
jakolasku vuosiluokittain

Jakolaskutoimintoja
Käänny oikean tuloksen suuntaan
Toiminnan alussa oppilaat seisovat. Jakolaskun tulokset 4, 5, 8 ja 12 merkitään jokainen omalle  
paperilapulle. Paperilaput kiinnitetään eri puolille luokkaa. Opettaja sanoo jakolaskun (esim. 25 : 5). 
Oppilaat laskevat jakolaskun ja kääntyvät mahdollisimman nopeasti oikean tuloksen (5) suuntaan. 
Sopivia tuloksia ja niihin liittyviä jakolaskuja ovat esimerkiksi

3. luokka 4. luokka 5. luokka 6. luokka

• jaettava, jakaja ja 
osamäärä

• jakojäännös

• ositusjako

• sisältöjako

• osissa jakaminen

• jakajana 10, 100 ja 
1000

• lukuyksiköittäin 
jakaminen

• osittain jakaminen

• jaollisuussäännöt

• osamääränä sekaluku

• osamääränä desimaaliluku

• allekkain jakaminen

• desimaaliluvun jakaminen 
luvulla 10 ja 100

• jakaminen supistamalla

• desimaaliluvun jakaminen 
kokonaisluvulla

• osissa

• osittain

• allekkain

• murtoluvun jakaminen 
kokonaisluvulla

4 5  8  12
16 : 4 25 : 5 24 : 3 24 : 2

36 : 9 55 : 11 40 : 5 60 : 5

44 : 11 60 : 12 72 : 9 72 : 6

120 : 30 200 : 40 320 : 40 240 : 20

400 : 100 250 : 50 480 : 60 1200 : 100

Kuuma pallo
Oppilaat toimivat pareittain. Toimintaan tarvitaan pallo  
tai muu heitettävä esine. 

Oppilas sanoo jakolaskun (joko 30 : 5) ja heittää pallon  
parilleen. Kiinniottaja sanoo laskun tuloksen (6). Tämän 
jälkeen kiinniottaja sanoo uuden jakolaskun (esim. 24 : 6) 
ja heittää pallon takaisin parilleen, joka sanoo jakolaskun 
tuloksen (4). Jos tulos on väärä tai kiinniottaja ei tiedä 
tulosta, hän heittää pallon takaisin parilleen, jonka on  
itse sanottava jakolaskun tulos.



Supista niin monta kertaa kuin mahdollista
Toimintaan tarvitaan numerokortit 2, 3, 5 ja 10.

Opettaja merkitsee jakolaskun. Oppilas miettii, millä luvuista 2, 3, 5 tai 10 jakolasku voidaan 
supistaa. Oppilas näyttää supistajan numerokortilla. Supistaminen täytyy toteuttaa järjestyksessä 
siten, että ensin supistetaan luvulla 10 niin monta kertaa kuin voidaan, sitten supistetaan luvulla  
2 niin monta kertaa kuin voidaan, seuraavaksi supistetaan luvulla 5 niin monta kertaa kuin voidaan 
ja lopuksi supistetaan luvulla 3 niin monta kertaa kuin voidaan. Lasketaan jakolasku vaiheittain 
yhdessä siten, että opettaja merkitsee jakolaskun välivaiheittain näkyville. 
Sopivia jakolaskuja ovat esimerkiksi

Jakolaskua nopilla
Peliä pelataan pareittain. Toimintaan tarvitaan kaksi noppaa, kaksi eriväristä värikynää ja paperia.

Paperille merkitään luvut 12, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 32, 36, 40, 48, 70, 84 ja 100. Pelaajat heit-
tävät vuorotellen noppia. Heitettyään noppia, pelaaja valitsee paperilla olevista luvuista sellaisen, 
jonka voi jakaa joko yhden nopan silmäluvulla tai molempien noppien silmälukujen summalla 
tasan. Pelkkää yhden nopan silmälukua 1 ei saa käyttää, koska minkä tahansa luvuista voi jakaa 
luvulla 1 tasan. Esimerkiksi jos pelaaja heittää silmäluvut 1 ja 5, hän voi valita jakajaksi luvun 5 tai 
6 (1 + 5 = 6). Pelaaja sanoo laskun ja sen osamäärän. Jos jako ei mene tasan, vuoro siirtyy toiselle 
pelaajalle. Jos jako menee tasan ja tulos on oikein, pelaaja merkitsee rastin omalla värillään luvun 
päälle. Kun kaikki paperilla olevat luvut on käytetty, lasketaan omat rastit lopuksi yhteen.  
Enemmän rasteja saanut oppilas voittaa.
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Lautasviesti 

Viestiin tarvitaan neljä joukkuetta ja neljä tulosta. 

