, käytkö ostamassa korin, joka on kolme kynää pitkä?
  (Kauko näyttää 3 cm kynää ja mittaa sillä 9 cm leveän korin.) 
Ylermi: Selvä. (Ylermi lähtee ja tuo esim. 27 cm leveän korin.) Tässä.
Kauko:  (Hän näyttää hämmästyneeltä.) Etkö sinä mitannutkaan koria?
Ylermi: Mittasin. Minulla jäi kynä kotiin ja lainasin myyjältä kynää.
  (Hän näyttää 9 cm pitkää kynää.) Katso. (Hän mittaa korin.)
Kauko: (Hän pyörittelee päätään ja näyttää pienempää koria.) Mitan pitää olla sama, jotta 

saa samankokoisen korin.
Ylermi: Tämä kynä täytyy palauttaa kauppaan. Vaihdan samalla sen korin. (Hän ottaa 

molemmat kynät sekä korin ja lähtee.)

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
Keskustele oppilaiden kanssa tarinasta. Kysy oppilailta, miksi Ylermin mittaus epäonnistui.

Keskustelussa esille tulevat asiat: 

	miten mitataan kynällä oikein aloittaen ihan 
reunasta

	laitetaan sormi merkiksi kynän 
loppumiskohtaan ja siirretään samaa kynää

	vastaukseksi laitetaan, kuinka monta kertaa 
kynää siirretään (merkitään vain kokonaiset 
kynät)

Näytä parin kanssa esimerkki tehtävästä 2. 
Käännä tiimalasi ja pari kirjoittaa taululle ”aika” 
niin monta kertaa kuin ehtii. Kerrat merkitään 
tehtävään. (s. 16).

Toinen luettelee lukuja ääneen 0, 1, 2…. ja toinen 
kirjoittaa sanan ”aika” 10 kertaa. 

Tehtävään merkitään viimeisin sanottu luku, kun 
pari on kirjoittanut 10 kertaa. (s. 18).

Ohjeista oppilaita tekemään tehtävät pareittain tai 
ryhmissä.

1. kerta              2. kerta             3. kerta

...12, 13, 14.

Viimeisin luku:           14       



63. tunti

Aihe
Tunnin aihe on pituuden mittaaminen ja kymmenjärjestelmä.  
Hahmot esittelevät mittayksiköt: senttimetri, desimetri ja metri.  
Oppilaat käyttävät tehtävissä mittaamiseen itsetekemiään mittoja,  
jotka on valmistettu pahvista tai puusta esim. kuvaamataidon tai käsityön tunnilla. 

Minä mittaan metrillä.
  1 m

Minä mittaan 
desimetrillä.

Minä mittaan  
senttimetrillä.

  1 cm

Opetustuokio
Tarina

 Ylermin, Kaukon ja Sanelman mitat
Ylermi: (Hän mittaa sentin levyisellä mustalla palalla esim. liitutaulun reunaa.) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 senttimetriä. (Hän laittaa sormen merkiksi, jatkaa.) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 senttimetriä. (Hän nostaa varvasta merkiksi.) 
Kauko tuletko auttamaan ja pidät sormea tuossa merkkinä, kun mittaan?

Kauko: (Kädessä on desimetrin pahvimitta, jossa senttimetrit.) 
Mitataan tällä minun desimetrin mitalla. 
(Kauko mittaa ensin itse kaksi kertaa.) 1, 2.
(Sitten Ylermi laittaa sormen merkiksi.) 3, 4.

Sanelma:  (Hän tulee pahvista tai puusta tehdyn metrin mitan kanssa.) 
Hei, minä voin auttaa. Mitataan minun metrin mitalla.
(Hän mittaa metrin mitalla, mittaus ei mene tasan.) 1, 2. 

Kauko: Jatketaan mittausta tällä desimetrin mitalla.
(Hän mittaa desimetrillä, mittaus ei tasan.) 1.

Ylermi:  Ja vielä loput senttimetrin mitalla. (Mittaus menee tasan.)
Sanelma: Kaksi metriä, yksi desimetri ja kolme senttimetriä.

  1 dm



7Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus 
Keskustele oppilaiden kanssa tarinasta.  
Käy läpi, että Ylermin mustia tai valkoisia senttimetrejä sisältyy kymmenen Kaukon desimetriin 
ja Kaukon desimetrejä sisältyy kymmenen Sanelman metriin.

Merkitse tarinan mittaustulos metreinä, desimetreinä ja senttimetreinä 
(2 m 3 dm 4 cm tai 2 m 34 cm).

Opeta niiden lyhenteet (m, dm, cm).

Kerro, että mitattavaa kuviota kutsutaan janaksi ja 
että siinä on alku ja loppu pystyviivoina. 
Näytä janan mittaaminen desimetrin mitalla.  
(teht. 2, s. 22–26)

 Vihreällä aukeamalla  mitataan kaksi peräkkäin 
asetettua janaa ja ne lasketaan yhteenlaskulla. 

Tehtävässä 3 oppilas mittaa erilaisia esineitä 
omatekoisilla mitoilla ja merkitsee esineet ja 
saamansa mittaustulokset taulukkoon. 
Korosta mittauskohteeseen sopivan mitan 
valintaa. (s. 23–27)

     

     

7 cm

1 cm + 3 cm = 4 cm

mitattava esine
(esim. penkki)

mittaustulos
(esim. 2 m 3 dm tai  
2 m 30 cm)
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4. tunti

Aihe
Tunnilla harjoitellaan viivaimen ja mittanauhan käyttöä.  Edellisen tunnin mittayksiköt 
yhdistetään oikeisiin mittavälineisiin. Harjoitellaan piirtämään jana viivaimella. Rakennetaan 
tasokuvioita tangram-paloista ja mitataan niiden korkeus.

Opetustuokio
Tarina

 Viivainmiekka ja mittanauhakäärme
Ylermi: Löysin miekan ja käärmeen. (Hän miekkailee viivaimella ilmaan ja ravistelee 

mittanauhaa.)
Kauko: Ne ovat mittavälineitä, viivain ja mittanauha. Niillä voi mitata.
Ylermi: Miten?
Kauko: Laitan nollakohdan esineen reunaan ja katson, mihin saakka se yltää.
  (Hän mittaa viivaimella esineen.) Kuusi senttimetriä.

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus

0        1        2        3       4        5        6         7         8        9     10

0        1        2        3       4        5        6         7         8        9     10

Näytä oppilaille tarinassa Ylermillä ollut mittaväli-
ne ja kerro sen olevan viivain. (teht. 1, s. 28)

Laita viivaimen kanssa kohdakkain itsetehty 
desimetrin mitta ja kysy oppilailta, mitä oppilaat 
huomaavat. 

