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MATEMAATI KA OMANDATUSE
UURIMISMATERJAL 1. KLASSIS

MeeĮįkg Maila,
MA (eripedagoogika)
Kro onu aia Ko o Į i pp eaĮaj uh ataj a

Sissejuhatus

Õpilase matemaatilise teadmiste ja oskuste uurimine on įilimalt oluline, see
on ka įiks v imalusi selgitada väĻa v imalikud omandamisraskused. Uurį
rniseks koostatud katsematerjal sisaldab kirjalikke ja surrlisi įįlesandeid.
Kirjalike ülesannetega uuritakse eelk ige I klassi aine omandatust, suulised
įilesanded keskenduvad aine aluseks olevate tegevuste omandatusele. Suu-
liste katsete läbiviimisel saab ja tuleb lastele vajadusel osutada abi, selgita-
rnaks pilase potentsiaalset arenguvaĮda. Rakendada saab kolme p lrim tte-
list abistarnise astet:

(a) įilesande korralduse kordarnine/įimbers nastarnine;
(b) katseisiku tähelepanr"r julrtimirre įįlesande ebaolr-rlisteĮe tut-rnustele,
(c) Į<atseisiku täļreleparrr"r jtrhtinrine įįlesande olLrļistele tltnnusteie.
Konkreetsed esitatud kįisirnr-rsecļ/antud julrised varieeruvacl vastavalt sj_

tiratsioonile ning pilase reageeringule.
Õpilase teadrniste ja osļ<lrste rrr tmise jārel on vaja läbi viia saadud tr-r_

ļetrrtrste kva1itatiivne anaILiĮis, rlille käigtrs selgLrvad teirtud vigade p hjused.
Jär:gnevas materjalis on näitena analįiįisitud iihe pilasega ( pilarre nitrrega
Raul) läbi viidud ļ<atseid. I l<lassi aineļ<ava n Lrcleid arvestavad katsed on läbi
viidud II klassi algttses (septernbrikrrirs), kuid katseid saab lābi viia koļre
peale vaStava aineosa käsitlernist. Maternairtika eeļkrtrsust käsitlevad Į<atsed
otr ļ<aslttatavad ka l kIassi aĮguses.
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Koostatud materjali p hialused

Koostatud rnaterjali on koondatud katsernaterjal k igi matemaatika eļernen-
taaroskuste uurimiseks. MaterjaĮi järjestarnisei on ļähtutud katsete läbivii-
mise loogikast - raskenraļt liļrtsamale. Erinevaid matemaatika p lriteernasid
uurivad katsed on grupeeritr-rd teemacle järgi ning silmas pidades oskuste
arengLļt. Üļre korrkreetse piiase maternaatiįa omandamisraskuste uurimi-
seks pole alati vaja läbi viia k iki kirjelctatud katseid, Lapse vaatlrtse kaardį
vaid igapžie'ase tcjo p Ņal pealts petaja SaalĪla eslnase kujLrtluse omanda-
rnisraskuste valdkon,ast ja oremusest, konkreetsete probleernide ja nendep ŅLrste selgitarnine toinrub aga kiįeldatud katsete alusel lapse individuaal-
se ltltritnise käigus.

Järgnevas katsete analįįįįsis on iga teemavaldkonna pLrlrul rnārgitrtd, mit-
menda abistamise astrle toeļ pilane įilesande sooritas ning kirjJdatud on
ka abistarnise v tet. JLrlrr.rl, kui abistarnirre ei andnud tulemus-i, loęti įiļesanne
mittesooritatrrks. Kirjalike įilesannete puhr-rl abistamist ei kastltatud' kttna
need įįlesandęd olid osa kontrolltocist.

Analįįįįsis on Rar.rli vastttsed anttld kttrsįivįs.

SUURUSTE MAAILM

N{ tmine
M tmisoskusi korrtrollitaļ<se kolmel raskttsastmel - k igepealt kontrol-

ļitakse konkreetse joone rn trnisoskLrst ning oskust vaĮenJaāa saadud tu-
lemus m tįilrikutes, seejärel oskust rn ta įonkreetseid esemeid ning os-
kr-rst ļeida eseļĪle pikkr-rs konkreetse m teptrl-Ęa abil ning vastata kįisirnr.rse_
Ię * Mįtu m tepttĮka on pĮiĮctts pikĮc?

Ülcsanne: Mo cta pttttde vuhelisecį kctugused' Kirjuta vasįus iga Į igujuurde.

