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AINEKAVA 4. KLASS LÕK 

1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid 

Õpetada lapsi tunnetama tegelikkust ning luua iseseisva toimetuleku oskusi. Sellest tulenevalt peab matemaatika õpe keskenduma 

praktilistele ja rakenduslikele oskustele, samuti kujundama õpilastes selliseid oskusi ja teadmisi, mis aitavad kaasa igapäevaelus ettetulevate 

probleemide lahendamisele. Kogu matemaatikaõpe on eelduseks ja toeks ka mitmete teiste ainete omandamisel. Nimelt kujundab 

matemaatika pädevusi, mis on teiste ainete omandamise eeldusteks ja rakendab ning kinnistab teistes ainetes õpitavaid teadmisi ja oskusi. 

Matemaatikatundides omandatud oskusi ja vilumusi vajatakse näiteks tööõpetuse tundides (jooniste lugemine, mõõtmised) ja ajaloos 

(kaartide lugemine). Võrdlemis- ja järjestamisoskust vajatakse enamikes õppeainetes. Samas eeldab matemaatika ainekava sisu 

omandamine teadmisi ja oskusi, mida kujundatakse teiste ainete tundides. Emakeeletundides omandatud sõnavara ja lausemallid on aluseks 

probleemülesannete lahendamisele. Tööõpetuse ja kunstiõpetuse tundides arendatakse ruumilist ettekujutust ning silmamõõtu, kujundatakse 

ettekujutust geomeetriliste kujundite ja esemete suurusest.  

2. Õppeaine kirjeldus 

Teise kooliastme ülesanne on tutvustada õpilastele põhilisi naturaalarvudega arvutamise võtteid 1000 piires, luua kujutlused mõõtühikute 

süsteemist, geomeetriliste kujundite ja kehade elementidest, õpetada rakendama omandatud teadmisi eluliste probleemide lahendamiseks, 

sh õppekäikude ja õuesõppe kaudu. Sel etapil omandavad õpilased kujutluse arvumõistest 1000 piires, õpivad eristama järkarve ja 

järguühikuid, tunnevad arvude ehitust kümnendsüsteemis ja oskavad seda arvutamisel rakendada. Tutvutakse suulise ja kirjaliku arvutamise 

algoritmidega. Tundmatu suuruse leidmisel kasutatakse oma teadmisi tehtekomponentide vahelistest seostest. Antakse kujutlus 

mõõtühikute süsteemist ja õpitakse tundma tehteid nimega arvudega. Praktiliselt tutvustakse harilike murdarvude olemust, nende 

skemaatilist märkimist, lugemist ja kirjutamist. Õpitakse geomeetriliste kujundite elemente eristama, nimetama ja joonestama, vajalikke 

mõõteriistu ja joonestusvahendeid kasutama. Süveneb arusaam, et elus ettetulevaid probleeme saab sõnastada tekstülesandena. Õpitakse 

kasutama oma teadmisi tekstülesande struktuurist. Õpitakse esemeliselt ja skemaatiliselt modelleerima lihtsamaid liht- ja liitsituatsioone 
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(ühe- ja kahetehtelised tekstülesanded õpitavate seoste kohta), omandatakse kujutlus situatsiooni (ülesande) analüüsimisest ja 

lahendusstrateegia väljatöötamisest. Õpitakse tekstülesande lahendamiseks vajalikke tegevusi planeerima, lahendust kirjalikult vormistama. 

3. Õppeaine sisu 

Arvud 1–100, lugemine, kirjutamine, arvu asukoha määramine arvude reas. Üheliste, kümneliste, sajalise eristamine arvus. Arvude 

võrdlemine, märkide <, >, = kasutamine arvude võrdlemise tulemuse ülesmärkimisel. Järgarvud 21.–100. Liitmine ja lahutamine 100 piires 

järku ületamata (suulise arvutamise võtet kasutades). Liitmine ja lahutamine 100 piires järgu ületamisega. Vahetuvusseadus kasutamine. 

Liitmine ja lahutamine 100 piires järku ületamata (kirjaliku arvutamise võttega). Liitmis- ja lahutamistehte kontrollimine pöördtehtega. 