Johdattele, että viivaimessa olevat numerot 
ja niiden kohdalla olevat viivat merkitsevät 
senttimetrejä.

Laske oppilaiden kanssa, kuinka monta 
senttimetriä on yhdessä desimetrissä (10).  
Totea, että toisinpäin 10 senttimetriä on  
1 desimetri.

Näytä viivaimella mittaaminen. Opeta oppilasta 
laittamaan viivaimen nollakohta mitattavan 
esineen reunaan.

Mittaustulos katsotaan esineen toisen reunan 
kohdalla olevasta viivaimen numerosta.  
Kuvassa janan pituus on 4 cm.

Näytä janan piirtäminen viivaimella. Oppilas 
asettaa viivaimen nollakohdan janan alkuun. 
Hän merkitsee janan loppupään pystyviivana ja 
yhdistää janan alun ja lopun viivalla.

Näytä tangram-paloista, kuinka korkeus mitataan.  
Oppilas rakentaa tasokuvion tehtävän kuvan 
mukaan. Hän mittaa kuvion korkeuden ja 
merkitsee sen.



95. tunti

Aihe
Tunnin aiheena on tilavuus. Se tarkoittaa, kuinka paljon kappaleen sisään mahtuu tai kuinka 
suuren tilan kappale vie. Kappaleen tilavuutta tutkitaan kiinteillä materiaaleilla ja nestemäisellä 
aineella. Tutustutaan vetomittoihin litra ja desilitra sekä täytetään tilaa kuution muotoisilla 
kiinteillä esineillä, ja näin oppilaalle syntyy alustava käsitys tilavuuden yksiköistä (cm³, dm³, m³). 
Tarkastellaan pituutta uudesta näkökulmasta eli kappaleen leveyttä, korkeutta ja syvyyttä. 
Opetustuokiolle tarvitaan kolme valmiiksi rakennettua 3x3 palikkakuutiota (teht.1, s. 36).

Opetustuokio
Tarina

 Litra reikäkorissa
Ylermi: Katsotaanpa, mahtuuko tämä litra vettä tänne astiaan. 
  (Hän alkaa kaataa vettä litran mitasta reikäiseen koriin.)
Kauko:  Ei, ei. Vesi tulee läpi ja leviää. Nesteellä voi mitata vain esineitä, joissa ei ole 

reikiä. Mitataan mieluummin, kuinka monta palikkaa koriin mahtuu. (Hän mittaa 
palikoilla.) Leveys …. palikkaa, korkeus …. palikkaa, syvyys …palikkaa. 

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
Keskustele oppilaiden kanssa tarinasta. Käy läpi keskustelussa, mitä tilavuus tarkoittaa eli tilaa on.  
Esittele kappaleen kolme ulottuvuutta (korkeus, leveys, syvyys), joista syntyy kappaleen tilavuus. 
Keskustelkaa, miten ja millä sitä voidaan mitata (mittaustapa riippuu tilanteesta). 

Rakenna palikoilla ohjeen mukainen kappale. (teht. 1, s. 34–38)

Ohjaa oppilas katsomaan kappaleen korkeutta, leveyttä 
ja syvyyttä palikoiden lukumääränä. Tilavuuden oppilas 
merkitsee käyttämiensä palikoiden lukumääränä.

Ohjaa oppilas täyttämään rasia ohjeen mukaisilla palikoilla.  
Näytä pillimehupurkin täyttäminen yksittäisillä palikoilla.  
Kerro ja näytä, miten palikoista katsotaan pillimehupurkin 
korkeus, leveys ja syvyys.

 Keltaisella aukeamalla  oppilas laittaa yksittäisiä palikoita 
pillimehupurkkiin. (teht. 2, s. 34)

Näytä maitopurkin täyttäminen kolmella palikkakuutioilla 
(3 x 3 palikkaa). Kerro ja näytä, miten palikoista katsotaan 
maitopurkin korkeus, leveys ja syvyys.

 Vihreällä aukeamalla  oppilas laittaa tehtävän 1 
rakentamansa kaltaisia palikkakuutioita maitopurkkiin.  
(teht. 2, s. 36)

  korkeus  
  2 palikkaa

                      syvyys 2 palikkaa

 leveys 2 palikkaa



10
 
 Sinisellä aukeamalla  oppilas laittaa ykköskuutioita 
tulitikkurasiaan. (teht.2, s. 38)

a) Oppilas merkitsee tilavuuden palikoiden määränä.

b)  Oppilas merkitsee rasian korkeuden, leveyden ja syvyyden 
senttimetreinä palikoiden avulla.

Näytä, miten litran kannusta kaadetaan vettä desilitran 
mittaan kymmenen kertaa. (teht. 3, s. 35)  
Korosta tasamittoja. Kerro, että 10 desilitran mitallista on  
1 litra. Merkitse taululle 10 dl = 1 l ja 1 l = 10 dl. Tehtävä tulee 
toistaa, ellei onnistu saamaan kannua tyhjäksi kymmenellä 
täyttökerralla.

 Vihreällä aukeamalla  oppilas käyttää mittavälineinä 
desilitran mittaa, jogurttipurkkia (2 dl) ja maitopurkkia.  
(teht. 3, s. 37) 
Ohjaa oppilasta ensin arvioimaan mittaustulos ja sitten 
mittaamaan annetulla mitalla. Oppilas merkitsee arviot ja 
mittaustulokset. 

Ohjeista oppilaita toimimaan huolellisesti veden kanssa. Voit 
järjestää tämä tehtävän tekemisen omalle alueelle. Siellä on 
useita välineitä ja vateja, joissa vettä on valmiina. Vesi otetaan 
vadista ja kaadetaan vadin päällä.



116. tunti

Aihe
Tunnin aiheena on paino ja sen punnitseminen kahdella eri vaa’alla. Tunnilla tutkitaan  
eripainoisia esineitä ja saadaan kokemuksia painosta. Opetellaan painon mittaamisen  
yksiköt gramma ja kilogramma. Opitaan, että 1000 grammaa on 1 kilogramma. 

Tasapainottamalla henkarivaakaa eripainoisilla esineillä 
huomataan, että massan tasapaino ei synny kappalemääristä. 
Tasapaino löydetään laittamalla henkarivaa’an molempiin 
päihin yhteensä yhtä paljon painoa. Vaakaa, jossa paino näkyy 
numeroina (mm. keittiövaaka, kirjevaaka, digitaalivaaka), voidaan 
käyttää painojen laskemisessa. 

Opetustuokio
Tarina

Touhon tasapainovaaka
Kauko: Katso, tämä on Touhon tasapainovaaka. 
  (Hän näyttää henkaria, jonka päissä on läpinäkyvät pussit.)
Ylermi: Kokeillaan sitä. (Hän laittaa toiseen päähän 1 kg:n esineen ja toiseen yhden  

500 g:n esineen.) Miksi se ei mene tasapainoon? Molemmissa päissä on yhtä 
monta tavaraa.