Ulesanne näitas, kas laps on omandanud oskuse ļ<asutada m tmiseļ
joonlaLrda ja rn ta joonesrarud l igu pikkust ning leida sobiv m tįihik.
Antrrd jtrlrulsai pilane jär.gr-nised vastused: 7,.

jāįįb ļrätta sobiva rn tįiļrikLr valikuga.

ļ' 2. Need vastr-rsed näitavad.
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Irrdivicļtraalse tļĮįrimise kāigtrs Selgitati pilase oskLrs m ta joorrĮauga

ļl]ateriaalSeid esemeiCį, Įrrgeda joorriairaĮt rrr t ning leida sobiv m tįįirik.

ÕpilaseĮe arrti koļrrr pulka (pikkrrsega 5, 9 ja l5 serrtimeetrit) ja joorrlarrd.

ToclkorralcļLr s o|i: ļvlrj cįa, hi pikad otl need pttĮgad? M trnisel eksis piĮa-

ne esimesę pLrlga (5 crn) pikktrse mäžirarnisega, pakkudes pikkuseks 4 crrr.

Abistarrriseks anti piĮasele ļ<orraļdtrs M cla seda veeļ! rring seejāreĮ leidis

pilane ige rn du. Vea tiIrgis eba ige rn trnistelrnika, pilarre alĮļStas

pr-rlga rn trrrist joor-rlaua algLtsest, rnitte nLrllpLtrrktist. ÜĮe1aantrd prrlgad

rrrrj tis pilane veatuļt.

Selgitamaks, kas laps on otnanclanttd m trnise olemįĮSe (elrk oskr-rse ese-

meicļ v rrelda, iilrt eset järjestikkrr teisele paigr-rtada v į malrutada), anti talle

kaks eset - pikk pliiats ja rn tepulk. Lapselt k'jsiti: Min m tepulka on

pĮiiat.s pikk? Õpiļane pliiatsit rn tnra ei hakarrud ning lroolirnata katse läbi-

viija abistarnisest ei tuļnud m trrrisega toime. Seega v ib järelcįada. et pi-

lane ei ole omarrdanucl rn tLnise olenrttst. joonļauga rn tnrise oskus on aga

fbrmaalne. Kuiei esrnase m ttĪļisoskuse peaks laps saarna juba enne kooli'

l'lole Ratrļ seda orrrzrrrdirntrd. seeqa on va.ialik rr] trĪisoskr-rse arerrdarnise_qa

tegeļda nįįįid.

KUJUNDITE MAAILM

Nlodelleerimine
Modeļieerinrisoskrrsi ļ<ontroļlitakse geoltreetriliste mudelite (kolmnurk,

nelinrtrk, ring) äraturrdrnise ja joorrestamise kaudu.

RuLtrniliste kr.rjun<lite niļl'ļetuste tundrnist kontrolĮitaĮ<se georrreetr'iliste

kLrlundite (kLrLrp, risttahLrkas, rLrut, ristktilik, r'ing. kera) nimetLrste kasutarni-

sega konkreetsete esetnete kirleldamisel.

Ülesunne: Kirjutu igu geonteel'riĮise kujundi uĮĮa seĮle ninrctus.

Ülesanne näitab, kas laps otl otnandanud geomeetriliste krrjuldite nirne-

tĮĮSe.

Ülesandes oli antucl kr"rtrbi, ringi, koĮrnnurga ja ristkįįliku krļutised. Õpi-

lasel oli vaja Įeida iged kLļundite nimetused ioetelust kera, kolmnurĮ<, ktlttp,

ristkįiļik, tetraeeder, ring.

Õpiļane įilesannet ei ļaļrerrdanucl (tegernist oļi įīhe įįlesandega ļ<irjaļikust

korrtrolļtoost. miļle täitrnise aeg oli lirniteerittrd) nirrg selļe p lrjal ei saa teha
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iäreļdusi ni lase teadmiste ia osktiste ļ<ohta Seesa oli vaia ni e modellee-
ritrrisoskused väļia seĮgitada.iärgrliste ļ<atsetega.

Selgitamaks, kas laps on otlandantrd osktrsę joonestada tasapinrraĮisi
georneetrilisi ktįurrdeid, paluti taļ joonestada kolmnurk, neĮinurk ja ring.
K igi kLrjurrdite joonestamisega sai laps lrakkarrra abita, Į<olmnurga ja rreli-
nurga joonestamisel kaslrtas ta joonlar-rda, ringi joorrestas vabaĮ<äega.

