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YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU, lukualue 1–10

Yhteen- ja vähennyslasku 1–10 -osio sisältää 15 opetustuokiota yhteen- ja vähennyslaskun harjoit-
teluun. Harjoittelun kahdeksassa ensimmäisessä tuokiossa harjoitellaan yhteenlaskua. Siinä pai-
notetaan yhteenlaskun käsitteen ja vaihdannaisuuden ymmärtämistä sekä sujuvuuden harjoitte-
lua laskustrategioiden avulla. Seuraavat viisi tuokiota keskittyvät vähennyslaskun harjoitteluun.
Siinä harjoitellaan vähennyslaskukäsitteen ymmärtämistä poisottamisena ja lukujen erona sekä
sujuvuuden harjoittelua laskustrategioiden avulla. Harjoittelussa hyödynnetään opittuja yhteen-
laskuja yhteen- ja vähennyslaskun yhteyden kautta.  Lopuksi  harjoitellaan laskuja,  joissa on puut-
tuvia tekijöitä.

Opetustuokiot on suunniteltu pidettäväksi pienryhmässä 2–6 lapsen kanssa. Yksi opetustuokio
kestää 30–45 minuuttia. Jokainen tuokio sisältää toiminnallista ohjaajajohtoista työskentelyä,
pelinomaista pari- tai pienryhmätyöskentelyä ja kirjallista yksilöharjoittelua.

Kursiivilla kirjoitetut lauseet ovat ehdotuksia puheesta, jolla ohjaaja voi kuvata tehtäviä ja ohjata
lasten työskentelyä. Niitä ei tarvitse käyttää sellaisenaan, vaan niiden tarkoituksena on enem-
mänkin avata lukijalle ajattelua, joka tehtävän taustalla on.

Tuokion alussa olevat lämmittelytehtävät sisältävät opetustuokioon valmistavia lukujonotehtäviä
tai edellisen opetustuokion aiheita kertaavan tehtävän.

Keskeiset tavoitteet

· yhteenlasku- ja vähennyslaskukäsitteen ymmärtäminen
· vähennyslaskukäsitteen ymmärtäminen poisottamisena ja lukujen erona
· vaihdannaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen yhteenlaskussa
· lisää yksi, kaksi ja kolme -laskustrategiat yhteenlaskussa
· kymppiparit ja tuplalaskut yhteenlaskussa ja niiden hyödyntäminen vähennyslaskussa
· vähennä yksi, kaksi, kolme ja viisi -laskustrategiat vähennyslaskussa
· yhteen- ja vähennyslaskun yhteys: puuttuva tekijä laskussa, laskuperheet
· yhteen- ja vähennyslaskujen sujuvuus lukualueella 1–10

Kokonaisuudessa tarvittavat materiaalit

· pieniä esineitä (esim. palikoita ja tikkuja)
· pelimerkkejä
· noppia
· jokaiselle lapselle munakenno (10 koloa)
· rasia
· liina
· pussi laskukorteille
· hernepussi tai pehmeä pallo
· piste- ja numerokortit, pelialustat ja tehtävämonisteet (ladattavissa ThinkMath verkko-

palvelusta)
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OPETUSTUOKIOT

Keskeinen sisältö Tarvittava materiaali sivu
OPETUSTUOKIO 1 Lisää yksi -laskut - hernepussi tai pehmeä pallo

- pieniä esineitä (10 kpl/lapsi)
- munakennoja (1/lapsi)
- Liitteet: Yhteenlaskukortit (+1 -
laskut), Kiipeä puuhun -peli C ja D
- Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 1)

5

OPETUSTUOKIO 2 Lisää kaksi -laskut - 10 esinettä rasiassa
- liina
- sinitarraa
- Liitteet: Pistekortit 1-9, Yhteenlasku-
kortit (+1 ja +2 -laskut), Kummitukset
- Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 2)

10

OPETUSTUOKIO 3 Tuplat 1-5 - pieniä esineitä (10 kpl/lapsi)
- noppia
- Liitteet: Yhteenlaskukortit (+1 ja +2 -
laskut), Kuvakortit tuplalaskuista,
Avaruuspeli tuplat
- Moniste: Tuplalaskut

13

OPETUSTUOKIO 4 Kymppiparit I - 10 palikkaa (ks. tark.  OT4)
- noppia
- pelimerkkejä
- Liitteet: Avaruusoliot, Avaruusolioi-
den kymppipeli
- Moniste: Kuinka monta puuttuu
kymmenestä?

16

OPETUSTUOKIO 5 Kymppiparit II - 10 palikkaa/lapsi (ks. tark.  OT5)
- Liitteet: Pistekortit 1-9, Numerokortit
1-9
- Moniste: Kymppiparin täydentämi-
nen

19

OPETUSTUOKIO 6 Kymppiparit III - 10 palikkaa
- numerokortteja (ks. tark. OT6)
- munakennoja (1/lapsi)
- pieniä esineitä (10 kpl/lapsi)
- noppia
- pelimerkkejä
- Liitteet: Kolmiokortit (10-parilaskut),
Kymppi täyteen -peli
- Moniste: Puuttuva tekijä (10-parit)

22

OPETUSTUOKIO 7 Lisää kolme -laskut - 3 pientä esinettä
- laskukortit (+3 -laskut)
- pelimerkkejä
- Liitteet: Pistekortit 1-7, Numerokortit
1-7, Ötökkäpeli, Laskusarja ötökkäpe-
liin (lisää 3)
- Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 3)

26

OPETUSTUOKIO 8 Kaikki yhteenlaskut 1-10 - sinitarraa
- Liitteet: kaikki Yhteenlaskukortit,
Kummitukset, Kummitusten saalistus
A ja B
- Moniste: Laskut sujuvaksi (kaikki
yhteenlaskut)

29

OPETUSTUOKIO 9 Vähennä 1, 2 tai 3 - pieniä esineitä (10 kpl/lapsi)
- munakennoja (1/lapsi)
- Liite: lukusuora 1-10
- Moniste: Laskut sujuvaksi (vähennä
1, 2 tai 3)

32
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OPETUSTUOKIO 10 Vähennä viisi - hernepussi tai pehmeä pallo
- noppia
- Liitteet: Pistekortit 6-10, Rosvo ja
pankkiiri B
- Moniste: Vähennä viisi (kolmiolas-
kut)

35

OPETUSTUOKIO 11 Vähennä kymmenestä ja tuplasta - pieniä esineitä (10 kpl/lapsi)
- munakennoja (1/lapsi)
- pelimerkkejä
- noppia
- Liitteet: Pistekortit 6-10, Kolmiokortit
(-5, 10-parit, tuplat), Vähennä kympis-
tä -peli
- Moniste: Laskut sujuvaksi (kymppi -,
tupla -)

38

OPETUSTUOKIO 12 Vähennä lähekkäiset luvut - 2 pientä esinettä
- noppia
- pelimerkkejä
- Liitteet: lukusuora 1-10, Metsäpeli A
ja B
- Moniste: Laskut sujuvaksi (lähekkäi-
set luvut)

41

OPETUSTUOKIO 13 Puuttuva luku vähennyslaskussa - Post-it-viestilappuja
- pieniä esineitä (10 kpl/lapsi)
- noppia
- Liitteet: Kolmiokortit (ks tark. OT13),
Karkkipeli
- Moniste: Puuttuva luku vähennyslas-
kussa

44

OPETUSTUOKIO 14 Puuttuva luku yhteenlaskussa I - Post-it-viestilappuja
- pieniä esineitä (10 kpl/lapsi)
- Liite: Savannin eläimet
- Moniste: Puuttuva luku yhteenlas-
kussa A

47

OPETUSTUOKIO 15 Puuttuva luku yhteenlaskussa II - Post-it-viestilappuja
- noppia
- pelimerkkejä
- Liitteet: Kolmiokortit (ks. tark. OT15),
Kummitustalopeli B
- Moniste: Puuttuva luku yhteenlas-
kussa B

50
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OPETUSTUOKIO 1  Lisää yksi -laskut

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· lukujonossa seuraavan luvun sanominen

MATERIAALI

· hernepussi, pehmeä pallo tai vastaava esine, jota voi heitellä

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Sanon yhden luvun. Mieti, mikä luku tulee sanomani luvun jälkeen heti seuraavana. Esimerkiksi jos
sanon yksi, sitä seuraava luku on… kaksi. Heitä hernepussi vuorotellen yhdelle lapsista ja sano
jokin luvuista 0–9. Hernepussi voi myös kiertää vain lasten keskuudessa, jolloin yksi lapsista sanoo
aloitusluvun ja toinen vastaa siihen sanomalla seuraavan luvun.

TEHTÄVÄ 1. Lisätään yksi

TAVOITE

· lukujonossa seuraavan luvun sanominen
· lisää 1 -laskut ja niiden vaihdannaiset laskut

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle kymmenen pientä esinettä ja munakenno

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Nyt harjoittelemme laskemista niin, että lisäämme johonkin lukuun aina yhden lisää.

Jaa lapsille esineet ja munakennot.

Uudet laskut:

5 + 1, 1 + 5, 6 + 1,
1 + 6, 7 + 1, 1 + 7,
8 + 1, 1 + 8, 9 + 1,

1 + 9

HUOMIOITAVAA
· Tehtävässä voidaan hyvin havainnoida, osaako lapsi aloittaa lukujen luettelua keskel-

tä lukujonoa vai luetteleeko hän aina myös lukua edeltävät luvut päästäkseen aloi-
tuslukuun. Jos lapsi aloittaa laskemisen aina alusta (ykkösestä), on hyvä vahvistaa
myös lukujonotaitoja (esim. lukujen luettelua eteen- ja taaksepäin lukusuoran tai
numerolappujen avulla).
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Kerron pienen laskutarinan. Tee esineiden avulla munakennoon sama, mitä tarinassa kerrotaan.
Esimerkiksi näin: Eetulla on kuusi keräilykorttia. Laitan kuusi esinettä munakennoon merkiksi kortti-
en määrästä (viisi ylös ja yksi alas). Eetu saa yhden kortin lisää. Laitan yhden esineen lisää munaken-
noon merkiksi siitä, että Eetu sai yhden kortin lisää. Kuinka monta korttia Eetulla on nyt yhteensä?
Pyydä yhtä lapsista kirjoittamaan syntynyt yhteenlasku taululle tai paperille.

