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Lela asui meressä. Kerran kalakuningas antoi Lelalle taikajuomaa, ja Lela 
muuttui heti kalasta ihmiseksi! Hän nousi maan pinnalle ja kierteli 
ympäriinsä. Maalla hän kohtasi toinen toistaan ihmeellisempiä asioita! 
Lopulta Lela löysi itsensä päiväkodista, joka oli kaikkein ihmeellisin 
paikka…  

 
 

Lela ja omena – eli tarina siitä, miten keinulauta keinuu 

Tarinaa lukiessasi tarvitset: Kovakantinen iso kirja, pukiksi sopiva palikka, sinitarraa kirjan kiinnittämiseen, 
muovailuvahaa 

Niksu esitteli Lelalle ulkona keinulaudan. Se oli 

hyvin erikoinen laite. Se oli pitkä lauta, joka oli 

keskeltä kiinnitetty tukevaan pukkiin. 

Keinulauta näytti melkein riippuvan ilmassa. 

Lela tönäisi keinulautaa varovasti. Koko lauta 

heilahti Lelan kosketuksesta. Lela pelästyi. Ei kai 

tämä ihmeellinen keinulauta vain hyökkää 

hänen kimppuunsa. ”Älä pelkää, kokeile 

uudestaan”, rohkaisi Niksu. Vaikka keinulauta 

oli raskas, pystyi Lela liikuttamaan keinulautaa 

helposti. Lela sai keinulaudan nousemaan 

yhdellä kädellä. ”Katso, minä olen voimamies”, 

sanoi Lela. 

(Havainnollistetaan keveys kirjalla.) 

”Tuo toinen pää on varmaan painava, 

jaksankohan nostaa senkin?” Lela päätti kokeilla 

ja meni keinulaudan toiseen päähän. Saako Lela 

keinulaudan toisen pään nousemaan? 

(Havainnollistetaan asia kirjasta tehdyllä 

keinulaudalla). 

”Hei, tämä on yhtä kevyt kuin toinenkin pää. 

Miten se on mahdollista? Miten valtavan iso 

lauta voi olla näin kevyt?” ihmetteli Lela. Miten 

raskasta lankkua voi liikuttaa melkein yhdellä 

sormella? 

”Niksu, mene keinulaudan toiseen päähän ja 

nostetaan keinulauta yhdessä ilmaan”. Niksu 

juoksi keinulaudan toiseen päähän ja tarttui 

lautaan. ”Nostetaan keinulauta taivaaseen kun 

lasken kolmeen: yksi – kaksi kolme”, Lela sanoi. 

Niksu ja Lela nostivat keinulautaa kummastakin 

päästä. He nostivat kaikin voimin. 

Kuinka korkealle keinu nousi? 

”Miten tästä tuli yhtäkkiä näin raskas?”, 

ihmetteli Lela. Lauta ei liikahtanutkaan. Lela ja 

Niksu nostivat minkä jaksoivat molemmista 

laudan päistä, mutta lauta ei noussut taivaaseen, 

ei hiukkaakaan. Lela hermostui: ”Mihin voimani 

katosivat”. Kiukkuisena hän päästi irti laudasta. 

Samassa jysähti. 

Arvaatko mitä tapahtui? 
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”Minä olen vahvempi kuin sinä”, nauroi Niksu. 

”Katso, saan nostettua oman puoleni näin 

helposti”, leveili Niksu. Lela sisuuntui ja alkoi 

nostaa lautaa uudelleen kaikin voimin. Lapset 

nostivat lautaa minkä jaksoivat, mutta 

kumpikaan ei onnistunut pitämään lautaa 

ylhäällä. Lopulta Lelan ja Niksun oli levättävä. 

Lapset huomasivat, että vain jompikumpi heistä 

sai laudan nousemaan ylös. Mikä taika teki 

toisesta päästä niin painavan, jos toinen nosti 

samaan aikaan? Eihän lauta näyttänyt yhtään 

raskaammalta? 

”Nyt keksin”, sanoi Niksu, ”lauta ei nouse koska 

nostamme yhtä aikaa”. Lela epäili: ”Miten se 

muka voi vaikuttaa minun päähäni lautaan, jos 

sinä nostat toista päätä? Lela ja Niksu kokeilivat 

keinulaidan toimintaa. Pian he huomasivat, että 

kun toinen nosti lautaa, toinen voi laskea laudan 

tosi helposti. ”Nyt keksin, kun toinen nostaa, 

niin toinen laskee. Yritetään painaa yhtä aikaa”. 

Saivatko lapset painettua laudan maahan? 

Miksi? 

No jopa on ihmeellinen vekotin! Piti nostaa ja 

laskea vuorotellen. Niksu tiesi: ”Tämä onkin 

keinulauta. Katso miten se keinuu pukin 

molemmin puolin. 

Voikohan ihminen keinua tällä? ihmetteli Lela. 

Lela meni istumaan laudan toiseen päähän. 

Keinu ei kuitenkaan toiminut, vaikka Lela istui 

miten pitkään. 

Mikä vika keinulaudassa oli? Miksei keinulauta 

keinunut, vaikka Lela istui valmiina keinumaan? 

Lelaa harmitti istua kököttää paikallaan laudan 

päässä. Hän nousi pois laudan päältä. Nyt lauta 

keinu ylös-alas taas tosi helposti. Kyllä tämä 

lauta olikin herkkä, yhdellä kädellä hän pystyi 

keinuttamaan isoa lautaa helposti. Lela keksi: 

Ehkä tämä on kahden keinuttava keinulauta, 

ehkä meidän molempien pitää istua sillä, jotta 

keinu toimii. Niinpä Lela istui laudan päähän. 

Sitten Niksu istui Lelan eteen laudan samaan 

päähän. Mutta vieläkään keinu ei toiminut, 

vaikka lapset odottivat kuinka kauan. 

Niksu nousi kyllästyneenä ylös: ”Menen 

istumaan laudan toiseen päähän, tässä on 

ahdasta”. Niksu meni keinulaudan toiseen 

päähän ja yritti vetää lautaa alas. Se tuntui 

raskaalta. Niksu sanoi Lelalle: ”Auta vähän 

jaloilla, että minäkin pääsen istumaan”. Lela 

suoristi jalkansa, jolloin Niksu pääsi istumaan 

laudan toiseen päähän. Lapset istuivat laudan 

kummassakin päässä ja katsoivat toisiaan. Mitä 

nyt? Lela potkaisi kyllästyneenä maata jaloillaan. 

Mutta mitä nyt tapahtui? 

Lela nousi ilmaan kevyesti kuin höyhen. Edes 

Lelan jalat eivät koskettaneet maata, niin 

korkealla hän oli. Kuka hänet nosti ilmaan? ”Vau 

minä lennän! Katso Niksu miten korkealla minä 

olen. Näen täältä melkein Tallinnaan asti.” 

