
Aikuisen ohjeet matikkaseikkailuun 
 
Jokaista diaa vastaa saman numeroinen aikuisen ohje. 
 
 

1. Alkutarina 
 
Voit lukea tämän ääneen lapselle: 
 
Kauan kauan sitten oli muuan merirosvo hankalassa tilanteessa. Hän oli rikas kuin peikko, mutta 
kas kun varastetut rikkaudet eivät omia ole, olivat oikeuden puolustajat merirosvon kintereillä. 
Hirveässä kiireessä tämä puujalkainen rötöstelijä yritti piilottaa aarteensa moneen eri paikkaan, 
jotta hän voisi myöhemmin tomun laskeuduttua palata aarteilleen.  
 
Kävi kuitenkin niin, että merirosvo jäi kiinni hänen papukaijansa kavallettua hänet. Merten roisto 
joutui kertomaan aarteiden sijainnit. Kuitenkin yksi aarre oli piilotettu niin hyvään paikkaan, ettei 
rosvo Silmälappu muistanut itsekään sen sijaintia.  
 
Te olette tutkineet aarteen sijaintia jo pitkään ja löytäneet oikean luolan, jonne aarteen pitäisi olla 
kätketty. Ikävä kyllä merirosvomme ei ollut tyhmimmästä päästä, vaan aarre on arvoitusten 
takana, jotta mikä tahansa marakatti ei pääsisi aarteeseen käsiksi. 
 
Nyt on teidän hetkenne. Mukananne teillä on lokikirja (voit printata lokikirja-dokumentin ja taittaa 
kahtia tai käyttää tavallista vihkoa/paperia), johon merirosvo oli merkannut luolan sijainnin. Nyt 
pääsette jatkamaan kirjaa kirjoittamalla ylös aarteen tarkan löytymisen ohjeet.  
 
 

2. Portinvartija 
 

” Astuaksenne luolaan, teidän on kohdattava portinvartija.  
Onneksi portinvartija on kiltti ja haluaa vain pienen lahjuksen päästääkseen teidät luolaan. 
Kerää läheltänne (sisältä tai ulkoa) kymmenen erilaista asiaa. 
Seuraavaksi teidän tulee jakaa lahjukset kolmeen lahjuskulhoon. Millä tavalla voisitte luokitella 
asiat? Kuinka monta erilaista luokittelutapaa keksitte?  
Valitkaa paras luokittelutapa ja asettakaa lahjuksenne portinvartijalle. 
Mitä kirjaisitte lokikirjaan?” 
 
Mitkä tahansa esineet ja asiat, joita lapsi voi käsitellä käyvät.  
 
 

3. Ovipäättely 
 
Täytyy valita neljästä oviaukosta oikea. Seinältä löytyy vanha pergamentti, olisiko siitä apua? 
Miten kuvailisitte oven lokikirjaan? 
 
 



4. Putoava polku 
 

 
 
”Aarre on jo lähellä! Edessänne on isojen kivien muodostama polku, jotka on numeroitu 1-19. 
Kieleke, jolla nyt olette, on numeroltaan 0 ja aarteen kieleke on 20. Ne onneksi kestävät monta 
askelta. Jokaiselle kivelle saa astua vain kerran. Voitte säätää laput niin kauas tai lähelle toisiaan 
kuin tahdotte. Seisotte itse nollan kohdalla ja 20 on paikka, josta aarre löytyy. 
 
Edessänne on isojen kivien muodostama polku, jotka on numeroitu 0-20. Kivet ovat sellaisia, jotka 
kestävän yhden askeleen ja sitten putoavat hyytävään veteen. Kivi, jolla nyt olette, on 
numeroltaan 0 ja aarteen kivi on 20.  0-kivi kestää onneksi askelia, joten sitä teidän ei tarvitse 
pelätä. Muistakaa, että teidän tulee myös palata kivipolkua pitkin.” 
 
Kokeilkaa eri tapoja käydä 20:ssä ja palata takaisin. Tehkää tästä ohje kaavalla Kirjatkaa aina, 
kuinka moneen askeleen kokoinen jokainen hyppy oli. Eli esim. kiville 2, 5 ja 7 astuminen 
merkataan 2+3+2 askelten mukaan, ei 2+5+7. 
 
__+__+__+__= 20  ja paluumatkalle 20 -__-__-__-__= 0 
 
esim. jos lapsi hyppii kiville 5, 12, 16 ja aarteen luo ja 17, 13, 6 ja 2 takaisin. 
 
5 + 7 + 4 + 4 = 20 ja paluumatkalle. 20- 3- 4 -7 – 4 – 2 = 0 
 
Askeleita voi olla neljä (kuten yllä esimerkissä) tai niin monta kuin haluatte. Muistakaa, että 
jokaiselle kivelle saa astua vain kerran. 
 
 

5. Symbolipäättely 
 
Jokainen kuva vastaa jotain numeroa. Lokikirjaan kannattaa kirjoittaa sekä jokainen lasku että 
kuvien takana olevat numerot. 
Vastaukset: 
Perus: 7   Haastava: 6  Vaikea: 1 
 

6. Loppu 
 
Onneksi olkoon, löysitte aarteen! Viimeisellä sivulla on värityskuva, jonka voi halutessaan tulostaa. 
Piirtäkää vielä aarteenmetsästäjät aarteen kylkeen ja kuva on valmis! 
 
 



 