Kauko:  Ne ovat eripainoisia. Laitan molempiin päihin saman verran painoa. (Hän lisää  
500 g kevyempään pussiin.)  Vaaka on tasapainossa.

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
Keskustele oppilaiden kanssa tarinasta, miksi vaaka ei mennyt tasapainoon. Keskustelussa tulee 
esille se, että paino ei perustu kappalemääriin vaan painon yksiköihin. 

Kerro, millaisia tasapainovaakoja ennen on ollut ja miten niillä on punnittu (orsivaaka, 
kalapuntari, vauvan punnitseminen vastapunnuksen avulla). 

Esittele painoyksiköt gramma (g) ja kilogramma (kg). Oppilaat saavat tunnustella kädessään 
yhden gramman (mm. hakaneula) ja kilogramman (mm. riisipussi) painoista esinettä. Kerro ja 
merkitse, että 1000 g = 1 kg ja 1 kg = 1000g. 

esine g, kg (esim. 100 g) Näytä muutamista tehtävässä tutkittavista esineistä, 
mistä kohti paino löytyy. (teht. 1, s. 40) 
Esittele erilaiset g-kirjaimet, joita tuotteista löytyy. 
Näytä esimerkki taulukkoon merkitsemisestä.

 Vihreällä aukeamalla  oppilas listaa esineet, jotka 
painavat 1 kg, 500 g, 400 g ja 200 g. (teht. 1, s. 42)

1kg 1000g

Kilogramma on 
1000 grammaa.



12Harjoitellaan 1 kilogramman kokoamista eri 
painoisista esineistä. (teht. 2, s. 41, 42, 44)

Näytä henkarivaa’an rakentaminen 
henkarista ja kahdesta hedelmäpussista.  
Laita ensimmäiseen pussiin kilogramman 
ja toiseen pussiin 500 gramman painoinen 
esine.

Kerro, että 1 kg paino toimii vastapainona. 
Korosta, että vastapainoa ei muuteta.

Lisätään toiseen pussiin painoa niin paljon, 
että saadaan vaaka tasapainoon,  
jolloin tiedetään, että siinäkin on kilogramma 
painoa.

 Vihreällä aukeamalla  oppilas laskee 
punnitsemalla vaa’alla. (teht 4, s. 43) 
Hän lisää tai ottaa pois painoa 
laskutoimituksen mukaan. 

Korosta, että samalla rivillä olevat tehdään 
samoilla esineillä punniten.

 Vihreällä aukeamalla  tehtävässä 3 (s. 43) ja  
 sinisellä aukeamalla  tehtävässä 1 (s. 44)  
oppilas tasapainottaa henkarivaa’alla alle 
kilogramman painoisia esineitä esim.  
200 g = 150 g + 50 g.

=

1 kg
500 g

500 g

a)  500 g + 100 g =                g      

 600 g – 100 g =                g

=

 200 g



137. tunti

Aihe
Tästä tunnista alkaa viisi tuntia kestävä jakso, jossa käsitellään aikaa.  
Tässä asiassa oppilaan osaaminen voi poiketa muusta matemaattisesta osaamisesta.  
Kaikilla aukeamilla harjoitellaan kellonaikoja sekä viisarikellossa että pistemerkintänä ja 
harjoitellaan sanomaan ne. Eriyttäminen etenee minuuteista tunnin sisällä, tunteihin ja 
minuutteihin ja siitä ilta-aikoihin.

Ajan kulumisen ja kellonaikojen harjoittelu alkaa minuuttien kulumisen tarkastelulla. 
Tällä tunnilla tarkastelemme minuuttiviisarin liikkeitä ylialueella ja pistemerkintää, jossa minuutit 
ovat 1–29 yli tasatunnin.

Minuuttien kuluminen aloitetaan keskiyöstä, jolloin ei ole vielä kulunut yhtään tuntia ja 
vuorokausi on juuri vaihtunut. Näin lapsi voi keskittyä ensin vain minuuttien harjoitteluun ja sen 
jälkeen harjoitella yliaikoja myös eri tunneissa.

Tällä tunnilla esitellään minuutti- ja tuntiviisarit sekä tunnin ja minuuttien paikat 
pistemerkinnässä.

Opetustuokiolla opettaja voi käyttää netistä löytyviä opetuskelloja, joissa samanaikaisesti voi 
esittää ajat viisarikellossa ja pistemerkintänä.

Taulukossa on kellojakson tavoitteet aukeamittain.

keltainen aukeama vihreä aukeama sininen aukeama
kellonajat minuutit yhden tunnin sisällä 

alkaen keskiyöstä  
(0:00–1:00)

tunnit ja minuutit  
(0:00–12:00)

tunnit ja minuutit 
(12:00–24:00)

viisarikello viisarien nimet ja paikat  
kellotaulussa 

(yli, puoli, vaille, tasan)

yksi tuntiviisarin 
kierros

kaksi tuntiviisarin
kierrosta

pistemerkintä tunnin ja minuutin paikka tunnit ja minuutit 
(0:00–12:00)

vuorokauden tunnit

sanottu aika minuutit 
(yli, puoli ja vaille sekä tasan)

minuutit ja tunnit 
(yli, puoli, vaille ja 

tasan)

minuutit ja tunnit 
(yli, puoli, vaille ja 

tasan)
ajankuluminen minuutit puolet tunnit ja  

täydet tunnit
minuutit ja tunnit

Opetustuokio
Tarina

 Tiimalasi ja kello
Ylermi: (Hän näyttää tiimalasia.) Löysin tämän. Mikä se on?
Kauko: Se on tiimalasi. Sillä mitataan aikaa. Se käännetään ylösalaisin. Kun minuutti on 

kulunut, hiekka on valunut alas.
Ylermi: Mistä minä muistan, montako kertaa olen sen kääntänyt?
Kauko:  Sinun pitää laskea se. On olemassa toinenkin ajan mittaamisen väline. Kello. 

(Hän näyttää digitaalikelloa.) Tässä digitaalikellossa minuuttien paikka on tässä, 
kun tulee minuutti lisää, siihen paikalle tulee yksi minuutti lisää (Hän näyttää 
minuutteja.), ja viisarikellossa tämä pitkä viisari liikkuu yhden pienen viivan välin, 
kun minuutti on kulunut. (Hän näyttää pitkää viisaria kellosta.) 



14Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
Keskustele oppilaiden kanssa, miksi Ylermi oli paikalla väärään aikaan. Opeta viisareiden nimet ja 
niiden tunnistaminen. Kysy lisäksi, miten esimerkiksi kännykästä (pistemerkintä) voisi minuutit 
nähdä. Entä tunnit? Merkitse pistemerkintänä ja opeta tuntien ja minuuttien paikat.