Niksu katsoi ihmeissään Lelaa, joka heilutti 

jalkojaan vasten sinistä taivasta. Oliko Lela 

oppinut lentämään? 

 

”Minä vain polkaisin maata ja heti nousin 

ilmaan. Kokeile sinäkin. Ehkä me silloin 

voimme molemmat olla tällä tavalla ylhäällä 

taivaalla. Katsotaan sitten yhdessä upeita 
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maisemia”. Niksu innostui. Hän polkaisi maata 

jaloillaan ja nousi ilmaan kevyesti kuin tuuli. ”Se 

toimii”, huusi Niksu. Nyt voimme samaan 

aikaan katsoa mitä Tallinnaan kuuluu! Samassa 

Niksu näki, että Lela ei enää sätkytellyt taivaalla. 

Mitä oli tapahtunut? 

”Miksi pudotit minut alas”, syytti Lela. 

”Enpäs, minä vain potkaisin itseni ylös” vastasi 

Niksu. Lela hermostui ja polkaisi lujaa maata. 

Samassa hän ampaisi takaisin taivaalle. Niksu 

huomasi nyt istuvansa taas melkein maassa. Nyt 

puolestaan Niksu hermostui ja potkaisi nopeasti 

vauhtia. Taas hän nousi raketin lailla taivaaseen. 

Lela vastasi heti samalla mitalla. Nyt lapset 

polkivat vuorotellen vauhtia maasta. Maa ja 

taivas aivan vilisi heidän silmissään. En enää näe 

taivasta, vaan pelkkiä tähtiä, huusi Lela 

innoissaan. Niksu nauroi täyttä kurkkua, minkä 

vauhdin antamiselta ennätti. ”Miten tämän saa 

sammumaan”, huusi Lela. Eihän tässä ole 

moottoriakaan? 

Niksua alkoi jo pelottaa. Miten tämän hurjan 

vauhdin saa oikein loppumaan? Vaikka hän 

kuinka polki itseään ylös taivaalle niin nopeasti 

kuin pystyi, niin hän tuntui putoavan alas aina 

entistäkin nopeammin. Mikä nyt neuvoksi? 

Lelakin hätääntyi ja unohti polkaista vauhtia. 

Samassa keinu jäi alas ja vauhti loppui yhtäkkiä. 

”Mistä sinä löysit jarrut”, ihmetteli Niksu? Lela 

kokeili polkaista maata hyvin varovasti. Keinu 

liukui hitaasti ja arvokkaasti vähän matkaa. 

”Anna vauhtia ihan varovasti”, sanoi Lela. Niksu 

painoi maata jalallaan ja tunsi nousevansa 

hitaasti ilmaan kuin kotka. ”Minä olen kotka”, 

innostui Niksu. Minä myös, innostui Lela. 

Lapset leijailivat upeasti ilmassa vuorotellen. 

Välillä toinen oli ylhäällä ja välillä toinen. 

Opettaja katsoi lasten touhuja kauempaa. 

Opettaja luuli, että hän näki kaksi lasta 

keinumassa. Mutta Lela ja Niksu tiesivät, että he 

olivat kaksi kotkaa salaisella tutkimusmatkalla. 

Heidän kotkankatseensa seurasi tarkasti maan 

tapahtumia. Lelan kotkankatse näki korkealla 

taivaalla omenan riippuvan puun oksalla. Sinne 

hän vielä liitäisi. 
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Auringolle kaulahuivi 
 

 

Välineet: langanpätkiä, alle 3-vuotiaille picto-kuvat päiväkotipäivän rytmistä 

 

Oli aikainen aamu ja Lela istui päiväkodin/eskarin 

ikkunasyvennyksessä odottamassa, että muutkin 

lapset saapuisivat ryhmään. Lela yritti katsella ulos. 

Siellä oli kovin pimeää. 

“Aurinko ei ole vielä noussut. Onpas siellä kylmä 

ilma.” sanoi aikuinen, joka pysähtyi Lelan viereen 

katsomaan ulos. Lela otti hiljaa kiinni aikuisen 

kylmästä kädestä ja nojasi päätään aikuista vasten. 

“Eikö aurinko ollut herännyt herätyskelloon...” Lela 

mietti.  

(Heräsitkö sinä herätyskelloon? Mihin herätyskelloa 

tarvitaan? Mistä tiedämme että on aamu, jos aurinko ei 

ole vielä noussut? Pohtikaa ja keskustelkaa. Millaisia 

ajatuksia lapsilla on?) 

Lela mietti, mitä eilen oli tapahtunut. Hän muisti, 

miten oli syönyt mustikkakiisseliä välipalaksi. 

Mustikkakiisseli muistutti häntä merestä, se oli yhtä 

sininen. Lela muisti myös, että aikuisen kanssa oli 

tapana katsoa yhdessä, millainen päivä oli edessä. 

Silloin aikuinen laittoi nauhaan seinälle kuvia, joissa 

syötiin välipalaa, lounasta ja aamupuuroa. Lela oli 

oppinut, ettei näitä kaikkia yleensä tehty samaan 

aikaan. Miksi ei? 

(Mitä muuta lapset muistavat päiväjärjestyksestänne? 

Miksi se tuntuu tärkeältä? Mitä muita asioita Lela voisi 

muistaa omasta päiväjärjestyksestään?) 

Lela muisteli päiviään meressä. Meressäkin hän oli 

syönyt päivisin ja nukkunut öisin, kun oli pimeää. 

Mitä muuta hän oli tehnyt? 

(Tutkikaa yhdessä Lelan päivää. Millaisia ajatuksia 

lapsille siitä tulee?) 

Yht’äkkiä Lela huolestui. Hän ei ollut nähnyt 

aurinkoa pitkään aikaan. Kuinka pitkä aika siitä 

olikaan, kun aurinko oli viimeksi noussut aamulla 

ylös ennen Lelaa.  

(Alle 3-vuotiailla keskittykää yhteen seuraavista 

ilmaisuista. 5-6-vuotiaiden kanssa pohtikaa myös muita 

tapoja sanoa sama asia.) 

Oliko se ÄSKEN?  

Oliko se EILEN?  

Oliko se kuitenkin VIIMEKSI?  

Aikuinen huomasi, että Lelaa huolestutti. Hän silitti 

Lelan hiuksia. “Älä huolehdi Lela. Pian tulee taas 

kevät ja aurinko nousee aikaisemmin.” Lela muisti 

kevään. Hän muisti, miten lumi ja jää sulivat ja 
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aurinko lämmitti niin, että jää merenpäällä suli ja 

aallot olivat taas vapaita leikkimään. Lela muisti 

miten hänkin sai jättää kaulahuivin ja hanskat 

kaappiin ja lähteä aaltoihin leikkimään, sillä keväällä 

oli lämmintä. Lela mietti, paleliko aurinko. Ehkä 

aurinko sen vuoksi jaksanut vielä tulla ulos 

leikkimään.  

