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Õppevahend koosneb
• LEGO klotside karbist, kus on 2 õpilase õppetegevuseks
ettenähtud 521 klotsi (tootekood 45210, hind ca 60
EUR). Klassi suurusest sõltuvalt on vaja 10‐14 karpi.
• Digitaalsest allalaaditavast tegevuspaketist, mis sisaldab:
*.pdf formaadis õpetaja tunnikavasid, õpilaste töölehti
ja hindamismudeleid (228 lk). Lisaks on kaasas koos
interaktiivse tahvliga kasutatav MathBuilder tarkvara,
mis sisaldab samuti kõiki tunnimaterjale, võimaldab
digitaalsete LEGO mudelite loomist ja ka uute
materjalide koostamist. Õpetajatele on lisatud
spetsiaalsed treeningvideod (tootekood 2045210, hind
ca 100 EUR).
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Õppevahendi kasutuselevõtmine
Enne kasutuselevõttu tuleb karbid ettevalmistada: võtta klotsid
pakendist välja, kleepida sorteerimissahtli külgedele vastavad
kleepsud ja klotsid õigetesse sahtlitesse paigutada (Curriculum lk. 26).
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Õppevahendi eesmärk
"Rohkem matemaatikat" on LEGO Education sarja toode, mis on
suunatud käed‐külge põhimõttel matemaatiliste probleemide
lahendamiseks.
Õpilased harjutavad
• probleemide lahendamist;
• järjepidevust;
• täpsust;
• põhjendamist;
• modelleerimist.
Iga tunni saab seostada matemaatika õppekava teemaga.
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Õppekontseptsioon
• LEGO klotsid on vahend, mille abil viiakse läbi
matemaatilise probleemi lahendamise protsess.
• LEGO klots aitab kanda abstraktse probleemi
konkreetsele esemele, st klotsile.
• Kui probleem on esitatud klotsidest ehitatud
mudelina, siis see aitab õpilasel paremini aru
saada ja meeles pidada, mida ta tegid ning miks.
• Klotsid aitavad õpilastel ka lihtsamalt oma
lahenduskäiku seletada ja teistega jagada.
• Õppimine läbi mängulise käed‐külge kogemuse
muudab tunnid õpilaste jaoks rõõmsamaks ja
aitab neil rohkem innustuda matemaatika
õppeainest.
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Õpiprotsess ja diferentseerimine
• Õpilased leiavad lahendusi läbi eksperimenteerimise ja
katsetamise. Nad avastavad, et ühele probleemile saab olla
mitu õiget lahendust.
• MathBuilder tarkvara kasutamine tunnis interaktiivse
tahvliga võimaldab õpilased oma lahenduskäiku näitama
kutsuda. Kui interaktiivse tahvli võimalus puudub, saab
lahenduskäiku kuvada projektoriga õpetajaarvutist.
• Hindamismudel tunni täpsusega võimaldab õpetajal igas
tunnis hinnata õpilaste edasijõudmise edukust ning lasta
neil teostada enesehindamist. Üldiseid hindamislehti saab
kasutada kokkuvõtteks.
• Ülesannete lahendamisele saab panna ajapiirangu või ja
kasutatavatele klotsidele hulgapiirangu.
• Ühetasapinnalisi ülesandeid saab laiendada ruumilisteks, st
ehitada mudeleid kõrgustesse.
• Lilla klotsi väljakutse, mis on mõeldud varem
valmissaavatele õpilastele, võib tuua ka võistluseks klassi
tasandil (kes pakub kõige kiiremini lahenduse).
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MoreToMath materjali ülesehitus
• Materjal on inglise keeles, kuid õpilaste
töölehtedel on põhiliselt pilttekst ning
küsimused on õpetaja poolt lihtsalt tõlgitavad.
• MathBuilder tarkvara sisaldab samuti õpilaste
töölehti koos mudelite digitaalse ehitamise
võimalusega, samuti saab õpetaja luua täiesti
uusi digitaalseid töölehti.
• Tegevuspaketis on 48 tunnimaterjali pikkusega
45 minutit, millest pooled on 1. klassile ja
pooled 2. klassile.
• Materjalid on jagatud 16 teemaks, igas teemas
on 3 tundi.
• Pooled materjalid on mõeldud individuaalseks
tööks ja pooled tööks kahekaupa, et arendada
rühmatööoskusi.
• Kiirematele edasijõudnutele on ekstra
ülesanne ehk lilla klotsi väljakutse.