Kerro oppilaille: ”kun menitte eilen nukkumaan oli tiistai ja tänään on keskiviikko. 
Viikonpäivä vaihtui keskellä yötä, kun te nukuitte. Kellonaika lähti kulumaan nollasta. Silloin 
ei ollut kulunut vielä yhtään tuntia eikä yhtään minuuttia.” Näytä keskiyö viisarikellossa ja 
pistemerkintänä.

Kerro, että minuuttiviisari liikkuu minuutti kerrallaan 
kellotaulua ympäri myötäpäivään. Minuuttiviisarin ollessa 
oikealla puolella kellotaulua, minuutit ovat yli.

Sano ja näytä kellosta lisäksi 2 minuuttia yli, 3 minuuttia 
yli, 4 minuuttia yli ja 5 minuuttia yli. Kerro, että kellotaulun 
numeroiden välissä on aina viisi minuuttia.  Kun minuutti-
viisari siirtyy seuraavan numeron kohdalle, on kulunut viisi 
minuuttia.

Merkitse pistemerkintä 0:05. 
Sano ja näytä minuuttiviisarilla 10, 15, 20 ja 25 yli.  
Kerro, että näitä minuutteja voidaan laskea viiden välein 
luettelemalla. Harjoitelkaa luettelua. 
Näytä nämä myös pistemerkintänä.

Väritä oikea puoli kellotaulusta (teht. 1, s. 46) 
Havainnollista oppilaille minuutin todellinen kesto, niin 
että olette hiljaa minuutin ajan. Siirrä opetuskellosta 
minuuttiviisaria, kun minuutti on kulunut.

 Keltaisella aukeamalla  ohjaa oppilasta laittamaan aika 
harjoituskelloon ja siirtämään minuuttiviisaria viisi 
minuuttia kerrallaan. (teht. 2, s. 46).

 
Oppilas merkitsee ja laskee kuluneet minuutit. Näin 
tulokseksi saadaan, kuinka monta minuuttia on kulunut eli 
kuinka monta minuuttia yli kello on.

 Vihreällä aukeamalla  opeta, miten kuluneet täydet 
tunnit ja minuutit katsotaan viisarikellosta ja merkitään 
pistemerkintänä. (teht. 2, s. 48)

Kuluneet tunnit katsotaan kellotaulun numeroista, jotka 
tuntiviisari on ohittanut.

5 minuuttia
5 minuuttia
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     5       min +       5     min 

=    10        min

     10        minuuttia yli 

   9     :    25    
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158. tunti

Aihe
Tällä tunnilla käsitellään kellonaika puoli. 
Viisarikellossa korostuu, että minuuttiviisari kiertää puolet kellotaulusta ja tuntiviisari on 
liikkunut puolet tunnista.

Pistemerkinnässä puolen aika näkyy kuluneissa minuuteissa eli 30 minuuttia. 
Harjoitellaan sanomaan tunnin aiheena oleva kellonaika.

Opetustuokio
Tarina

 Puolikas kierros
Ylermi: Mikä on kierros?
Kauko:  Lähdet liikkeelle tästä ja kierrät huoneen ympäri. (Kauko näyttää kädellä 

”lähtöviivaa”, Ylermi asettuu lähtöviivalle ja lähtee liikkeelle. Kun Ylermi on tullut 
kierroksen puoleen väliin, alkaa valittaa.) 

Ylermi:  En jaksa enää. Minä tulen samaa reittiä takaisin.
Kauko:  Sinä olet kierroksen puolivälissä. Sinulla on ihan yhtä pitkä matka lähtöpaikkaan, 

vaikka palaisitkin takaisin. Jatka kierros loppuun.
Ylermi:  Olet oikeassa. (Hän jatkaa kierroksen loppuun.)

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus 

Kertaa edellisellä tunnilla opittu oppilaiden kanssa. Sano ja  
näytä opetuskellosta viiden minuutin välein 5, 10, 15, 20, 
25 ja 30 minuuttia yli.  Totea, että tätä aikaa kutsutaan 
puoleksi. Tavoitteena on tarkastella minuuttiviisarin paikkaa 
kellotaulussa. 

Kun minuuttiviisari on kiertänyt puolet kellotaulusta, 
kellonaika on silloin puoli.  Näytä pistemerkintänä 0:30. 
(Tässä ei puhuta tunneista ollenkaan, koska keskitytään 
minuutteihin.)

Sano oppilaille: ”Osaamme luetella minuutteja viiden välein 
5, 10, 15, 20, 25, 30. (s. 52–53) 
Kuinka monta viisiminuuttista sisältyy 30 minuuttiin?” (6)

Näytä 10 minuuttia yli ja kysy, kuinka monta 10-minuuttista 
sisältyy 30 minuuttiin. 

Näytä 15 minuuttia yli ja kysy, kuinka monta 15-minuuttista 
sisältyy 30 minuuttiin.  

Kun minuuttiviisari on kiertänyt puolet kellotaulusta ja 
tuntiviisari on kahden numeron puolivälissä, kellonaika on 
silloin puoli. (s. 54–55).

Esimerkiksi kun minuuttiviisari on kulkenut keskiyöstä  
30 minuuttia, on tuntiviisari liikkunut puoliväliin kohti 
ykköstä. Kellonaika luetaan silloin puoli yksi. 
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   10      min +     10     min 

+     10     min  =     30      min

 



16 Vihreällä aukeamalla  pyöritä minuuttiviisaria kellotaulun 
ympäri myötäpäivään siirtäen samalla tuntiviisaria ja sano: 

”Kun kello on seuraavan kerran puoli, on tuntiviisari liikkunut 
yhden ja kahden puoliväliin.”

Opeta pistemerkintä siten, että merkitään kulunut aika eli 
täydet tunnit ja 30 minuuttia.  
Sano puoli kaksi ja merkitse 1:30. Totea, että täysiä tunteja 
yksi ja minuutteja 30. 
Sano puoli kolme ja merkitse 2:30. Totea, että täysiä tunteja 
kaksi ja minuutteja 30.



179. tunti

Aihe
Aiheena on tarkastella minuuttiviisarin liikkeitä vaille-alueella ja pistemerkintää, jossa minuutit 
ovat 31–59 yli tasatunnin. Tällä tunnilla lähdetään liikkeelle pistemerkinnästä, joka jatkaa 
loogisesti kuluneen ajan tarkastelua. Harjoitellaan sanomaan vaille-aikoja.

Opetustuokio
Tarina

Kohti uutta tuntia
Ylermi: Kokeillaan uudelleen sitä kierrosta. (Hän asettuu lähtöön, menee puoliväliin.)  