Korrutamise ja jagamise olemuse selgitamine. Praktiliste tegevuste sooritamine hulkadega: esemeliste hulkade võtmine teatud arv korda; 

Korrutamine kui võrdsete liidetavate summa leidmine; Võrdsete liidetavate liitmise asendamine korrutamisega; Korrutamise 

vahetuvusseadus. Korrutustabelile tuginev korrutamine ja jagamine. Korrutamise ja jagamise vaheline seos, selle kasutamine jagamise 

õppimisel ja kontrollimisel. Täiskümnete korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga 100 piires (20 · 2 = 40; 60 : 3 = 20). 

Tehtekomponentide nimetused liitmisel ja lahutamisel. Tehtekomponentide nimetused korrutamisel ja jagamisel. Puuduva 

tehtekomponendi leidmine liitmisel ja lahutamisel. Puuduva tehtekomponendi leidmine korrutamisel ja jagamisel. Tehete järjekord. 

Ümarsulgude kasutamine kahetehtelistes võrdustes. Mõiste osa tervikust, mõiste olemuse selgitamine. Hariliku murru märkimine. Poole 

(kahendiku), kolmandiku, neljandiku, viiendiku leidmine tervikust (tegevuslikult). Pikkusühik: millimeeter (mm); mõõtmine, lugemine, 

kasutamine. Seos 1 cm = 10 mm. Rahaühikud: kõikide õpitud rahaühikute kasutamine probleemülesannete lahendamisel. Raskusühikud: 

tsentner (ts); lugemine, kasutamine. Seos 1 ts = 100 kg. Termomeeter, termomeetrite liigid ja kasutamine, näidu lugemine skaalalt kraadides. 

Ajaühikud: sekund (s). Seos: 1 min = 60 sek; Kellaaja määramine minutilise täpsusega, veerandtunnise täpsusega; kahesugune määramine 

(toetudes ööpäeva osadele); Mitmenimelised arvud. Nimega arvude liitmine ja lahutamine teisendamiseta: 5 m 30 cm + 20 cm; 5 m 30 cm 

– 2 m. Nimega arvude liitmine ja lahutamine teisendamiseta (kirjaliku liitmise ja lahutamise võtet kasutades): 3 m 20 cm+ 2 m 32 cm; 8 m 

26 cm- 5 m 15 cm. Nimega arvude liitmine (teisendamisega): 5 m 60 cm + 40 cm = 5 m 100 cm = 6 m. Aja arvutamine kella järgi tundides 
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ja kalendri järgi päevades (vastavad seeriapildid ja tekstülesanded). Murdjoon. Kõverjoon. Sirglõigu ja murdjoone mõõtmine ja 

joonestamine joonlaua abil etteantud mõõtude järgi. Sirglõigu pikendamine ja lühendamine (võrra). Nurkade (täisnurk, nürinurk, teravnurk) 

nimetamine ja eristamine. Nurkade (täisnurk, nürinurk, teravnurk) joonestamine joonlaua abil. Lihtülesanded: arvude suurendamine või 

vähendamine mingi arv korda. Ostu-müügi ülesanded. Sõltuvus: maksumus = hind x hulk. Kahetehtelise tekstülesande andmed tuuakse 

välja ühistööna (õpetaja küsimustele toetudes). Tekstülesanded seoste korda/võrra ja rohkem/vähem eristamiseks. Liitülesanded: 

kahetehteliste tekstülesannete lahendamine antud arvu suurendamiseks/vähendamiseks teatud arv korda (I tehe), summa leidmiseks (II 

tehe). Kahetehtelised tekstülesanded seoste korda/võrra, rohkem/vähem eristamiseks (seosed korda/võrra, rohkem/vähem on mõlemas 

tehtes). 

4. Hindamine: 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest. Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste 

(esituste) ning kirjalike tööde alusel, arvestades teadmiste ja oskuste vastavust taotletavatele õpitulemustele. Õpitulemusi hinnatakse 

sõnaliste hinnangute või numbriliste hinnetega. Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ning vastavuses 

õpitulemustega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamise 

kriteeriumid. Õpilasi hinnatakse Valga Põhikooli hindamisjuhendi järgi. Hindamise vormidena kasutatakse väljundipõhist ning numbrilist 

hindamist. 