Käykää läpi seuraavat laskut itse keksittyjen tai alla olevien tarinoiden avulla ja kirjoittakaa jokai-
nen yhteenlasku taululle tai paperille.

5 + 1: Samilla on viisi golfpalloa. Hän löytää golfkentältä yhden pallon. Kuinka monta
golfpalloa Samilla on nyt yhteensä?

7  +  1: Uimarannalla on seitsemän ihmistä. Rannalle tulee vielä yksi ihminen lisää.
Kuinka monta ihmistä uimarannalla on nyt?

9  +  1: Eevillä on yhdeksän euroa rahaa. Hän löytää maasta yhden euron. Kuinka
monta euroa Eevillä on nyt rahaa?

Pohdintaa: Tutkikaa lopuksi kirjoitettuja yhteenlaskuja. Mitä samaa laskuissa on? Huomaavatko
lapset alkutilanteen ja lopputilanteen luvuista sen, että ne ovat peräkkäiset? Tätä voi havainnollis-
taa siten, että ympyröi alkutilanteen luvun ja lopputilanteen luvun. Aina kun lisätään yksi, vastaus
on seuraava luku, kuten tapahtui myös lämmittelytehtävän lukujonotehtävässä.

TEHTÄVÄ 2. Lisätään yksi -laskut numeroilla

TAVOITE

· lukujonossa seuraavan luvun sanominen
· lisää 1 -laskut ja niiden vaihdannaiset laskut

MATERIAALI

· Liite: Yhteenlaskukortit, joissa lisätään yksi (esim. 5 + 1 ja 1 + 5)
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Tehtävässä harjoitellaan laskemaan laskuja päässä käyttäen lyhentynyttä laskemista (jos lapsi ei
vielä muista laskuja suoraan muistista tai osaa käyttää seuraava luku -muistisääntöä).

Laskukortit laitetaan pöydälle pinoksi kuvapuoli alaspäin. Käännä yksi laskukortti, esim. 6 + 1. Nyt
yritämme laskea tämän laskun ilman esineitä. Nosta ensin yksi sormi pystyyn merkiksi, että laskussa
lisätään yksi (näytä ykköstä kortista). Sitten laitetaan omaan laskukoneeseemme eli päähämme
muistiin laskun ensimmäinen numero, kuusi. Kosketa päätä sormella ja sano hiljaa mielessä "kuusi".
Jatka laskemista lukujonossa nostettujen sormien verran, näin: "seitsemän" (kosketa nostettua
sormea). Kun kuuteen lisättiin yksi, saatiin vastaukseksi seitsemän.

Jatkakaa samoin muilla laskuilla. Lapset saavat nostaa vuorotellen kortin ratkaistavaksi. Vaihdan-
naisissa laskuissa (esim. 1 + 4) havainnoi ensin, keksiikö joku lapsista, että lukujen paikkaa voi
muuttaa laskussa. Jos ei, niin kertaa vaihdannaisuus (1 + 4 ja 4 + 1): samat vastaukset, mutta 4 + 1
on helpompi lasku ajatella ja nopeampi ratkaista. Voit tarvittaessa havainnollistaa vaihdannaisuu-
den periaatetta yhteenlaskussa esim. palikkatornilla, jossa on 1 sininen palikka ja 4 punaista palik-
kaa. Laskeepa ensin punaiset tai siniset palikat, niin vastaus on silti sama.

Lajitelkaa lopuksi laskukortit niin, että vaihdannaiset laskut muodostavat parin.

HUOMIOITAVAA
· Tehtävän toimintatapaa voidaan käyttää myös myöhemmin hyväksi suuremmilla

luvuilla laskettaessa, kun laskun toinen tekijä on 1, 2 tai 3. Toiminnan seuraava askel
on, että aloitusluku voidaan vain pitää mielessä, koskettamatta päätä sormella.
Toiminta vahvistaa lukujonon käyttämistä apuna tehtävässä oikealla tavalla: lukuja
luettelemalla päästään oikeaan vastaukseen, mutta koko lukujonoa ei tarvitse lue-
tella alusta asti. Vertaa tapaa esim. lukusuoran avulla laskemiseen, jossa lapsi sa-
noo yleensä lisättävän lukumäärän lukusanat. Esimerkiksi laskussa 5 + 2 etsitään
lukusuoralta luku viisi, lasketaan eteenpäin askelia yksi, kaksi ja katsotaan, mihin
lukuun päädyttiin (7). Tämä ei tue lukujonon oikeanlaista hyödyntämistä laskemi-
sessa, sillä lukujonossa ei edetä luettelemalla suurempiin lukuihin.
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PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Kiipeä puuhun -peli

TAVOITE

·  lisää 1 -laskujen harjoittelu

MATERIAALI

· Liite: Kiipeä puuhun -peli C ja D, kyniä

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Toinen pelaaja saa monisteen C ja toinen monisteen D. Monisteet taitetaan keskeltä niin, että
toisella puolella näkyy kuva puusta ja toisella laskut.

Pelaaja A kysyy ensimmäisen sarjan laskuja pelaajalta B. Pelaaja B sanoo laskun vastauksen. Jos
lasku on oikein, pelaaja B saa rastia yhden välin köysitikkaistaan. Jos vastaus on väärin, pelaaja ei
tee rastia. Kussakin sarjassa on kahdeksan laskua. Jos pelaaja vastaa kaikkiin laskuihin oikein, hän
pääsee köysitikkaiden huipulle ja kiipeämään näin puuhun.

Kun pelaaja A on kysellyt yhden sarjan laskuja, vaihdetaan kysyjää. Nyt pelaaja B kysyy omasta
listastaan laskuja pelaajalta A.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen pelataan toinen kierros. Tarkoituksena on saada vähintään yhtä
hyvä tulos tai parantaa edellisen kierroksen omaa tulosta.

HUOMIOITAVAA
· Ohjeista peli lapsille ensin yhteisesti mallintamalla pelitilanne jonkun lapsen kanssa.
· Jos lapsi ei muista laskun vastausta suoraan muistista, ohjeista lasta käyttämään

omaa ”laskukonetta”, kuten ohjaajajohtoisessa tehtävässä 2, tai käyttämään sään-
töä ”seuraava luku lukujonossa”.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· lisää 1 -laskujen sujuvoituminen, laskujen nopea ratkaiseminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 1)

HUOMIOITAVAA
· Ohjeista lapsia laskemaan laskut mahdollisimman nopeasti, mutta tarkasti; muistuta,

että laskemisen voi aloittaa suuremmasta luvusta (miksi?).
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OPETUSTUOKIO 2 Lisää kaksi -laskut

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· lisää 1 -laskujen kertaus

MATERIAALI

· Liitteet: Pistekortit 1–9, Yhteenlaskukortit, joissa lisätään yksi (esim. 5 + 1 ja 1 + 5)
· pussi laskukorteille

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Lisää yksi -tehtävät pistekorteilla. Näytä yksi pistekorteista. Kuinka monta pistettä näet? Jos
piirtäisin tähän yhden pisteen lisää, kuinka monta pisteitä olisi sitten? Käy läpi kaikki pistekortit 1–9,
niin että jokainen lapsi saa vastata ainakin yhden kerran. Tarvittaessa vastauksen voi havainnollis-
taa laittamalla yhden esineen (esim. laskukiekko) pistekorttiin lisää.

B) Laskukortit. Laita laskukortit pussiin. Jokainen lapsi saa vuorotellen nostaa yhden kortin sekä
näyttää ja sanoa siinä olevan laskun muille. Muiden lasten tehtävänä on laskea kortissa oleva las-
ku mahdollisimman nopeasti. Alussa lapsi voi näyttää peukalomerkkiä, kun on saanut laskettua
vastauksen, ja tehtävän edetessä voi vastauksen sanoa ääneen se, joka ratkaisee tehtävän no-
peimmin.

Uudet laskut:

4 + 2, 2 + 4, 5 + 2,
2 + 5, 6 + 2,

2 + 6, 7 + 2, 2 + 7,
8 + 2, 2 + 8
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TEHTÄVÄ 1.  Esineet piilossa

TAVOITE

· lisää 2 -laskujen harjoitteleminen
· lyhentynyt laskeminen

MATERIAALI

· 10 esinettä rasiassa, liina
· Liite: Yhteenlaskukortit (0 + 2, 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2, 4 + 2, 5 + 2, 6 + 2, 7 + 2, 8 + 2)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pöydällä on liina, kymmenen esinettä rasiassa ja laskukortit sekoitettuna pinossa kuvapuoli alas-
päin. Yksi lapsista kääntää laskukortin (esim. 6 + 2) ja sanoo kortissa olevan laskun ääneen. Tämän
jälkeen lapsi laittaa pöydälle laskussa ensimmäisenä olevan luvun verran esineitä ja peittää nämä
liinalla.  Nosta itse pöydälle näkyviin kaksi esinettä eli laskun toinen tekijä. Nyt liinan alla on kuusi
esinettä. Jos laskemme yhteen liinan alla olevat ja nämä kaksi muuta esinettä, kuinka monta esineitä
on yhteensä? Kannusta lapsia laskemaan lyhentyneellä tavalla: ensin kuusi liinan alla olevaa esinet-
tä pannaan muistiin ”laskukoneeseen” (päähän) ja siitä jatketaan lukujonon luettelemista osoit-
tamalla esineitä pöydällä, seitsemän, kahdeksan. Lopuksi liinan alla olevat esineet paljastetaan ja
todetaan, että ”6 + 2 on yhteensä 8”.

’kuusi’ ’seitsemän, kahdeksan’

Jatketaan samalla tavalla, kunnes kaikki laskukortit on käsitelty.