Tässä on puoli kierrosta. (Hän astuu vielä muutaman askeleen eteenpäin ja    
pysähtyy ”viittä vaille” ennen kierroksen loppua.)

Kauko: Nyt olet liikkunut kohti tämän kierroksen loppua ja seuraavan uuden kierroksen 
alkua.

Ylermi: Kuinka monta askelta kierrosta on vielä jäljellä?
Kauko:  Sinun kierros on vielä viittä askelta vaille täysi kierros.
  Kellossakin kierros on ”viittä vaille” täysi, jos se on viittä minuuttia vaille.

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus 

Kerro, että nyt tarkastellaan minuuttiviisarin liikkeitä puolesta 
eteenpäin.  Pistemerkinnässä merkitään kuluneet tunnit ja 
minuutit.

Näytä viisarikellosta puoli yksi ja siirrä minuuttiviisaria 
eteenpäin viidellä minuutilla. Kysy oppilailta, kuinka 
monta minuuttia on kulunut. (35 minuuttia) Merkitse aika 
pistemerkintänä 0:35.

Siirrä viisi minuuttia kerrallaan ja kysy, kuinka monta 
minuuttia on kulunut. Merkitse pistemerkintäajat: 0:40, 0:45, 
0:50, 0:55. Minuuttien merkintä toistuu samanlaisena jokaisen 
tunnin sisällä.

Opeta seuraavaksi sanomaan nämä kellonajat.  
Kerro, että kellonaika on vaille, kun minuuttiviisari on 
vasemmalla puolella kellotaulua tai pistemerkinnässä 
minuutit 31–59.

Vaille tarkoittaa, että jokin ei ole täynnä ja tässä tapauksessa 
minuuttiviisarin kierros ei ole vielä täynnä. Näytä 
minuuttiviisarin kierros kellotaulun ympäri.

   
Kierrä minuutit uudelleen kellonaikaan 0:55 ja kysy oppilailta,  
kuinka monta minuuttia on vielä minuuttiviisarilla kierroksen 
täyttymiseen. (5 minuuttia)

Merkitse pistemerkintänä, näytä viisarikello ja harjoitelkaa 
sanomaan että ”kello on 5 minuuttia vaille”.
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18Kierrä minuutit uudelleen kellonaikaan 0:50 ja kysy oppilailta,  
kuinka monta minuuttia on vielä minuuttiviisarilla kierroksen 
täyttymiseen. (10 minuuttia)

Merkitse pistemerkintänä, näytä viisarikello ja harjoitelkaa 
sanomaan, että ”kello on 10 minuuttia vaille”. Samoin teet jokaisen 
vaille-ajan kohdalla.

Ohjaa oppilas merkitsemään viivalle, kuinka monta minuuttia 
vaille kello on (teht. 2, s. 58). 
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kuluneet minuutit ______ min                     minuuttia vaille 1

     0 :                
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 Vihreällä aukeamalla   tehtävässä 2 (s. 60) luodaan yhteyttä kuluneiden ja vaille-minuuttien välillä.  
Kuluneet minuutit näkyvät kellotaulussa oranssina ja vaille-minuutit violettina. 

Oranssista alueesta katsotaan kuluneet minuutit ja merkitään pistemerkintä. 
Violetista alueesta katsotaan, kuinka monta minuuttia vaille kello on.

Näytä viisarikellosta ja harjoitelkaa sanomaan ääneen muutamia vaille-aikoja tunteineen. 
Esim. 15 vaille kaksi, 25 vaille kolme.

20

40



1910. tunti

Aihe
Tällä tunnilla harjoitellaan tunnin täyttymistä. Viisarikellossa korostuu, että minuuttiviisari on 
kiertänyt koko kellotaulun eli 60 minuuttia, ja tuntiviisari on siirtynyt seuraavan tunnin kohdalle. 
Pistemerkinnässä 59 minuutin jälkeen minuutit alkavat uudelleen nollasta. Tuntiviisarin liikkeisiin 
kiinnitetään tarkempaa huomiota. Kellotaulussa tunteja on 12 ja vuorokauden aikana tuntiviisari 
kiertää kellotaulun kaksi kertaa, josta johdetaan ja esitellään ilta-ajat.

Opetustuokio
Tarina

Viisarit sekaisin
Kauko: Ylermi, missä sinä olit? Minä odotin sinua kaupan edessä kahdelta.
Ylermi: Olin minä siellä. Kellon viisarit olivat näin, tasan kaksi. 

(Hän näyttää viisarikellosta kymmenen yli kaksitoista.)
Kauko: Voi Ylermi, sinulla on mennyt viisarit sekaisin. Sinä olit kaupan luona 10 yli 

kaksitoista etkä tasan kahdelta. Tämä viisari näyttää tunteja ja tämä minuutteja. 
(Hän näyttää kellosta viisarit.) 

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus 

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11

24
13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23
12 1

2

3

4
567

8

9

10
11

Katso oppilaiden kanssa kellotaulua ja kysy, kuinka monta 
minuuttia on puoli kellotaulua (30 min).

Kysy, kuinka monta minuuttia on koko kellotaulu. (60 min) 
Näytä tehtävästä (teht. 2, s. 64) ja kysy, kuinka monta minuuttia 
on yksi neljäsosa, jos kellotaulu jaetaan neljään yhtä suureen 
osaan (15 min). Tätä voidaan kutsua myös vartiksi.

Esittele viisarikellosta ja pistemerkintänä tunnin täyttyminen. 
Näytä kellonaika 5 vaille yksi ja liikuta minuuttiviisari minuutti 
kerrallaan tasaan päin. Kun kello on minuuttia vaille, merkitse 
0:59. Siirrä vielä minuuttiviisaria tasaan.

Kerro, että kello on tasan yksi ja minuuttiviisari on seuraavan 
kierroksen alkukohdassa osoittaen kahtatoista.  
Tuntiviisari osoittaa numeroa yksi ja pistemerkintänä se on 
1:00. Totea, että on kulunut yksi tunti ja minuuttien laskeminen 
alkaa uudelleen nollasta. Kierrä viisareita seuraavaan 
tasatuntiin. Kysy, paljonko kello on ja merkitse pistemerkintänä 
2:00.

Kerro oppilaille, että kun tuntiviisari kiertää kellotaulun ympäri 
yhden kerran, siihen kuluu 12 tuntia. 

 Vihreällä aukeamalla  opetetaan, että yhden vuorokauden, 
keskiviikon, aikana tuntiviisari kiertää kellotaulun kaksi kertaa, 
joten vuorokaudessa on 24 tuntia. 
Toisen kierroksen tuntien laskeminen jatkuu 12:sta eteenpäin, 
joten kello yksi on toisella kierroksella kello 13.