Selgitamaks, Į<as laps suudab georneetrilisi k{urrdeid seostada reaalSete
objektidega, palLrti tal pildi kirjeĮdarniseļ kasutada geomeetriliste kujurrdite
nirnęttrsi. Tuba ja seal rnängivaid lapsi kujutavalt pildilt tuli pilasel leida
rttltdu-, ristkįiļiku-, ringi- ja kolnrnurgakrļr-rlisieserneict. EsialgLr jäi piIane
ļrätta ruudukLrjr.rliste esemete leidrnisega, kuid peale petaja kįįsirntrst Mil/r-
ne on rutlt'? Įeidis piĮane esetned. Ristkįiliku-, ringi_ ja liolmntrr-qaktįulised
esemed leidis pilane pildiĮt proble emideta. Seesa iāre1dlrda. et piĮane

ESiļnese. ļahendanrata jäįįrrLr<ļ įįlesandę mittesooritarnise p lĮiustas a.iapuu_
cįtrs_ edasi katsed näitasid. et r-lil seorneetriliste kr rirr te nimetusi
teab ja oskab neid kr- unditega seostada. siiski on tegernist geomeetriliste
kLļundite k ige 1ihtsarrra ja elernentaarserna käsitlr-rsega, edasistes kooliast-
metes on kLįLrndite käsitlernirre jttba ultel tasantlil. Arvesse tuļeb ka v tta, et
kr.ļutltrse rur.rtnist loob laps asjade rraailtna toel, Seega on vda k{Lrndite
maaįlmas orienteerlttrrise potentsiaali ennLtstamiseks atvestacĮa ka sr.tltrtts-
ja asendirnoistete tundnrist.

ARVUDE MAAILM

Neli aritmeetiliste tehet - arvutamisoskus
Arvtrtatnisoskuse omandatttse ttltrimist altrstaĮakse įįlesanrręte lal-renda_

mise tulernr.rste p hjal. Üiesannetes įļrnnenr-r<i vigade p lļal koostatakse
spetsiaalsecĮ katseįilesanded lapse individuaalseks ltltrimiseļ<s.

Katseįiļesannete koostamisel jaotatakse kontroįlitav osktts osaosĮtusteks
nir-rg r-ruritakse nende ornandatuse kvaliteeti eraldi.

IrrdividLraalse uttrimise käigus jälgitakse lapse tcicitarnist ja esitatakse kįi-
sinrusi lalrerrduskäigu koļrta: Rcitigi, kuidas są arvļ.ttacĮ,lastakse p Įļendatla:
P hjenda, nlįks sa nįį arvrttad. Lapse vastr.tsed ja p hjendr-rsed v ilnaldavad
rn ista tema m ttekäike ja lahendamise strateegiaici, avastada vigu nii arvr"t-
tarnises kui ka algoritrnide kasutamises.



UĮesunne: Arvula.
t0+7:ļ7
20- 5:15

ÜIesemne: Arvuta.
6+6: 12

l1- 5: 6

ÜIesanne: Arvuįtt.
20 + 40: ...

50+30=...

t2- |:ļļ
15+3:1B

12- 8: 4

7+5:ļ0

70 - 20:
90-40:

13- 3: t0
t8+2:20

5+9= 14

17- 8: ģ
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ĮJLesunnc: Arvuįa.
7 -5=2 3*4=7
8-2:6 2 + 6:8
Üiesanne kontroļlis liitrnis- ja lairutamisoskįĮSt l0-ne piires.
Õpilase vastĮįStest v ib eeldada, et ta on omandanrtd l0-ne piires liitrnise

ja laĮlutarnise, kr-rid l pĮike järeldr-rste tegerniseks on vaja oskrrsi veeļ kontrol-
lida ning selgitada väĻa, kLridas pilane vastuseni j rrab.

Matem aat įļta omandqtuse įlĮļr in.įi Smatelj aĮ t. k1ass is 3ļ

Nendest arvtttustest ja pilase arrtLrd selgitr"rstest on näha, et arvutamisel
toetirb pilane eelk ige abivalrerrcļiteie (s rmed). Arvutarnisel tehtud viga-

See
aga toetub arvr"r liitelritusę ttrrrdmisele, millę omandatust tuleb veel uttrida.