Õppeaine: matemaatika, 4. klass, LÕK, 5 tundi nädalas, kokku 175 tundi  

Kohustuslik teema/maht 

(tundi) 

Õpitulemused 

(kohustuslike teemade 

kohta) 

Õpipädevused 

(õpioskused) 

Metoodilised soovitused 

(jaotus kolmeks 

õppemeetodite rühmaks: 

frontaalne töö-F; 

koosõppimine-K; 

iseõppimine – I) 

Soovitused lõimingu osas 

(jaotus kolmeks: 

üldpädevused  (ka 

valdkonnapädevus) – ÜV; 

läbivad teemad – L; 

teised ained – T, 

kusjuures sulgudes tuuakse 

teema) 

Soovitused hindamise 

osas (hinnatakse õpilaste 

teadmisi ja oskusi, kuid ei 

hinnata hoiakuid ja 

väärtusi) 
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1) Arvud 1–100, 

lugemine, kirjutamine, 

arvu asukoha määramine 

arvude reas. 

Üheliste, kümneliste, 

sajalise eristamine arvus. 

Arvude võrdlemine, 

märkide <, >, = 

kasutamine arvude 

võrdlemise tulemuse 

ülesmärkimisel. 

Järgarvud 21.–100. 

2) Liitmine ja lahutamine 

100 piires järku ületamata 

(suulise arvutamise võtet 

kasutades). 

3) Liitmine ja lahutamine 

100 piires järgu 

ületamisega. 

Vahetuvusseaduse 

kasutamine. 

1) esitab arvu kümneliste ja 

üheliste summana (100 

piires); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) liidab ja lahutab 100 

piires (suulise arvutamise 

võtet kasutades); 

 

 

3) tähtsustab järkude 

kohakuti kirjutamist 

kirjalikul arvutamisel; 

 

Meetodid:  

Praktilised tegevused, töö 

tekstiga, individuaalne töö, 

vaatlus, kirjeldamine, 

mõõtmine, võrdlemine, 

järjestamine, rühmitamine; 

õuesõpe,  õppekäigud, 

arvutamine, paaristöö, 

mäng, rollimäng, IKT 

vahendite kasutamine, 

tekstülesannete 

modelleerimine (joonise 

tegemise), arutelu, 

projektõpe. 

 

 

 

 

 

 

 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-, 

õpi-, ettevõtlikkus-  ning    

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

T: eesti keelega, kehalise 

kasvatusega, 

loodusõpetusega. 

Õpilase arengut 

võrreldakse õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 
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4) Liitmine ja lahutamine 

100 piires järku ületamata 

(kirjaliku arvutamise 

võttega). 

Liitmis- ja lahutamistehte 

kontrollimine 

pöördtehtega. 

5) Korrutamise ja 

jagamise olemuse 

selgitamine. Praktiliste 

tegevuste sooritamine 

hulkadega: esemeliste 

hulkade võtmine teatud 

arv korda. Korrutamine 

kui võrdsete liidetavate 

summa leidmine. 

Võrdsete liidetavate 

liitmise asendamine 

korrutamisega. 

Korrutamise 

vahetuvusseadus. 

 

4) liidab ja lahutab 100 

piires ilma järguühikut 

ületamata (kirjaliku 

arvutamise võtet 

kasutades); 

 

 

5) mõistab korrutamise ja 

jagamise olemust; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meetodid:  

Praktilised tegevused, töö 

tekstiga, individuaalne töö, 

vaatlus, kirjeldamine, 

mõõtmine, võrdlemine, 

järjestamine, rühmitamine; 

õuesõpe,  õppekäigud, 

arvutamine, paaristöö, 

mäng, rollimäng, IKT 

vahendite kasutamine, 

tekstülesannete 

modelleerimine (joonise 

tegemise), arutelu, 

projektõpe. 