20

Esittele vaille ja yli minuuttien vastaavat 
minuuttiviisarin asennot kellotaulun oikealla ja 
vasemmalla puoliskolla (teht. 2, s. 70)

 
Ohjaa oppilaita huomaamaan, että nyt 
katsotaan sekä tunteja että minuutteja.  
(teht. 3, s. 71)

Korosta, että tehtävässä oppilaan tulee laittaa 
ajat harjoituskelloon, jotta pistemerkinnän 
yhdistäminen onnistuu. Pistemerkinnästä 
oppilas katsoo ensin tunnit ja yhdistää niihin 
minuutit.
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20 yli yksi

5 vaille kaksi

puoli kaksi

25 yli kaksi

2 : 25

1: 30

1 : 20

1: 55

10 vaille kaksi 1: 50

11. tunti

Aihe
Tällä tunnilla kerrataan kellonaikoja, yhdistetään opittuja asioita ja tarkastellaan ajankulumista. 
Opetellaan säännönmukaisuus, että esim. viittä vaille ja viisi yli ovat yhtä kaukana tasasta.

Opetustuokio
Tarina

V-tyyli

 (Seinälle on heijastettu iso kello. Ylermi seisoo kellon edessä ja pitää oikeaa käsivartta viisi yli 
kohdalla.)
Ylermi: Onko kello tässä viisi yli?
Kauko On. (Ylermi laittaa lisäksi käden vasemmalle viittä vaille -kohdalle.) 
Ylermi: Paljonko se kello tässä kohti olikaan?
Kauko:  Viittä vaille.
Ylermi: (Hän siirtää oikean käden 10 yli kohdalle.) Tässä kello on 10 yli. (Hän laittaa toisen 

käden 10 vaille -kohdalle.) Paljonko kello tässä on?
Kauko: 10 vaille.
Ylermi: (Hän kertaa ja näyttää käsillä.) 5 yli ja 5 vaille. 10 yli ja 10 vaille. Tässähän on niin 

kuin mäkihyppysukset. (Hän näyttää käsillä.)
Kauko:  Minuuttiviisari on yhtä monen minuutin päässä nollakohdasta.

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus 
Keskustele tarinasta oppilaiden kanssa, miten viisarit ovat vaille- ja yliajoissa yhtä kaukana 
tasasta. 



21 Keltaisella aukeamalla  oppilas merkitsee pistemerkinnän 
itse kokonaan alkaen keskiyöstä. (teht. 4, s. 71)

 Vihreällä aukeamalla  oppilas voi valita, merkitseekö 
pistemerkinnän ilta- vai päiväaikoina (teht. 4, s. 73).

Neuvo oppilasta laittamaan ensimmäinen aika 
harjoituskelloon (teht. 3, s. 73) ja siirtämään minuuttiviisaria 
seuraavaan kellonaikaan. 

Oppilas katsoo ajankulumisen minuuttiviisarin liikkeestä. 
Hän laskee viidet minuutit ensimmäisestä kellonajasta 
toiseen kellonaikaan.

Edellisillä tunneilla kulunutta aikaa on tarkasteltu tasasta 
lähtien, nyt jostakin muusta kohdasta.

        :        
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 MATSKU TV

15.15 Koululainen.  
Ohjelmaa koululaisille. 18.40 Kokataan omenoista.  

Testissä parhaat omenareseptit.

15.40 Touhon tonni. 
Leikkimielinen visailu. 19:30 Kymmenkylän kaunein ääni.

16.00 Matkalla. 
Esittelyssä Matsku-maa. 20.30 Kymppikylän pääuutiset.

16.55 Kymppikylän uutiskatsaus. 20.50 Kaukon kuntoiluruutu. 
Tuoreimmat urheilu-uutiset.

17.00 Yhdessä. Ylermin lastenohjelma. 21.15 Kymmenmaa. Jatkosarja osa 5.

17.10 Etevin kuljettaja. 
Sanelman seurana. 21.30 Yllättävät käänteet. Illan elokuva .

18.00 Hauskimmat videot. 
Piilokamerassa Ylermi. 22:00 Illan viimeiset uutiset.

Illan elokuva: Yllättävät käänteet

 Sinisellä aukeamalla  tarkastellaan ajankulumista kellosta ja aikatauluista. (s. 74–75) Oppilas voi 
käyttää harjoituskelloa apuna. 



2212.–16. ja 19.–20. tunti

Aihe
Tästä tunnista alkaa sanallisten tehtävien jakso.  
Ennen tuntia 12 olisi hyvä tutustua ja harjoitella itse kirjoittamaan omia sanallisia tehtäviä 
esimerkiksi kuvasarjojen avulla. Neuvo oppilaita tekemään sanallinen tehtävä eri riveille kolmella 
virkkeellä (aluksi, muuttuu, kysymys). Matskun sanallisissa tehtävissä on myös nämä kolme 
virkettä, jotta oppilas oppii löytämään alkutilanteen ja muutoksen sekä sen, mitä tulisi laskea.

Taulukossa on sanallisten tehtävien kuvaus aiheista ja esimerkkilaskut aukeamittain.

aihe keltainen 
aukeama vihreä aukeama sininen aukeama

12. tunti yhteenlasku 2 + 3 21 + 10
18 + 5 23 + 16

13. tunti vähennyslasku 5 – 1 14 – 6 49 – 27

14. tunti yhteen- ja 
vähennyslaskut
kertolasku

3 + 5  
8 – 3 6 • 2 8 • 4

15. tunti vertailu 
(enemmän) 4 – 1 12 – 3 

5 cm – 3 cm
32 – 20

99 cm – 80 cm
16. tunti vertailu 

(vähemmän) 4 – 1 15 – 7
8 dl – 2 dl

50 – 13
500 g – 200 g

19. tunti rahatehtävät  
yhteenlasku 1€ + 2€ 34€ + 10€

6 • 5€
42€ + 18€

7 • 4€
20. tunti rahatehtävät 

vähennyslasku 6€ – 3€ 40€ – 13€ 37€ – 25€

Opetustuokio
Tarinat

 12. tunti 
 Lisää munkkeja ja donitseja 
Ylermi: Tässä on kaksi herkullista berliininmunkkia. (Hän laittaa 2 vaaleanpunaista palikkaa 

lautaselle.)
Kauko: Laitan lautaselle vielä kolme donitsia. (Hän lisää 2 ruskeaa palikkaa.)
Ylermi:  Onpa herkullista. Kuinka monta leivonnaisia on yhteensä?
Kauko: 2 + 3. (Hän osoittaa lautaselta.) Yhteensä viisi leivonnaista.

