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Etsi huo-ne-ka-lu, 
joka on 
kor-ke-am-pi 
kuin sinä. 

Mene sellaisen kaverin 
luo, jonka nimessä on yhtä 
monta kirjainta kuin sinun 
e-tu-ni-mes-sä-si. 

Anna hänelle 
läpy. 

Etsi huo-ne-ka-lu, 
joka on ma-ta-lam-pi 
kuin sinä. 

Laske parisi kanssa, 
kuinka monta kirjainta 
su-ku-ni-mis-sän-ne on 
yhteensä. 

Hypätkää yhtä 
monta hyppyä. 

Etsi huo-ne-ka-lu, 
jonka a-la-puo-lel-le 
voit mennä. 

Laske siellä nollasta 
vii-teen-kym-me-neen. 

Laske pe-naa-lis-sa-si olevat 
esineet ja luo-kit-te-le ne 
e-ri-lai-siin ryhmiin. 

lu, 

monta kirjainta kuin sinun 
e-tu-ni-mes-sä-si. 

Anna hänelle 
monta hyppyä. 



Etsi esine tai asia, 
jossa on ympyrän 
muoto. 

Etsi esine tai asia, jossa 
on ne-li-kul-mi-on muoto. 

Etsi esine 
tai asia, 
jossa on 
kolmion muoto. 
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Eläinlääkäri, eläimiä

Piirrä ötököitä, hyttynen, kärpäsiä jne...
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Esineitä
Etsi esine 
tai asia, 

a on 
kolmion muoto. 

Etsi kolme esinettä, jotka 
ovat ym-py-rä-lie-ri-ön 
muotoisia. 

Mieti, mikä esineistä on 
suurin ja mikä pienin. 

Etsi kaksi esinettä, jotka 
ovat sär-mi-ön muotoisia. 

Mieti, mikä 
esineistä on 
suurin ja 
mikä pienin.

Etsi viisi erilaista 
esinettä tai asiaa, 
jotka ovat 
sym-met-ri-si-ä.

ovat sär-mi-ön muotoisia. 

Mieti, mikä 
esineistä on 
suurin ja 
mikä pienin.



Laske, kuinka monta 
tuolia luokassasi on. 
Käy istumassa jo-kai-ses-sa 
tuolissa. 

Laske, kuinka monta 
tuo-lin-jal-kaa luokassasi on. 

Etsi paikka, 
jossa las-ket-ta-vi-a 
asioita on enemmän 
kuin 20. 

Laske ne. 

Käy istumassa jo

ta-vi-a 
asioita on enemmän asioita on enemmän 

Etsi paikka, jossa 
las-ket-ta-vi-a 
asioita on 
vähemmän kuin 
kymmenen. 

Laske ne. 

Etsi yhteensä kahdeksan 
punaista ja sinistä esinettä. 

Sinisiä esineitä tulee 
olla kaksi enemmän 
kuin punaisia. 

Etsi paikka, jossa 
vi-a 

asioita on 
vähemmän kuin 
kymmenen. 

kuin punaisia. kuin punaisia. kuin punaisia. 

Etsi paikka, jossa 
las-ket-ta-vi-a asioita on 
vähemmän kuin 
kak-si-kym-men-tä, mutta 
enemmän kuin kymmenen.

Laske ne.



Laske, kuinka monta 
roskaa pul-pe-tis-sa-si
tai laa-ti-kos-sa-si on. 

Etsi rappuset. 

Laske rappusten 
määrä kul-ke-mal-la 
ne alhaalta ylös.

Laske, kuinka monta 
ku-va-tai-de-työ-tä 
luokkasi seinällä on. tai laa-ti-kos-sa-si on. 

Vie roskat 
roskiin.

Laske, kuinka 
monta lamppua 
luo-kas-sa-si on. 

Laske koulusi ruokalan 
ruo-ka-pöy-ti-en määrä. 

Laske, kuinka 
monta askelta 
luo-kas-ta-si on 
ul-ko-o-vel-le.
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14. Pi-tuu-den mit-taa-mi-nen

1 Mit-taa ja mer-kit-se mit-taus-tu-los.

Pi-tuu-den mit-ta-vä-li-nee-nä voi ol-la 
e-si-mer-kik-si as-kel tai mit-ta-tik-ku.

O-vi-au-kon le-veys 
on 2 as-kel-ta.

E-tu-sor-men pi-tuus 
on 3 mit-ta-tik-ku-a.

Mit-taa-mi-nen

mit-ta-tik-ku

as-kel

Lai-ta mit-ta-vä-li-ne 
mi-tat-ta-van 
koh-teen al-kuun.

Mer-kit-se mit-taus-tu-los.3.Mit-taa.1. 2.

Pui-den e-täi-syys on  as-kel-ta.

Käy-tä-vän le-veys 
on  as-kel-ta.

Hyp-py-na-run pi-tuus 
on  as-kel-ta.pöy



Ota 20 esinettä. 

Laita esineet kahden 
ryhmiin. Kuinka monta 
ryhmää saat?

Laita esineet viiden ryhmiin. 
Kuinka monta ryhmää 
nyt saat?

Laske, kuinka monta 
ihmistä näkyy 
luokkasi ik-ku-nas-ta. 

Laske, kuinka monta 
ken-kä-pa-ri-a eteisessä 
on. Kuinka monet 
kengät ovat mustat? 

Etsi yhteensä 15 tussia, 
kynää ja kirjaa. Kaikkia 
pitää olla yhtä monta.

Jaa esineet viiteen 
yhtä suureen 
ryhmään. Kuinka 
monta esinettä 
yhteen ryhmään 
tulee?

Valitse jokin paikka. 
Keksi, mitä voit 
laskea siellä. 

kengät ovat mustat? 

pitää olla yhtä monta.

Jaa esineet viiteen 

ryhmään. Kuinka 
monta esinettä 
yhteen ryhmään 

Keksi, mitä voit 
laskea siellä. 

Laske, kuinka monta 
vaa-te-kouk-ku-a on 
luokkasi käytössä.