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MathBuilder tarkvara
• On õpetaja töövahend, mis koondab enesesse kõik õpilaste töölehed koos
digitaalsete mudelite ehitamise võimalusega ning kus saab ise luua uut
õpimaterjali.
• Tunni töölehel toodud 3 ülesannet on jaotatud tarkvaras kolme eraldi
sektsiooni, kus igaühes on küsimus, vastuse valimine valikmenüüst ja
mudeli ehitamine.
• On võimalik ehitada ka vabalt ‐ lõbus tegevus tunni lõpus, kui aega üle
jääb
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Ehitamine MathBuilder‐is
Tegevuste paigutus ekraanil:
1. ülesande poolt määratud klotside
palett, igat klotsi on kindel arv;
2. ehitusplaat;
3. mudeli nurga alt, külg‐ või pealtvaade;
4. ehitusplaadi pööramine;
5. õige vastuse sisestamine;
6. küsimus.
Klotsi pööramiseks paiguta klots plaadile
ja hoia hiire vasakut klahvi senikaua
peal, kuni tekivad pööramisnooled.
Klotsi eemaldamiseks võta hiirega
vastavast klotsist kinni, vii see üle
plaadi ääre ja lase vabalt kukkuda.
Vastava kuju ja värviga klotsi arv
suureneb paletis ning klots on jälle
valitav.
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MathBuilderis uue sisu loomine 1/4 (lk 32‐33)
Vaata videot uue materjali loomisest: youtu.be/HCsBNIFAIak
Uute tundide loomine on väga lihtne ja loominguline tegevus
Vali New Activity või Edit Lessons selle teema juures, kuhu soovid
tunde lisada.
• Lisa tegevusele kirjeldav pilt, vajadusel loo see ise Builder‐i abil.
Ise loomisel saad tavalise ehitusplaadi, kus on kasutada kõik
komplektis olevad klotsid. Kui oled ehitamise lõpetanud, vali
Take a Picture.
• Samas saad ka tegevusi kustutada. Kui oled pildi lisanud, vali,
kas soovid uusi tunde lisada või olemasolevaid muuta.
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MathBuilderis uue sisu loomine 2/4 (lk 32‐33)
•

Jutumulli tekitamiseks kliki hiire parema klahviga üleval
rohelisel ristkülikul, vali tegelane(‐sed) ja sisesta tekst (parema
hiire klikiga aktiviseeri sisestus). Kinnita Submit Text abil.
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MathBuilderis uue sisu loomine 3/4 (lk 32‐33)
•

•

Vastamise riba loomiseks kliki hiire
parema klahviga keskmises osas. Vali, kas
soovid sisestada teksti, pilte või
menüüvalikuid.
Kui läheb valesti, siis mine sisestusest välja
ja kliki valesti läinud nupul, kuni tekib rist.
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MathBuilderis uue sisu loomine 4/4 (lk 32‐33)
•

•
•
•

Mudeli ette‐ehitamiseks kliki kliki hiire
parema klahviga ehitusalal. Vali Base, kui
soovid tühja või ülesannetes kasutuses
olnud etteehitatud mudeleid. Vali User
Created, kui soovid enda loodud mudelit.
Vali Create new model, kui soovid uue
luua.
Uue mudeli loomisel vajuta valmimisel
Save model ja vali "valmis ehitatud mudel"
User Created nupust.
Vali vajaminevad nupud ja määra vajalik
arv.
Vasakult ülevalt ehitamisest väljumine
salvestab muudatused automaatselt.
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Interaktiivse tahvli kasutamine
• Interaktiivse tahvli kasutamise korral on võimalik
lahenduskäigud läbi teha käe abil.
• Interaktiivse tahvli puudumisel saab virtuaalselt ehitamist läbi
viia õpetaja arvutis hiire abil ning kuvada lahenduskäigu
projektori abil klassile vaatamiseks.
• Vaata videot tarkvaras ülesannete lahendamisest:
youtu.be/TuizBudXGzE
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Tunni läbiviimine
Õpetajamaterjalis on tunni läbiviimine määratletud 5 minuti täpsusega.
