
1

1

0. tunti eli aloitustunti

Aihe
Aloitustunti on oma kokonaisuutensa. Tunnilla tutustutaan Matsku-maailman hahmoihin, 
kymmenjärjestelmään, lasketaan omenoita ja syödään ne.

Opetustuokio
Tarina

 Kymmenkylä
Ylermi, Kauko, Sanelma ja Touho esittelevät itsensä.

Ylermi: Olen Ylermi. Kerään yksittäisiä omenoita. Osaan laskea yhdeksään. Kauko ottaa 
keräämäni omenat.

Kauko: Olen Kauko. Laitan kymmenen omenaa jokaiseen koriin. Sanelma hakee minulta 
korit jakeluautollaan.

Sanelma:  Olen Sanelma. Siirtelen satoja omenoita Touhon varastoihin.
Touho:  Olen Touho. Varastoin tuhansia omenoita.

Ylermi ja Kauko jäävät laskemaan oppilaiden kanssa omenoita. 

Ylermi: (Hän laskee ja kerää omenoita syliin yksitellen.) 1, 2, 3, 4, 5, 6…. oi joi tippui…7, 8, 9. 
(Hän on laittamassa vielä yhtä.)

Kauko: Kymppi tuli täyteen! (Hän laittaa kymmenen omenaa koriin ja asettaa korin pöydälle.)
Ylermi: (Hän jatkaa laskemista.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… syli täyttyy taas … 9. (Hän on 

laittamassa vielä yhtä.)
Kauko: Kymppi tuli täyteen! (Hän laittaa kymmenen omenaa koriin ja asettaa korin pöydälle.) 

Jatketaan laskemista niin kauan, kunnes oppilaiden lukumäärä omenia on laskettu.

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
 Tarkastele tarinassa laskettujen omenoiden lukumäärää yhdessä oppilaiden kanssa.

 Kysy oppilailta, kuinka monta koria Kaukolle tuli.

 Merkitse korien lukumäärä kymmeniin eli K-ruutuun. Samoin laske Ylermille jääneet yksittäiset
omenat ja merkitse ykkösiin Y-ruutuun.

 Totea, kuinka paljon omenoita on yhteensä.

 Näytä kymmenjärjestelmävälineet ja kerro, että

 ykköskuutio esittää omenaa
 kymmensauva esittää Kaukon koria
 satalevy esittää Sanelman jakeluautoa
 tuhatkuutio esittää Touhon varastoa.

 Kerro, että kauan sitten lukumääriä on merkitty vetämällä viiva jokaista laskettavaa asiaa kohti
(mm. lampaat laitumella).  Viivojen laskeminen oli hankalaa, niinpä keksittiin numeromerkit.

Toiminnallinen osuus: omenien syöminen
 Ohjeista oppilasta ottamaan omena ja merkitsemään saamansa omenan viivalla taululle.

 Kun oppilas on syönyt omenan, hän käy pyyhkimässä viivan pois.

 Kun kaikki omenat on syöty, merkitse nolla merkiksi, ettei jäänyt yhtään omenaa.

Tehtävien ohjeistus
Jaa oppilaille kirjat. Etsikää sivuilta 4–5 Ylermi, Kauko, Sanelma ja Touho. Värittäkää hatut hahmojen 
mukaan; Ylermi on keltainen, Kauko vihreä, Sanelma sininen ja Touho punainen.
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1. tunti

Aihe
Tunnin aihe on numeromerkit ja lukumäärät 0 ja 1 sekä kaksi- ja kolmenumeroiset lukumäärät 
numeroilla 0 ja 1. Keskeisiä opetettavia asioita ovat yhdistelmät, lukuyksiköiden lajittelu ja 
välineiden esittely (munakenno, tikut, multipalikat, lukukortit, 10-palikat). Opetusvälineiksi 
tarvitset oppilaiden tehtävävälineiden lisäksi yhden luumun ja yhden mandariinin.