 

 

 

 

 

 

 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-, 

õpi-, ettevõtlikkus-  ning    

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

 

 

 

Õpilase arengut 

võrreldakse õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 
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6) Korrutustabelile 

tuginev korrutamine ja 

jagamine. Korrutamise ja 

jagamise vaheline seos, 

selle kasutamine jagamise 

õppimisel ja 

kontrollimisel. 

7) Täiskümnete 

korrutamine ja jagamine 

ühekohalise arvuga 100 

piires (20 · 2 = 40; 60 : 3 

= 20). 

8) Tehtekomponentide 

nimetused liitmisel ja 

lahutamisel. 

Tehtekomponentide 

nimetused korrutamisel ja 

jagamisel. 

9) Mõiste osa tervikust, 

mõiste olemuse 

selgitamine. 

 

6) teab korrutamise ja 

jagamise tabelit; 

 

 

 

 

7) korrutab ja jagab 

täiskümneid ühekohalise 

arvuga (ilma järku 

ületamata) 100 piires. 

 

8) kasutab 

tehtekomponentide 

nimetusi; 

 

 

 

 

9) leiab puuduva 

tehtekomponendi 

 

 

 

 

Meetodid:  

Praktilised tegevused, töö 

tekstiga, individuaalne töö, 

vaatlus, kirjeldamine, 

mõõtmine, võrdlemine, 

järjestamine, rühmitamine; 

õuesõpe,  õppekäigud, 

arvutamine, paaristöö, 

mäng, rollimäng, IKT 

vahendite kasutamine, 

tekstülesannete 

modelleerimine (joonise 

tegemise), arutelu, 

projektõpe. 

 

 

 

 

T: eesti keelega, kehalise 

kasvatusega, 

loodusõpetusega. 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-, 

õpi-, ettevõtlikkus-  ning    

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

 

 

 

Õpilase arengut 

võrreldakse õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 
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Puuduva 

tehtekomponendi 

leidmine liitmisel ja 

lahutamisel. 

Puuduva 

tehtekomponendi 

leidmine korrutamisel ja 

jagamisel. 

10) Tehete järjekord. 

Ümarsulgude kasutamine 

kahetehtelistes võrdustes. 

11) Mõiste osa tervikust, 

mõiste olemuse 

selgitamine. 

12) Hariliku murru 

märkimine. Poole 

(kahendiku), kolmandiku, 

neljandiku, viiendiku 

leidmine tervikust 

(tegevuslikult). 

proovimise teel ja 

analoogia põhjal; 

 

 

 

 

 

 

10) määrab tehete 

järjekorra kahe- ja 

kolmetehtelistes avaldistes; 

 

11) eristab osa tervikust; 

 

12) leiab tegevuslikult osa 

tervikust (oskab märkida 

kirjalikult); 

 

 

 

 

 

 

 

Meetodid:  

Praktilised tegevused, töö 

tekstiga, individuaalne töö, 

vaatlus, kirjeldamine, 

mõõtmine, võrdlemine, 

järjestamine, rühmitamine; 

õuesõpe,  õppekäigud, 

arvutamine, paaristöö, 

mäng, rollimäng, IKT 

vahendite kasutamine, 

tekstülesannete 

modelleerimine (joonise 

tegemise), arutelu, 

projektõpe. 

 

 

 

 

T: eesti keelega, kehalise 

kasvatusega, 

loodusõpetusega. 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-, 

õpi-, ettevõtlikkus-  ning    

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

 

 

 

Õpilase arengut 

võrreldakse õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 
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13) Pikkusühik: 

millimeeter (mm); mõõt-, 

lugemine, kasutamine. 

Seos 1cm = 10 mm. 

Rahaühikud: kõikide 

õpitud rahaühikute 

kasutamine 

probleemülesannete 

lahendamisel. 

Raskusühikud: tsentner 

(ts); lugemine, 

kasutamine. Seos 1 ts = 

100 kg. Termomeetrite 

liigid ja kasutamine, näidu 

lugemine skaalalt 

kraadides. 

14) Ajaühikud: sekund 

(s). Seos: 1 min = 60 sek. 