TEHTÄVÄ 2.  Kummituspeli

TAVOITE

· lisää 1 tai 2 -laskujen vahvistaminen lukualueella 1–10

MATERIAALI

· Liitteet: Yhteenlaskukortit, joissa lisätään yksi tai kaksi (esim. 3 + 1 ja 2 + 6), Kummitukset
· sinitarraa
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Kiinnitä ennen peliä 2–4 laskukorttiin kummituksen kuva niin, että lapset eivät tiedä kummitusten
määrää. Laskukortit sekoitetaan ja asetetaan pöydälle pakaksi kuvapuoli alaspäin.

Lapset nostavat vuorollaan laskukortteja pakasta. Lapsi voi nostaa vuorollaan niin monta korttia
kuin uskaltaa. Kortin käännettyään lapsi ratkaisee kortin laskun. Tämän jälkeen hän päättää, jat-
kaako korttien nostamista. Jos pinosta tulee kummitus, lapsi menettää kaikki sillä nostokerralla
keräämänsä kortit kummitukselle. Nämä kortit ja kummituskortti siirretään yhteiseen kääntöpak-
kaan hieman sivummalle. Jos lapsi päättää lopettaa, hän saa pitää laskukortit ja hänen sillä nosto-
kerralla keräämänsä kortit ovat turvassa kummitukselta eikä niitä voi enää menettää seuraavilla
nostokierroksilla. Peli päättyy, kun kaikki laskukortit on käännetty. Pelin voittaa se, jolla on eniten
kortteja pelin päätyttyä.

Ohjaajan tehtävänä on havainnoida, miten lapsi ratkaisee laskuja, ja ohjata tarvittaessa nopeam-
pien laskustrategioiden käyttöön (esim. Voitko laskea laskun aloittaen suoraan suuremmasta lu-
vusta?).

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· lisää 2 -laskujen sujuvoituminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 2)
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OPETUSTUOKIO 3                Tuplat 1–5

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· lisää 1 ja 2 -laskujen nopea ratkaiseminen lukualueella 1–10

MATERIAALI

· Liite: Yhteenlaskukortit, joissa lisätään yksi tai kaksi (esim. 3 + 1 ja 2 + 7)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Laskukortit ovat pinossa pöydällä. Käännä laskukorteista yksi kerrallaan näkyviin. Se lapsista, joka
vastaa laskuun oikein nopeimmin, saa kortin. Jos lapsi vastaa väärin, hän menettää yhden jo ke-
räämistään laskukorteista. Jos useampi lapsi vastaa oikein, laitetaan kortti pakan pohjalle. Kun
kaikki laskut on ratkaistu, voidaan laskea, kuka sai eniten kortteja itselleen.

TEHTÄVÄ 1.  Tuplalaskut kuvilla ja esineillä

TAVOITE

· tuplalaskuihin tutustuminen

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle munakennot ja 10 pientä esinettä
· Liite: Kuvakortit tuplalaskuista 1-5

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Näytä kuvia yksitellen lapsille ja kysy, mitä lapset näkevät niissä. Kuvan lasku on piilotettu. Oh-
jaa kiinnittämään huomio siihen, että kuvassa on jotain tuplamäärä eli sama asia kaksi kertaa,
esimerkiksi kaksi samaa kenkää, kissalla on kaksi etujalkaa ja kaksi takajalkaa (tai toisella puolella
ruumista kaksi jalkaa ja toisella puolella myös kaksi), leppäkertulla on toisella puolella ruumista
kolme jalkaa, samoin toisella jne.
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Näiden korttien on tarkoitus toimia tuplalaskujen mielikuvina, ja ne voidaan kiinnittää opetustilan
seinälle.

Mietitään, minkä yhteenlaskun kuvasta voisi tehdä. Paljastetaan lasku ja mietitään siihen ratkaisu.

B) Rakennetaan tuplalaskuja munakennoihin esineillä. Laita munakennoon yksi esine yläriviin. Nyt
tuplataan luku eli laitetaan sama määrä uudestaan alariviin. Mikä on luvun yksi tupla? (Kaksi.)

Tehkää samoin luvuilla 2–5. Tyhjentäkää munakennot jokaisen tuplauksen välissä.

Lopuksi kaikki tuplalaskut luvuilla 1–5 vastauksineen kirjoitetaan taululle.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Avaruuspeli

TAVOITE

· tuplalaskujen vahvistaminen lukualueella 2–10

MATERIAALI

· jokaiselle parille piste- tai numeronoppa, kaksi eriväristä kynää
· Liite: Avaruuspeli tuplat

Tehtävässä eteneminen:

Pelaajat heittävät vuorotellen noppaa. Vuorossa oleva pelaaja tuplaa nopassa olevan luvun ja
sanoo vastauksen ääneen. Esimerkiksi jos nopassa on silmäluku 3, lapsi sanoo: "Kolmen tupla on
kuusi." Toisen tehtävänä on tarkastella, meneekö tuplaus oikein. Pelaaja etsii pelialustasta laskun
vastausta vastaavan luvun ja värittää/merkkaa tähden omalla värillään. Jos pelialustasta ei enää
löydy vastausta, ei pelialustaan merkata mitään. Jos pelaaja saa kuutosen, hän saa värittää minkä
tahansa tähden. Tällöin hänen tulee kertoa, minkä luvun tupla kyseinen luku on. Peli päättyy, kun
jokainen luku pelialustasta on väritetty. Pelin voittaa se, kumpi on saanut väritettyä enemmän
tähtiä.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· tuplalaskujen sujuvoituminen lukualueella 1–10

MATERIAALI

· Moniste: Tuplalaskut
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OPETUSTUOKIO 4         Kymppiparit I

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· kymppiparilaskujen pohjustaminen

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Kymppiparit esitetään tutun laulun (Viisi varista) sävelellä tai runona. Havainnollistamisessa käy-
tetään apuna sormia. Lapset voivat valita aloitusluvun ja linnun.

Viisi varista (näytetään sormilla), istui aidalla.

Kuinka monta lisää, täytyy sille lentää,

et on kymmenen?

TEHTÄVÄ 1. Kymmenen jakaminen kahteen osaan

TAVOITE

· kymmenen jakaminen kahteen osaan eri tavoin

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle 10 toisiinsa kiinnittyvää palikkaa (kahta eri väriä 5 ja 5) TAI kymmenen
helmen helminauha (helmet ryhmitelty kahdella eri värillä) TAI 10 kaksiväristä laskukiek-
koa

· Liite: Avaruusoliot
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Jos lapsilla on palikoita, he muodostavat niistä kaksivärisen pötkön (5 ja 5). Jos käytössä on kaksi-
värisiä laskukiekkoja, he asettavat ne pöydälle niin, että ensin on yhtä väriä viisi kiekkoa ja sitten
toista väriä viisi kiekkoa.

Tässä on kuvat kahdesta avaruusoliosta. Avaruusoliot ovat saaneet kymmenen karkkia. Millä tavalla
kymmenen karkkia voitaisiin jakaa kahdelle avaruusoliolle?  Lapset ratkaisevat ongelmaa käyttä-
mällä apuna palikoita, helminauhaa tai laskukiekkoja. Kukin saa kertoa oman ratkaisunsa, joka
merkitään muistiin monisteeseen (piirretään esim. ympyröitä tai merkataan numeroin). Kuinka
monta erilaista ratkaisua löydetään? Mikä on reiluin tapa jakaa karkit Mikä on epäreiluin tapa?

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Avaruusolioiden kymppipeli

TAVOITE

· kymppipariluvun ratkaiseminen (konkreettisen materiaalin avulla)

MATERIAALI

· noppa ja pelinappuloita, tarvittaessa palikoita, helminauhoja tai laskukiekkoja havainnol-
listamiseen

· Liite: Avaruusolioiden kymppipeli

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajat heittävät vuorotellen noppaa ja etenevät pelilaudalla silmäluvun verran. Pelilaudan kus-
sakin ruudussa pelaaja sanoo, mikä on kyseisen luvun pari, jotta luvuista tulee yhteensä kymme-
nen. Tässä voidaan käyttää apuna sormia tai havainnollistavia välineitä. Peliä pelataan, kunnes
molemmat pelaajat ovat päässeet maaliin.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· kymmenestä puuttuvan lukumäärän tunnistaminen (kymppipohja)

MATERIAALI

· Moniste: Kuinka monta puuttuu kymmenestä?



Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0–10 19 ©ThinkMath 2014

OPETUSTUOKIO 5        Kymppiparit II

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· puuttuvan lukumäärän tunnistaminen kymmenestä
(kymppipohja)

MATERIAALI

· Liite: Pistekortit 1–9

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Näytä lapsille yksi pistekortti kerrallaan.

Kuinka monta pistettä kortissa on? (esim. 6) Kuinka monta puuttuu kymmenestä? (4) Niin, sillä kuusi
ja neljä on yhteensä kymmenen.

Tehtävässä pyritään tunnistamaan lukumäärä nopeasti ryhmiteltyjen lukumäärien avulla kymppi-
pohjassa.

TEHTÄVÄ 1. Katkaise kymmenen

TAVOITE

· kymmenen jakaminen kahteen osaan: toisen osan määrittäminen

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle 10 toisiinsa kiinnittyvää palikkaa (kahta eri väriä 5 ja 5) TAI kymmenen
helmen helminauha (helmet ryhmitelty kahdella eri värillä) TAI 10 kaksiväristä laskukiek-
koa

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Jos lapsilla on palikoita, he muodostavat niistä kaksivärisen pötkön (5 ja 5). Jos käytössä on kaksi-
värisiä laskukiekkoja, he asettavat ne pöydälle niin, että ensin on yhtä väriä viisi kiekkoa ja sitten
toista väriä viisi kiekkoa.

Kaikkien materiaalien kohdalla pyritään siihen, että lapsi pystyisi käyttämään viiden ryhmittelyä
laskemisen tukena eikä hänen näin ollen tarvitsisi laskea jokaista helmeä tai palikkaa yksitellen.