Arvu Iiitehitus ja kümnendkoostis
Arvr-r liitelritltse otnandatust kontrollitakse įįlesannetega' kus katseisikr.r-

tel tLrļeb lęida arvr-r plrr-rduv kornporrent. Arvr.r kįįrnnendkoostise ornandatttst
kontrollitakse iilesandega, klts etteantud arvud tuleb esitada järkarvrrde
sumlnana.

ÜĮesunne: Kiįuru puucĮut, urv.
9 on 6ja 11;6 on 3ja 8
Ülesirrrne näitas, et laps ei ole ornandanltcļ arvu ļiitelritLrst, ei saa aru įįles-

arrde tciÖkäsust v i ei oska arvtttada.

Ülesanne: Kirjuta puudut, ctrl,-

5+3=8 8-J:5
4+4:9 9-4:4
Ülesande ļalren<iarnisel antLrd vastuSteSt v ib järelcla, et pilarre on ofiIan-

danud seose ļiitmise ja lallr-rtarnise vahel, krrid ta eksib arvutarnisega l0-ne
piires.

UĮesgnne: Kirjuta arvud tcįiskįimnete ja įįheliste ubit'
25:..+... 37:...+...
52:... + ... 19:... +..
Õpi1arre jattis įįļesanrle lalrendatnata.

kįirnnendkoostis omandanrata.

sel
petamisele.

K igi nerrde įļlesannete lalrendamise antud vastltste p lļal v ib eeldada,
et pilane ei ole omandanud arv tarnisoskust k igis raskusastmetes. Samas
ei saa nendę įilesannete p hjal telra rningeid järeldusi arvutusviiside kolrta,

mida pilarre kasr"rtab. Selļe koļrta v ib teĮra järeldLrsi alļes peale pilase indi-
viduaaļset rturimist, mille käigus sai pilane jagada täpsernaid selgitusi.
Õpilasele anti lalrendarniseks įĪlreksa avaldist.
3 + 4: 7 V tsin k igepealt 4 näppr-r, siis lrrgesin 3 juurde.

2 + 6= 8 V tsin2 näpplt, lugesin 6juLrrde.
8 - 5: 3 Lugesirr 8 nāppLr ja siis 5 rnalra.

9 - 4 : 5 Ltrgesin 9 näppLrja siis 4 rnalra, järelejäi 5.

13 - 3:10 Kolmeteistkįįmnest lugesin 3 tagasi _ 12, 1l, l0.
ll - 5 : 5 Ülreteistļ<įįmnest Įugesintagasi 5.

'l +5:1l Lr-rgesin7s rmejasinna5s rmejuurde,kuis rmedotsa
said, jätsin rneelde ja lrrgesin edasi.

4 + 8: t2 Lr_rgesin 4-Įe s rmeļe juurde
( piĮane reaaļseļt s rnli ei Įugenud)'

t7 - 8: 9 Lrrgesin ļ6, ļ5, 14 (S rnled abiks).

it



J_r Eripedagtlogika Nr. 32 - Matemaaįika I

Arvude v rdlemine
Arvude v rdlemise oskust kontrollitakse kirjaliku tilesandega, kirs lapseĮ

tuļeb etteantltd arvltde vaļręl leida ige seos (on suurenl kuį...: on vriįksem

hri...; ...on v rdne...).

ÜIesanne: V rcĮĮe arve. Kirjuta ige nttirk (<, >,:).
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Loendamine ja numeratsioon
Numeratsiooni omandatust kontrolliti konkreetsete įįlesannete lahenda-

misega, rrende p lrjal v is järeldada, kas laps on omandanud numeratsiooni
20-ne piires.

Ulesanne: Kirjuta igaĮe antud arvule vahetutt eeĮnev ja jiirgnev arv.

6>2
l0<

l1
3

ÜĮesunne: Kirjuta arv, mis on iįhe v rrd suurem'

l7
ļ4

ļ0 t2
t4 15 t6 2 4

aĮesanne: Kirjuta anįud arvude vahel oĮev arv.