Opetustuokio
Tarina

Eväsretki
Ylermi: Tiedätkö mitä, Kauko? Minä olen menossa eväsretkelle. 

Minä tykkään vain kahdesta eri hedelmästä: luumusta ja mandariinista. Minulla oli 
täällä rasiassa luumu (näyttää tyhjää rasiaa) vaan nyt rasiassa ei ole enää yhtään 
mitään. Miten minä nyt pääsen retkelle?

Kauko: Älä sure. Täällä varastossa on yksi mandariini. Ole hyvä.
Ylermi: Kiitos. (Ylermi näyttää onnelliselta ja laittaa mandariinin rasiaan.)
Kauko: No niin, alahan mennä retkelle. (Ylermi lähtee.)

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
Ylermin yhdistelmän rakentaminen kahden värisillä palikoilla ja lukukorteilla

 Oppilas hahmottaa samaa lukumäärää eri muodoissaan (tehtävä 2 sivu 6).

 Keskustele oppilaiden kanssa tarinasta: ”Millaisia vaihtoehtoja hedelmistä Ylermillä oli?”

 Näytä vaihtoehdot oppilaan antamassa järjestyksessä.

Totea: ”Ei yhtään luumua, yksi mandariini.”
Totea: ”Yksi luumu, ei yhtään mandariinia.”
Totea: ”Ei yhtään luumua, ei yhtään
mandariinia.” 

Vaihda mandariinin paikalle oranssi palikka. 
Vaihda luumun paikalle violetti palikka. 

Samoja yhdistelmiä sovelletaan tehtävässä 4 sivulla 7. Oppilas voi värittää ne haluamassaan 
järjestyksessä.
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Lukumäärän rakentaminen ja merkitseminen eri välineillä
Ykköset kymmenpaikkaisessa munakennossa;  
oppilas hahmottaa lukumääriä 
(tehtävä 1 sivu 6).

0
K Y

1
K Y

1 0
K Y

Lukumäärä:
Ota tyhjä munakenno. Sano ääneen nolla.

Merkintä:
Totea: ” Ylermillä ei ole yhtään.”  
Merkitse Y-ruutuun nolla.

Lukumäärä:
Laita munakennoon yksi palikka.  
Sano ääneen yksi.

Merkintä:
Totea: ”Ylermillä on yksi.”   
Merkitse KY-ruudukkoon yksi.

Täydet kymmenet ja ykköset munakennossa
oppilaalla vahvistuu ykkösten ja kymmenten paikka-arvot  
(tehtävä 1a sivu 8).

Lukumäärä:
Laita munakennoon palikoita. Laske oppilaiden  
kanssa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sulje kenno. 

Merkintä:

Totea: ”Kennossa on kymmenen eli Kaukolla on yksi kori.  
Kymmenet eli täydet munakennot kuuluvat Kaukolle ja 
merkitään siksi K-ruutuun.”  
Merkitse numero yksi K-ruutuun.

Totea: ”Ylermillä ei ole yhtään.” Merkitse numero nolla 
Y-ruutuun. Sano ääneen kymmenen. 

Kerro: ”Ylermillä ei ole yhtään ja siksi Y-ruutuun 
merkitään nolla.
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Lukumäärä:
Jatka edellisestä. 

Laita täyden munakennon oikealle puolelle tyhjä 
munakenno ja yksi palikka.

Merkintä: 

Totea: ”Kaukolla on yksi kori”. Merkitse numero yksi 
K-ruutuun.

Totea: ”Ylermillä on yksi.” Merkitse numero yksi 
Y-ruutuun. Sano ääneen yksitoista.

0
K Y

1
K Y

1 0
K Y

1 1
K Y

1 1
K Y

Ykköset erilaisissa muodoissa multipalikoilla; 
oppilaan lukumäärän säilyvyys vahvistuu  
(tehtävä 3 sivu 7).

Laita multipalikat samaan muotoon kuin 
tehtävän kuvassa.