Katkaise palikkapötkö kahteen osaan niin, että toiseen pötköön jää viisi palikkaa. Kuinka monta pa-
likkaa jää toiseen pötköön?

Uudet laskut:

1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 +
6, 5 + 5 ja näiden

vaihdannaiset laskut
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Kun nämä pötköt – viisi ja viisi – laitetaan taas yhteen, kuinka monta palikoita on sitten? (10). Kirjoi-
tetaan taululle lasku 5 + 5 = 10.

Tehdään vastaavalla tavalla muita "katkaisuja" ja kirjoitetaan niistä laskut taululle.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. NAPS-peli

TAVOITE

· kymmenen jakaminen kahteen osaan: toisen osan määrittäminen

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle 10 toisiinsa kiinnittyvää palikkaa (kahta eri väriä 5 ja 5)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Palikoista tehdään pötkö niin, että palikoiden värit on ryhmitelty peräkkäin (viisi ja viisi). Toinen
parista katkaisee pötkön haluamastaan kohtaa ja piilottaa toisen pötköistä selkänsä taakse tai
pöydän alle. Toisen tehtävänä on kertoa, kuinka monta palikkaa näkee ja montako on piilossa.
Tehtävä tarkistetaan ottamalla esille piilossa ollut pötkö. Vuoro vaihtuu.

Lapset voivat käyttää tehtävässä apuna sormiaan. He nostavat ensin kymmenen sormea pystyyn.
Se on määrä, joka pötkössä oli alussa. Tämän jälkeen he laskevat yhtä monta sormea, kuin näky-
villä  olevassa  pötkössä  on  palikoita  (esim.  6).  Pystyyn  jääneet  sormet  kertovat,  kuinka  monta
kymmenestä puuttuu eli kuinka monta palikkaa on piilossa.

TEHTÄVÄ 2. Missä on kympin pari? -peli

TAVOITE

· kymmenen jakaminen kahteen osaan: toisen osan määrittäminen (numeromerkit)

MATERIAALI

· Liite: 2 x Numerokortit 1-9 (valmiit kortit eri peleistä soveltuvat myös hyvin, esim. normaa-
lista pelikorttipakasta, Uno-korteista tai SkipBo-korteista)
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Yhdet kortit 1–9 sekoitetaan ja laitetaan pöydälle pakaksi kuvapuoli ylöspäin. Myös toiset kortit 1–
9 sekoitetaan ja levitetään pöydälle kuvapuoli alaspäin.

Pelin tarkoituksena on löytää kymppipari pakassa päällimmäisenä olevalle kortille kääntämällä
yksi pöydällä olevista korteista. Esimerkiksi pakassa on näkyvillä kortti 8, jolloin pelaajat yrittävät
vuorollaan löytää pöydältä olevista korteista sellaista, jossa on luku 2. Se pelaaja, joka löytää vuo-
rollaan tarvittavan kortin, saa molemmat kortit itselleen. Tämän jälkeen käännetään uusi kortti
pakasta näkyviin. Peliä pelataan, kunnes pakan kortit loppuvat. Pelin voittaa se, kummalla on
enemmän pareja.

Tarvittaessa voidaan käyttää havainnollistavaa materiaalia (esim. palikat, helmet), kun mietitään,
mikä luku sopii toisen luvun kymppipariksi.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· kymppiparin täydentäminen (numeromerkit)

MATERIAALI

· Moniste: Kymppiparin täydentäminen
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OPETUSTUOKIO 6                       Kymppilaskut III

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· kymppiparin toisen osan muistaminen nopeasti

MATERIAALI

· 10 palikkaa (5 ja 5 eriväristä)
· Liite: Kolmiokortit (10-kortit)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) NAPS. Toimitaan kuten Opetustuokion 5 paritehtävässä 1, mutta nyt ohjaaja katkaisee palikka-
pötkön ja kysyy lapsilta, kuinka monta palikkaa on näkyvissä ja kuinka monta puuttuu kymmenes-
tä.

B) Kolmiokortit. Ohjaaja kysyy kolmiokorteista (10-kortit) puuttuvia yhteenlaskettavia. Yksi kel-
tainen kolmio on siis taitettu piiloon. Lasten tulee ratkaista puuttuva tekijä mahdollisimman no-
peasti.

C) Ping pong. Ohjaaja sanoo toisen kymppipariluvuista, esim. 6. Lasten täytyy sanoa mahdolli-
simman nopeasti luvun kymppipariluku (4). Kun ohjaaja sanoo välillä ping, lapset vastaavat pong.
Tarkoituksena on toistaa melko nopeasti ja useita eri kymppiparilukuja.
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PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Etsi kympin pari -peli

TAVOITE

· kymppiparin toisen osan muistaminen (numeromerkit)

MATERIAALI

· 2 x Numerokortit 1–9 (valmiit kortit eri peleistä soveltuvat myös hyvin, esim. normaalista
pelikorttipakasta, Uno-korteista tai SkipBo-korteista)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Toiset kortit 1–9 asetetaan pöydälle riviin numerojärjestykseen kuvapuoli ylöspäin. Toiset kortit 1–
9 sekoitetaan ja levitetään pöydälle kuvapuoli alaspäin.

Pelaajien tehtävänä on löytää kymppiparit näkyvillä oleville luvuille järjestyksessä 1–9. Pelaajat
kääntävät vuorollaan pöydällä olevista korteista yhden. Jos se on haluttu kymppipariluku, kortti
asetetaan kyseisen luvun alapuolelle. Tämän jälkeen etsitään korttia lukujonossa olevalle seuraa-
valle kortille. Peli päättyy, kun kaikille luvuille on löytynyt kymppipari.

Jos käytössä on paljon numerokortteja, voi molemmilla pelaajilla olla omat pakat ja levitetyt kortit.
Nyt he kilpailevat toisiaan vastaan siitä, kumpi saa ensin kerättyä kaikille omille korteilleen kymp-
piparin. Pelissä edetään vuorotellen.

TEHTÄVÄ 2. Käy kalassa (Go Fish)

TAVOITE

· kymppiparin toisen osan muistaminen (numeromerkit)

MATERIAALI

· 4 x Numerokortit 1-9 (valmiit kortit eri peleistä soveltuvat myös hyvin, esim. normaalista
pelikorttipakasta, Uno-korteista tai SkipBo-korteista)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Peli 2–4 pelaajalle. Pelin tarkoituksena on saada kerättyä mahdollisimman monta kymppiparia.
Pelikortit sekoitetaan. Jokaiselle pelaajalle jaetaan viisi korttia. Loput kortit asetetaan pöydän
keskelle pakaksi "kalalampeen". Pelaajat katsovat, onko heillä kädessään sellaisia kortteja, joista
muodostuu kymppipari, esim. 8 ja 2. Nämä kortit pelaaja saa kerätä itselleen. Jos pelaaja missä
tahansa pelin vaiheessa huomaa, että hänellä on kädessään kymppiparikortit, hän voi kerätä ne
itselleen talteen.
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Tämän jälkeen alkaa varsinainen pelaaminen. Valitaan ensimmäinen kysyjä. Hän kysyy keneltä
tahansa pelikaveriltaan sellaista lukua, jota hän tarvitsee, jotta saa muodostettua kymppiparin.
Esimerkiksi jos pelaajalla on kädessään kortit 2, 6 ja 9, hän voi kysyä toiselta, onko tällä korttia 8 ,
4  tai  1,  kuitenkin  vain  yhtä  lukua  omalla  vuorollaan.  Jos  toisella  pelaajalla  on  kysytty  kortti,  hän
antaa sen kysyjälle, joka saa ottaa kymppiparikortit talteen itselleen. Jos pelaajalla ei ole kysyttyä
korttia, hän sanoo: "Käy kalassa", mikä tarkoittaa, että kysyjän täytyy nostaa yksi kortti korttipa-
kasta. Jos pelaajalle tulee kortti, joka muodostaa kymppiparin jonkun hänen kädessään olevan
kortin kanssa, hän saa kyseiset kortit talteen. Kysyjävuoro vaihtuu. Kun pelaajalta loppuvat kortit,
hän nostaa korttipakasta viisi uutta korttia.

Peli päättyy, kun kaikille korteille on löytynyt pari. Se pelaaja, jolla on eniten kymppipareja, on
pelin voittaja.

TEHTÄVÄ 3. Kymppi täyteen -peli

TAVOITE

· kymppiparin toisen osan muistaminen (numeromerkit)

MATERIAALI

· jokaiselle parille 2 munakennoa ja 20 pientä esinettä, noppa ja pelimerkit
· Liite: Kymppi täyteen –peli

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelin tarkoituksena on saada oikein ensimmäisenä kymmenen kymppiparia. Pelaajat asettavat
pelimerkkinsä mihin tahansa ruutuun pelilaudalle. Molemmilla on edessään munakenno ja 10
pientä esinettä. Toinen pelaajista heittää noppaa ja etenee pelilaudalla nopan silmäluvun verran.
Jos pelaaja osaa sanoa, mikä on ruudussa olevan luvun kymppipari, hän saa laittaa omaan muna-
kennoonsa  yhden  esineen.  Vuoro  vaihtuu.  Se  pelaaja,  kummalla  on  ensin  kaikki  kymmenen  esi-
nettä munakennossa, on pelin voittaja. Munakennoon esineitä keräämällä hahmottuu myös se,
kuinka monta oikeaa vastausta pelaaja vielä tarvitsee saadakseen kaikkiin kymmeneen kennon
koloon esineen.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· kymppiparilaskujen harjoitteleminen, puuttuva tekijä

MATERIAALI

· Moniste: Puuttuva tekijä (10-parit)
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OPETUSTUOKIO 7                 Lisää kolme -laskut

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· lukujen luetteleminen annetusta luvusta kolme askelta
eteenpäin

MATERIAALI

· 3 pientä esinettä tai vesiliukoinen tussi, jos pistekortit on muovitettu
· Liitteet: Pistekortit 1–7, Numerokortit 1–7

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Pistekortit. Näytä lapsille yksi pistekortti (esim. 5). Kuinka monta pistettä kuvassa on? Jos piir-
täisin tähän kolme pistettä lisää, kuinka monta pisteitä on sitten? Anna lasten yrittää ratkaista ensin
tehtävä ilman esineitä. Mallinna sitten vastaus esineiden kanssa tai piirtämällä kolme pistettä
korttiin. Alussa oli viisi pistettä. Lisään kolme pistettä ja jatkan samalla lukujen luettelua: kuusi, seit-
semän, kahdeksan.