Hän kysyi sitä aikuiselta.  

Mitä aikuinen mahtoi sanoa Lelalla? 

(Pohtikaa milloin aurinko nousee. Mistä sen tietää? 

Miksei aurinko nouse illalla? Millaisia käsityksiä lapsilla 

on aamusta sekä muista päivän vaiheista.)  

Aikuisen mielestä ajatus oli hieno. Voisit tehdä joka 

päivä uuden raidan kaulahuiviin. Kun kevät tulee, 

kaulahuivi on pitkä. Lela mietti. Miten raidoista 

kasvaa kaulahuivi? Minkä värinen on tänään? Minkä 

värinen on huomenna?  

Lela ryhtyi liimaamaan lankoja paperille. Aurinko 

tarvitsi pitkän kaulahuivin, jotta se riittäisi talvesta 

kevääseen.  
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Järjestetään simpukat 
 

 

Välineet: pussi/kori, jossa muutamia lapsille tuttuja leluja ”auto”, ”pallo”, ”nuken paita”, sekä muutamia erikoisia esineitä 

”rypistetty foliopaperi”, ”tekninen osanen” tms. joita löydät ryhmästäsi. Muokkaa esineet ryhmäsi ikäkauden mukaan. 

 

Ajatella että joissain leluissa oli pyörät! Kun lelua veti 

lattialla, se liikkui kevyesti eteenpäin. Isoissa leluissa 

oli isot pyörät. Niihin voi mennä vaikka kyytiin ja 

antaa vauhtia! Toisilla leluilla voi rakentaa, monia 

voi käyttää mielikuvitusleikissä  

(Kuvaile ryhmänne tavaroita kuin lukisit paperista.)  

Lelalla oli hauskaa, kun hän leikki päiväkodin leluilla 

yhdessä toisten lasten kanssa. Päiväkodissa oli paljon 

laatikoita. Niistä paljastui aina vain jännittävämpiä 

leluja ja tavaroita. Lela availi innostuneena kansia ja 

kurkki laatikoihin.  

Mikähän tämä mahtoi olla? Lela otti esineen 

käteensä ja käänteli sitä.  

(Ota esine pussista näkyville. Ei haeta pelkästään 

korrektia tai oikeata vastausta, vaan arvostetaan 

monenlaisia vastauksia. Kun ei enää tule uusia arvauksia 

tarinaa jatketaan.) 

Entä tämä sitten? Siitä kuuluu jännittävä ääni… 

(Ota esine pussista näkyville. Ei haeta pelkästään 

korrektia tai oikeata vastausta, vaan arvostetaan 

monenlaisia vastauksia. Kun ei enää tule uusia arvauksia 

tarinaa jatketaan. Toistetaan, niin, että kaikki pussissa 

olleet esineet on nimetty. Isompien lasten kanssa voit 

kysyä Lelan äänellä myös: Mitähän tällä voisi leikkiä? 

Tai Miten tämä toimii?) 

Oli kuitenkin tullut aika kerätä lelut pois, sanoi 

aikuinen Lelalle ja muille lapsille. Lela hämmentyi. 

Mitä Lela tekee? Osaatko arvata? Mitä sinä tekisit?  

(Ei haeta pelkästään korrektia tai oikeata vastausta, vaan 

arvostetaan monenlaisia vastauksia. Kun ei enää tule 

uusia arvauksia tarinaa jatketaan.)  

Lela innostui. Hän oli meressä asuessaan kerännyt 

simpukoita koreihin: Pienet simpukat yhteen ja 

suuret toiseen. Lela ryhtyi keräämään pieniä leluja 

laatikkoon: sinne hän laittoi pienet legot, pienen 

auton, pieniä helmiä, pienen pallon, pienen nuken ja 

pienet multilink-palikat… 

(Muokkaa leluja sen mukaan, millä lapset ovat 

leikkineet.) 

Silloin Niksu tuli nauramaan Lelalle: ”Katso! Sinä 

järjestät lelut ihan väärin!” Mitä Niksu tarkoitti? 

Miten lelut voisi järjestää?  
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(Kaikki kertovat ehdotuksensa sille, miten lelut voisi 

järjestää. Lasten vastaukset kirjataan ylös. Erilaisten 

ratkaisuja tuetaan myös esineillä – tärkeää 1–2-

vuotiailla sekä 3–4-vuotiailla! Isommat voivat myös 

piirtää omat ratkaisunsa lelujen järjestämisestä, eli 

luokittelusta.) 

Niksu ja Lela sopivat, että Lelan pienet lelut 

kaadetaan pois laatikosta ja tavarat järjestetään 

uudestaan: ”Tähän laatikkoon tulevat vihreät lelut”, 

sanoi Niksu. ”Tähän laitan merensiniset lelut” 

ehdotti Lela. Voisivatko Lela ja Niksu järjestää lelut 

myös muilla tavoin? Mikä on sinun 

päiväkotisi/eskarisi suurin lelu? Entä pienin? 
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Miksi aina pitää laittaa kurahousut? 
 

 

Välineet: simpukoita tai kiviä, ja kuvakortit kurahousuista ja auringosta. 4–6-vuotiaille mittatikku, kuten viivoitin, tai 

kynä

Lapset olivat eteisessä. Edessä oli ulkoilua. On aika 

pukea kurahousut jalkaan, sanoo aikuinen. 

Lelasta kurahousut ovat jännittäviä. Kun niitä silittää 

sormilla, ne tuntuvat aivan kalan iholta. 

Kurahousuja tuntui jännältä vetää jalkaan. Ne 

nitisivät ja narskuivat, kun niitä hankasi lattiaa 

vasten. 

Niksu ei kuitenkaan ollut yhtä innoissaan 

kurahousuista. Miksiköhän? Lela mietti 

(Voitte pohtia mitä mieltä lapset ovat kurahousujen 

pukemisesta ja vaikka äänestää asiasta: 

3-6-vuotiaat: Jokaisella lapsella on yksi ääni. Rakentakaa 

kuvaaja. Punaisilla legoilla merkitään puolesta- ja 

sinisillä vastaan-äänet. Kumpi torni on korkeampi?) 

“Miksi aina pitää laittaa kurahousut?!” Huokasi 

Niksu. Silloin Lela keksi. 

Hän haki simpukan ja asetti sen ikkunalaudalle. 

Viereen hän piirsi kuvan kurahousuista.  

“Eilen ei ollut kurahousupäivä.” Lela tuumi. Sitten 

hän haki toisen simpukan ja laittoi sen toiselle 

ikkunalaudalle. Viereen hän piirsi auringon.  

“Mitä sinä teet Lela?” kysyi Niksu. 

 

“Mittaan kurahousupäiviä. Eilen ei ollut 

kurahousupäivä. Tänään on!” Lela oli innoissaan. 

