
Projekti-ideoita



Kauppaleikki, 1.-2. lk.

• Perustetaan luokkaan oma leikkikauppa. 

• Luokka jaetaan kaupparyhmiin, joilla jokaisella oma osasto (maitotuotteet, HeVi, ..) ja 
projektipäällikkö.

• Ryhmät askartelevat myytävät” tuotteet käsitöissä ja kuviksessa sekä tuovat tyhjiä pakkauksia kotoa. 

• Ryhmät tekevät vierailun lähikauppaan tutkimaan omien tuotteidensa hintoja sekä haastattelevat 
myyjää hänen työstään sekä matematiikan merkityksestä kaupassa.

• Ryhmät hinnoittelevat omat tuotteensa (tarkka hinta ja pyöristetty hinta).

• Avajaiset ja kauppaleikkejä

 Jokainen oppilas saa esim. 10 e ostosrahaa. Lisää rahaa voi ansaita esim. liikuntapankista (10 punnerrusta on 1 
e) tai työpankista (taulun pyyhkiminen tunnin jälkeen on 2 e).

 Oppilaat harjoittelevat ostoslistojen laatimista.

 Käydään kauppaa ja harjoitellaan samalla yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja.

• Arviointi toteutetaan esimerkiksi arviointikeskusteluin ryhmittäin.



Kulmien mittaaminen, 5.-6. lk.

• Etsitään ja kuvataan kulmia eri puolelta koulua.

• Ryhmät valitsevat arkielämän kulmaongelman ja 
lähtevät tutkimaan sitä. Ongelmat ja mahdolliset 
ratkaisut esitellään muille.

• Ongelmaesimerkkejä:
 Kuinka suureen kulmaan ovi pitää avata, että siitä 

voi kulkea ulos?
Mistä kulmasta pöytäkoneen ruudun näkee 

parhaiten?
Mistä kulmasta pallo on helpoin potkaista maaliin?



Pienoismalliprojekti, 5-6 lk.

• Rakennetaan käsityö ja/tai 
kuvaamataidon tunneilla talon tai 
aurinkokunnan pienoismalli. 

• Matematiikassa käsitellään 
mittakaava. 

• Ylöspäin eriyttäminen pinta-alan ja 
tilavuuden (esim. uima-allas) 
mittakaavan avulla.



Salakirjoitusta, 3.-9. lk.

• Aloitetaan tutustumalla salakirjoituksen historiaan. Miksi 
salakirjoitusta tarvitaan?

• Harjoitellaan erilaisia salakirjoituksia, kuten Caesar, RSA-salakirjoitus 
ja Enigma. Vinkkinä Summamutikan materiaalipankin Salakirjoituksia-
ja Enigma-harjoitukset sekä netin Enigma-simulaatiot!

• Vaihtoehtoisesti jokainen pienryhmä saa tutustuttavakseen yhden 
salakirjoitustyylin. Tästä he tekevät esim. posterin ja esittelevät sen 
muille.

• Jokainen ryhmä lähettää valitsemalla salakirjoitustyylillä (ei tarvitse 
kertoa muille valintaa) salatun viestin ja muut ryhmät koittavat 
murtaa koodin.



Tilastointia KeKe-hengessä, 3.-9. lk.

• Koulun ruokalasta jää joka arkipäivä ruokaa yli. Luokan/käytävän roskikseen 
kertyy lisää tavaraa. Kodin sekajätepussi täyttyy.

• Jokainen oppilasryhmä saa oman seuranta tehtävän (esim. ruokalan 
hävikkiruuan määrä, luokan roskien massa, ryhmäläisten kotien 
sekajätepussien massojen summa). Kohteesta riippuen seurantaa voidaan 
toteuttaa päivittäin tai viikoittain.

• Jonkin ajan kuluttua aloitetaan kampanja jätteen määrän vähentämiseen. 
 Havaitaanko seurannassa muutoksia?

• Ryhmät piirtävät kuvaajat omasta seurantatehtävästään 
kuukauden/lukukauden lopuksi ja esittelevät tilanteen muille.

• Projektion helppo linkittää myös muihin oppiaineisiin.



Luokkaretki, erityisesti 6. ja 9. luokat

• Tavoitteena suunnitella toteutettava luokkaretki.

• Aluksi päätetään yhteisesti kohde ja suuntaa-antava budjetti.

• Luokka jaetaan ryhmiin, jotka saavat oman vastuualueensa: 
varainhankinta, ruokailu, majoitus, logistiikka ja aktiviteetit.

• Työskentelyssä keskeistä on eri ryhmien välinen kommunikaatio mm. 
kokonaisbudjetin suhteen.

• Toteutetaan luokkaretki.

• Arviointi esimerkiksi palautekeskusteluna ryhmittäin.



Muita projektiaihevinkkejä erityisesti yläkouluun:

• Ilmastonmuutos
Tästä aiheesta saa monialaisen kokonaisuuden, johon on liitettävissä paljon 

matematiikkaa.

• Moottoritie
Mitä tapahtuu, jos koulun viereen rakennetaan moottoritie? Mitä maksaa? 

Mitä tulee ottaa huomioon (melu, ...)?

• Hyperloop
Miten matkustaminen muuttuisi, jos käytössä olisi Hyperloop? 

• Miksi laivat kelluvat?
Fysiikkaan yhdistyvä aihe, jota voidaan tutkia myös toiminnallisesti 

rakentamalla minilaiva ja testaamalla sen kelluvuutta.

https://www.tiedetuubi.fi/tekniikka/olisiko-hyperloop-superjuna-turun-ja-tukholman-valilla-realistinen
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