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1C Tutustutaan murtolukuihin

1. Poimi yllä olevista murtoluvuista ne, joilla on sama nimittäjä.  

Tutki, mitä yhteistä ja mitä eroa näillä murtoluvuilla on, kun  

niiden mallina käytetään murtokakkuja. Kirjoita havaintosi.

2. Poimi yllä olevista murtoluvuista ne, joilla on sama osoittaja.  

Tutki, mitä yhteistä ja mitä eroa näillä murtoluvuilla on, kun  

niiden mallina käytetään murtokakkuja. Kirjoita havaintosi.
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1B Tutustutaan murtolukuihin

Sovitaan, että kokonainen murtokakku  
edustaa lukua 1. 
Tutki murtokakkujen avulla, mitä murto- 
lukua alla olevat kuviot tällöin edustavat.  
Etsi murtokakkujen avulla mahdollisimman  
monta tapaa esittää tämä murtoluku.  
Kirjoita löytämäsi murtoluvut numeroin.

1. a) 

 b) 
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1A Tutustutaan murtolukuihin

1. Muodosta kokonainen murtokakku kolmella samanvärisellä palalla.  

Kuinka suuri osa yksi pala on kokonaisesta kakusta?

2. Muodosta kokonainen murtokakku kolmella palalla, jotka eivät ole samanvärisiä. 

Onko yksi pala nyt kolmasosa koko kakusta ? Jos ei, niin miksi?

3. Valitse jokin oheisista murtoluvuista. 
 

 
 

 
  

 Etsi murtokakuista tätä murtolukua vastaavat 

palat ja piirrä niiden kuva vihkoon.

 Kirjoita murtoluku sekä numeroin että kirjaimin.

4. Valitse kaksi oheisista murtoluvuista. 
 

 
 

 
  

 Etsi murtokakuista näitä vastaavat palat ja  

piirrä niiden kuvat vihkoon.

 Kirjoita murtoluvut sekä numeroin että kirjaimin  

ja ympäröi suurempi murtoluku.

5. Ota silmät kiinnni yksi murtokakun pala. Arvioi, mitä murtolukua se vastaa.  

Tarkista arviosi.
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Käyttäjälle
Kirjan tehtävät soveltuvat opetuksen oheismateriaa-
liksi 
– kun orientoidaan uuteen asiaan
– kun palautetaan mieleen aiemmin opittua
– opitun kontroilloimiseen
– kerhotyöskentelyyn
– syventävään eriyttämiseen 
– oppimisvaikeuksien ennalta ehkäisemiseen ja kor-

jaamiseen.

Kirjassa on 47 kopioitavaa tehtäväsivua, niihin liittyvät 
opettajan ohjeet ja tehtävien ratkaisut.

Jos samasta aiheesta on laadittu useampi tehtäväsarja, 
ne eroavat toisistaan vaikeustasoltaan. 

A-sarja on kuhunkin aiheeseen liittyvistä tehtävistä 
helpoin, C-sarja vaativin.

ABC-koodaus ei siis kerro, mille luokka-asteelle tehtä-
vät on sopivat.
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Oivallus sormenpäissä

Kolmen puoliintumisajan jälkeen radio- 
aktiivisesta aineesta on jäljellä 1

8 . 

Paperista on taitettu 1
3

. 
    
 

Opetimme uramme alussa vuosikausia murtolukuja ilman välineitä, mutta sitten löy-
tyivät murto kakut, värisauvat ja värinapit! Nyt aukeni uusi maailma meille opettajille 
ja sitä kautta oppilaillemme. Oppi ei kulkenut enää pelkästään silmien ja korvien 
kautta, vaan oivallus oli myös sormenpäissä. Oli uskomatonta, että sama väline ja 
samat työtavat toimivat 3. luokalla, 9. luokalla ja vielä myöhemminkin.  

Toivomme tämän materiaalin tuovan oivaltamisen ja oppimisen iloa sekä uudenlaista 
näkökulmaa oppilaan ja opettajan työskentelyyn.

Helsingissä 14.5.2009

Hannele Ikäheimo ja Eija Voutilainen
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Värisauvat

   Punainen sauva on jaettava niin, 

   että osien pituuksien suhde on 1 : 3.  

   Tällöin lyhyemmän sauvan pituus 

   on 1
4   ja pitemmän 3

4   punaisen 

   sauvan pituudesta.

Tämän kirjan tehtävissä tarvitaan värisauvoja, joiden 
pituudet ovat 1 cm, …, 10 cm, 12 cm ja 16 cm.

Miten näin yksinkertaisen näköinen väline voikin olla 
niin käyttökelpoinen! Murtolukujen opetuksessa väri-
sauvat purevat erityisen hyvin kokonaisiin ja osiin liit-
tyviin tehtäviin, jotka saattavat olla hyvinkin vaativia. 
Ja liekö parempaa välinettä konkretisoida pituuksien 
suhdetta tai jakoa annetussa suhteessa.

Tangram

Kokonaisen neliön pinta-ala edustaa lukua 1. 

Tangram-paloja on totuttu käyttämään erilaisten ku-
vioiden muodostamiseen. Murtolukujen opiskeluun 
niistä saa maukkaan välipalan.
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Murtokakut

  3
6

 = 1
2

Suosittelemme läpinäkyviä murtokakkuja, joissa ovat

osat  1
1

, 2
2

, 3
3

, 4
4

, 5
5

, 6
6

, 8
8

, 10
10

 ja 12
12

 .

Jos saisi valita murtolukujen opettamiseen vain yhden 
välineen, valitsisimme ympyränmuotoiset murtoka-
kut. Toista yhtä monipuolista välinettä ei löydy, kun 
halutaan konkretisoida kokonaisen jakamista osiin ja 
osien ilmaisemista murtolukuna, laventamista ja su-
pistamista sekä murtolukujen laskutoimituksia.

Jokaisella välineellä on omat rajansa. Murtokakkujen 
käyttöä rajoittavat ne osat, joihin murtokakut on jaet-
tu. Lisäksi murtoluvun kertominen murtoluvulla ei on-
nistu, eikä murtoluvun jakaminen murtoluvulla kuin 
poikkeustapauksissa.

Värinapit

1
3  napeista on punaisia. 

Kun on kyse lukumääristä ja murtoluvuista, tarvitaan 
irrallisia esineitä. Värinapit ovat esteettisyydessään 
lyömättömiä, mutta tietysti niiden sijasta voi käyttää 
tavallisia nappeja tai pieniä kuutioitakin. 

Näitä välineitä tarvitaan
– murtokakut
– värinapit
– värisauvat
– Tangram