Simpukoiden avulla hän voisi näyttää Niksulle, ettei 

joka päivä ollut kurahousupäivä! 
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Niksukin innostui. Miksi? 

(Pohtikaa, mitä Lela tekee. Miksi Niksu innostui?) 

Lelan ja Niksun simpukkatilasto kasvoi päivä 

päivältä. Seuraavalla viikolla Lela ja Niksu tutkivat 

simpukoita yhdessä. Lela mittasi kurahousukuvan 

edessä olevan simpukkarivin pituutta kynällä. “Katso 

Niksu! Kahden kynän verran kurahousupäiviä 

meillä on ollut!” 

(Miten muuten Lela olisi voinut mitata ja verrata 

kurahousupäivien lukumäärää aurinkoisiin päiviin?) 

Niksu nauroi: “Hassu Lela. Katso, voimme laittaa 

simpukat aurinkoiselta ikkunalaudalta ja 

kurahousuikkunalaudalta vierekkäin ja katsoa 

kumpia on enemmän.” Lelasta idea oli hieno. Lapset 

hakivat simpukat lattialle ja ryhtyivät järjestelemään 

niitä. Niksuakaan eivät kurahousut enää 

harmittaneet.  

(Järjestelkää simpukat yhdessä lasten kanssa. Isommat 

voivat keksiä erilaisia tapoja järjestykseen. Miten tilastoa 

voidaan tutkia, mitä siitä selviää?  

1-3-vuotiaiden kanssa aikuinen auttaa järjestämään ja 

tulkitsemaan. 4-6-vuotiaat voivat itse miettiä, miten 

tilaston kuvaaja kannattaa rakentaa, jotta sitä on helppo 

tulkita.) 
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Lela löytää peilin 
 

 

Välineet: seinäpeilin eteen nostettu korkea pöytä, paperiympyröitä. Siirrä eteisen ison peilin eteen pöytä. Laita pöydälle 

palloja ja ympyröitä. Laita ympyrä pöydälle. Laske pöydällä oleva ympyrä ja peilistä näkyvä ympyrä, jollin tuloksena on 

kaksi ympyrää. Kokeile lisätä ja vähentää ympyröitä. Lopuksi taita ympyrä kahtia (tai leikkaa se kahtia). Laita kahtia 

leikattu ympyrä aivan peiliin kiinni ja keskustele lasten kanssa siitä, miten näkyy yksi kokonainen ympyrä. Kokeile lasten 

kanssa saada näkyviin erilaisia lukumääriä. 

Päiväkoti oli aivan erilainen paikka kuin meri. Joka 

kulman takaa odotti uusia ihmeitä. Hyvin pian Lelan 

eteen tuli outo asia. Lela näki seinällä peilin!  Hei 

katsokaa, seinässä on reikä! Lela huusi. Niksua 

huvitti. Tule katsomaan reikää vähän lähempää. Lela 

meni lähelle seinässä olevaa reikää ja näki, että joku 

kurkisti sieltä häntä vastaan. Kuka sinä olet? uteli 

Lela. Reiän toisella puolella oleva lapsi ei kuitenkaan 

sanonut mitään, vaikka hänen huulensa liikkuivat.  

Miksei toisella puolen seinää oleva lapsi vastaa Lelalle? 

Etkö kuule mitä sanoin? Lela yritti. Toisella puolella 

oleva lapsi ei vastannut mitään, vaikka hänen 

huulensa liikkuivat. Lela raapi päätään. Samalla 

hetkellä toisella puolella oleva lapsikin raapi päätään. 

Samassa Lela näki Niksun reiän toisella puolella 

katsomassa Lelaa. Lela hämmästyi: Miten pääsit niin 

nopeasti reiästä seinän toiselle puolelle? Lela näki 

Niksun nauravan: Tämä on peili, katso oikeasti minä 

olen sinun takanasi. Lela yritti koskea Niksuun peilin 

läpi, mutta hänen kätensä osui peilin kovaan 

pintaan.  

Miten Lela voi nähdä Niksun peilissä, vaikka Niksu on 

Lelan takana? 

Niksu selitti Lelalle: Se on vain peili, ei se ole oikea 

reikä. Oikeasti minä olen sinun vieressäsi ja sinä näet 

vain minun kuvani peilissä. Niksu kääntyi ja kokeili 

varmuuden vuoksi Niksun hiuksia ja poskia, ja kyllä, 

Niksu oli oikeasti hänen vieressään. Peili vain 

heijasti kuvan takaisin seinästä. Mutta mistä peili 

tiesi tehdä aivan samat liikkeet kuin hänkin? 

Hän kaivoi nenäänsä. Peili teki ihan samoin. Lela 

näytti kieltään peilille. Ilkeästi peili näytti hänelle 

kieltä takaisin. Lelaa alkoi peilikuva naurattaa. Oli 

kiva katsoa peilistä iloista ilmettä. Lela kyllä uskoi 

Niksua, että hän näki vain oman kuvansa. Oli silti 

mukavaa, että peili hymyili hänelle takaisin. Peili 

vaikutti mukavalta tyypiltä. Osaisikohan peili 

merimatematiikkaa?  

Lela laittoi pöydälle peilin eteen ympyrän. Ja kuin 

ihmeen kaupalla peiliin ilmestyi täsmälleen 

samanlainen ympyrä. Lela ei ollut uskoa silmiään. 

Kuinka monta ympyrää pöydällä nyt oli? Lela laski. 
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Pöydällä oli nyt kaksi ympyrää. Miten se on 

mahdollista? Hän laski uudestaan. Hän näki pöydällä 

edelleen kaksi ympyrää. Mutta hän oli laittanut 

pöydälle vain yhden ympyrän! Lela liikutti ympyrää 

pöydällä. Molemmat ympyrät, sekä pöydällä oleva, 

että peilissä näkyvä, liikkuivat yhtä aikaa. Silti ne 

näkyivät molemmat hyvin selvästi. Miten voi nähdä 

kaksi ympyrää, vaikka on selvästi laittanut pöydälle 

vain yhden ympyrän? 

Olipa ympyröiden lisääminen helppoa! Lela halusi, 

että pöydällä on kolme ympyrää. Hän kävi 

hakemassa opettajan pöydältä vielä yhden 

paperiympyrän, jotta hänellä olisi kolme 

paperiympyrää. Hän asetti paperiympyrän pöydälle. 

Montako ympyrää nyt oli näkyvissä? 

Lela laski ympyrät: Yksi, kaksi, kolme, NELJÄ! 

Miten ympyröitä voi tulla kaksi kertaa enemmän, 

vaikka laitoin vain yhden ympyrän lisää. Ympyrät 

lisääntyivät kuin taikurin hatusta. Tyhjästäkö nämä 

ympyrät ilmaantuivat? 

