
Matikkakoodi 

Nimi:

LOKIKIRJA



Tämä kirja on sinulle, joka aiot harjoitella 
Makkakoodin avulla. Lokikirjasta löydät etoa 
harjoielemisesta ja kalenterin, josta voit seurata 
harjoieluasi päivä päivältä.

 Tervetuloa lokikirjaasi!

Miksi harjoittelisin Matikkakoodin avulla? 

Välillä ajatellaan, eä makkaa tarvitaan ainoastaan koulussa, mua makkaa 
me käytämme joka päivä. Käytät makkaa kun olet kaupassa ja lasket 
paljonko voit ostaa ja paljonko sinun kuuluisi saada rahaa takaisin. Käytät 
makkaa, kun jaat jotain kavereidesi tai sisarustesi kanssa. 

Käytät makkaa, kun leivot tai laitat ruokaa ja lasket kuinka paljon mitäkin 
ainesosaa ainesosaa tarvitaan, joa ruoasta tulee hyvää. Käytät makkaa, kun lasket 
montako päivää tai kuukaua on syntymäpäivääsi.



Matikkakoodi Flex

Makkakoodin avulla voit parantaa matemaikkataitojasi. Kun olet käyänyt Makkakoodia, opit 
paremmin käsielemään lukuja ja laskemaan ja myös pitämään makasta enemmän kuin ennen. 

Makkakoodilla harjoitellessasi ota huomioon pari asiaa. On tärkeää, eä et pidä taukoja harjoielusta, 
vaan harjoielet joka päivä, joa sillä on vaikutusta. On myös tärkeää, eä teet parhaasi kun harjoielet. 
Jos et todella yritä parastasi jokaisessa tehtävässä, ei harjoielu tuota tulosta. Se ei kuitenkaan tarkoita 
sisitä, eä onnistuisit he jokaisessa tehtävässä. On toa, eä voi olla vähän vaikeaa välillä, joa 
harjoielu tehoaisi niin hyvin kuin mahdollista.

Sitä kannattaa miettiä!

Jotkut luulevat, eä makka on jotain jossa ollaan 
joko hyviä tai huonoja ja eä sitä ei voi oppia. Näin 
se ei ole! Sama juu kuin jalkapallossa tai 
piirtämisessä, harjoielun avulla tulet paremmaksi. 
Meillä on erilaisia vaikeuksia ja siksi toisten täytyy 
harjoiharjoitella enemmän kuin toisten.



Esimerkkejä palkinnoista

Piknik perheen kanssa

Leivo yhdessä vanhempiesi kanssa

Mene elokuviinOsta kirja Katso elokuva vanhempiesi kanssa

Mene museoon

Mene pitsalle

Pelaa jalkapalloa isän tai äidin kanssa
Sovi päivällinen perjantai-illalle

Palkinnot
Harjoieleminen Makkakoodilla on joskus hauskaa, joskus työlästä, joskus vaikeaa. On kuitenkin 
tärkeää, eä käyt läpi kaikki harjoitukset. Joa olisi mukavampaa harjoitella, saat palkinnon aina 
viideltä harjoielupäivältä. Alhaalla on esimerkkejä palkinnoista, joista voit valita sopivan. Kirjoita tai 
liitä kuvia palkinnoistasi  harjoituskalenteriisi.



                                     Muistilista

Tarvitset jonkun aikuisen, joka huolehtii sinun harjoittelustasi 
(tai jos hän on poissa, niin löytyy joku toinen tilalle)

Tiedät paikan, jossa voit harjoitella (sen täytyy olla huone, 
jossa voit olla kaikessa rauhassa kun harjoittelet)

Olet yhdessä valmentajasi kanssa suunnitellut aikataulun miten 
haharjoittelet (yleensä viisi viikkoa, viisi kertaa viikossa)

Olet jutellut valmentajasi kanssa miksi on 
hyvä harjoitella Matikkakoodin avulla

Olet lukenut lokikirjan huolellisesti

Olet kirjoittanut tai liittänyt 
palkinnot lokikirjaan

Olet päättänyt harjoitella koko harjoitusjakson ja 
ttehdä parhaasi koko ajan

                              

     Olet valmis aloittamaan, kun kaikki yllä olevat kohdat on rastitettu!
                                            Onnea harjoitteluun!
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Onneksi 
 olkoon!

Nyt olet valmis!