Tee vastaavasti kaikilla pistekorteilla 1–7.

B) Numerokortit.  Pidä numerokortit  kädessäsi  ja anna lasten nostaa vuorotellen yksi  kortti. Teh-
tävänäsi on luetella kolme lukua eteenpäin luvusta, joka on kortissa. Tehtävässä voidaan käyttää
apuna omaa laskukonetta eli päätä. Nostetaan ensin kolme sormea ylös (lisättävä määrä). Laitetaan
sitten muistiin kortin luku (esim. 4) koskettamalla päätä. Luetellaan seuraavat kolme lukua niin, että
kosketetaan aina yhtä nostettua sormea kerrallaan. Esimerkiksi näin: neljä (kosketa päätä), viisi
(kosketa ensimmäistä sormea), kuusi (kosketa toista sormea), seitsemän (kosketa kolmatta sor-
mea). Kun lueteltiin luvusta neljä kolme lukua eteenpäin, päästiin lukuun seitsemän.

Tee vastaavasti kaikilla numerokorteilla 1–7.

TEHTÄVÄ 1. Lisää kolme -laskut

TAVOITE

· lisää 3 -laskujen laskeminen
· lyhentynyt laskeminen

MATERIAALI

· Liite: Yhteenlaskukortit (1 + 3, 2 + 3, 3 + 3, 4 + 3, 5 + 3, 6 + 3, 7 + 3)

Uudet laskut:

3 + 4, 4 + 3, 3 + 5,
5 + 3, 3 + 6, 6 + 3
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Levitä laskukortit pöydälle. Mitkä laskuista ovat tuttuja aiemmilta kerroilta? (Aiemmin käsitelty 1 +
3, 2 + 3, 3 + 3 ja 7 + 3). Mikä on laskun vastaus? Miten sait sen nopeasti selville? (Sen voi muistaa suo-
raan esim. tuplalaskun tai kymppiparin avulla; laskemisen voi aloittaa suuremmasta luvusta jne.)

Jätä pöydälle kolme uutta laskua (4 + 3, 5 + 3 ja 6 + 3). Näytä yhtä laskua kerrallaan. Miten ratkaisi-
sit tämän laskun? Lapsilla voi olla hyvinkin erilaisia ratkaisutapoja.

Esittele yhtenä tapana lyhentynyt laskeminen, jota kannattaa käyttää, jos laskuun ei heti muista
vastausta. Siinä sanotaan mielessä hiljaa aloitusluku (suurempi luku laskusta) ja luetellaan sitten
eteenpäin kolme lukua. Tarvittaessa voi nostaa kolme sormea muistin tueksi.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Ötökkäpeli

TAVOITE

· lisää 3 -laskujen vahvistaminen lukualueella 1–10

MATERIAALI

· Liitteet: Ötökkäpeli, Laskusarja ötökkäpeliin (lisää 3)
· noppa, pelimerkit pelilaudalla liikkumiseen, kyniä (tai pieniä esineitä pelimerkeiksi oikeista

vastauksista)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajat heittävät vuorotellen noppaa ja liikkuvat pelilaudalla nopan osoittaman silmäluvun ver-
ran. Jokaisen siirron päätteeksi toinen pelaaja kysyy valitsemansa laskun laskusarjamonisteesta.
Jos pelaaja vastaa laskuun oikein, hän vetää erilliselle paperille viivan. Vaihtoehtoisesti oikeasta
vastauksesta voi saada pelimerkin. Kun molemmat pelaajat pääsevät pelilaudan loppuun, he las-
kevat, kumpi sai ratkaistua enemmän laskuja reitin varrella.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· lisää 3 -laskujen sujuvoituminen, laskujen nopea ratkaiseminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (lisää 3)
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OPETUSTUOKIO 8       Kaikki yhteenlaskut 1–10

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· yhteenlaskun nopea ratkaiseminen lukualueella 1–10

MATERIAALI

· Liite: kaikki Yhteenlaskukortit (noin 20–30 korttia)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Ohjaajalla on laskukortit edessään pinossa pöydällä. Hän kääntää laskukorteista yhden kerrallaan
näkyviin. Se lapsista, joka vastaa nopeimmin oikein, saa kortin. Jos lapsi vastaa väärin, hän menet-
tää yhden jo keräämistään laskukorteista. Jos useampi lapsi vastaa oikein, laitetaan kortti pakan
pohjalle. Kun kaikki laskut on ratkaistu, voidaan laskea, kuka sai eniten kortteja itselleen.

TEHTÄVÄ 1.  Kummituspeli

TAVOITE

· yhteenlaskujen vahvistaminen lukualueella 1–10

MATERIAALI

· Liitteet: kaikki Yhteenlaskukortit, Kummitukset
· sinitarraa

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Ohjaaja kiinnittää ennen peliä 3–4 laskukorttiin kummituksen kuvan niin, että lapset eivät tiedä
kummitusten määrää. Laskukortit sekoitetaan ja asetetaan pöydälle pakaksi kuvapuoli alaspäin.

Lapset nostavat vuorollaan laskukortteja pakasta. Lapsi voi nostaa vuorollaan niin monta korttia
kuin uskaltaa. Kortin käännettyään lapsi ratkaisee kortin laskun. Tämän jälkeen hän päättää, jat-
kaako korttien nostamista. Jos pinosta tulee kummitus, lapsi menettää kaikki sillä nostokerralla
keräämänsä kortit kummitukselle. Nämä kortit ja kummituskortti siirretään yhteiseen kääntöpak-
kaan hieman sivummalle. Jos lapsi päättää lopettaa, hän saa pitää laskukortit ja hänen sillä nosto-
kerralla keräämänsä kortit ovat turvassa kummitukselta eikä niitä voi enää menettää seuraavilla
nostokierroksilla. Peli päättyy, kun kaikki laskukortit on käännetty. Pelin voittaa se, jolla on eniten
kortteja pelin päätyttyä.
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PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Kummitusten saalistus

TAVOITE

·  yhteenlaskujen vahvistaminen lukualueella 1–10

MATERIAALI

· Liitteet: Kummitusten saalistus A ja B, kyniä

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Toinen pelaaja saa monisteen A ja toinen monisteen B. Monisteet taitetaan keskeltä pituussuun-
nassa niin, että toisella puolella näkyvät kummitukset ja toisella laskut.

Pelaaja A kysyy ensimmäisen sarjan laskuja pelaajalta B. Pelaaja B sanoo laskun vastauksen. Jos
vastaus on oikein, hän saa rastia yhden kummituksen. Näin kummitus on onnistuttu saalistamaan.
Jos vastaus on väärin, pelaaja ei tee rastia. Kussakin sarjassa on kymmenen laskua. Jos pelaaja
vastaa kaikkiin laskuihin oikein, hän onnistuu saalistamaan kaikki kummitukset.

Kun pelaaja A on kysynyt yhden sarjan laskuja, vaihdetaan kysyjävuoroa. Nyt pelaaja B kysyy
omasta listastaan laskuja pelaajalta A.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen pelataan toinen kierros. Tarkoituksena on saada vähintään yhtä
hyvä tulos tai parantaa edellisen kierroksen omaa tulosta.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· yhteenlaskujen vahvistaminen lukualueella 1–10
· laskujen nopea ratkaiseminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (kaikki yhteenlaskut)
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OPETUSTUOKIO 9                  Vähennä 1, 2 tai 3

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· lukujonon edellisen luvun sanominen

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Leikitään sammakkoloru sormilla.

Kymmenen pientä sammakkoa

lumpeenlehdellä leikki.

Yksi pitkälle tahtoi loikata,

mutta veteen tippui (plops!, taita yksi sormi alas),

nyt täytyy moikata.

Kuinka monta sammakkoa on nyt lumpeenlehdellä?

Yhdeksän pientä sammakkoa…

Yksi pieni sammakko,

lumpeenlehdellä leikki.

Pitkälle tahtoi se loikata,

toisia taas moikata.

MOI! MOI!

TEHTÄVÄ 1. Vähennetään yksi, kaksi tai kolme

TAVOITE

· vähennä 1, 2 tai 3 -laskut

MATERIAALI

· joka lapselle kymmenen pientä esinettä ja munakenno
· Liite: lukusuora 1–10

Uudet laskut:

10 - 1, 9 - 1, 8 - 1, 7 - 1, 6 - 1
10 - 2, 9 - 2, 8 - 2, 7 - 2, 6 - 2
10 - 3, 9 - 3, 8 - 3, 7 - 3, 6 - 3
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Nyt harjoittelemme laskemista niin, että vähennämme luvusta yksi, kaksi tai kolme.

Jaa lapsille esineet ja munakennot.

Kerron pienen laskutarinan. Tee esineiden avulla munakennoon sama, mitä tarinassa kerrotaan.
Esimerkiksi näin: Samulla on seitsemän dinosauruslelua. Laitan seitsemän esinettä munakennoon
merkiksi dinosauruksien määrästä (täytä aina ensin ylärivi ja sitten alarivi vasemmalta oikealle). Sa-
mu lainaa yhden dinosauruksen pikkuveljelleen. Otan yhden esineen munakennosta pois merkiksi
siitä, että tämä yksi dinosaurus lainataan pikkuveljelle (viimeisenä laitettu esine). Kuinka monta di-
nosaurusta Samulla on nyt yhteensä? Kirjoitetaan laskutarinasta lasku numeroilla taululle tai pape-
rille  (7  -  1  =  6).  Selostetaan  tarvittaessa,  että  miinusmerkki  kertoo,  että  ensimmäisestä  luvusta
otetaan toinen luku pois.