567

4t7 6

????
6398

789
t7 t8 19

13 t4 15

456

9835
????
8724

ÜĮesanne: Kirjuta orv, ntis on įihe v rra vtiįksem

Ülesannete lahendamine näitas, et pilane suudab arve v rreļda ning on

omandanud m iste ..įilre v rra väiksem''. Ülesande, kr.rs trrli leida,,iilre v rra
SLļurelĪļ'' arv, lalrendas pilane valesti (kirjrrtas kalre v rra suuretrra arvu).
Ülesarrde valesti Įaļrendarnise p lrjus v ib oļla selles (antrrd juhulviidi kirjel-
datr.rd Į<atsed läbi kirjalike įilesannetena, Seega puudus pilaste individuaaĻ
ne jälgirnirre ning nende katsete soorįtamise edukus s ltus ka t okäsust aru-

saamisest), et pilar,e ei lrrgenrrd tciokäsku tälreleparreĮikr.rlt v i et pilane

eļ<sis s rrnedel loendamisel. Edasises t cis on vajalik vea p lrjus väĻa selgi-
tada (selgr.rb individuaalsel rrurimisel) rring seejärel saab leida ka vajaliku
korektsiooniviisi' Antud jr-rhrrl saab toetuda arvutttsoskuse uurirnisel läbi
viidud katsetele, kust selgus, et pilane v ib kįill s rrnedel loendamisel eksį
da, kuid on ebat enäoline, et ta eksiks järjepidevalt. Seega v ib eeldada. et

pilane ei saanrrd tcjokäsust arr.r.

UĮesanne: Kirjuta arvureas puaduvgd arvud.

tl t2 13 ļ4 l5 l6 l7 18 t9 20

meratsiooni 20-ne piires. Sarnas ei saa nende įįļesannete p lįal teha järeldrr_
si ornandatLrse taserne kohta. įįlesanded ei näita. kas piļane on arvurea pälre
ppinud v i on ta omandanud arvude valreĮised seosed. Kuna arvude rida

m testatakse loendarnise toel, on vaja järgnevalt kontrollida pilase loen-
dusoskusi. Seļļe kontrollirniseks pidi laps loendama k igepealt l0 eset (soo-
ritas įilesande edukalt), seejärel 20 eset (sooritas loendarrrisįįlesande edu-
kalt). Selgr-rs, et laps on ortandanrrd arvr-rde järjestikrrsed nimetused praktili-
se loendamise (kasvavas järjekorras) piires (loendamisoskust kalranevas
järjekorras ei kontrollitrrd). Loendamise ajal hakkas lapse pea arvude järjes-
tikuste įitlemise rįitmis liik rna mcjcida loęndatavaid esemeid (sellega lrruak-
se įiksįįlrene vastavuse seos loendatavate esemete ja arvude järjestikuste
nimetuste vahel), seega fiisioloogiline mehhanism tcj tas. selgitamaks, kas
laps on omandanud arvs na tälrenduse, paluti tal loendamine peale vlls title-
mist peatada ja küsiti: Kus on viis? Laps osutas seepeale viiele esemele, see-

t

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
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ga sooritas įrįesarrde edukaļt. KokĮ<trv tteks v ib oelda' et ļaps orr ornanda-
nttd loencįanrise nratetnaatilise tähenduse.

ESBMETE MAAILM (POHITEGEVUSED)

Enamuse nendest p hitegevustest peaks laps omandama jr-rba enne kooii.
Matemaatika protsessuaalse aluse rnoodustavate p hitegevuste omandami-
tre ei toitnu kindlas järjekorras vaid įįksteist täierrdades.

Samaväärse hulga moodustamine, hulga samaväärsuse säilitanrine,
osa v rdlemine tervikuga

Arvude v rdlemise eeloskuseks on samaväärse hulga moodustamise
osktts, rnida kontrollitakse kļassikalise Piaget' katsega nr. 1. Õpilane soori-
tas Į<atse positiivselt (abita), mis näitab, et pilane on suuteline m testama
k ik asjacle rrtaailrna kuulr-rvad seosed. sarnuti on tal eeļdused m ista arvude
vahelisi seoseid.

Selgitarnaks lapse rr tlernise arengtrt ning lälrtudes katsete sooritatnise
loogikast, on selle katse -järeĮ sobilik uurida lapse oskr.rst säiĮitada hulga sa-
maväärsust, mille onrandatLĮS on įįks arvum iste ktrjunemise eeitingirnr"rsi

ning rnille p hjal areneb po ratavusel p lrinev m tlernisosktts, tttis orr oļr_rli_

seks eeldr-rseks edasistele matetnziatika pingLrtele. HuĮga samaväärsuse pĮisi_

ttrist kontroįlitakse klassikaĮise Piaget' katsega nr. 2. Antud ļ<atse ostttt-ts

pilasele r_askenraks kui Piaget kįĮtse nI. l nirrg pilane katset ei sooritarrud.

