
MATEMATIIKKA OSAKSI ARKEA 
 

 

Tiivistelmä 

Tavoitteena saada matematiikka osaksi päiväkodin arkea. Pyritään tiedostamaan arjen hetket, joissa matemaattiset 
ilmiöt ovat läsnä. Lisäksi ryhmät pohtivat uusia tapoja lisätä matematiikkaa arjen eri toimintoihin ja tilanteisiin. 
 

Tekijä(t) 

Henna, varhaiskasvatuksen opettaja, Kerttulin päiväkoti, Turun kaupunki 

Kohderyhmä 

Esiopetus, varhaiskasvatus 

Asiasanat 

Kokopäiväpedagogiikka, oppimisympäristö, matematiikka, matemaattisten taitojen kehityksen tukeminen 

Tausta 

Koettu tarve herätä tiedostamaan matematiikkaa sisältävät hetket päiväkodin arjessa sekä kehittää tapoja lisätä mate-
matiikkaa arkeen. Koska matemaattisten taitojen perusta kehittyy jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja varhaiset mate-
maattiset taidot ovat yhteydessä mm. matematiikan oppimiseen myöhemmin ja oppimismotivaatioon, halutaan panos-
taa matemaattisten taitojen tukemiseen osana arjen toimintoja. 
 

Menetelmän kuvaus 

Pohdittiin ja listattiin asioita, miten matematiikka näkyy jo nyt ryhmien arjessa. Esimerkkejä ryhmien tavoista hyödyntää 
matematiikkaa päivittäin: 

- Ruokailutilanteissa lapsi voi apuna pöydän kattamisessa, jolloin tulee mietittyä, kuinka monta lasta pöydässä 
istuu ja kuinka monta kutakin ruokailuvälinettä tarvitaan. Ruokailun loputtua voi laskea, kuinka monta lasta on 
paikalla ja sen tiedon pohjalta, kuinka monta pastillia tarvitaan.  

- Yhteisessä kokoontumisessa, kuten aamu- tai päiväpiirissä, luetellaan viikonpäiviä, pohditaan päivämäärä ja 
lasketaan kuluneiden päivien lukumäärä matikkakalojen avulla. Samalla lasketaan paikalla olevat lapset, mieti-
tään, kuinka monta lasta vielä puuttuu ja paljonko lapsia sitten on, jos joku vielä tulee. Lasten nimet voidaan 
tavuttaa taputtaen ja tavujen lukumäärään voi yhdistää liikuntatehtävän. Nimien kirjainmäärät voi laskea ja sen 
jälkeen vertailla nimien pituuksia. Aamupiirissä käytettävät tehtävä-, loru- ja laulukortit voivat olla eri muotoisia 
ja muodot nimetään lasten kanssa.  

- Odottelutilanteissa voi leikkiä matemaattisia viihdytysleikkejä, joissa hyödynnetään eri aistikanavia (esim. ”Kili 
kili pukki” –leikki, ”Kävelin eilen illalla…” –leikki tai Kim-leikki). 

- Lasten kanssa voi laulaa ja leikkiä matemaattisia laululeikkejä (esim. Viisi pientä ankkaa, Viisi sammakkoa 
jne.) 

- Lasten lukumäärä voidaan laskea yhdessä ja eri kielillä myös ulos lähtiessä, retkelle lähtiessä tai sisään tul-
lessa.  

- Leikkivalintoja tehdessä tulee hyödynnettyä matematiikkaa, sillä lapset joutuvat pohtimaan, kuinka monta leik-
kijää leikkiin mahtuu. Tässä voi olla apuna leikinvalintataulu tai kasvattaja voi ohjata lasta valitsemaan leikin 
konkreettisempia ja havainnollistavampia menetelmiä käyttäen (esim. lattialla on kolme autoa → ota auto kä-
teesi, jos haluat valita autoleikin → leikki on täynnä, kun autoja ei ole enää jäljellä). 

- Ohjatun ja vapaan leikin aikana aikuinen sanoittaa leikkiä ja ohjaa lapsia havaitsemaan ympärillä olevia mate-
maattisia ilmiöitä, kuten ”Kuinka monta autoa siinä nyt on?” tai ”Montako kuppia katoit pöytään?”. Lapset voivat 
leikkiä kauppa- tai kioskileikkiä, jossa tulee kauppalistan mukaan ostamista, tuotteiden hinnoittelua ja rahojen 
laskemista. Lisäksi esimerkiksi helmien pujottamisessa harjoitellaan sarjoittamista. Leikkiessä tai leikkiä siivo-
tessa voi harjoitella lajittelua (esim. ”rakenna punaisista palikoista torni”, ”tee sinisistä autoista jono”, ”kerää 
kupit tähän koriin” ja ”laita keltaiset lautaset tähän koriin”). Pienille lapsille soveltuvassa heuristiikkaleikissä 
harjoitellaan eri ominaisuuksien vertailua.  