Käykää läpi seuraavat laskut itse keksittyjen tai alla olevien tarinoiden avulla ja kirjoittakaa jokai-
nen lasku taululle tai paperille.

8  -  1: Pöydällä on kahdeksan banaania. Jaakko syö niistä yhden. Kuinka monta ba-
naania pöydälle jää?

9 - 1: Hiekkalaatikolla leikkii yhdeksän lasta. Yksi lapsista lähtee keinumaan. Kuinka
monta lasta on nyt hiekkalaatikolla?

Tarkastelkaa muodostuneita laskuja lukusuoran avulla. Aina kun luvusta vähennetään yksi, saa-
daan vastaukseksi edellinen luku.

6 - 2: Vilmalla on kuusi ilmapalloa. Niistä karkaa taivaalle kaksi. Kuinka monta ilma-
palloa Vilmalle jää?

8  -  2: Satamassa on kahdeksan laivaa. Niistä kaksi lähtee matkaan. Kuinka monta
laivaa satamaan jää?

Tarkastelkaa muodostuneita laskuja lukusuoran avulla. Aina kun luvusta vähennetään kaksi, hypä-
tään lukusuoralla kaksi lukua taaksepäin.

7 - 3: Parkkipaikalla on seitsemän autoa. Kolme autoa ajaa pois. Kuinka monta autoa
parkkipaikalle jää?

9 - 3: Kasvimaalla kasvaa yhdeksän kurpitsaa. Milla ottaa niistä kolme. Kuinka mon-
ta kurpitsaa jää kasvimaalle?
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Tarkastelkaa muodostuneita laskuja lukusuoran avulla. Aina kun luvusta vähennetään kolme, hy-
pätään lukusuoralla kolme lukua taaksepäin.

Kun luvusta vähennetään kaksi tai kolme, voidaan käyttää apuna sormia ja lyhentynyttä laskemis-
ta. Nostetaan vähentäjän verran sormia pystyyn (2 tai 3). Sanotaan vähennettävä (aloitusluku) ja
jatketaan lukujonon luettelemista taaksepäin samalla laskien sormia alas. Esimerkiksi 8 - 3: noste-
taan kolme sormea pystyyn ja sanotaan: "Kahdeksan, seitsemän (yksi sormi alas), kuusi (toinen
sormi alas), viisi (kolmas sormi alas)." Viimeisenä sanottu sana kertoo laskun vastauksen.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· vähennä 1, 2 tai 3 -laskujen vahvistaminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (vähennä 1, 2 tai 3)
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OPETUSTUOKIO 10                            Vähennä viisi

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· vähennä 1, 2 tai 3 -laskujen vahvistaminen

MATERIAALI

· hernepussi, pehmeä pallo tai vastaava esine, jota voi heitellä
· Liite: Pistekortit 6–10

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Näytä yksi pistekorteista. Kuinka monta pistettä näet? Jos peittäisin näistä yhden/kaksi/kolme
pistettä, kuinka monta pistettä olisi näkyvillä? Tarvittaessa vastauksen voi havainnollistaa peittä-
mällä yhden/kaksi/kolme pistettä sormilla.

B) Sanon vähennyslaskun. Kerro laskuun vastaus mahdollisimman nopeasti. Heitä hernepussi vuo-
rotellen yhdelle lapsista ja sano lasku, jossa vähentäjä on yksi, kaksi tai kolme.

TEHTÄVÄ 1. Vähennä viisi

TAVOITE

· vähennä 5 -laskujen harjoitteleminen

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Nyt harjoittelemme laskemista niin, että vähennämme luvusta viisi.

Kerron pienen laskutarinan. Tee sormiesi avulla sama, mitä tarinassa kerrotaan.

8 - 5: Pakastimessa on kahdeksan jäätelöä. Lapset syövät niistä viisi. Kuinka monta
jäätelöä pakastimeen jää?

Pohtikaa, miten sormilla on helpoin vähentää viisi. Tarvitseeko laskea yksitellen sormia alas? (Ei,
voi laskea kerralla alas koko yhden käden sormet.) Saman voi näyttää myös pistekorteilla: piilote-
taan viisi eli koko ylärivi.

7 - 5: Pihalla leikkii seitsemän lasta. Viisi lapsista pyydetään kotiin syömään. Kuinka
monta lasta jää pihalle leikkimään?

9 - 5: Illalla ulkolämpötila on yhdeksän astetta. Yön aikana lämpötila laskee viisi as-
tetta. Kuinka monta astetta lämpötila on aamulla?

Uudet laskut:

10 - 5, 9 - 5, 8 - 5,
7 - 5, 6 - 5
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6  -  5: Saran syntymäpäiväkakussa on kuusi kynttilää. Hän onnistuu puhaltamaan
niistä viisi. Kuinka monta kynttilää jää palamaan?

10 - 5: Talon katolla istuu kymmenen lintua. Viisi niistä lentää pois. Kuinka monta lin-
tua katolla istuu nyt?

Kirjoittakaa laskut vastauksineen taululle.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Rosvo ja pankkiiri -peli

TAVOITE

· viiden vähentäminen luvuista 5–10

MATERIAALI

· joka parille noppa, jossa on luvut 5–10, kynä
· Liite: Rosvo ja pankkiiri B

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajilla on edessään pelialusta. Peliä pelataan kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kierroksella toinen
pelaajista on rosvo ja toinen pankkiiri. Toisella kierroksella peliroolit vaihtuvat. Pankkiiri heittää
noppaa (esim. 6) ja kirjoittaa nopan silmäluvun numeroilla pankkiruutuun. Rosvo ryöstää pankista
viisi kultarahaa: ”Ryöstän sinulta viisi, sinulle jää yksi.” Tämän jälkeen pankkiiri kirjoittaa pelialus-
taan tapahtuneen: ”Kuusi miinus viisi on yhtä suuri kuin yksi.” Toiset viisi kohtaa pelataan eri roo-
leilla samalla tavalla.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· vähennä 1, 2 tai 3 -laskujen vahvistaminen

MATERIAALI

· Moniste: Vähennä viisi (kolmiolaskut)
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OPETUSTUOKIO 11         Vähennä kymmenestä ja tuplasta

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· vähennä 5 luvusta 6–10

MATERIAALI

· Liitteet: Pistekortit 6–10, Kolmiokortit (10 - 5, 9 - 5, 8 - 5, 7 - 5, 6 - 5)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

A) Näytä yksi pistekorteista. Kuinka monta pistettä näet? Jos tästä vähennetään viisi, kuinka monta
pisteitä on sitten? Tarvittaessa vastauksen voi havainnollistaa peittämällä ylärivin viisi pistettä.
Lapsia voi myös ohjeistaa mielessä poistamaan viisi näkyvillä olevasta lukumäärästä. Tarvittaessa
voidaan käyttää myös sormia havainnollistamisessa, jolloin vähennetään aina koko käden sormet
kerralla.

B) Taita kolmiokorttia niin, että näkyvillä on vähennä viisi -laskun tekijät (esim. 8 ja 5). Kysy lapsilta,
mikä lasku luvuista saadaan ja mikä luku on piilossa eli on laskun vastaus.

TEHTÄVÄ 1. Vähennetään kymmenestä ja tuplasta

TAVOITE

· kymppipari- ja tuplalaskujen hyödyntäminen vähennyslaskussa
· laskuperheen muodostaminen kolmesta luvusta

MATERIAALI

· värikyniä ja paperia
· Liitteet: Pistekortit 1–10, Kolmiokortit (kymppiparilaskut ja tuplalaskut)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Oletuksena on, että lapset osaavat hyvin kymppiparilaskut ja tuplalaskut lukualueella 1–10, jotta
voivat hyödyntää niitä myös vähennyslaskussa.

A) Pistekortit. Näytä yksi pistekortti (esim. 8). Kuinka monta pistettä kortissa on? Kuinka monta
pistettä vielä pitäisi piirtää, että pisteitä olisi kymmenen? Kirjoitetaan taululle kortista kymppipari-
lasku: 8 + 2 = 10. Jos pisteitä on aluksi ollut kymmenen, kuinka monta niitä on otettu/pyyhitty pois?
(2) Kuinka monta pistettä on jäänyt jäljelle? (8) Kirjoitetaan tästä vähennyslasku: 10 - 2 = 8.

Tehdään samoin muutamalla muulla pistekortilla.

Uudet laskut:

10 - 4, 10 - 6,
10 - 7, 10 - 8, 10 - 9,

10 – 10, 8 - 4
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Pohditaan lopuksi, kuinka jo opittuja kymppiparilaskuja voi hyödyntää, kun laskun ensimmäinen
tekijä on kymmenen? (Voidaan miettiä, mikä on laskussa esiintyvän toisen luvun eli vähentäjän
kymppipari).

B) Kolmiokortit. Käydään aluksi yhdessä muutama esimerkkilasku, jonka jälkeen lapset tekevät
saman pareittain.

Näytä yksi kymppikolmiokortti, jonka vastaus on piilossa (esim. 6 ja 4). Millainen yhteenlasku kor-
tin luvuista saadaan? Saadaanko enemmän kuin yksi lasku? (Kyllä: 6 + 4 ja 4 + 6.) Paljastetaan vas-
taus ja kirjoitetaan laskut taululle. Jos käännän toisen keltaisista numeroista piiloon, millainen vä-
hennyslasku luvuista saataisiin? Saadaanko luvuista enemmän kuin yksi lasku? (Ei.) Paljastetaan vas-
taus ja kirjoitetaan vähennyslasku taululle. Taitetaan toinen keltainen luku piiloon, jolloin saadaan
uusi vähennyslasku, joka kirjoitetaan myös taululle. Kolmesta luvusta saatiin muodostettua neljä
laskua, joita voidaan kutsua laskuperheeksi.

