MATEMATIIKKA

Leiki ja opi

Isot numerot
ulkokäyttöön
INCLU050
Pakkaus sisältää:
Permafresh-matosta leikatut numerot 0-10.
Säilytyspussi
Kopioitavat taulukot

Isot numerot 1-10. Leikattu Permafresh-matosta jossa on liukastumaton takapinta. Jokainen numero on kooltaan
noin 50 x 30 cm. Permafresh® -maton kuitujen sisältämä aktiivinen aineosa estää haitallisten bakteerien,
homesienien, homeen ja sienien kasvamisen matossa. Numeroita voidaan tästä syystä käyttää sekä sisällä että
ulkona. Numerot on pakattu säilytyspussiin.
Peli on tarkoitettu 3-6-vuotiaille, ja pelin avulla lapset voivat kehittää ja opetella matematiikan ymmärtämiseen
tarvittavia perustaitoja.
Ehdotettu sisältö kattaa seuraavat tärkeät osa-alueet:
•

Kirjoitettujen numeroiden tunnistaminen ja nimeäminen

•

Numerojärjestys

•

Parittomat ja parilliset luvut

•

Pienten yhteenlaskujen fyysinen harjoittelu

•

Pienten vähennyslaskujen fyysinen harjoittelu

Olemme kehittäneet nämä isokokoiset numerot tarjotaksemme upean välineen visuaaliseen kinesteettiseen
oppimiseen. Peli noudattaa periaatetta, jonka mukaan käsin kosketeltavat materiaalit ovat paljon tärkeämpiä
opetustilanteessa, sillä lasten on päästävä itse kokeilemaan opetettavaa asiaa.
Numerorivi
Yhteenlasku
1. Etsi yhteenlaskusi ensimmäinen numero riviltä ja pyydä lasta astumaan numeron päälle.
2. Pyydä lasta astumaan viivaimen päälle ja laskemaan ääneen kävellessään viivainta pitkin. Esimerkki 3
+ 4: Astu numeron 3 päälle ja ota neljä askelta samalla ääneen laskien.
3. Kun lapsi pysähtyy, kysy häneltä ”Minkä numeron päällä seisot nyt?”
Vähennyslasku
1. Etsi vähennyslaskusi ensimmäinen numero riviltä ja pyydä lasta astumaan numeron päälle.
2. Pyydä lasta astumaan viivaimen päälle ja laskemaan ääneen kävellessään viivainta pitkin. Esimerkki 10
- 6: Astu numeron 10 päälle ja ota kuusi askelta samalla ääneen laskien.
3. Kun lapsi pysähtyy, kysy häneltä ”Minkä numeron päällä seisot nyt?”

Pelin mukana on myös kopioitavat numerorivitaulukot.
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EHDOTUKSIA
1. NUMEROIDEN TUNNISTUS

Tavoite: Opettaa lasta tunnistamaan ja nimeämään kirjoitetut numerot.
Toimi näin:
a) Pyydä lasta laittamaan numerorivi lattialle siten, että rivin toisessa päässä on numero ”0” ja toisessa päässä
numero ”10”. Pyydä lasta kävelemään mattoa pitkin ja laskemaan ääneen astuessaan jokaisen numeron
päälle.

2. LISÄKSI

Tavoite: Opettaa lapselle yhteenlaskua.
Toimi näin:
Pyydä lasta käyttämään yhteenlaskutaulukkoa ja numeroriviä yllä kuvatulla tavalla.

a) Pyydä lasta astumaan numeron ”0” päälle.
b) ”Ota nyt kaksi askelta eteenpäin”.
c) ”Minkä numeron päällä seisot?” - "2".
d) ”Astu vielä viisi askelta.”
e) ”Minkä numeron päällä seisot?” - "7".
f) ”Jos lukuun 2 lisätään 5 saadaan yhteensä 7”.
3. VÄHENNYSLASKU VIIVAIMELLA

Tavoite: Opettaa lapselle vähennyslaskua.
Toimi näin:
Pyydä lasta käyttämään vähennyslaskutaulukkoja ja käärmettä muistuttavaa numeroriviä yllä kuvatulla tavalla.

a) Pyydä lasta seisomaan numeron ”10” päällä.
b) Pyydä lasta kääntymään kohti numeroa ”0”.
c) Astu 4 askelta kohti numeroa ”0”.
d) ”Minkä numeron päällä seisot?” - "6".
e) ”Jos luvusta 10 vähennetään 4 jäljelle jää 6”.
f) ”Jos luvusta 10 vähennetään 4 jäljelle jää 6”.
4. PARITTOMAT JA PARILLISET NUMEROT

Tavoite: Opettaa lapselle parittomat ja parilliset numerot.
Toimi näin:
a) Pyydä lasta laittamaan yksi värikiekko parittoman numeron viereen viivaimelle.
b) Pyydä lasta laittamaan yksi värikiekko parillisen numeron viereen viivaimelle.
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