Üldine tunni kulgemine näeb välja nii:
• tundi tutvustava pildi läbi arutamine, et siduda ülesande matemaatiline
probleem reaaleluga;
• töölehel oleva ülesande klassile ettelugemine ja teemaga seotud oluliste
sõnade väljatoomine (sõnavara);
• iseseisev töö või töö paarides probleemi lahendamiseks, kasutades selleks
klotsikarpi ja töölehte;
• arutlemine, kuidas õpilased matemaatilise probleemi lahendasid ja miks
nad valisid justnimelt sellise strateegia;
• kui on interaktiivse tahvli võimalus, saab kutsuda tahvli ette ja lasta
lahendusmudel uuesti ehitada koos selgitusega, et julgustada õpilasi oma
lahendusi ja mõtteid teistega jagama.
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Nipid ja trikid
•
•
•
•
•

Kõik materjalid on ühesuguse ülesehitusega.
Iga tunni kohta on ainult 1 tööleht.
Iga tunni läbiviimise kohta on õpetajajuhend.
Ära ava kaste enne, kui alustate töölehega.
Lase töölehel märgitud klotsid välja valida ning karbikaas
sulgeda.
• Peale mudeli ehitamist lase mudel lahti lammutada ja klotsid
õigetesse sahtlitesse tagasi panna.
• Õpilased on paremini õppimisele häälestatud, kui näevad
enda ees ainult vajalikke klotse.
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Teemad
Tegevuspaketis on 4 põhiteemat, mis jagunevad 4 alateemaks,
milles igaühes on 3 tundi. Kokku on 48 tundi. Tundide
läbiviimise järjekord on soovituslik, kuid mitte kohustuslik.
24 tundi esimeseks õppeaastaks:
• loomad ja putukad: madu, kanad, liblikas, lõvi;
• väljas: lilled, marjad, rong, tiik.
24 tundi teiseks õppeaastaks:
• sport: jooksmine, kaugushüpe, kuulitõuge, ujula;
• toit: pood, küpsetamine, aias, sünnipäevatort.
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1. Madu, lk 34‐44
Tutvustus: mao tunnid keskenduvad loendamisele ning 3, 5 ja 7 kaupa
rühmitamisele. Samuti kopeeritakse kuju ja pikkust.
Probleemi lahendamise pädevus: sihikindlus, täpsus ja probleemide lahendamine.
Sõnavara:
• tee plaan;
• probleemi lahendamine;
• lahendus;
• jätka;
• täpne;
• kasuta teadmisi;
• kui pikk;
• loenda;
• pikem kui;
• lisa;
• rühmad;
• summa jäävuse seadus;
• pikkus;
• kuju.
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Madu
Mao tundidega algab 1. klassi materjal. Tunde on kolm ja
iga järgnev tund on natuke keerukam. Tegemist on
individuaaltöödega.
Vastava tunni tööleht ja klotsikarp laua kohta paiguta
laudadele enne tunni algust.
Kui kasutad vaatluslehte (lk 211), kontrolli, et see on
olemas. Vaatluslehe kasutamine on sulle abivahendiks,
saamaks ülevaadet tunni õpilaste võimekusele
vastavaks diferentseerimise vajadusest.
Mao teema sissejuhatamiseks (10 min) on reaaleluline pilt
loomaaia terraariumist, mille kohta saad esitada
erinevaid küsimusi madude arvu, pikkuse, värvide,
asukoha, suuruse jne kohta.
Lase õpilastel karbist välja võtta ainult vajalikud klotsid, mis
on näidatud töölehe päises ning karbikaas sulgeda.
Samuti jäta tunni lõppu piisavalt aega klotside õigetesse
sahtlitesse sorteerimiseks.
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Madu, 1. tund
1. Ülesanne (5 min): koosta pildil näidatud madu ja loenda tema pikkus
täppides.
2. Ülesanne (10 min): koosta madu, mis on pikem, kui 10 täppi.
3. Ülesanne (15 min): ehita 2 erinevat madu, mis on 14 täppi pikad ja kasuta
ehitamiseks 6 klotsi. Kõigepealt ehita üks ja siis teine madu.
4. Enesehindamine (5 min): ma suudan ehitada mao ja leida tema pikkuse
täppides.
5. Väljakutse: ehita nii pikk madu, kui võimalik.
Õpilased:
• suudavad keskenduda õige pikkusega mao ehitamisele;
• on võimelised iseseisvalt töötama;
• suudavad ehitada täpse pikkusega madusid;
• oskavad liita 20 piires;
• oskavat kasutada spetsiifilist sõnavara;
• on võimelised selgitama, mida nad teevad ja miks;
• on võimelised iga ülesandega jätkama kuni lahenduse leidmiseni.