Anna jokaiselle parille yksi kolmiokortti kerrallaan. Parin tulee kirjoittaa paperille kolmesta luvusta
neljä laskua. On hyvä ohjeistaa lapsia tekemään ensin yhteenlaskut ja sitten vähennyslaskut. Tar-
vittaessa havainnollistamiseen voi käyttää sormia. Jokainen pari voi tehdä noin 3–5 kortin laskut.

Havainnoi, huomaavatko lapset, kuinka myös jo opittuja tuplalaskuja voi käyttää helposti vähen-
nyslaskun apuna.

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Vähennä kympistä -peli

TAVOITE

· vähentäminen kympistä

MATERIAALI

· joka parille 2 munakennoa ja 20 pientä esinettä, noppa ja pelimerkit
· Liite: Vähennä kympistä –peli
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TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelin tarkoituksena on laskea oikein kymmenen kymppiparivähennyslaskua ja saada oma muna-
kenno täyteen esineitä. Pelaajat asettavat pelimerkkinsä mihin tahansa ruutuun pelilaudalle. Mo-
lemmilla on edessään munakenno ja 10 pientä esinettä. Toinen pelaajista heittää noppaa ja ete-
nee pelilaudalla nopan silmäluvun verran. Jokaisessa ruudussa pelaaja tekee kympistä vähentämi-
sen: esimerkiksi ruudussa 4 hän vähentää kymmenestä neljä ja sanoo vastaukseksi kuusi. Oikein
vastattuaan pelaaja saa laittaa omaan munakennoonsa yhden esineen. Vuoro vaihtuu. Se pelaaja,
jolla on ensin kaikki kymmenen esinettä munakennossa, on pelin voittaja. Munakennoon esineitä
keräämällä hahmottuu myös, kuinka monta oikeaa vastausta pelaaja vielä tarvitsee saadakseen
kaikkiin kymmeneen kennon koloon esineen.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· vähennä kympistä ja tuplasta -laskujen sujuvoituminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (kymppi -, tupla -)



Yhteen- ja vähennyslasku, lukualue 0–10 41 ©ThinkMath 2014

OPETUSTUOKIO 12   Vähennä lähekkäiset luvut

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· vähennä kymmenestä -laskujen ja vähennä tuplasta -laskujen
kertaus

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Ping  Pong.  Ohjaaja  sanoo  vähennä  kymmenestä  -laskun  tai  tuplavähennyslaskun  (esim.  10  -  4).
Lasten täytyy sanoa mahdollisimman nopeasti laskun vastaus yhtä aikaa. Kun ohjaaja sanoo välillä
ping, lapset vastaavat pong. Tarkoituksena on toistaa melko nopeasti ja useita eri laskuja.

TEHTÄVÄ 1.  Lähekkäiset luvut vähennyslaskussa

TAVOITE

· vähennyslaskun ratkaiseminen eteenpäin laskemalla, kun luvut ovat lähekkäisiä

MATERIAALI

· kaksi pientä esinettä
· Liite: Lukusuora 0–10

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Kirjoita taululle kaksi vähennyslaskua, joissa toisessa tekijät ovat toisistaan kaukana ja toisessa
lähekkäisiä, esim. 9 – 1 ja 9 – 7. Käy laskut läpi yksitellen. Millä tavalla voit ratkaista taululla näkyvän
laskun? Anna lasten kertoa, miten he ratkaisevat laskun. Näytä ja kerro lopuksi seuraava tapa.

Laita lukusuoralle pienet esineet lukujen 9 ja 1 kohdille. Laskun luvut ovat kaukana toisistaan. Kos-
ka ykkönen on pieni luku, se on helppo ja nopea vähentää yhdeksästä, laskemalla yksi luku taakse-
päin. Lukujen yksi ja yhdeksän välinen ero on siis kahdeksan. Kun yhdeksästä vähentää yhden, saa-
daan vastaukseksi kahdeksan.

Laita lukusuoralle pienet esineet lukujen 9 ja 7 kohdalle. Nämä luvut ovat lähellä toisiaan. Seitse-
män on melko suuri luku. Sen vähentäminen yhdeksästä ei ole nopeaa, ja laskemisessa saattaa tulla
virheitä. Nyt onkin hyvä käyttää eteenpäin laskemista laskun ratkaisemisessa. Kuinka monta askelta
täytyy ottaa seitsemästä eteenpäin, jotta päästään yhdeksään? Näytä lukusuoralta: Kahdeksan,
yhdeksän, kaksi askelta. Saman voi tehdä myös sormilla: luetellaan seitsemästä lukuja eteenpäin ja
nostetaan samalla sormia pystyyn. Lukujen  seitsemän  ja  yhdeksän  välinen  ero  on  siis  kaksi.  Kun
yhdeksästä vähentää seitsemän, saadaan vastaukseksi kaksi.

Uudet laskut:

7 - 4, 6 - 4, 5 - 4, 8 - 6,
7 - 6, 9 - 7, 8 - 7, 9 - 8
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Kirjoita taululle seuraavat laskut ja ratkaiskaa ne käyttämällä eteenpäin laskemista apuna.

8 - 6 6 - 4 8 - 7 7 - 4 9 - 8

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Metsäpeli

TAVOITE

· lähekkäisten lukujen vähentäminen

MATERIAALI

· pelimerkit pelaajille, kaksi noppaa (nopissa vain silmäluvut 1–3 kaksi kertaa), kyniä
· Liite: Metsäpeli A ja B

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajilla on omat pelialustat. Pelaajat asettavat pelimerkkinsä aloitusruutuun. Pelaaja heittää
kahta noppaa. Jos jommankumman nopan luku (1, 2 tai 3) on vastaus ympyrässä esitettyyn las-
kuun, pelaaja pääsee etenemään seuraavaan ympyrään. Tämän uuden ympyrän laskua hän pää-
see ratkaisemaan seuraavalla vuorollaan. Pelaaja kirjoittaa jokaiseen laskuun myös vastauksen.
Jos kummankaan nopan silmäluku ei ole laskun vastaus, pelaaja ei siirrä pelimerkkiään, vaan ko-
keilee saada laskuun oikean vastauksen seuraavalla vuorollaan.
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YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· vähennä lähekkäiset luvut -laskujen sujuvoituminen

MATERIAALI

· Moniste: Laskut sujuvaksi (lähekkäiset luvut)
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OPETUSTUOKIO 13           Puuttuva luku vähennyslaskussa

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· kertaus vähennyslaskuista, joissa vähennettävä ja vähentäjä ovat lähekkäisiä lukuja

MATERIAALI

· Liite: Kolmiokortit, joissa vähennyslaskun tekijöinä ovat lähekkäiset luvut (esim. 10 - 9, 10 -
8, 10 - 7, 9 - 8, 9 - 7, 9 - 6, 8 - 7, 8 - 6, 8 - 5, 7 - 6, 7 - 5, 6 - 5, 6 - 4)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pidä kolmiokortit kädessä niin, että lapset eivät näe niitä. Taita kolmiokortista laskun vastaus.
Näytä  lapsille  yksi  kortti  kerrallaan  ja  sano  kortista  tuleva  vähennyslasku.  Etukäteen  sovitaan,
vastaavatko lapset yhteen ääneen, vai vastaako se, joka ehtii ensin. Jos tehtävästä halutaan kil-
pailunomainen, voidaan nopeimmin oikean vastauksen sanoneelle antaa kyseinen kortti. Se, jolla
on lopuksi eniten kortteja, voittaa kierroksen. Jos lapsi vastaa väärin, hän menettää yhden jo ke-
räämänsä kortin.

TEHTÄVÄ 1.  Vähentäjä puuttuu

TAVOITE

· puuttuvan vähentäjän ratkaiseminen vähennyslaskussa

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle 10 pientä esinettä (esim. palikkaa)
· Post-it-viestilappuja

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Taululle on kirjoitettu vähennyslasku, jonka vähentäjä on peitetty viestilapulla (esim. 8 -□ = 3).

Tässä tehtävässä yksi luku on peitetty lapulla. Kahdeksan miinus jotain on yhtä suuri kuin kolme.
Laskuun voi yhdistää tarinan: Luokassa on 8 lasta. Osa lapsista lähtee luokasta pois, jolloin luokkaan
jää 3 lasta. Kuinka monta lasta luokasta on lähtenyt pois? Tutkitaan, kuinka saamme selville, mikä
luku on peitetty lapulla eli kuinka monta lasta luokasta lähtee pois.

Laita pöydälle yhtä monta esinettä kuin on tilanne alussa (8).
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Koska tiedämme, kuinka paljon jää jäljelle – kolme – käytämme tätä lukua hyväksi ratkaistaessa
puuttuvaa lukua. Emme tiedä, kuinka paljon vähennetään, mutta näemme, että nämä kolme jää
jäljelle. Siirrä kolme esinettä syrjään. Nämä jäljelle jääneet esineet (5) on siis se määrä, joka vähen-
nettiin aloitusluvusta. Jos siis kahdeksasta lapsesta lähtee pois viisi, niin luokkaan jää jäljelle kolme
lasta.

Anna jonkun lapsista paljastaa peitetty luku.

Ratkaiskaa vastaavalla tavalla alla olevat laskut. Anna lasten ensin miettiä itse, miten he saavat
peitetyn luvun selville esineiden avulla. Mallinna tai anna jonkun lapsista mallintaa tehtävän oikea
ratkaisu.