Lela oli hämmästynyt. Yhtäkkiä ympyröiden määrä 

oli hypännyt kahdesta neljään. Mutta Lela halusi 

nähdä kolme ympyrää, ei neljä. Auttaisikohan jos 

laittaisi pöydälle vielä yhden paperiympyrän? Lela 

haki opettajan pöydältä vielä yhden paperiympyrän 

ja asetteli sen pöydälle. Hän oli kaiken kaikkiaan 

laittanut pöydälle juuri oikean määrän 

paperiympyröitä, kolme kappaletta. Mutta nyt niitä 

olikin kuusi! Aivan hullua. Yhtäkkiä ympyröitä oli 

kasapäin, vaikka hän oli vain siististi asettanut 

pöydälle kolme ympyrää. Lela halusi kolme ympyrää, 

ei kuutta. Miten hän voisi onnistua saamaan 

näkyviin kolme ympyrää? 

Lela päätti hämätä peiliä. Hän seisoi peilin edessä 

ihan hiljaa viattoman näköisenä. Yhtäkkiä hän 

tempaisi yhden paperiympyrän pois pöydältä. Hän 

laski ympyrät. Montako ympyrää nyt oli näkyvissä? 

Nyt pöydällä oli neljä ympyrää. Peili oli huomannut 

hänen nopean liikkeensä. Peiliä ei pystynyt 

huijaamaan. Mutta Lela halusi pöydälle kolme 

ympyrää! Hän päätti yrittää vielä kerran. Hän sanoi 

peilille: Katso, ulkona paistaa aurinko ja kun peilistä 

katsottiin ikkunaan päin, hän vaivihkaa veti pois 

yhden ympyrän. No, kun neljästä ottaa pois yhden, 

pitäisi jäljellä olla kolme. Onnistuiko Lela? 

Ympyröitä oli enää kaksi! Miten tämä on 

mahdollista? Tuntui kuin kahden ja neljän välissä 

olisi ollut tyhjä tila. Eikö peilimaailmassa ollut 

kolmosta olemassakaan? Mutta Lela oli päättänyt, 

että hän haluaa pöydälle kolme ympyrää. Nyt 

tarvittiin Niksun apua, merimatematiikka ei enää 

riittänyt. Lela kertoi Niksulle ongelmansa, että hän 

halusi näkyviin kolme ympyrää, mutta peili ei 

suostunut. Ilkeilikö peili hänelle tahallaan? 

Niksu tunsi peilit hyvin, sillä hän harjasi joka ilta 

hampaat peilin edessä. Niksu tiesi, että peili ei ollut 

tahallaan ilkeä. Peili vain näytti kaiken aina kahtena. 

Sen takia peiliä piti vähän auttaa. Niksu otti pöydällä 

olevan ympyrän ja taittoi sen tarkasti kahtia niin, että 

kokonaisesta ympyrästä tuli puolikas. Niksu hymyili 

voitonriemuisena Lelalle. Lela ei ymmärtänyt yhtään 

mitään. Nyt hän näki kaksi pallonpuolikasta. Ei hän 

tätä halunnut. Hän halusi kolme ympyrää ja nyt 

hänellä oli enää kaksi puolikasta. Miten puolikkaasta 

saisi kokonaisen? 

Niksu ei kuitenkaan hätääntynyt. Kokeneena 

hampaiden harjaajana hän oli nähnyt hurjempiakin 

tilanteita. Hän otti kiinni taitetusta ympyrän 

puolikkaasta ja siirsi sen aivan peilin viereen. Lelan 

silmät pyöristyivät hämmästyksestä. Nyt hän näki 

vain yhden kokonaisen paperiympyrän. Miten se oli 

mahdollista? 

Mutta Lela ei ollut vieläkään tyytyväinen. Hän oli 

koko ajan halunnut vain kolmea paperiympyrää 

näkyviin. Oliko se nyt liikaa vaadittu? Niksu oli 

hyvin rauhallinen ja hän rauhoitti myös Lelaa. Kyllä 

tämä vielä järjestyisi. Niksu antoi Lelalle yhden 

paperiympyrän ja pyysi Lelaa laittamaan ympyrän 
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pöydälle. Lela kertoi jo yrittäneensä ja numerot 

pomppivat miten sattuivat. Niksu kuitenkin lohdutti 

Lelaa ja pyysi tätä yrittämään vielä yhden kerran. 

Lelaa harmitti ja hän venytteli pöydän ääressä, hän ei 

halunnut epäonnistua. Vihdoin hän rohkaisi 

mielensä ja laittoi ympyrän pöydälle. Niksu pyysi 

Lelaa laskemaan näkyvissä olevat ympyrät. Montako 

niitä oli? 

Näkyvissä oli kolme ympyrää! Niksu oli nero! Niksu 

oli jotenkin onnistunut taikomaan puolikkaista 

ympyröistä kokonaisia ja kokonaisista ympyröistä 

kolme. Miten Niksu oli oikein onnistunut? 

Lela oli hyvin onnellinen. Onneksi hänellä oli hyvä 

ystävä, joka osasi häntä auttaa. Lisäksi peilistä häntä 

katsoi hyvin onnellinen lapsi takaisin. Kaikki oli nyt 

hyvin. Samassa Lela huomasi, että näkyvissä oli kaksi 

Lelaa. Silloin Lela huomasi, että hän halusi näkyviin 

kolme Lelaa samaan aikaan. Mitenkähän siinä 

hommassa mahtoi Lelalle käydä? Lela kertoi 

toiveestaan Niksulle. Niksu pyöritti silmiään, mutta 

lupasi kyllä tarvittaessa halkaista Lelan kahtia, jos 

tämä sitä haluaisi. 
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Minä hyppään isommin! 
 

 

Välineet: esineitä mittaamiseen, esim. kenkä, narun pätkä, keppi, huivi, …) 

 

(Ohjaa pieniä lapsia hahmottamaan tarinassa esiintyviä 

suuntia Lela-hahmon avulla.) 

Lela rakensi hiekkalaatikossa leivonnaisia, kun 

Niksu juoksi paikalle. 

”Katso Lela minua!” Niksu pyysi ja loikkasi 

hiekkalaatikon reunalta eteenpäin. Hiekka roiskui 

ympäriinsä Niksun pyllähtäessä hiekkaan. ”Minä 

hyppään sata-tuhatta kilometriä!” Niksu riemuitsi. 

Lela ravisteli vaateiltaan hiekkaa, jonka Niksun 

hyppy oli sirotellut ympäriinsä ja mietti. Hän muisti, 

kuinka meressä kalat olivat leikkineet hyppimällä. 

Hyppääminen oli kivaa Lela päätti. ”Tehdäänkö 

hyppykilpailu?” Lela kysyi Niksulta, joka nyökkäsi. 

Lela nousi hiekkalaatikon reunalle ja yritti loikata 

ylöspäin, kuten kala vedessä. Kalat hyppäsivät aina 

korkeammalle kuin toiset kalat. Niksua nauratti. 