Merkitse lukumäärät 0 ja 1 numerolla 
ruutuun.

Kymmenet ja ykköset multipalikoilla; 
oppilaan lukukäsitys ja kymmenjärjestelmä vahvistuvat  
(tehtävä 2 sivu 8).

Rakenna multipalikoilla lukumäärä 10.

Totea Kaukon korit (kymmenet) ja Ylermin 
omenat (ykköset).

Merkitse lukumäärä KY-ruudukkoon.

Lisää yksi palikka edellisen oikealle puolelle.

Totea Kaukon korit (kymmenet) ja Ylermin 
omenat (ykköset). 

Merkitse lukumäärä KY-ruudukkoon.
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1 1 1
S K Y

Rakenna 10-palikoilla lukumäärä 111.

Totea Sanelman jakeluautot (sadat), Kaukon korit 
(kymmenet) ja Ylermin omenat (ykköset).

Merkitse lukumäärä SKY-ruudukkoon.

Kymmenet ja ykköset tikuilla
oppilaalla vahvistuu ykkösten ja kymmenten paikka-arvot  
(tehtävä 1b sivu 8).

Laita Y-lokeroon tikkuja yksi kerrallaan ja 
laske oppilaiden kanssa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10.

Kun kymmen tulee täyteen, niputa tikut 
kuminauhalla ja laita K-lokeroon. Sano 10.

1 0
K Y

Lisää vielä yksi tikku Y-lokeroon. Sano 11.

1 1
K Y

Sadat, kymmenet ja ykköset 10-palikoilla;
oppilaan lukukäsitys vahvistuu  
(tehtävä 2 sivu 10).



6

6

Sadat, kymmenet ja ykköset tikuilla
oppilaalla vahvistuu ykkösten, kymmenten ja satojen paikka-arvot (teht. 1 s. 10).

1 1 1
S K Y

Rakenna lukumäärä 111 tikuilla.

Ykköset irtotikkuina, kymmenet 
kuminauhanippuina ja sadat  
kymmenen tikkunippun pusseissa.

Lukuyksiköihin lajittelu (ks. video)
Kymmenten ja ykkösten lukuyksiköittäin lajittelu ja yhdistäminen takaisin luvuksi; oppilas 
ymmärtää, mistä lukuyksiköistä luku koostuu (teht. 3 s. 9).

	Rakenna palikoilla lukumäärä.

 +                   =                  

K Y

    
YK Y

Ylermin 
omenat

Kaukon
omenat

	Erottele lukuyksiköt (kymmenet ja ykköset). Laita lukukortit 
kymmenien ja ykkösten alle. 

	Yhdistä lukuyksiköt luvuksi asettamalla lukukortit päällekkäin. 
Oppilas merkitsee tehtävässä luvun koreina ja omenoina.

Oppilaan tehtävässä lukuyksiköihin merkitään, 
kuinka monta yksittäistä omenaa Kaukolla ja 
Ylermillä on. Lukuyksiköitä yhdistäessä takaisin 
luvuksi merkitään kymmenkorit ja ykkösomenat.
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Satojen, kymmenten ja ykkösten lukuyksiköittäin lajittelu ja yhdistäminen takaisin luvuksi; 
oppilas ymmärtää, mistä lukuyksiköistä luku koostuu 
(tehtävä 3 sivu10).

 Rakenna lukumäärä 10-palikoilla.

 Erottele lukuyksiköt (sadat, kymmenet ja ykköset).
Laita lukukortit satojen, kymmenien ja ykkösten alle.

 Yhdistä lukuyksiköt luvuksi asettamalla lukukortit päällekkäin.

S K Y YK Y

Ylermin 
omenat

Kaukon
omenat

Sanelman
omenat

S K Y

Oppilaan tehtävässä lukuyksiköihin merkitään yksittäiset omenat Sanelmalle, Kaukolle ja 
Ylermille. Lukuyksiköitä yhdistäessä takaisin luvuksi merkitään sata-autot, kymmenkorit ja 
ykkösomenat.