Vaata lahendamise videot: youtu.be/Yfpn‐nHm3B0
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Madu, 2. tund
1. Ülesanne (5 min): ehita 3 täpi rühmadega kaupa nii kõrgele, kui võimalik.
2. Ülesanne (10 min): ehita 5 täpi rühmadega kaupa nii kõrgele, kui
võimalik.
3. Ülesanne (15 min): ehita 7 täpi rühmadega kaupa nii kõrgele, kui
võimalik.
4. Enesehindamine (5 min): ma oskan saada suuremaid arve, liites
väiksemaid omavahel kokku.
5. Väljakutse: ehita 42 täppi pikk madu, mille täpselt keskel on valge klots.
Õpilased:
• suudavad keskenduda 3, 5 ja 7 kaupa rühmitamisele;
• on võimelised iseseisvalt töötama;
• suudavad ehitada õige pikkusega madusid, kasutades rühmitamist;
• laiendavad oma loendamisoskust, kasutades rühmitamist;
• oskavad välja töötada plaani või konkreetse lähenemise probleemi
lahendamiseks;
• on võimelised iga ülesandega jätkama kuni lahenduse leidmiseni.
Vaata lahendamise videot: youtu.be/C_bA7bzKx8s
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Madu, 3. tund
1. Ülesanne (5 min): leia mao pikkus täppides. Ehita õige kujuga madu.
2. Ülesanne (10 min): leia mao pikkus täppides. Ehita õige kujuga
madu.
3. Ülesanne (15 min): leia mao pikkus täppides. Ehita õige kujuga
madu.
4. Enesehindamine (5 min): ma suudan ehitada erineva pikkuse ja
kujuga madusid.
5. Väljakutse: ehita madu, mis koosneb ainult helerohelistest
klotsidest.
Õpilased:
• suudavad ehitada õige pikkuse ja kujuga madusid;
• on võimelised iseseisvalt töötama;
• eelistavad täppide või klotside lugemist arvamisele;
• mõõdavad pikkuse LEGO elemente kasutades ja seejärel loendavad
pikkuse täppides;
• kasutavad strateegiat ja rühmitavad klotse, et saada kindlat
pikkust ;
• on ka keerulisemate probleemide lahendamisel järjekindlad.
Vaata lahendamise videot: youtu.be/NTvYOVcZwIo
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16. Sünnipäevatort, lk 199‐209
Tutvustus: sünnipäevatordi tunnid keskenduvad murdarvudesse sissejuhatamisele,
osadeks jaotamisele ning eest‐, pealt‐ ja külgvaate kasutamisele.
Probleemi lahendamise pädevus: teadmiste rakendamine ja probleemide
lahendamise oskus.
Sõnavara:
• vaata ülesehitust;
• otsi sarnasusi;
• külje‐, eest‐, pealtvaade;
• pool/pooleks;
• iga;
• võrdle;
• täpne;
• tunnus;
• kogu/terve;
• veerand;
• kolmandik;
• mitu/kui palju.
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Sünnipäevatort
Sünnipäevatordi tundidega lõpeb 2. klassi materjal.
Tunde on kolm ja iga järgnev tund on natuke
keerukam. Tegemist on rühmatöödega.
Vastava tunni tööleht ja klotsikarp laua kohta paiguta
laudadele enne tunni algust.
Kui kasutad vaatluslehte (lk 226), kontrolli, et see on
olemas. Vaatluslehe kasutamine on sulle
abivahendiks, et määrata, kui palju tuleb sul tundi
sõltuvalt õpilaste võimekusest diferentseerida.
Sünnipäevatordi teema sissejuhatamiseks (10 min) on
reaaleluline pilt sünnipäeva korraldamisest, mille
kohta saad esitada küsimusi kookide, koogitükkide
jms arvu kohta.
Lase õpilastel karbist välja võtta ainult vajalikud klotsid,
mis on näidatud töölehe päises ning karbikaas
sulgeda. Samuti jäta tunni lõppu piisavalt aega
klotside õigetesse sahtlitesse sorteerimiseks.
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Sünnipäevatort, 1. tund
1. Ülesanne (5 min): ehitage mõlemad kolme erineva tordi pooled, kasutades
infona eest‐, pealt‐ ja külgvaadet.
2. Ülesanne (10 min): jagage klotsid täpselt pooleks ja ehitage mõlemad pool
kooki. Mis neis on sarnast ja mis erinevat?