Miksi Niksu mahtoi nauraa Lelalle?  

(Ei haeta pelkästään korrektia tai oikeata vastausta, vaan 

arvostetaan monenlaisia vastauksia. Kun ei enää tule 

uusia arvauksia tarinaa jatketaan.) 

Niksu otti Lelaa kädestä kiinni ja he asettuivat 

yhdessä seisomaan hiekkalaatikon reunalle. ”Nyt 

hypätään eteenpäin.” Ehdotti Niksu ” Kumpi hyppää 

isommalle?” Nauraen Lela ja Niksu hyppäsivät ja 

hiekka roiskui ympäriinsä. ” Minä voitin!” Lela julisti 

innoissaan. Niksu oli kuitenkin sitä mieltä, että hän 

oli voittaja. Lela ja Niksu kiistelivät aikansa siitä, 

miten voitaisiin päättää, kumpi oli voittanut. Miksi 

Lela ajatteli voittaneensa? Miksi Niksu ajatteli 

voittaneensa? Miten voittaja voidaan selvittää?  

(Ei haeta pelkästään korrektia tai oikeata vastausta 

hypyn pituuden mittaamisesta ja mittaamistekniikoista, 

vaan arvostetaan monenlaisia vastauksia.) 

Niksu ja Lela päättivät käyttää keppiä mitatakseen 

kumman hyppy oli pidempi. Ensin mitattiin Lelan 

hyppy hiekkalaatikon reunasta kengänjälkiin, sitten 

mitattiin Niksun hyppy.  

Mistä lapset tiesivät, kumpi hyppy oli pidempi? 

Miten sen voisi päätellä?  

(Keskustelkaa ja etsikää erilaisia ratkaisutapoja.) 

Lelaa kuitenkin suututti: ”Sinun kenkäsi on isompi, 

Niksu, se ylettyy pidemmälle. Siksi sinä aina voitat.” 

Oliko Lela oikessa? Miten muuten me voimme 

mitata hyppyjen pituutta?  
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(Ei haeta pelkästään korrektia tai oikeata vastausta 

hypyn pituuden mittaamisesta ja mittaamistekniikoista, 

vaan arvostetaan monenlaisia vastauksia.) 

 

Lopulta Lela ja Niksu päättivät, että hyppykisa oli 

päättynyt tasapeliin. Heitä nauratti. Hyppääminen 

oli kivaa, vaikka hiekassa ei voinutkaan hyppiä kuin 

kalat vedessä. Lela oli myös oppinut miten hyppyjä 

voidaan mitata.  
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Näkymätön Lela 
 

 

Lapset leikkivät päiväkodissa sokkoleikkiä. Leikkiä 

leikitään niin, että keskellä huonetta yhden lapsen 

silmät peitettiin huivilla. Sitten kaikki muut 

nauroivat ja kikattivat, ja juoksentelivat paikasta 

toiseen, ja silmät sokkona oleva lapsi nauroi ja otti 

haparoivia askelia. Lela katseli Niksun kanssa 

hämmästyneenä ovensuusta. Lelasta tuntui, ettei hän 

ymmärtänyt tätä leikkiä. Meressä kenenkään silmiä 

ei ollut tapana peittää. Miltä Lelasta tuntui. 

(Jutelkaa siitä, miltä Lelasta tuntui. Mitä voisit sanoa 

Lelalla? Oletko itse ollut tilanteessa, jossa et ymmärtänyt 

tai tiennyt, mitä muut leikkivät? 

Alle 3-vuotiaiden kanssa voitte kokeilla liikkeitä. Yksi 

lapsi tai aikuinen tekee liikettä, esim. taputtaa. Muut 

kokeilevat, osaavatko tehdä samanlaista liikettä) 

“Tule Lela, mennään mukaan!” Huudahti Niksu ja 

veti Lelaa kädestä piiriin. Lela tuli eteenpäin ja käveli 

suoraan sokon eteen. “Sainpas!” tämä huudahti ja 

tarttui Lelaan. Muut lapset kertoivat, että nyt oli 

Lelan vuoro olla sokko. Hänelle laitettiin huivi 

päähän. Huivin alla oli ihan pimeää. Vain ylhäältä 

kajasti hieman valoa. Lasten äänetkin tuntuivat 

katoavan kauemmas. Ihan kuin olisi ollut veden alla.  

“Lela, ota meidät kiinni!” tuttu ääni sanoi jossain 

Lelan takana. Ainakin Lelasta tuntui, että ääni tuli 

takaa. Hän kääntyi ympäri. Nyt ääni kuuluikin 

vierestä eikä edestäpäin. Olipa vaikeaa liikkua silmät 

peitettyinä. Lela ojensi kädet eteenpäin. Hän 

kuvitteli olevansa suuri mustekala. Mustekalat uivat 

syvällä valtameressä, jossa on ihan pimeää. Ne 

tunnustelevat lonkeroillaan esteitä edessään. Lelan 

sormet olivat kuin lonkerot, kun hän levitti käsiään.  
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“Olen suuri mustekala valtameren syvyydessä!” Lela 

nauroi ääneen. 

“Lela, odota! Kuuntele. Annamme sinulle ohjeita, 

miten löydät aarteen!” huudahti Niksu. Lela kuuli, 

miten lapset sipisivät ja supisivat hetken, sitten tuli 

hiljaista. Edestäpäin kuului vain vähän kolinaa. 

Mikäköhän siellä kolisi? Mitä Lela teki? Mitä sinä 

tekisit? 

(Millaisia ajatuksia lapsille syntyy Lelan tilanteesta. 

Millaisia ratkaisuvaihtoehtoja?) 

Lela päätti odottaa. Sitten kuului Niksun ääni: “mene 

tuonne noin.” 

Lela ei tiennyt missä “tuonne” oli. Hän pyöri 

ympyrää ja yritti kuunnella miltä “tuonne noin” voisi 

kuulostaa.  

(Miksei Lela tiennyt mihin pitäisi mennä? Haluatko 

kokeilla sokkona olemista?) 

Aikuinen tuli Niksun avuksi. 

“Niksu, muista että Lela ei näe mitään. Sanotaanko 

Lelalle, että käänny kaksi hiirenaskelta vasemmalle.” 

Lela tunsi, kuinka joku kosketti häntä pehmeästi 

toiseen olkapäähän, Lela muisti aikuisen kertoneen, 

että se oli nimeltään vasen. Lela otti varpaillaan 

hyvin pieniä askelia sen käden suuntaan.  

“Nyt. Kävele eteenpäin!” ohjeisti Niksu, mutta 

aikuinen auttoi taas.  

“Kävele kolme tavallista askelta eteenpäin, Lela”.  