Kellaaja määramine 

minutilise täpsusega, 

veerandtunnise täpsusega; 

13) teab mõõtühikuid 

sentimeeter, millimeeter, 

tsentner ja seoseid 1 min = 

60 sek; 1 cm = 10 mm; 1 ts 

= 100 kg; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) ütleb kellaaega 

veerandtunnise täpsusega 

(veerand, kolmveerand); 

 

 

 

 

 

 

Meetodid:  

Praktilised tegevused, töö 

tekstiga, individuaalne töö, 

vaatlus, kirjeldamine, 

mõõtmine, võrdlemine, 

järjestamine, rühmitamine; 

õuesõpe,  õppekäigud, 

arvutamine, paaristöö, 

mäng, rollimäng, IKT 

vahendite kasutamine, 

tekstülesannete 

modelleerimine (joonise 

tegemise), arutelu, 

projektõpe. 

 

 

 

 

T: eesti keelega, kehalise 

kasvatusega, 

loodusõpetusega. 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-, 

õpi-, ettevõtlikkus-  ning    

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

 

 

 

Õpilase arengut 

võrreldakse õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 
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kahesugune määramine 

(toetudes ööpäeva 

osadele). 

15) Mitmenimelised 

arvud. 

16) Nimega arvude 

liitmine ja lahutamine 

teisendamiseta: 

5 m 30 cm + 20 cm; 5 m 

30 cm – 2 m. 

Nimega arvude liitmine ja 

lahutamine 

teisendamiseta (kirjaliku 

liitmise ja lahutamise 

võtet kasutades): 

3 m 20 cm 

+ 2 m 32 cm= 

8 m 26 cm - 

5 m 15 cm= 

Nimega arvude liitmine 

(teisendamisega): 

 

 

 

15) eristab ühe- ja 

mitmenimelisi arve; 

16) liidab ja lahutab 100 

piires ühe- ja 

mitmenimelisi arve 

(suulise ja kirjaliku 

arvutamise võtet kasutades, 

õpetaja abiga), vajaduse 

korral teisendab tulemuse; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meetodid:  

Praktilised tegevused, töö 

tekstiga, individuaalne töö, 

vaatlus, kirjeldamine, 

mõõtmine, võrdlemine, 

järjestamine, rühmitamine; 

õuesõpe,  õppekäigud, 

arvutamine, paaristöö, 

mäng, rollimäng, IKT 

vahendite kasutamine, 

tekstülesannete 

modelleerimine (joonise 

tegemise), arutelu, 

projektõpe. 

 

 

 

 

T: eesti keelega, kehalise 

kasvatusega, 

loodusõpetusega. 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-, 

õpi-, ettevõtlikkus-  ning    

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

 

 

 

Õpilase arengut 

võrreldakse õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 
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5 m 60 cm + 40 cm = 5 m 

100 cm = 6 m 

Aja arvutamine kella järgi 

tundides ja kalendri järgi 

päevades (vastavad 

seeriapildid ja 

tekstülesanded) 

17) Murdjoon. 

Kõverjoon. 

18) Sirglõigu ja 

murdjoone mõõtmine ja 

joonestamine joonlaua 

abil etteantud mõõtude 

järgi. Sirglõigu 

pikendamine ja 

lühendamine (võrra). 

19) Nurkade (täisnurk, 

nürinurk, teravnurk) 

nimetamine ja eristamine. 

20) Nurkade (täisnurk, 

nürinurk, teravnurk) 

 

 

 

 

 

 

 

17) eristab murd- ja 

kõverjoont; 

18) joonestab lõike 

etteantud mõõdu (3 cm, 5 

cm 6 mm) järgi; 

 

 

 

 

19) teab nurkade liike (täis, 

nüri-, teravnurk); 

 

 

 

 

 

Meetodid:  

Praktilised tegevused, töö 

tekstiga, individuaalne töö, 

vaatlus, kirjeldamine, 

mõõtmine, võrdlemine, 

järjestamine, rühmitamine; 

õuesõpe,  õppekäigud, 

arvutamine, paaristöö, 

mäng, rollimäng, IKT 

vahendite kasutamine, 

tekstülesannete 

modelleerimine (joonise 

tegemise), arutelu, 

projektõpe. 