Jokaiselle joukkueelle annetaan oma tulos. Jokaista tulosta vastaa kuusi erilaista jakolaskua. 

Laskut on merkitty pahvilautasiin, jotka laitetaan esim. liikuntasalin keskelle nurinpäin. 

Joukkueet seisovat omilla lähtöpaikoillaan. Opettaja antaa lähtömerkin ja joukkueiden 

ensimmäiset jäsenet juoksevat keskelle salia. Jokainen valitsee haluamansa lautasen ja 

laskee siinä olevan jakolaskun. Jos jakolaskun tulos ei ole oman joukkueen tulos, lautanen 

käännetään takaisin nurinpäin samalle paikalle ja jäsen palaa oman joukkueensa luo 

mahdollisimman nopeasti. Jos jakolaskun tulos on oman joukkueen tulos, oppilas ottaa 

lautasen mukaansa ja palaa oman joukkueensa luo mahdollisimman nopeasti. Sen jälkeen 
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Lautasviesti
Viestiin tarvitaan neljä joukkuetta ja neljä tulosta. 

Jokaiselle joukkueelle annetaan oma tulos. Jokaista tulosta vastaa kuusi erilaista jakolaskua. 
Laskut on merkitty pahvilautasiin, jotka laitetaan esim. liikuntasalin keskelle nurinpäin. Joukku-
eet seisovat omilla lähtöpaikoillaan. Opettaja antaa lähtömerkin ja joukkueiden ensimmäiset 
jäsenet juoksevat keskelle salia. Jokainen valitsee haluamansa lautasen ja laskee siinä olevan 
jakolaskun. Jos jakolaskun tulos ei ole oman joukkueen tulos, lautanen käännetään takaisin 
nurinpäin samalle paikalle ja jäsen palaa oman joukkueensa luo mahdollisimman nopeasti.  
Jos jakolaskun tulos on oman joukkueen tulos, oppilas ottaa lautasen mukaansa ja palaa oman 
joukkueensa luo mahdollisimman nopeasti. Sen jälkeen on joukkueen seuraavan jäsenen vuoro. 
Nopeimmin kuusi lautasta löytänyt joukkue voittaa lautasviestin.  
Sopivia tuloksia ja niihin liittyviä jakolaskuja ovat esimerkiksi

4 5 6 8
8 : 2 15 : 3 12 : 2 16 : 2

12 : 3 20 : 4 18 : 3 24 : 3

20 : 5 35 : 7 24 : 4 48 : 6

32 : 8 50 : 10 36 : 6 72 : 9

36 : 9 25 : 5 30 : 5 56 : 7

40 : 10 45 : 9 42 : 7 64 : 8

Jaollisuusjumppa
Toiminnassa käytetään lukuja 3, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 20, 24 ja 80. 

Toiminnan alussa oppilaat seisovat. Opettaja sanoo yhden luvun kerrallaan. Mikäli luku on jaolli-
nen kahdella, oppilaat menevät kyykkyyn. Mikäli luku on jaollinen kahdella ja neljällä, oppilaat 
menevät kyykkyyn ja nostavat yhden käden ylös. Mikäli luku on jaollinen kahdella, neljällä ja 
kahdeksalla, oppilaat menevät kyykkyyn ja nostavat molemmat kätensä ylös. Mikäli luku ei ole 
jaollinen luvuilla 2, 4 tai 8, oppilaat jäävät seisomaan. Toiminnassa käytettävistä luvuista vain 
kahdella jaollisia ovat 6 ja 10. Kahdella ja neljällä jaollisia ovat 8, 16, 20, 24 ja 80. Kahdella, 
neljällä ja kahdeksalla jaollisia ovat 8, 16, 24 ja 80. Parittomia lukuja ovat 3, 7 ja 13.