(Miksi aikuinen sanoin näin? Mitä olisi voinut tapahtua, 

jos Lela olisi noudattanut Niksun ensimmäistä ohjetta?) 

Tämä sokkoleikki oli Lelasta vaikeaa, mutta 

jännittävää. Piti kuunnella tarkasti ohjeita ja miettiä, 

millainen oli tavallinen askel tai hiiren askel. Lelasta 

tuntui samalta, kun uidessa vedessä, kuten suuret 

mustekalat, niidenkin oli vaikeaa kulkea oikeaan 

suuntaan, kun aallot heiluttivat ja työnsivät niitä. 

Niksusta ja muista lapsista Lelan ohjaaminen tuntui 

myös tosi vaikealta, kun ei voinut vain heilauttaa 

kättään ja näyttää “täällä näin!”.  Yhteistyössä Lela 

saatiin kuitenkin lopulta ohjattua aarteen luo. Aarre 

tuntui Lelan käteen pehmeältä ja painavalta. 

(Mikä aarre mahtoi olla? Kokeilkaa omassa 

ryhmässänne sokkoleikkiä? Millaisia aarteita keksitte? 

Alle 3-vuotiaiden kanssa tarinan voi jättää ensimmäisellä 

lukukerralla tähän. Isompien kanssa voitte käyttää 

tarinan jatkoa sopivana hetkenä.)  

Sokkoleikki oli Lelasta niin hauska, että hän ryhtyi 

suunnittelemaan heti vielä sokkoleikkiä. Sen nimi oli 

näkymättömyysleikki. Siinä muututaan 

näkymättömäksi ja sitten toisten pitää löytää 

näkymätön. Miten Lela muuttuu näkymättömäksi? 

(Miten voi kadota näkyvistä eli muuttua 

näkymättömäksi? Miten sinä muuttuisit 

näkymättömäksi?) 

Näkymättömänä olemisessa on kuitenkin se vaikeus, 

että silloin ei voi antaa toisille ohjeita, koska pitää 

pysyä näkymättömissä. Niinpä Lela keksi, että ohjeet 

voisi piirtää paperille niin kuin kartan. Lela leikkasi 

paperista nuolia ja liimasi niitä sitten paperille. 

Nuolia oli monta: Ensin piti mennä ikkunan eteen 

seisomaan. Lela piirsi sitä varten kuvan ikkunasta. 

Sitten piti kävellä viisi askelta kohti ovea. Sitten Lela 

laittoi kääntyvän nuolen näyttämään kääntymistä ja 

taas uusia nuolia eteenpäin.  
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Lela tekee pyöreän kolmion 
 

 

Välineet: paperikolmioita, paperiympyröitä, muovailuvahaa, jokaiselle lapselle paperiympyrä, kyniä, (esiopetukseen sakset 

ja tyhjiä valkoisia papereita), paperineliö, jääpalamuoteja tai purkkeja, jotka voi viedä jäätymään ulos tai pakastimeen, 

erityisesti pienten kanssa muovailuvaha toimii erilaisten muotojen muuttamisessa.

Veden matematiikka oli helppoa. Meressä oli aina 

vain yksi vesi. Jos merestä vähensi kupin vettä, oli 

vieläkin vain yksi meri. Jos mereen lisäsi kupin vettä, 

oli taas vain yksi meri. Jos mereen kaatoi vettä 

pyöreästä astiasta, meri oli yhä samanmuotoinen. Jos 

mereen kaatoi vettä pitkästä astiasta, meri oli 

edelleen samanmuotoinen. Merivedestä ei voinut 

tehdä palloja, eikä kolmioita, ei edes neliöitä. 

Päiväkodissa oli kuitenkin näitä kaikkia, sitä 

sanottiin geometriaksi. 

Eräänä päivänä päiväkodissa opiskeltiin geometriaa. 

Opettaja näytti lapsille kolmion. Siinä oli kolme 

kulmaa. Kulmat olivat teräviä, yksi, kaksi, kolme. 

Lapset saivat kokeilla, miten teräviä kulmat olivat. 

Kulmien väleissä oli suoria sivuja. Kun kolmiota 

katsoi edestä, se näytti ihan kolmikulmaiselta levyltä. 

Kun kolmiota katsoi sivulta, se ei enää näyttänytkään 

kolmiolta vaan viivalta. Kolmio oli ihmeellinen asia. 

Siinä oli aina kolme kulmaa! Opettaja, miksi kolmion 

keskellä ei ole kulmaa, Lela kysyi opettajalta.  

Opettaja katsoi kolmiota ja otti sen käteensä. 

Kolmion keskusta näytti sileältä. Saanko kokeilla, 

kysyi Lela. Opettaja antoi luvan. Kolmion keskusta 

oli totta tosiaan aivan sileä. Sama kolmio oli yhtä 

aikaa terävä ja sileä. Miten joku voi olla yhtä aikaa 

terävä ja sileä?  

(Pohdi lasten kanssa, mikä ympäristössänne on Terävää? 

Mikä olisi terävän vastakohta? Mikä voisi olla kulmikas? 

Entä löydättekö kolmioita ympäristöstänne?) 

Lela ihmetteli kolmiota. Tämä oli kiinnostavaa. Ei 

vedessä ollut kolmiota. Ei vesi ollut terävää tai 

sileätä, se oli nestettä. Mutta eivät matematiikan 

ihmeet tähän loppuneet. Opettaja otti esiin ympyrän. 

Siinäpä ei ollut kulmia ollenkaan! Ja silti se oli aivan 

sileä keskeltä.  

(Pohdi lasten kanssa, mikä ympäristössänne on Pyöreää? 

Mikä olisi pyöreän vastakohta? Mikä voisi olla 

kulmaton? Entä löydättekö ympyröitä ympäristöstänne?) 

No jopas, juuri kun Lela oli oppinut, että muodossa 

oli kolme kulmaa, olikin muoto, jossa ei ollut 

lainkaan kulmia. Mihin kulmat olivat kadonneet? 

Lelaa alkoi harmittaa: Minä en pidä matematiikasta! 

Opettaja ihmetteli: Mutta eikö matematiikka ole 

jännittävää? Ei, Lela vastasi. Miksi tämän pitää olla 

niin vaikeata. Välillä on kulmia ja välillä ei. Välillä 

näyttää levyltä ja välillä viivalta. Miksei kolmio 
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voinut olla niin kuin ympyrä, ilman teräviä kulmia. 

Teräviin kulmiin voi vaikka loukata itsensä, sanoi 

Lela. Mutta kolmio ilman kulmia ei olisi enää 

kolmio, selitti opettaja. Onpa! sanoi Lela. 