+       + =
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2. – 4. tunnit

Aihe
Jokaisella tunnilla opetetaan yksi uusi numeromerkki ja näytetään lukumäärä eri välineillä, kuten 
tunnilla 1. Kaikkien välineiden ja tehtävien esittely ei ole kuitenkaan enää välttämätöntä, 
koska tehtävät ovat samanmuotoisia kuin tunnilla 1, vain lukumäärä muuttuu. Ehdit esitellä eri 
tunneilla jonkin välineistä ja tehtävistä tarkemmin esim. lukuyksiköihin lajittelun. Voit korostaa 
ohjeistuksia tehtävissä, joissa oppilailla on ollut tuntityöskentelyssä epäselvyyttä tai hankaluutta. 

Opetustuokio
Tarinat

 2. tunti 
 Lahjaksi mandariini ja luumu
Ylermi:  Hei Kauko! Vien Tiinalle kaksi hedelmää. Ajattelin viedä hänelle kaksi luumua. 
Kauko:    Toisaalta Tiina voisi tykätä mandariinista. Jospa ottaisit kaksi mandariinia etkä 

ollenkaan luumuja. 
Ylermi:   Tai jos vien yhden luumun ja yhden mandariinin. Onpa vaikea päätös. 
Kauko:   Paras yhdistelmä on siis yksi mandariini ja yksi luumu. 

 3. tunti 
 Ylermin yhdistelmät
Ylermi:   Kuule Kauko, minulta loppui viimeksi eväät kesken. Nyt ajattelin kokeilla erilaisia 

kolmen hedelmän yhdistelmiä. Mikähän yhdistelmistä sopisi parhaiten evääksi? 
Katso…

   (Hän asettelee näkyviin esim. dokumenttikameralle.) 
   	3 mandariinia 
   	3 luumua 
   	2 mandariinia ja 1 luumu 
   	1 luumu ja 2 mandariinia 
   	1 mandariini ja 2 luumua 
   	2 luumua ja 1 mandariini. 
Kauko:   Onpas siinä vaihtoehtoja, kuusi erilaista yhdistelmää.
Ylermi:   Minä otan viimeisen vaihtoehdon. (Hän laittaa hedelmät reppuun.) Heippa. 
Kauko:   Hei, hei. 

 4. tunti 
 Kadonneet kengät
(Ylermi hyppii lavalle yhdellä jalalla kumisaapas yhdessä jalassa.)
Kauko:   Miksi sinä hypit yhdellä jalalla? 
Ylermi:   Minulla oli kaksi kenkää, kun lähdin, mutta toinen katosi. 
Kauko:  Katsopas, mitä löysin (Hän näyttää sandaalia.) Ole hyvä. 
Ylermi:   Kiitos. (Ylermi laittaa sandaalin jalkaan.) Tuossahan on toinen kumisaapas ja sen 

sisällä toinen sandaali. (Hän ottaa sandaalin toisen kumisaappaan varresta.)  
Nyt minulla onkin neljä kenkää. Kiitos.

Kauko:  Ole hyvä. 
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5 – 9. tunti 

Aihe
Jokaisella tunnilla opetetaan yksi uusi numeromerkki ja näytetään lukumäärä eri välineillä, kuten 
tunnilla 1.  Vihreällä aukeamalla  välineet vaihtuvat, mutta tehtävien muoto ei sinänsä muutu. 

Opetustuokio 
Tarinat

 5. tunti 
 Viisi sormea
(Ylermi pyörittelee ja ihmettelee omaa kättänsä.)
Ylermi:   Minulla on viisi sormea, neljä sormea samaan suuntaan ja peukalo käden sivulla. 

Katso (Ylermi kääntää käden ympäri.) … nyt peukalo osoittaa eri suuntaan.  
On se niin ihmeellistä. 