 13. tunti 
Maistiaismunkki
Ylermi: (Lautasella on 5 palikkaa.) Minä maistan vain yhden munkin.
  (Hän ottaa palikan, kääntyy selin ja on syövinään sen.)
Kauko: Vieraat tulevat kohta. (Hän katsoo lautaselle.) 
  Muistaakseni munkkeja piti olla viisi.
Ylermi:  Anteeksi. Minä maistoin yhden.
Kauko:  Onneksi vieraita on kaksi, niin munkkeja on meille kaikille.



23 14. tunti 
Lyijykynät ja värikynät
Ylermi:  Tässä on viisi lyijykynää ja värikyniä on 15. (Hän näyttää kynät.)
  Kuinka monta niitä on yhteensä?
Kauko: Piirretäänpä ne tähän. 
  (Hän piirtää 5 palikkaa ja kymmensauvan ja 5 palikkaa.) 
  Viisi plus 15. Tässä on yksi kymmen (Hän näyttää kymmensauvaa.) ja tässä toinen 

kymmen. (Hän näyttää 5 ja 5 palikkaa.)  
Yhteensä kyniä on 20. 

 19. tunti 
Ostosten hinta
Ylermi: Asiakas osti kioskistani nopan, joka maksoi kaksi euroa ja pillimehun, joka maksoi 

euron. Paljonko ostokset maksoivat yhteensä?
Kauko Lisäät kahteen euroon yhden euron. (Hän kirjoittaa taululle 2 € + 1 €.)
Ylermi:  Kaksi euroa plus yksi euro on yhteensä kolme euroa.
  (Kauko kirjoittaa laskuun vastauksen 2 € + 1 € = 3 €.)

 20. tunti 
Paljonko rahaa jää?
Kauko: Tässä on Ylermi sinulle neljä euroa. Käy ostamassa maitopurkki, joka maksaa euron.
Ylermi: Paljonko minun pitää tuoda sinulle rahaa takaisin?
Kauko:  Vähennät sinulla olevasta rahasta ostoksen hinnan. Neljä euroa miinus yksi euro.
Ylermi: Kolme euroa. Tuon sinulle kolme euroa ja maitopurkin. Hei hei. (Hän lähtee.)

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus 
Keskustele jokaisella tunnilla oppilaiden kanssa tarinasta, ja siitä, millaisen laskutoimituksen 
siitä voi tehdä. Kirjoita oppilaiden kanssa siitä kolmen virkkeen sanallinen tehtävä. Piirrä kuva 
palikoina, merkitse lauseke ja vastaus. (Rahatehtävissä piirretään rahoina.) 

  	 Piirrä, mitä on aluksi.
  	 Piirrä, mikä muuttuu.
  	Mieti, millä laskulla  
   saat vastauksen.
   Tee lasku. Laske.

Ohje sanallisten tehtävien ratkaisusta löytyy 
muistilapusta sivulta 76 ja 82.    
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 Vihreällä  ja   sinisellä  aukeamalla  oppilasta voi ohjata piirtämään suurempia lukumääriä 
10-palikoina ja muistuttaa merkitsemään tarvittaessa mittayksiköt.

Osaan sanallisia tehtäviä voi sopia muitakin esittämistapoja kuin palikat. 

=

2 Laatikossa on 21 munkkia. Lisäksi laatikossa on 10 donitsia.  
 Kuinka monta leivonnaista on yhteensä?

       
               

               Vastaus:               leivonnaista

=

Vastaus:               leivonnaista

1 Lautasella on 2 munkkia. Sinne laitetaan 3 donitsia lisää. 
 Kuinka monta leivonnaista on yhteensä?

Ohjaa oppilasta lukemaan tehtävä, piirtämään palikoina ruutuun mitä oli aluksi ja mikä muuttuu. 
Piirtämisen jälkeen oppilas miettii sopivan laskutoimituksen ja merkitsee laskun ja laskee sen. 
Lopuksi hän merkitsee vastauksen.



2515.–16. tunnit

Aihe
Näillä tunneilla harjoitellaan vertailemaan, kuinka paljon enemmän tai kuinka paljon 
vähemmän on. Tehtävien ratkaisussa hyödynnetään yhdistelmiä. Yhdistelmäksi valitaan 
tehtävästä suurempi lukumäärä.

Opetustuokio
Tarinat

 15. tunti 
Mandariineja on enemmän kuin luumuja
Ylermi: Minulla on neljä mandariinia (Hän 4 neljää oranssia palikkaa.)
  ja yksi luumu. (Hän näyttää yhtä violettia palikkaa.)
  Kuinka paljon enemmän mandariineja on kuin luumuja?
Kauko:  Laitetaan ne vierekkäin. (Hän siirtää palikat vierekkäin.) 
  Mandariineja on neljä. (Hän piirtää 4 palikkaa.) 
  ja luumuja on yksi. (Hän piirtää 1 palikan.)
  Verrataan. (Hän värittää yhden 4 palikasta ja 1 yksittäisen palikan.) Mandariineja 

on kolme enemmän.

 16. tunti 
Luumuja on vähemmän kuin mandariineja
Ylermi: Minulla on neljä mandariinia (Hän näyttää 4 oranssia palikkaa.)
  ja yksi luumu. (Hän näyttää 1 violettia palikkaa.)
  Kuinka paljon vähemmän luumuja on kuin mandariineja?
Kauko:  Laitetaan ne vierekkäin. (Hän siirtää palikat vierekkäin.) 
  Mandariineja on neljä. (Hän piirtää 4 palikkaa.) 
  ja luumuja on yksi. (Hän piirtää 1palikan.)
  Verrataan. Tästä näkee, kuinka monta luumuja on vähemmän. 
  (Hän piirtää katkoviivoilla puuttuvat palikat luumujen riviin ja kysymysmerkin.) 
  Luumuja on kolme vähemmän.

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus 
a)  Keskustele tarinasta ja laita vertailtavat lukumäärät palikoina 

kohdakkain. 

b)  Piirrä palikat. Väritä ne palikat, jotka ovat samoja.  
Ohjaa oppilasta tekemään tehtävässä samoin. (s. 94–105)

c)  Esitä sama palikoilla siirtämällä pienempi lukumäärä suuremman 
päälle. 
Tässä tuodaan esille yhdistelmä.  
Tehtävä ratkaistaan tekemällä yhdistelmästä vähennyslasku.

d)  Korosta kysymyksen asettelua. 
– Kuinka paljon enemmän? 
– Kuinka paljon vähemmän?

a)  

b)  

c)  



26 Tunti 15 
Kuinka paljon enemmän? 

 Yhdistelmästä jäljelle jäävä värittämätön osa kertoo, kuinka paljon enemmän suurempi    
 lukumäärä on kuin pienempi lukumäärä.  

Vertaile. Kuinka 
paljon enemmän?

– =

Vastaus:                         

– =

?

Vastaus:                         

 Tunti 16 
Kuinka paljon vähemmän?