Õpilastele esitati lisakįisimus Mjlrs on vaĮgeid rutppe rohkent ktti mu,sti ttttp-

pe?'kuld laps seilele ļ<įįsimusele vastuseks rrringit selgitust ei andnud, piirdu-
des viiitega, ęt Neįd on rohkenl. Seega ęi s r-rda piļane säiļitada hulga sama-
väārstrst rrirrg t erräolised on rasktrsed arvtrrn iste kujlrnemisel. Naglt eespool
näidati' on Rauliļ t epoolest raskused arvr-r liiteļritr-rse orrrarrdamisel.

Õpilase rn tįemisoskr"tse ning rnatemaatiliste oskuste arengupotentsiaali
selgitarniseks viidi seejärel läbi Piaget katse nr. 3, rnillega kontrolliti oskust
v rrelda osa tervikuga. Tegernist on m ttelise tegevĮļSęga, rnis järjestab
lrulga ja tema osaĮruĮga neid eristava tĮļnntļSe alLrsel. Ka antud katset pilane
ei soolitanud, vastates, et rohļcem on lauaĮ nlusti nuppe' Antud vastr"rs näitab.
et pilarre v rdleb osi igesti' kuid ęi sr"rtrda veeĮ osa tervikLrga v rreĮda. see
aga tähendab. et ļrilasele v ivad raskr-rsi valrnistada mitmed koolimaterraa-
tika teemad: įįht ja sama Įiiļ<i suLtruste v rdlemine. arvurea m testamine.
arvir liitehituse tuncįrna ppirnine. edaspidi ka jagamine ning rnrrrdr"rde oie_
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rnus. Nagu eelpool näitasime. on m ned neist raskustest ka selgurud, Rarrļi-
le valrnistab raskusi arvude liiteļritusest arusaamine ning seliest on tirrgitr.rd

ka vead arvutamisel.

Järjestamine
Järjestusseoste tundmist ja kasr-rtarnise oskust tuleb kontrollida kahęl ta-

sernel:

1) telra kindlaks, kas laps suirdab esemete järgi elda neid eristava s na
(esented ) s na);

2) selgitada, kas antud s na järgi sttudab iaps etteantr"rd esemeid järjestada

(s na ) esented).

Järjestamine suurustunnuste aIusel

Sultrustltnnuste alusel järjestamisoskuse kontrolliva katse esimeses osas
valnristas pilasele raskttsi vaid tunnuse sultrem-vcįįkselz kasutamine ja sel-
le iseseisev leidmine. Tttnnltste on įaįem kui... ningon paksenl įr.ri... leidrni-
sel vajas Rar.rl abi, efektiivseks osuttts tälrelepanu julrtirnine katsevalrendite
ebaolrrļistele tltnnusteĮe (Missugune see vcįįksenl vciŲa ncieb?,' Kuįdas me vi-
hįku kohta įitļenle, kui taļ on vtįhem lehti?).

Teise katseosa (s na järgi etteantud esemete järjestarnine) sooritas pila-
ne veatult.

Järjestamine asenditunnuste aluseI
Asenditunnustel p Įrinevate järjestusseoste omandamist kontrol1iva kat-

se esimene osa näitas, kas laps on ornandanttd kLljutlused ruumisuhetest ning
seosed vastava s navaraga. Sellęks näidati talle pilti, mis kr-įutas mitmekor-
rtrseĮist rraja, pur-rd ja įįhękorruselist maja. Pildi alusel esitati pilasele 8 kįį-
sitnltst, rnis kirjeldasid erinevate objektide asumist piĮdil. Abita leidis pila-
ne, tnis on pildiĮ paretnal, vasakul ja all, samuti objektide asendi tĮĮnnuste
k rgemaĮ-madaĮamaļ alusel. Samas ei sr-rutnr.td pilane ka abistavate kįisi-
rtuste (Kas k rgemaĮ on veeļ midagi?; Vąątą klls on...?) toel rrrääratleda, kes
on k ige k rgemaĮ/tnadaĮamaĮ? Abistava korralduse toel (Vaata veel.) leidis
pilane, mis on piĮdĮĮ įiļevaļ? Katse näitas. et pilasel on k J'unenud arr"rsaarn

rurumisuhetest ning vastavast s navarast.
Kaste teise osaga selgitati, kas laps on omandanud oskuse munta ese le

asukohta ruumis enda ning teiste objektide sr_rlrtes. See katseosa viidi läbi
praktiliseit esemętega (pliiats ja raamat). Lapsele anti korraldr.rsed'. Asetą