Kauko:   Niin mikä on niin ihmeellistä…? 
Ylermi:   On se niin ihmeellistä, että minulla on molemmissa käsissä viisi sormea. Kun 

käännän käsiä, niin peukalon suunta vaihtuu. (Ylermi kääntelee käsiä.) 
Kauko:   Tosiaan. Aina viisi sormea, vaikka käännät kädet eri suuntaan. 

 6. tunti 
 Afrikan tähti
Ylermi:   Minä voitin! Sain nopalla kuusi, kun pelasimme Afrikan tähteä ja pääsin   

tasaluvulla maaliin. Katso (Hän näyttää noppaa, jossa silmäluku on 6.)
Kauko:   Onneksi olkoon. Kylläpä sinä olit onnekas. 

 7. tunti 
 Maistiaisliput jäätelökioskiin
Ylermi:   Hei, minulla on kaksi maistiaislippua jäätelökioskiin. Kumpi lippu minun   

kannattaisi käyttää? (Ylermi näyttää liput, joissa on 1 ja 7.) 
Kauko:   Käytä se, jossa on seitsemän. 
Ylermi:   Minä en muista, kumpi on seitsemän. 
Kauko:   Seitsemässä on poikkiviiva. 

 8. tunti 
Formula
Ylermi:   Kauko, leikitäänkö formulaa? Minä olen aina halunnut olla Kimi Räikkönen.

Askartelin ruutulipunkin. 
Kauko:   Leikitään vaan. Menen tänne maalilinjalle. Paikoillanne… valmiit… aja. 
  (Ylermi ajaa formulaa kahdeksikon muotoista rataa 8 kertaa esimerkiksi  

pöytien ympäri ja ”selostaa samalla formulakisaa”. Oppilaat laskevat kierrokset.) 
Kauko:   (Hän heiluttaa ruutulippua 8 kierroksen jälkeen.) Kahdeksan.  

Hyvä Ylermi. 
Ylermi:   Kylläpäs tämä oli raskasta urheilua. 
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 9. tunti 
 Yhdeksän omenaa
Ylermi:  (Kädessä on munakenno, jossa on 9 palikkaa.) Minulla on yhdeksän omenaa. Minulla
 ei ole koskaan ennen ollut näin monta omenaa. Jos tähän tulee vielä yksi omena,
 niin… 
Kauko:  Kymppi tulee täyteen. 

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
Tehtävässä 1 lukumäärän rakentaminen munakennossa muuttuu tikuilla rakentamiseksi.

Tehtävässä 2 lukumääriä rakennetaan alustalla 10-palikoilla multipalikoiden sijaan.

Tehtävässä 3 lukuyksiköiden lajittelussa käytetään 10-palikoita multipalikoiden sijaan.

 Siniset aukeamat  pysyvät samanlaisina.
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10. tunti

Aihe
Tunnin aiheena on lukuyksiköiden täyttyminen.  Keltaisella aukeamalla  ykköset täyttyvät ja 
siirrytään käsittelemään kymmentä,  vihreällä aukeamalla  kymmenet täyttyvät ja siirrytään 
käsittelemään sataa,  sinisellä aukeamalla  sadat täyttyvät ja siirrytään käsittelemään tuhatta.

lukumäärä 10, 
merkitseminen

lukumäärät 
100, 101, 110, 111

lukumäärät mm. 
1000, 1110, 1111

välineiden käytön 
harjoittelu

välineiden 
käytön harjoittelu

välineiden 
käytön harjoittelu

yhdistelmät 
lukumäärästä 10

lukuyksiköihin 
lajittelu (S, K, Y)

lukuyksiköihin 
lajittelu (T, S, K, Y)

Opetustuokio
Tarina

 Kymppikoukero
Ylermi:  Tämä rasia on ihan tyhjä. Eli siellä on nolla. Laitetaanpa sinne vähän lisää. (Ylermi 

laittaa munakennoon palikoita 0,1…10, sulkee kannen ja antaa Kaukolle.) Ole 
hyvä. 