 

 

 

 

T: eesti keelega, kehalise 

kasvatusega, 

loodusõpetusega. 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-, 

õpi-, ettevõtlikkus-  ning    

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

 

 

 

Õpilase arengut 

võrreldakse õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 
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joonestamine joonlaua 

abil. 

21) Lihtülesanded: arvude 

suurendamine või 

vähendamine mingi arv 

korda. 

 

22) Ostu-müügi 

ülesanded. Sõltuvus: 

maksumus = hind x hulk. 

23) Kahetehtelise 

tekstülesande andmed 

tuuakse välja ühistööna 

(õpetaja küsimustele 

toetudes). Tekstülesanded 

seoste korda/võrra ja 

rohkem/vähem 

eristamiseks. 

24) Liitülesanded: 

kahetehteliste 

20) joonestab joonlaua abil 

nurki (täis-, terav-, 

nürinurk); 

 

21) lahendab koostöös 

õpetajaga 

lihttekstülesandeid arvu 

suurendamiseks või 

vähendamiseks mingi arv 

korda; 

22) kasutab ostu-müügi 

ülesannetes sõltuvust 

maksumus = hind x hulk; 

23) loeb ja mõistab 

erinevalt esitatud andmete 

skeeme; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meetodid:  

Praktilised tegevused, töö 

tekstiga, individuaalne töö, 

vaatlus, kirjeldamine, 

mõõtmine, võrdlemine, 

järjestamine, rühmitamine; 

õuesõpe,  õppekäigud, 

arvutamine, paaristöö, 

mäng, rollimäng, IKT 

vahendite kasutamine, 

tekstülesannete 

modelleerimine (joonise 

tegemise), arutelu, 

projektõpe. 

 

 

 

 

T: eesti keelega, kehalise 

kasvatusega, 

loodusõpetusega. 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-, 

õpi-, ettevõtlikkus-  ning    

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

 

 

 

Õpilase arengut 

võrreldakse õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 
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tekstülesannete 

lahendamine antud arvu 

suurendamiseks/vähenda

miseks teatud arv korda (I 

tehe), summa leidmiseks 

(II tehe). 

25) Kahetehtelised 

tekstülesanded seoste 

korda/võrra, 

rohkem/vähem 

eristamiseks (seosed 

korda/võrra, 

rohkem/vähem on 

mõlemas tehtes). 

 

 

24) koostab skeemi järgi 

ühe- ja kahetehtelisi 

tekstülesandeid (koostöös 

õpetajaga); 

 

 

 

 

 

25) lahendab kahetehtelisi 

tekstülesandeid (koostöös 

õpetajaga). 

 

 

 

 

 

Meetodid:  

Praktilised tegevused, töö 

tekstiga, individuaalne töö, 

vaatlus, kirjeldamine, 

mõõtmine, võrdlemine, 

järjestamine, rühmitamine; 

õuesõpe,  õppekäigud, 

arvutamine, paaristöö, 

mäng, rollimäng, IKT 

vahendite kasutamine, 

tekstülesannete 

modelleerimine (joonise 

tegemise), arutelu, 

projektõpe. 

 

T: eesti keelega, kehalise 

kasvatusega, 

loodusõpetusega. 

ÜV: kultuuri- ja väärtus-, 

sotsiaal- ja kodaniku-,  

suhtlus-, enesemääratlus-, 

õpi-, ettevõtlikkus-  ning    

matemaatika-, 

loodusteaduste ja 

tehnoloogiaalast ning 

digipädevust. 

L:  „Keskkond ja 

ühiskonna jätkusuutlik 

areng“  

"Väärtused ja kõlblus" 

„Tervis ja ohutus“ 

„Kultuuriline identiteet“ 

„Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus“ 

„Teabekeskkond“ 

 

 

 

 

Õpilase arengut 

võrreldakse õppekavas 

toodud oodatavate 

tulemustega, kasutades 

numbrilist või sõnalist 

hinnangut. 

Õpilased saavad avaldada 

oma mõtteid, ideid, 

tundeid ja küsimusi. 

Enese ja kaaslaste 

hindamine vastava 

hindamismudeli järgi. 
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T: eesti keelega, kehalise 

kasvatusega, 

loodusõpetusega. 

 

 


