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Ohjeet opettajalle 

Kauppapeli soveltuu 1.-2. -luokan oppilaille. Pelin avulla 
voidaan harjoitella rahoilla laskemista, kaupassa asiointia 
ja sen suunnittelua. Peliä voidaan pelata yksin, pareittain 
tai ryhmässä. 

Peliin voi myös itse suunnitella tuotteita kauppaan, esi-
merkiksi oma vaatemallisto ja sille sopivat hinnat. Tätä 
varten voit tulostaa tyhjän taulukon (tuotekorttiosaston 
lopussa), josta voit kopioida oppilaille sopivan määrän 
kortteja. Tuotekortteja voidaan hyödyntää myös esimer-
kiksi kielten opiskelussa tai oppilaiden kanssa voidaan tut-
kia, paljonko nämä tuotteet maksaisivat muun maan va-
luutalla. 

 

Sisältö:  

• Rahat:  
Kolikot  
5 snt (21kpl)  
10 snt (21kpl)  
20 snt (21kpl)  
50 snt (21 kpl)  
1€ (21kpl)  
2€ (21kpl) 

 

• Tuotekortit (81kpl) 
• Ostoslistat (32kpl) + tyhjät ostoslistat (4kpl) 

Esivalmistelut 

• Tulosta ja laminoi pelin eri sisältöosat. Tyhjiä ostoslis-
toja voi käyttää uudelleen kirjoittamalla tekstin kal-
votussilla.  

• Pelin alussa rahat jaetaan sopiviin rahasummiin, joka 
pelaajalla on käytössään. Lompakkona voi toimia esi-
merkiksi uudelleensuljettava pussi. 

Setelit 
5€ (10kpl) 
10€ (10kpl) 
20€ (10kpl) 
50€ (10kpl) 
100€ (8kpl) 

 



 

Peliohjeet 

• Yksinpeli: Ota itsellesi yksi lompakko. Nosta tai kirjoita 
itsellesi ostoslista. Etsi tarvitsemasi tuotteet kaupasta 
ja laske, kuinka paljon ostokset tekevät yhteensä. 
Laske vielä lisäksi rahoista oikea summa.  

 

• Paripeli: Toinen toimii kauppiaana ja toinen asiak-
kaana. Asiakas ottaa itselleen lompakon ja ostoslistan. 
Kauppias etsii asiakkaalle oikeat tuotteet ja laskee nii-
den loppusumman. Asiakas antaa kauppiaalle oikean 
määrän rahoja. Lopuksi voidaan vielä tarkistaa yhdessä 
rahasumma.  
 

• Ryhmäpeli: Jaetaan pelaajat rooleihin: kauppias, pank-
kiiri ja asiakas. Rooleissa voi toimia yksi tai useampi 
pelaaja.  
 
Kauppias: Huolehtii asiakkaalle oikeat tuotteet ja las-
kee ostosten loppusumman.  
 
Pankkiiri: Jakaa asiakkaalle oikean määrän käytettä-
viä rahoja.  
 
Asiakas: Valitsee tai kirjoittaa ostoslistan, josta las-
kee tarvittavan rahamäärän. Noutaa pankkiirilta 
lompakon ennen kauppaan menoa. 
 
Kuvien lähteet: 
 
Papunetin kuvapankki, papunet.net, Elina Vanninen, Sergio Palao / ARASAAC ja Sclera. 
https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki/ 
 
Pixabay, https://pixabay.com/ 
 
Viitottu rakkaus https://viitotturakkaus.fi  