ļ
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pĮiiats raamatLr ette, taha, vasakt]ļe, pa'remaĮe, aĮĮa, kaugeĮe, ļähedqĮe, k r-
geĮe, madaĮale. Neist korraldustest suutis pilane iseseisvalt täita vaid kaks
(a'seta pĮiiats rąamatust kaugeĮe/Įtihedale), n|ejäänrld korraldr"rste täitrnisega
ei tulnud pilane toime. Seega ei ole pilane omandanud oskr-rst muuta ese-
mete asukolrta ruumis teiste obiektide suļrtes. edasises to s on vajalik vasta_
vate harj utr.rste sooritarnine.

Järjestamine ajatunnuste alusel
Katsest selglts, et pilane ei tltnne ciÖpäeva osi (K. MįĮļįstest osadest

koosneb ddpriev? V: Pciike paistab ja jrirsku saab ocj. K: MįĮļaĮ pr)ike pais-
tctb? x Kttį otl hommik. K.' Kuna veeļ? V: VahepeaĮ seļ. K: Tead veeļ m n-
cĮa dpcieva osą ninletada'? V: Eį tea'),lal on raskusi erinevate cipäeva osade
järjestanrisega(teetb, et pdel,aĮga.b homnlikuga,' ei tea, mis tuĮeb pcirast honl-
nlikut; teab' nlis fuļeĮl pcira.st į unett; eį tea, mįs tuĮeb pcirast hnn) ning
pilane ei tlrnne m istest eile, kLrid tr-lnneb rn isteid täna/homme.

Kaste teise osaga selgitati, kas laps on omandanud seose ajatunnuse ja
konkreetse sįindmuse valreļ. Selleks palr.rti taļ nimetada sįindrnusi, mis seos-
tuvad konkreetse ajatLinntsega: Mida sa teed hommįkuĮ? Midr sa teed ļ ttna
ajaĮ? Mida 'cą teed hfuļ? Mįda sa teed cjcjseļ? Mįda sa eiĮe tegid? Mida sa
tcjnr teįnud oĮed? Mįda sa täna veeĮ teed? Mįda sa' homme teed? K igile
neiļe kįįsirnr:stele vastas pilane adekvaatselt.

Läbiviicįud katsete p hjaļ v ib järeldada. et pilane ei ole ornandanud
oskust järjestada esemeid erinevate tunnr"rste alusel. see aga v ib takistada
tema matemaatiliste oskr-rste arengut. eriti arvude rea m testamist ning v r-
ratuste selgitarnist ja lahendamist.

Rįih mitamine ja klassifitseerimine
Antr"rd oskuste korrtrolļ jagr_rnes kolrneks. K igepeaĮt selgitati, kas pila-

ne on omandatud oskus rįilrmitada esemeid įįhise tunnuse alr:sel. Pliiatsite
hulgast pikemat/ltihernate leidrnisega sai pilane hakkaura iseseisvalt ning
seega on tal see oskus omandatud.

Kaste teise osaga selgitati, kas pilane on otnandatud oskttse väĻendada
s naga rįiļrrnitarnise aĮuseks olnud tunnust. Seda oskĮļSt pilane omandanud
ei olnud.

Koļmas katseosa näitas' kas pilane on omandatud oskuse rįįlrrnitada ese-
rneid kalre ja enaļĪa tįĮntlĮļSe alr.rsel. KoĮrnest v irnaļikr-rst rįįlrrnitamisvarian-

Matemratįka omandatuse uurintismaterjaĮ ļ. klassįs J/

dist Įeidis pilane kaks, sttutes rįihrnitada k jLrndeid SĮĮurĮĮse ja värvijärgi.
Läbiviidr"rd katsed näitavad. et pilane ei ole täielikuļt omarrdanud riįlr-

mitarnisoskust. Krrigi pilane suudab näha įįrrbritsevates esemetes ja näļr-

tustes įihist ning tajuda į'rhiste tunnustega esernetes tervikut. ei suuda ta ta-

jr-rtud įįlrist tLrrrrrust s naga väljendada. Seega on vaialik arendada piļase
rįįlrrnitarnisosktrst snetsiaalsete įįļesannete abil.