Kauko:   Kiitos. (Hän näyttää yllättyneeltä.)
Ylermi:   Millä järjestelmällä kaikki pysyy järjestyksessä Kymppikylässä?
Kauko:  Numeroiden ja kymmenjärjestelmän avulla. 
Ylermi:   Mitä numeroita on olemassa? (Ylermi kysyy lapsilta, mitä numeroita on  

olemassa ja kirjoittaa ne taululle.) Minä osaan nuo kaikki. Laskepa Kauko, niin minä 
kirjoitan. 

Kauko:  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. (Ylermi kirjoittaa numeroita KY-lokeroon. Kun tulee 
kymmenen, Ylermi sutaisee kymmenen merkiksi omaan lokeroonsa kummallisen 
kiekuran.) 

Kauko:   Ylermi, mitä sinä teet? 
Ylermi:   Minä merkitsin tänne kymmenen. 
Kauko:   Mikä tuo kiekura on? 
Ylermi:   Se tarkoittaa kymmentä. Ja yksitoista voisi olla … (Ylermi alkaa piirtää erilaista 

kiekuraa.) 
Kauko:   Käytä sovittuja numeromerkkejä, nollaa ja ykköstä. (Ylermi merkitsee 0 ja 1 

väärinpäin.)
Ylermi:   Tuo näyttää hienolta. Minulla on yksi ja sinulla ei mitään. 
Kauko:   Niin mutta miltä tämä näyttää? (Kauko on laittanut kymmenten kohdalle 10 

keltaista kuutiota.) 
Ylermi:   Sinulla on kymmenen ja minulla ei yhtään. Miksi minun pitää aina antaa Kaukolle, 

kun kymppi tulee täyteen? 
  Osaako teistä kukaan sanoa? (Ylermi kysyy oppilailta. Tavoitteena on saada 

vastaukseksi, että meillä on numeromerkkejä vain 0–9.) Olisikin kauhean vaikeaa 
keksiä oma numeromerkki joka määrälle ja opettaa toisille. Minäpä kaadan sinulle 
lisää kymmenen omenaa. (Ylermi alkaa kaataa Kaukolle 10 ykköskuutiota.) 

Kauko:   Ei, ei. Vaihdetaan nämä kymmenen omenaa tähän vihreään kymmenen omenan 
koriin. 

Ylermi:   Kyllä sinä Kauko osaat järjestää näitä Kymppikylän asioita. 
Kauko:   Niin, se on tämä kymmenjärjestelmä. 
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Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
 Keltaisella aukeamalla  yhdistelmät ovat Kaukon koreja ja harjoitellaan merkitsemään  
lukumäärä 10 kaksinumeroisena lukuna KY-lokeroon (teht. 3 s. 61). Katso vastaavanlainen 
tehtävän ohjeistus 1. tunnilta lukumäärä 10 munakennossa (teht. 1a, s. 8).

 Vihreällä aukeamalla  tehtävät ja välineet ovat samat kuin aiemmin, mutta rakennetaan 
kolminumeroisia lukumääriä numeroilla 0 ja 1. Katso vastaavanlainen tehtävän ohjeistus  
1. tunnilta lukumäärä 111 10-palikoilla (teht. 2 s. 10).

 Sinisellä aukeamalla  tehtävät ja välineet ovat samat kuin aiemmin, mutta rakennetaan 
nelinumeroisia lukumääriä numeroilla 0 ja 1. Tehtävässä 1 tuhat voidaan rakentaa valmiista 
satapusseista ja tikkunipuista ryhmätyönä.
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11. tunti

Aihe
Tällä tunnilla esitellään lukujen symbolisempi merkitys. Oppilas tutkii lukuja 

suuruusjärjestyksessä ilman, että lukumäärä on konkreettisesti näkyvissä.
  lukualueen 0–100 hahmottaminen ja lukujonon 0–100 luetteleminen

 kymmenjärjestelmän harjoitteleminen lukuina ja suuruusjärjestyksenä

  lukujunan käyttö uutena välineenä

  käsitteet kymmenet ja ykköset

Lukujuna perustuu kymmenjärjestelmään. Koska numeromerkkejä on 0–9, kymmenen kohdalla 
vaihdetaan raidetta ja otetaan käyttöön uusi kymmenveturi. 