Minä osaan merimatematiikkaa, voin näyttää, sanoi 

Lela. Opettaja antoi kolmion Lelalle. Lela ryttäsi 

paperikolmion ihan ryppyiseksi. Opettajaa harmitti: 

Nyt sinä ryttäsit hienon kolmion. Mutta Lela rutisti 

kolmion pieneksi palloksi. Sen jälkeen hän pyöritti 

sen vielä sileäksi kämmenten välissä. Lela avasi 

kätensä. Lapset hämmästyivät: Kolmiosta oli tullut 

pallo. Katsokaa, ympyräinen kolmio! sanoi Lela. 

Lapset ihmettelivät. Kolmion kulmat olivat tosiaan 

hävinneet. Opettaja epäili: Ei tuo ole ympyrä, se on 

pallo! 

Mutta Lela ei antanut periksi. Katsokaa sivulta, se on 

ympyrä joka puolelta. Tuo toinen ympyrä näyttää 

ympyrältä vain edestä, ei se ole oikea ympyrä. Mutta 

katsokaa tätä, tämä on oikea ympyrä. Lela antoi 

paperipallon kaikille kokeiltavaksi. Opettajakin 

innostui ja heitti paperipallon pöydälle. Onhan se 

pyöreä joka puolelta, opettaja myönsi. Eikä siinä ole 

enää tyhmiä kulmia! sanoi Lela. Opettajan oli pakko 

myöntää. Pyöriikö sinun ympyräsi, Lela kysyi 

opettajalta. 

Opettaja otti leikkaamansa paperiympyrän käteensä 

ja heitti sen pöydälle. Se leijaili pöydän pinnalle, eikä 

sen jälkeen liikahtanutkaan. Opettaja myönsi, että 

Lelan pallo oli paljon pyöreämpi kuin opettajan 

ympyrä. Miten tuollaisella ympyrällä voi edes 

jalkapalloa pelata, ihmetteli Lela. Jonkun pitäisi 

puhaltaa siihen ilmaa. Se on väsynyt jalkapallo. 

Lapsia nauratti väsynyt jalkapallo. Katsokaa nyt, ei 

jaksa edes pomppia! Lela huomasi, että muut eivät 

osanneet merimatematiikkaa. 

(Anna lapsille kolmioita ja ympyröitä tutkittavaksi. Mitä 

muuta Lela voisi tehdä kolmiolla ja ympyrällä? Kannusta 

lapsia myös pohtimaan, miltä Lelasta tuntui? Miksi? 

Milloin sinusta on tuntunut, että jokin on Jännittävää? 

Vaikeaa? Harmittavaa?) 

Meri näyttää aina samalta, mutta tuntuu koko ajan 

erilaiselta. Meressä on kaikki. Lela pyysi opettajalta 

uuden ympyrän. Katsokaa, osaan tehdä iloisen 

ympyrän! Yhdessä ympyrässä on kaikki tunteet.  

Niksu innostui: Minä haluan tehdä vihaisen 

ympyrän! Niksu piirsi hetken aikaa niin että kynä 

suhisi. Siitä tuli todella vihainen ympyrä. Jokainen 

lapsi halusi tehdä merimatematiikkaa. Niksu teki 

ujon ympyrän, Viivi teki laihan ympyrän, Niilo teki 

hirviöympyrän, Hanna karusellin. Yhdestä 

ympyrästä löytyi monta tunnetta. Mitä kaikkea 

ympyrästä voikaan löytyä?  

(Jokainen voi tehdä oman ympyrän omalla sisällöllä. 

Miltä teidän ympyröistänne tuntuu? 

Alle 3-vuotiailla voitte tutkia ympyröitä moniaistisesti: 

Tuntuuko punaiseksi piirretty ympyrä iloiselta? 

Tuntuuko sininen ympyrä pehmeältä vai sileältä? 

Esiopetuksen oppilaat voivat halutessaan kirjoittaa 

tunteensa omaan ympyräänsä. He voivat myös leikata 

paperista muita muotoja: Millainen tunne on kulmikas? 

Entä pyöreä? Litteä? Suuri? Pieni?) 

Lela opetti lapsille lisää merimatematiikkaa. Voi 

tehdä kolmiosta ympyrän, mutta voi tehdä myös 

ympyrästä kolmion. Voi tehdä kolmionmuotoisen 

ympyrän, hän sanoi. Muut lapset eivät uskoneet. 

Ympyrässä ei ollut kulmia, miten siihen yhtäkkiä 

saisi kolme kulmaa? Ympyrän kehähän oli aivan 

sileä! Lela otti yhden ympyrän käteensä. Hän 

leyhytteli sitä hetken kasvojensa edessä, aivan kuin 

hänellä olisi ollut kuuma. Sitten hän laittoi ympyrän 

pöydälle ja taittoi ympyrän reunasta pienen palan 

ympyrän keskelle. Sen jälkeen hän taittoi toisen 

palan ympyrän keskelle. Ja kerran vielä hän taittoi 

palan ympyrän keskelle. Ja kaikkien ihmetykseksi 

pöydällä oli ympyrä, jossa oli kolme kulmaa! 

Opettajakaan ei tiennyt, että tällaisia ympyröitä oli 

olemassa.  

(Seuraava osa tarinaa kannattaa jättää pienillä lapsilla 

loppuviikkoon. Myös jäämuodot voi tehdä myöhemmin 
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viikolla. Suuntaa tarina pedagogisesti oman ryhmäsi 

lapsille sopivaksi.) 

Mutta ei tässä kaikki. Opettaja heitti pöydälle neliön. 

Se leijaili hitaasti pöydän pinnalle ja pysähtyi 

paikalleen. Lapset katsoivat neliötä tyrmistyneenä. 

Lela meinasi pudota tuoliltaan. No nyt oli kulmia! 

Kuinka monta kulmaa siinä oikein olikaan! Mitä 

kaikkea siitä voisikaan tehdä! Lapset tuskin 

malttoivat odottaa. 

(Pohdi lasten kanssa, millaisia nelikulmioita 

ympäristössänne on? Osaatteko laskea neljä kulmaa? 

Löytävätkö lapset neljän ryhmissä nelikulmioita, joista 

jokainen voi asettua omaan kulmaan? Mikä voisi olla 

kulmikas?) 

Lela lupasi opettaa muille lapsille vielä vähän 

merimatematiikkaa. Hän otti paperineliön ja kasteli 

sen vesihanan alla. Sitten hän heitti märän 

paperineliön pöydälle. Lapset ihmettelivät. Nyt oli 

märkä neliö. Lela katsoi lapsia salaperäisen 

näköisenä. Merimatematiikan salaisuus oli siinä, että 

yhdessä ja samassa oli kaikki muodot. Ne sai esiin, 

kun veden jäädytti. Lela vei märän paperineliön 

päiväkodin pakastimeen. Mitähän siitä seuraisi?  

Opettaja innostui ja haki keittiöstä jääpalamuotin. 

Nyt saisivat kaikki lapset kokeilla 

merimatematiikkaa. Mitähän tästä oikein seuraa?  

Saisikohan vedestä jäädyttämällä kolmion? 