3. Ülesanne (15 min): istuge seljad vastastikku. Üks valib 5 klotsi ja ehitab neist
mudeli ning kirjeldab teisele, et teine ehitaks täpselt samasuguse. Kas tuli
välja?
4. Enesehindamine (5 min): me oskame kaaslasega üksteise selgitustest aru
saada.
5. Väljakutse: tehke veel üks seljad vastamisi ülesanne, aga nüüd 10 klotsiga.
Õpilased:
• suudavad luua pool mudelit ja kirjeldada selle mustrit kaaslasele, et too
saaks luua teise samasuguse poole;
• suudavad ära tunda, kui värvimustrid peegelduvad või luua korduvaid
mustreid;
• oskavad koguda infot visuaalse mudeli kohta ja kirjeldada ehitusmustrit, et
oleks võimalik luua teine täpselt samasugune mudel;
• oskavad kasutada täpselt samu klotse erinevaid kookide ehitamiseks;
• oskavad ühendada info, mis nad saavad külg‐, eest‐ ja pealtvaatest, ühtseks
tervikuks, et ehitada selle põhjal kook.
Vaata lahendamise videot: youtu.be/0mlRqnb‐V4w
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Sünnipäevatort, 2. tund
1. Ülesanne (5 min): ehitage mõlemad pool torti, pange see kokku ja
loendage pealtvaates erinevat värvi täpid kokku.
2. Ülesanne (10 min): ehitage mõlemad veerand kooki ja veel niipalju, et
terve kook kokku tuleks. Loendage pealtvaates erinevat värvi täpid kokku.
3. Ülesanne (15 min): ehitage mõlemad kuuendik kooki ja veel niipalju, et
terve kook kokku tuleks. Loendage pealtvaates erinevat värvi täpid kokku.
4. Enesehindamine (5 min): me oskame üksteist aidata enne, kui õpetajalt
abi küsime.
5. Väljakutse: tehke seljad vastamisi ülesanne rohkem, kui 10 klotsiga.
Õpilased:
• suudavad luua mudeleid saades aru mõistetest pool, kolmandik ja
veerand;
• oskavad loendada erinevat värvi täppe mustri kirjeldamiseks;
• oskavad oma mudelit kirjeldades kasutada sõnu "külgvaade",
"eestvaade" ja "pealtvaade";
• oskavad ühendada info, mis nad saavad külg‐, eest‐ ja pealtvaatest,
ühtseks tervikuks, et ehitada selle põhjal kook;
• oskavad arutada, mitu tükki kooki on vaja, et saada kogu kook kokku.
Vaata lahendamise videot: youtu.be/B3lJ40xmKIY
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Sünnipäevatort, 3. tund
1. Ülesanne (5 min): ehitage mõlemad koogitükk. Kaks tükki kokku teevad
veerandi koogist. Ehitage terve kook. Mitu tükki on terves koogis?
2. Ülesanne (10 min): neli külalist söövad igaüks kaks tükki kooki. Kokku on
koogis 10 tükki. Mitu tükki jääb alles?
3. Ülesanne (10 min): kolm inimest söövad kooki. Kaks inimest söövad ühe tüki ja
üks inimene kaks tükki. Kokku söövad inimesed ära pool kooki. Mitu tükki oli
terves koogis?
4. Ülesanne (10 min): kolm inimest söövad igaüks kolmandiku koogist. Mitu tükki
on terves koogis? Näidake ära vähemalt 2 lahendust.
5. Enesehindamine (5 min): ma oskan lahendada probleeme, kus terve on
jaotatud pooleks, kolmandikeks või veerandikeks.
6. Väljakutse: ehitage kook, kuhu pange niipalju tükke, kui suudate.
Õpilased:
• suudavad luua mudeleid, saades aru, et poole, kolmandiku ja veerandi
tähendus võib sõltuvalt tükkide arvust olla erinev;
• oskavad koostööd tehes välja arvutada koogitükkide arvu või klotside arvu
koogitükis;
• oskavad kasutada mudeleid, et aru saada jaotamisest ja arvust osade
leidmisest;
• oskavad kasutada klotse ja koogitükke abivahendina oma selgituste ja
põhjenduste toetamiseks.
Vaata lahendamise videot: youtu.be/xAsdRpo43xU
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2. Kanad, lk 45‐55
Tutvustus: kana‐teemalised tunnid keskenduvad liitmisele ja ühe tundmatuga
tekstülesande lahendamisele.
