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432208 Satatasku 

 
Sisältää 
 
1 Taskullinen taulu numerokorteille 
Numerokortit 1-100 
Ohjeita opettajalle 
 
Satataskutaulussa on 100 tyhjää taskua, joten se on ihanteellinen numeroiden, parittomien / 
parillisten numeroiden ja monien muiden numeroihin perustuvien tehtävien opettamiseen. Sen 
vahva rakenne tekee siitä kestävän ja sopivan oppilaspohjaisiin tehtäviin. 
 
Ohjeita opettajalle 
 
Laskeminen 
 
Käytä taulukkoa opettaaksesi nuorille oppilaille numerot 1-100. Oppilaat saavat nopeasti käsityksen 
numeroista tässä järjestetyssä taulukossa. Lapset pystyvät helposti tunnistamaan toistuvat sarjat, 
kuten numerot ykkösestä kymmeneen joka rivillä. 
 
Vahvista oppilaiden eteenpäin laskemisen taitoa levittämällä numerokortit tasaiselle alustalle ja 
pyydä oppilaita laittamaan ne taulukkoon numerojärjestykseen. Ohjeista nuoria oppilaita laittamaan 
ensin järjestykseen pieniä numeroryhmiä kuten 1-5, 5-10, 10-15 jne. ja laajenna sitten 
numerosarjoja, kunnes koko taulu on täytetty numeroilla.  
 
Parittomat ja parilliset numerot 
 
Tunnista parittomat ja parilliset numerot laittamalla kortit taulukkoon valkoinen puoli ylöspäin. 
Käännä sen jälkeen kaikki parilliset kortit niin, että niiden punainen puoli on ylöspäin. Näin saat 
myös alustettua keskustelun kertoimista ja jaollisuudesta liittyen parittomiin ja parillisiin 
numeroihin. Käytä pariton/parillinen – taulukkoa myös jakaessasi oppilaita pareihin. Jos joku 
ryhmästä jää ilman paria, ryhmän lukumäärä on pariton, ja jos kaikki saavat itselleen parin, määrä 
on parillinen. Tarkista tulos taulukosta.  
 
Monikertoimet 
 
Laita oppilaat laskemaan kahden, kolmen tai viiden kerrannaisia aloittamalla asettamalla kaikki 
kortit tauluun valkoinen puoli ylöspäin. Laske aina viisi eteenpäin ja käännä viiden kerrannaiset 
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(esim. 5, 10, 15, 20 jne.) punainen puoli ylöspäin. Oppilaat huomaavat toistuvan kuvion kun 
laskette eteenpäin. Kun lasket viiden kerrannaisia, kaikki käännettävät numerot loppuvat joko 
viitoseen tai nollaan. Käytä tätä toistuvaa kaavaa virittääksesi keskustelua muista numerosarjoista ja 
kuvioista. 
 
Käytä samaa tekniikkaa opettaaksesi edistyneemmille oppilaille kertotauluja. Esimerkiksi ”yksi 
kertaa viisi on viisi. Kaksi kertaa viisi on kymmenen ja kolme kertaa viisi on viisitoista”.  
 
Toistuvat sarjat 
 
Käytä käännettäviä kortteja tehdäksesi toistuvia sarjoja taulukkoon. Lapsia voi kehottaa kopioimaan 
sarjat taulukosta, ja vanhempia oppilaat voivat yrittää tunnistaa tai jatkaa sarjoja. Voit myös käyttää 
kortteja esittääksesi murtolukuja esim. 1/2, 3/12, 9/72 ja haastaa oppilaita löytämään kuvion tai 
sarjan. 
 
Aloita jokainen päivä laittamalla satataskuun esille lämmittelytehtäväksi yhteen-, vähennys-, jako- 
tai kertolasku haastaaksesi oppilaita oppimaan. 
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