- Matematiikkaa voi harjoitella myös liikuntaleikkien avulla (esim. ”Kuinka paljon kello on, Herra Susi?” –leikki ja 
tilanhahmotus temppuradoissa). Hyppynarulla hyppien voi laskea hyppyjä tai vertailla niiden määrää (hypätään 
enemmän, vähemmän tai yhtä monta kertaa kuin edellinen). 

- Lauta- ja korttipelejä pelatessa tulee harjoiteltua erilaisia matemaattisia taitoja (esim. Uno, muistipeli [parien 
laskeminen ja vertailu], Domino tai pelit, joissa liikutaan arpakuution osoittaman määrän mukaan). 

- Ryhmässä on hyvä olla tarjolla erilaisia rakennusvälineitä ja muovailumateriaaleja lasten leikkeihin. Lapset 
voivat rakentaa myös mallista.  

- Ympäristöä havainnoimalla voi esim. laskea, kuinka monta tiettyä asiaa huoneesta löytyy, tai etsiä eri muotoja. 
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- Ryhmään voi koota hyllyn, jossa on erilaisia toiminnallisen matematiikan välineitä ja tehtäviä lasten vapaasti 
saatavilla. Myös Logico-tehtävät ovat toimivia.  

- Seinillä on numerokortteja. Lattioissa on liikkumaan ja laskemaan houkuttelevia teippauksia. Kelloon on mer-
kitty tarkemmat ajat kellonaikojen opettelun tueksi.  

- Arjessa hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä ja käytetään tableteilla olevia matemaattisia taitoja kehit-
täviä oppimispelejä ja sovelluksia. 

- Lasten kanssa harjoitellaan ohjelmoinnin alkeita mm. pelien ja leikkien avulla.  
- Arkeen kuuluu myös ohjattu toiminta, jossa harjoitellaan suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja monipuolisesti 

matemaattisia taitoja ja sisältöjä. Toiminnassa käytetään välineenä omaa kehoa ja lähiympäristöä, toiminnalli-
sen matematiikan materiaaleja ja välineitä sekä kynätehtäviä.  

 
Lisäksi mietittiin uusia tapoja lisätä matematiikkaa arkeen. Esimerkkejä ryhmien suunnitelmista: 
- Otamme aktiiviseen käyttöön juuri tilattuja ja valmistettuja toiminnallisen matematiikan materiaaleja. Hyödynnämme 
materiaalia matematiikkaan keskittyvän ohjatun toiminnan lisäksi päivän eri toiminnoissa, kuten päiväpiirissä, odotteluti-
lanteissa sekä vapaan leikin aikana. 
- Kehitimme uuden tavan hyödyntää matematiikkaa siirtymätilanteessa (esim. toiminnasta eteiseen siirtymisessä): Jo-
kaisella pienryhmän lapsella on oma arpakuutio. Sovimme lasten kanssa aluksi liikkumistavan, esim. tasajalkahypyt, 
yhden jalan hypyt tai jäniksen loikat, jolla liikutaan ”lähtöpisteestä” (esim. lepohuoneesta) ”päätepisteeseen” (eteiseen). 
Jokainen suunnittelee oman lyhimmän reittinsä määränpäähän, heittää arpakuutiota ja liikkuu sen osoittaman määrän 
sovitulla tavalla. Arpakuutiota heitetään niin monta kertaa, että ollaan päätepisteessä. 
- Otamme muiden ryhmien hyviä tapoja käyttöömme.  
- Ohjelmoinnin alkeiden harjoittelu kirjain- ja numerolaattojen avulla. 
- Kauppaleikki 
 

Käyttötarkoitus 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018:  
2.5 Oppimiskäsitys 
2.6 Pedagogisesti painottunut kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus 
2.7 Laaja-alainen osaaminen 
3.2 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt  
4.5 Oppimisen alueet (Kielten rikas maailma sekä Tutkin ja toimin ympäristössäni) 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014:  
2.4 Oppimiskäsitys 
2.5 Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa 
3.2 Oppimisympäristöt esiopetuksessa 
4.3 Opetuksen yhteiset tavoitteet ja oppimiskokonaisuudet (Kielen rikas maailma sekä Tutkin ja toimin ympäristössäni) 
 

Tarvittavat välineet 

Arjen esineet ja välineet sekä toiminnallisen matematiikan välineet. 

Aika 

Matemaattiset ilmiöt pyritään tiedostamaan päivittäin. 