Tästä syystä lukujunassa on vasemmassa reunassa ensimmäisenä nolla-veturi ja nollaraiteella on 
luvut 0–9. 

Opetustuokio
Lukujuna puksuttaa –leikki
Oppilaat esittävät lukujunaleikissä lukujärjestelmän osia, ei konkreettista oppilaiden määrää. 

Yksi oppilas esittää veturia, ja hänellä on jokin tunnus esimerkiksi huomioliivi päällään. Nolla-
veturi lähtee kiertämään luokassa, ja kaikki toistavat lorua: ”Lukujuna puksuttaa, kuka kyytiin 
tulla saa?” Sanotaan ääneen seuraavan vaunun luku eli 1. Oppilas tulee veturin perään vaunuksi. 

Lorua toistetaan yhdeksänteen vaunuun saakka. Kun sanotaan kymmenen, tulee oppilas uudeksi 
veturiksi. Kun sanotaan yksitoista, uuden veturin perään tulee oppilas vaunuksi. Näin jatketaan 
lukuun 19 saakka. Luvun 20 kohdalla tulee uusi veturi jne.

Opetettavat asiat ja tehtävien ohjeistus
Kirjan lukujuna
Tarkastele oppilaiden kanssa oppikirjan kuvasta kymmenjunia omilla raiteillaan. Keskustelkaa 
seuraavista asioista:

50          51     52

60           61     62

Raide 5

Raide 6

  lukujen asettuminen suuruusjärjestykseen

  numeromerkit 0–9 toistuvat ykkösissä eri 
kymmenjunissa; samalla kohtaa pystysuorasti 
vaunut, joissa on sama numero ykkösissä

  veturit ovat kymmeniä ja junat asettuvat raiteille 
kymmenten mukaan, vaakasuorasti vaunuissa 
on sama kymmen

Lukujuna-väline
Tarkastele oppilaiden kanssa lukujuna-välinettä, jossa on peräkkäin luvut 0–100. 

Etsi oppilaiden kanssa harmaat kymmenveturit.  
Eri kymmenet on merkitty vaihtuvasti oransseina ja valkoisina. 

Näytä, miten lukujunaväline taitellaan ja säilytetään. 
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Kuuntelutehtävät
  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 (suositellaan aloittamaan tunnista 6).

  Alla on esimerkkejä erilaisista tehtävämuodoista, voit itse keksiä lukuja lisää.

a)  Rakenna lukumäärät, ja oppilas merkitsee luvun numeroilla ruudukkoon.

b)  Sano luku ääneen, ja oppilas merkitsee sen numeroin ruutuun.

c)  Sano luvun ykköset, kymmenet ja sadat (“Luvussani on viisi ykköstä ja    
kolme kymmentä.”), ja oppilas merkitsee luvun numeroin ruutuun.

1. 5 3 7 15 13 31 215 505 131
2. 6 1 8 12 32 48 412 432 648
3. 4 2 0 43 18 20 243 418 520
4. 6 2 0 66 12 30 166 212 330

rivi keltainen aukeama vihreä aukeama sininen aukeama

1. 4 5 6 14 15 36 114 115 336
2. 7 8 9 17 38 49 127 238 149
3. 3 5 7 43 35 27 243 135 227
4. 6 2 0 66 12 30 166 212 330

   

rivi keltainen aukeama vihreä aukeama sininen aukeama

1. 5 3 7 15 13 31 215 505 131
2. 6 1 8 12 32 48 412 432 648
3. 4 2 0 43 18 20 243 418 520
4. 3 9 2 13 29 32 313 229 432

rivi keltainen aukeama vihreä aukeama sininen aukeama