Probleemi lahendamise pädevus: abstraktne ja kvantitatiivne mõtlemisoskus,
koostööl põhinev õppimine ja oma arusaamise sõnastamine.
Sõnavara:
• põhjus;
• tõestus;
• tee koostööd;
• jätka;
• probleemi lahendamine;
• kui mitu;
• sama arv;
• kaks korda nii palju;
• ühtekokku;
• järelejäänud/järele jäi;
• rühmad;
• mõned.
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3. Liblikas, lk 56‐66
Tutvustus: liblika tunnid keskenduvad mõõtmisele ja mõõdetavate objektide
võrdlemisele. Samuti tegeletakse objektide järjestamisega.
Probleemi lahendamise pädevus: matemaatiliste teadmiste rakendamine ja
strateegiliselt õigete vahendite kasutamine.
Sõnavara:
• rakenda teadmisi;
• probleemi lahendamine;
• pikkus, laius, kõrgus;
• võrdle;
• pikem kui;
• laiem kui;
• kaks korda kõrgem;
• tulpdiagramm;
• kui mitu;
• sümmeetria;
• peegelda;
• mustrid.
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4. Lõvi, lk 67‐77
Tutvustus: lõvi tunnid keskenduvad ristkülikukujulistele objektidele ja võrdseteks osadeks
jagamisele, samuti positsioneerimisele ja suundadele.
Probleemi lahendamise pädevus: sarnasuste otsimine ja probleemi lahendamiseks kindla
püstituse kasutamine.
Sõnavara:
• vaata püstitust;
• otsi sarnasusi;
• põhjus;
• tee koostööd;
• kui mitu;
• osa;
• pool/pooleks;
• kaks korda;
• pikk;
• lai;
• kõrge;
• suurem;
• kogu/terve;
• veerand.
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5. Lilled, lk 78‐88
Tutvustus: lillede tunnid keskenduvad väärtuse leidmisele, 100 piires liitmisele ja
lahutamisele ning 10‐ga korrutamisele.
Probleemi lahendamise pädevus: probleemi määratlemise oskus, visadus
lahendamisel ja täpsuse järgimine.
Sõnavara:
• probleemi lahendamine;
• jätka;
• tee plaan;
• täpsus;
• kõik kokku;
• liida;
• lahuta;
• rohkem kui;
• sama arv;
• kaks korda rohkem kui;
• järele jäi;
• pool.
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7. Rong, lk 100‐110
Tutvustus: rongi tunnid keskenduvad andmete kogumisele, korrastamisele ja
tõlgendamisele.
Probleemi lahendamise pädevus: matemaatiliste teadmiste rakendamine ja
strateegiliselt õigete vahendite kasutamine.
Sõnavara:
• kasuta teadmisi;
• probleemi lahendamine;
• põhjus;
• tõestus;
• tulpdiagramm;
• kui pikk;
• pool;
• mitu/kui palju;
• rohkem kui;
• vähemalt;
• pikkus;
• muster.
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8. Tiik, lk 111‐121
Tutvustus: tiigi tunnid keskenduvad terviku osadeks lahutamisele ja ruumiliste oskuste arendamisele.
Probleemi lahendamise pädevus: kindla püstituse otsimine ja probleemide lahendamine sarnasel põhimõttel.
Sõnavara:
•
vaata püstitust;
•
otsi sarnasusi;
•
põhjus;
•
tee koostööd;
•
rakenda teadmisi;
•
probleemi lahendamine;
•
samapalju;
•
mitu/kui palju;
•
kogu/terve;
•
pool;
•
veerand;
•
ülejäänud/järele jäi;
•
suurem;
•
topelt/kaks korda;
•
pikk;
•
lai;
•
pikkus;
•
laius;
•
kõrgus.
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9. Jooksmine, lk 122‐132
Tutvustus: jooksmise tunnid keskenduvad 10 kaupa rühmitamisele ja 100 piires loendamisele.
Probleemi lahendamise pädevus: täpsusele tähelepanu juhtimine ja probleemi määratlemise
oskus.
Sõnavara:
• probleemi lahendamine;
• tee plaan;
• jätka;
• täpsus;
• loenda;
• liida;
• lahuta;
• pikem kui;
• lühem kui;
• pikkus;
• poolteist/üks ja pool;
• topelt/kaks korda;
• ristkülikukujuline;
• korduv.