 Yhdistelmästä jäljelle jäävä värittämätön osa kertoo, 
kuinka paljon vähemmän pienempi lukumäärä on  
kuin suurempi lukumäärä.

  

Vertaile. Kuinka 
paljon vähemmän?



2717. tunti

Aihe
Tunnin aiheena on rahan arvo ja erilaisten rahamäärien kokoaminen. 
Harjoitellaan ymmärtämään rahanarvoa kokoamalla eri tavoin samaa rahamäärää. 
Samalla tutustutaan Suomessa käytössä oleviin kolikkoihin ja seteleihin.

Opetustuokio
Tarina

Yksi rahaa ja kaksi rahaa
Kauko: Tässä on yksi euro. (Hän näyttää euron kolikkoa.)
Ylermi: Minullapa on enemmän, koska minulla on kaksi rahaa.
  (Hän näyttää kahta 50 sentin kolikkoa.)
Kauko: Voi Ylermi, meillä on yhtä paljon rahaa.  

Meidän rahamme ovat samanarvoisia.

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus 
Esittele Suomessa käytössä olevat kolikot (eurot ja sentit) ja setelit (5 €, 10 €, 20 € ja 50 €).  
Kerro, että yhdessä eurossa on sata senttiä ja sentin lyhenne on snt. 
Merkitse 100 snt = 1 € ja 1 € = 100 snt. 

Keskustele oppilaiden kanssa siitä, että rahojen lukumäärä ei ole sama kuin rahan arvo.

Kerro, että rahaa on 5 euroa.  
Kysy oppilailta, millaisina rahoina tämä 
rahanarvo voidaan koota.

Näytä eri vaihtoehdot ja piirrä ne taululle.
  

  

 
Kerro, että rahaa on 1 euro.  
Kysy oppilailta, millaisina rahoina tämä 
rahanarvo voidaan koota. 
Näytä vähintään kuvassa olevat vaihtoehdot 
ja piirrä ne taululle.

Ohjaa oppilasta kokoamaan rahamäärät 
leikkirahoilla ja piirtämään ne 
tehtäväruutuihin. 
Korosta, että oppilas käyttää tehtävän 
ohjeessa olevia rahoja.

1 €

50 snt

20 snt

10 snt



2818. tunti

Aihe
Tunnin aiheena on rahankäytön harjoitteleminen. 
Harjoitellaan hintaa, rahamääriä ja vaihtorahaa ostoksissa.

Opetustuokio
Tarina 

Ylermin kioski
Ylermi: Minä perustan kioskin. Myyn siellä vanhan nalleni. Se maksaa neljä euroa. Rusinat 

maksavat yhden euron, noppa kaksi euroa, pallo kaksi euroa ja pillimehu euron. 
(Hän laittaa tavarat esille tai näyttää kuvasta.) Nyt jään odottamaan asiakkaita. 
(Hän istuu myyjäksi ja hymyilee.)

Kauko: Jos asiakas antaa sinulle viiden euron setelin (Hän näyttää viiden euron seteliä.) ja 
ostaa pillimehun, niin paljonko annat hänelle rahaa takaisin?

Ylermi: Mistä sen voi tietää? 
Kauko: Vähennät asiakkaan antamasta rahamäärästä ostoksen hinnan. Viisi euroa miinus 

yksi euro on neljä euroa. Asiakas saa neljä euroa takaisin.

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus 

 4 € 50 snt

7 € 

80 sn
t

KAURAHIUTALE

75 snt

1 € 

15 sn
t

8 € 

20 sn
t

  KAUKON KAUPPA

1 €
3 €

2 €4 € 1 €

MEHU

RUSINAT

     YLERMIN KIOSKI
Keskustele tarinasta esittele kirjasta 
Ylermin kioski (s. 112).  
Tarkastelkaa muutamia esimerkkejä, 
kuinka paljon kaksi esinettä maksaa 
yhteensä (teht 1, s. 112)  
ja kumpi kahdesta esineestä maksaa 
enemmän (teht. 2, s. 112).

Kerro oppilaille, että kirjassa on 
samanlaisia tehtäviä ja ne tehdään 
leikkirahoilla.

Katso oppilaiden kanssa kirjasta 
Kaukon kauppaa (s. 114) ja vertailkaa 
kahta esinettä.  
Kysy, kuinka paljon vähemmän jokin 
esine maksaa kuin toinen.  
(teht. 2, s. 114)
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MEHU

1 €

€

EURO

Tehtävässä 3 oppilaat saavat leikkiä pareittain tai ryhmissä kauppaleikkiä (s. 113, 115, 117).  
Yksi on myyjä ja toiset ovat ostajia vuorotellen. Ostajalla on tehtävän ohjeen mukaisesti rahaa.  
Hän ostaa ostoksen, ja myyjä antaa vaihtorahan. Ostaja piirtää ruutuun takaisin saamansa rahat. 

 Ostajan raha  Ostos  Piirrä takaisin saadut kolikot 



30Kuuntelutehtävät
	voidaan toteuttaa opettajajohtoisena tai oppilaiden välisenä harjoituksena.

	voidaan toteuttaa  keltaisen aukeaman  tasoisena tai  vihreän  ja  sinisen aukeaman    
tasoisena eri ryhmille.

	Tehtäviä voi tehdä useita kerrallaan tai useammalla kerralla.

	Alla on esimerkkejä erilaisista tehtävämuodoista, voit keksiä itse lisää.

a)  Näytä kappaletta tai tasokuviota,  ja oppilas kirjoittaa vastauksen kirjaimin ruutuun.  
(Katso tunti 0.)

rivi keltainen aukeama vihreä aukeama sininen aukeama
1.

2.

3.

b)  Kerro, että esim. ”Aino katsoo aikaa kellosta” tai ”Pekka hyppää pituutta” ja kysy, millä 
mittayksiköllä vastauksen voi ilmoittaa.  
Oppilas merkitsee mittayksikön lyhenteen ruutuun.

rivi keltainen aukeama vihreä aukeama sininen aukeama
1. min./h l cm, dm, m h dl dm / m min  dl / l mm
2. g kg € g kg € / snt g / kg m € / snt

c)  Kerro sanallinen tehtävä ruudukossa olevasta laskutoimituksesta. Oppilas merkitsee 
vastauksen ruutuun.  

rivi keltainen aukeama vihreä aukeama sininen aukeama
1. yhteen 3 + 4 13 + 4 13 + 4

2. vähennys 6 – 3 16 – 10 16 – 13

3. mitat 6 dl –  
2 dl

1 l +  
2 dl

2 l –  
12 dl

4. kerto 2 • 2 • 2 3 • 2 9 • 3

5. vertailu 8 – 5 28 – 5 28 – 15

6. raha 1 € + 2 € 25 snt – 
10 snt

1€ –  
75 snt