Esim. 6 - x = 4 5 - x = 2

9 - x = 6 8 - x = 5

10 - x = 7 7 - x = 4

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Karkkipeli

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen vähennyslaskussa

MATERIAALI

· kaksi noppaa (toisessa nopassa on luvut 1–6 ja toisessa 6–10 sekä tyhjä sivu), kyniä, kym-
menen pientä esinettä

· Liite: Karkkipeli

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajilla on edessään pelialusta. Peliä pelataan kaksi kierrosta. Ensimmäisellä kierroksella toinen
pelaajista on kauppias, joka määrää, kuinka monta karkkia kauppiaalla on. Hän heittää noppaa 6–
10 ja kirjoittaa nopan luvun kauppiaan kohtaan. Jos nopasta jää esille tyhjä sivu, pelaaja saa valita
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itse luvun 6–10. Toinen pelaaja on se, joka määrää, kuinka monta karkkia jää jäljelle, kun niitä on
syöty tietty määrä. Tämä pelaaja heittää noppaa 1–6 ja kirjoittaa nopan luvun karkkiruutuun. Kun
noppien avulla on saatu kirjoitettua vähennyslasku, jossa vähentäjää ei tiedetä, on pelaajien seu-
raavana tehtävänä ratkaista, kuinka monta karkkia syötiin. Tässä he voivat käyttää apunaan esi-
neitä. Pelaajat kirjoittavat puuttuvan luvun monisteeseen ja tarkistavat, menikö lasku oikein. Toi-
set viisi kohtaa pelataan eri rooleilla samalla tavalla.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· puuttuvan vähentäjän ratkaiseminen vähennyslaskussa

MATERIAALI

· Moniste: Puuttuva luku vähennyslaskussa
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OPETUSTUOKIO 14             Puuttuva luku yhteenlaskussa I

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· yhteenlaskujen kertaaminen lukualueella 1–10

MATERIAALI

· Post-it-viestilappuja

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Taululle  on  kirjoitettu  kymmenen  yhteenlaskua  lukualueelta  1–10,  ja  niiden  vastaus  on  peitetty
viestilapulla.

Esim. 5 + 2 = X 1 + 9 = X

1 + 7 = X 2 + 8 = X

6 + 2 = X 1 + 5 = X

2 + 4 = X 7 + 2 = X

Laskun yksi luku, tässä tapauksessa vastaus, on peitetty viestilapulla. Mikä luku on piilossa? Käykää
läpi kaikki laskut.

TEHTÄVÄ 1.  Puuttuva luku yhteenlaskussa

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa, kun toinen yhteenlaskettava on 1 tai 2

MATERIAALI

· jokaiselle lapselle viestilappuja ja 10 pientä esinettä (esim. palikkaa)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Taululle on kirjoitettu lasku, jonka toinen yhteenlaskettava on peitetty lapulla (esim. 2 + □ = 9).

Äskeisessä tehtävässä lapulla oli peitetty laskun vastaus. Nyt lapulla on peitetty toinen luku laskusta.
Kaksi ja siihen lisää jotain on yhtä suuri kuin yhdeksän. Tutkitaan, kuinka saamme selville, mikä luku
on peitetty.
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Laita pöydälle yhtä monta palikkaa kuin on laskun vastaus (9).

Siirrä tästä määrästä pois se luku, joka näkyy laskussa toisena yhteenlaskettavana (2).

Jäljelle jäävä määrä on se luku, mikä puuttuu laskusta, eli 7. Kaksi ja seitsemän on yhteensä yhdeksän.
(Näytä laittamalla palikat taas yhdeksi ryhmäksi.)

Anna jonkun lapsista paljastaa peitetty luku.

Ratkaiskaa vastaavalla tavalla alla olevat laskut. Anna lasten ensin miettiä itse, miten he saavat
selville peitetyn luvun esineiden avulla. Mallinna tai anna jonkun lapsista mallintaa tehtävän oikea
ratkaisu.

Esim. 2 + x = 6 1 + x = 8

x + 1 = 8 x + 2 = 9

x + 2 = 7 2 + x = 10

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1.  Savannin eläimet

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa

HUOMIOITAVAA
· Lapset oppivat tehtävän avulla vähitellen, että heidän täytyy vähentää laskun

vastauksesta toinen yhteenlaskettava, jotta saavat selville toisen yhteenlasket-
tavan. Tämä täytyy kuitenkin usein opettaa lapsille. Jos lapsi hallitsee luvun hajo-
telmat, saattaa hän pystyä sanomaan suoraan puuttuvan tekijän ("kaksi ja neljä
on kuusi"). Vähennyslaskun kautta opittua tapaa voidaan kuitenkin hyödyntää
myös suuremmalla lukualueella. Lisäksi vähentämisen malli ohjaa sellaiseen ajat-
telutapaan, joka tukee laskusta kirjoitettavaa ratkaisulaskua (esim. 1 + x = 8à 8 –
1 = 7).

· Toisessa laskemistavassa lukuja luetellaan toisesta yhteenlaskettavasta eteen-
päin ja samalla nostetaan esimerkiksi sormia pystyyn muistitueksi, kunnes päädy-
tään vastauslukuun. Nostettujen sormien määrä on laskun puuttuva tekijä. Tämä
tapa käydään läpi seuraavassa opetustuokiossa. Tämä on tehokas strategia sil-
loin, kun luvut ovat lähekkäisiä. Esimerkiksi laskussa 6 + x = 8 lasketaan kuudesta
kahdeksaan – seitsemän, kahdeksan – ja nostetaan kaksi sormea pystyyn.
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MATERIAALI

· 10 pientä esinettä (esim. palikkaa) ja kyniä
· Liite: Savannin eläimet

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pari ratkaisee yhdessä yhden tehtävän kerrallaan. He mallintavat tehtävän palikoiden avulla ja
kertovat samalla, mitä tekevät, kuten ohjaajajohtoisessa tehtävässä 1. Oikea ratkaisu kirjoitetaan
puuttuvan  luvun  kohdalla  olevaan  ruutuun.  Tämän  jälkeen  laskun  kohdalla  oleva  kirjain  kirjoite-
taan niihin vieressä oleviin ruutuihin, joissa on laskun luku. Muodostuvat sanat ovat seepra, leijo-
na ja elefantti.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa

MATERIAALI

· Moniste: Puuttuva luku yhteenlaskussa A
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OPETUSTUOKIO 15            Puuttuva luku yhteenlaskussa II

OHJAAJAJOHTOINEN TYÖSKENTELY

LÄMMITTELYTEHTÄVÄ

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa vähennyslaskun avulla

MATERIAALI

· Liite: Kolmiokortit, joissa toinen yhteenlaskettava on 1 tai 2

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Taita kolmiokortista piiloon toinen yhteenlaskettava. Esim. 1, 7, 8 -kortissa piilota luku 7.

Kuinka saamme selville puuttuvan luvun laskussa 1 + __ = 8?

Vastauksesta vähennetään toinen yhteenlaskettava. Pystyvätkö lapset ratkaisemaan laskutehtä-
vän ilman konkreettista tukea? Mallinna tarvittaessa esim. palikoilla.

TEHTÄVÄ 1.  Puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskulla

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa, kun toinen yhteenlaskettava ja vastaus
ovat lähekkäisiä lukuja

MATERIAALI

· Post-it-viestilappuja
· Liite: Kolmiokortit, joissa toinen yhteenlaskettava on 1, 2 tai 3 (esim. 2, 5, 7 -kortti)

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Taululle on kirjoitettu lasku, jonka toinen yhteenlaskettava on peitetty lapulla (esim. 7 + □ =  9).
Toinen yhteenlaskettava ja vastaus ovat lähekkäisiä lukuja (erotus 1, 2 tai 3).

Näytä sama lasku kolmiokorteilla. Miten saat selville, mikä luku on piilossa?
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Jos lapset ehdottavat aiemmin käytettyä tapaa, kokeilkaa sitä yhdessä. Vähentämällä joutuu kui-
tenkin vähentämään usean askeleen, mikä on hidasta. Kun luvut ovat lähekkäisiä, kannattaakin
käyttää lisäämisen strategiaa. Se esitellään seuraavaksi.

Kun näkyvillä olevat luvut ovat lähekkäisiä, kannattaa miettiä, kuinka monta täytyy lisätä näkyvillä
olevaan lukuun, jotta päästään vastauslukuun. Luetellaan lukuja eteenpäin ja nostetaan samalla
sormia muistin tueksi, kunnes päästään vastauslukuun. Kokeillaan: sanotaan ensin aloitusluku seit-
semän; kahdeksan (sormi pystyyn), yhdeksän (sormi pystyyn). Kuinka monta askelta seitsemästä oli
yhdeksään? (2 eli pystyyn nostetut sormet.)

Kirjoita taululle esim. alla olevat laskut. Kolmiokortteja voidaan käyttää laskun tarkastamiseen.

6 + x = 9 9 + x = 10 4 + x = 7

x + 5 = 7 x + 7 = 10 x + 8 = 9

PARITYÖSKENTELY

TEHTÄVÄ 1. Kummitustalopeli

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa, kun toinen yhteenlaskettava ja vastaus
ovat lähekkäisiä lukuja

MATERIAALI

· pelimerkit pelaajille, kaksi noppaa (nopissa vain silmäluvut 1–3 kaksi kertaa)
· Liite: Kummitustalopeli B

TEHTÄVÄSSÄ ETENEMINEN

Pelaajat valitsevat oman pelireittinsä asettamalla pelimerkkinsä lähtöruutuun. Kummitustalossa
pääsee etenemään vain, jos saa ratkaistua vähennyslaskuja oikein ja näin aukaistua oven seuraa-
vaan huoneeseen. Pelin voittaa se, joka pääsee ensin iloisen kummituksen luokse.
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Pelaaja heittää kahta noppaa. Jos jommankumman nopan luku (1, 2 tai 3) on vastaus huoneen
kohdalla esitettyyn laskuun, pelaaja pääsee etenemään seuraavaan huoneeseen. Tämän uuden
huoneen laskua hän pääsee ratkaisemaan seuraavalla vuorollaan. Jos kummankaan nopan silmä-
luku ei ole laskun vastaus, pelaaja ei siirrä pelimerkkiään, vaan kokeilee saada laskuun oikean vas-
tauksen seuraavalla vuorollaan.

YKSILÖTYÖSKENTELY

TAVOITE

· puuttuvan luvun ratkaiseminen yhteenlaskussa

MATERIAALI

· Moniste: Puuttuva luku yhteenlaskussa B