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10. Kaugushüpe, lk 133‐143
Tutvustus: kaugushüppe tunnid keskenduvad osade tervikuks liitmisele ja lahutamisele ning
ühe‐ ja kahetasemeliste tundmatutega tekstülesannetele.
Probleemi lahendamise pädevus: mõtlemisoskuse rakendamine, teadmiste kasutamine ja
koostööl põhinev õppimine.
Sõnavara:
• põhjus;
• tõestus;
• jätka;
• probleemi lahendamine;
• loenda;
• liida;
• tundmatud arvud;
• iga;
• vähemalt;
• topelt/kaks korda;
• mõlemad;
• rohkem kui;
• vahemikus.
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11. Kuulitõuge, lk. 144‐154
Tutvustus: kuulitõuke tunnid keskenduvad mõõtmisvahendite kasutamisele ning erineva pikkusega objektide
mõõtmis‐, võrdlemis‐ ja hindamisoskusele.
Probleemi lahendamise pädevus: matemaatiliste teadmiste kasutamine ja probleemide lahendamise oskus.
Sõnavara:
• rakenda teadmisi;
• probleemi lahendamine;
• jätka;
• täpsus;
• kasuta sobivaid vahendeid;
• vahe;
• summa;
• lühem;
• pikem;
• sama pikkusega;
• mõõda pikkust;
• koosta graafik/tabel;
• võrdle pikkusi;
• kogusumma;
• järgarvud (1., 2., 3. jne).

36

12. Ujulas, lk 155‐165
Tutvustus: ujula tunnid keskenduvad pooleks, kolmeks ja neljaks jagamisele, samuti
positsioneerimise oskusele etteantud vormi sees.
Probleemi lahendamise pädevus: probleemi lahendamise oskus ja põhjendamine.
Sõnavara:
• vaata püstitust;
• otsi sarnasusi;
• põhjus;
• tee koostööd;
• pikkus, laius, kõrgus;
• võrdle;
• sees;
• kuju;
• atribuut/tunnus;
• pindala;
• ristkülik;
• ruut.
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13. Poes, lk 166‐176
Tutvustus: poe tunnid viivad õpilased reaalelulise ostukogemuse maailma.
Liidetakse ja lahutatakse 100 ning 1000 piires, võrreldakse
kolmekohalisi arve.
Probleemi lahendamise pädevus: probleemi lahendamise oskus,
sihikindlus ja täpsus.
Sõnavara:
• jätka;
• põhjus;
• tõestus;
• probleemi lahendamine;
• täpsus;
• mitu/kui palju;
• kõik kokku;
• loenda;
• liida.
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14. Küpsetamas, lk 177‐187
Tutvustus: küpsetamise tunnid keskenduvad arvude võrdlemise oskusele, ühe‐ ja kahetasemelistele
tekstülesannetele.
Probleemi lahendamise pädevus: põhjendamine, teadmiste rakendamine, probleemi lahendamise oskus
Sõnavara:
• põhjus;
• tõestus;
• probleemi lahendamine;
• jätka;
• mitu/kui palju;
• hinda;
• loenda;
• liida;
• lahuta;
• esimene;
• teine;
• kaks korda rohkem kui;
• iga;
• samapalju;
• aiandus.
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15. Aias, lk 188‐198
Tutvustus: aia tunnid keskenduvad andmete esitamisele ja pikkusega seotud probleemide
lahendamisele.
Probleemi lahendamise pädevus: teadmiste rakendamine ja probleemide lahendamise oskus.
Sõnavara:
• põhjus;
• tõestus;
• probleemi lahendamine;
• jätka;
• mitu/kui palju;
• hinda;
• loenda;
• liida;
• lahuta;
• esimene;
• teine;
• kaks korda rohkem kui;
• iga;
• samapalju.
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Kokkuvõte
• LEGO Rohkem matemaatikat (MoreToMath) klotsid koos
tegevuspaketiga aitavad matemaatikatunde põnevamaks
muuta ning hõlbustavad abstraktsetest matemaatilistest
mõistetest arusaamist läbi LEGO klotsidega lahenduskäikude
läbimängimise.
• Rohkem matemaatikat on sobiv lahendus eelkoolile, 1. ja 2.
klassile või matemaatikaringile.
• Interaktiivne tarkvara võimaldab õpetajal luua uusi
tunnimaterjale.
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