Järeldused

Rauli maternaatiliste oskĮļSte uurimine näitas, et pilasel on probleeme mit-

meS mateļĪlaatika vaļdkonnas. Erinevaid maternaatika valdkorrdi orr jaotatud

eSeļĪĮete, arvude, sĮĮĮĮrĮĮSte ja kLļrrndite maaiļmaks, antrrd juhr-rl tuleb edaspi-

di tegelda nende arendarnisega, poorates erilist tälrelepanu aine protses_

SĮļaalsele alusele. Arvestada tr-rleb ka Seda, et krri pilase urimisel liigrrtak-

se raskęrnaļt kergemale, siis petarnisel on liiktrmise sltttnd vastupidine,

kergemalt raskemale. Seega on vaja järgnevalt katsetega leitud puudujäägid

teaduristes ning mittetäieiikult omandatud oskrrsed järjestada vastavalt sei-

lele p hirn ttele. Korrektsiooni on vaja järelikr-rlt alr"rstada protsessįįaalsete

alustega.

Katsetest Selgus, et RauliĮ on purrdr.rliktĮlt omandatįĮd järjestamise, ri.Īlr-

rnitarnise, hr"rlkadega opereerimise ning rn trnise oskused. Pedagoogilised

soovitused on järgmised.

l. Järjestamisoskused kujunevad l plikr-rlt väija alles paĻude praktiĮiste
järjestarniste käigr-rs. Praktilistes järjestustes tekib aga Ütļra enam vajadrrs

rn tmiste järele. M trniste aļļ rn eldakse esemete v rdlemist nende

ļ< rvuti' peale v i sisse paigutarnise tęel.

2. Rįilrrnitamisoskr-rste ja -vilr-tmr.lste kŅurrdarrrirre toimub kindlatę käeĮiste
ja s naliste tegevĮļSte karrdr-r. K igepealt petatakse last määrama ja rri-

rnetama teda įirnbritsevate esemete įihiseid tunnuseid' seejärel moodus-

tarna įĪlriste tįļnn ste aļltsel ęsetnete lrr"rlki, selĮele järgneb įimbruse kir-
jeĮdarnine erinevate ļrulkade esiletoomise kaudu.

3. M tmisoskust saab k jurrdada läbi lihtsamate rn tmiste, k ige iihr
Saln on m ta satntnltde abil. Kuna aga samtnltde abil ei saa täpselt rn -

ta, trrieb įįle rninna m tepulgaga m tmisele. Õiged m trnisv tted tr-r-
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leb õpetajal rnitu korda ette rräidata. Joonlauaga rnõõtmist alustatakse
nrõõtįihikut kastttatnata, alles siis, kr.ri rreed oskused on otnaņdatud, saab
kasutada nurlrnerdatnd skaalaga joonlauda.

4. Täisväärtuslikud kLļrrtused ļrulkadevalrelistest Seostest tekivad ainr.rlt
siis, kui nad kujunevad käeļiste ja sõnaliste tegevĮļSte kaudu. Õpetarnist
tr.rleb korraIdada kollneastmeliseļt:
(a) tuletataļ(Se rneeļde paari tälrendLrs ja näi<latakse, kr.ridas kalre hLriga

elementidest saab neid joonega tihendades rnoodust ada paare;
(b) ürksįįlrese vastav ĮĮSe kattdu rnoodltstatakse samavāärseid hLrlki;
(c) hulki võrreļdakse esialgrr įiksįilrese VastavLļSe kaud.u, hiŲern ka ese

mete loendamisę abil.

Põhitegevustele tuginevate oskĮĮste uurimisel selgus, et Rauļile valmis-
tab raskusi arvutamine 20-ne piires. Arvutamisraskused on aga omakorda
põlrjustatrrd seĮlest, et Rar-rl ei mõista arvLr liitelritr.tse ning kįįmrrendkoostise
olemųst ning teiseks ei ole ta ornan<lanud järgut-iletarnisega liitrrrise-lalrr-lta-
mise algoritmi. Nende osktļSte arendarnisega tuļeks tegelema lrakata alles
siis, kr-ri põĮritegevused on omandatrrd. Pedagoogilised soovitused on:

(a) korrataja sįivendada oskust leida arvu asen<lajad;
(b) korrata l0-ne piires liitrnise ja lahutamise põhiÜrlesancleid;
(c) harjutada liitrnist ja lahutarnist l0-ni;
(d) korrata õpitud kaĮrekohaliste arvude liitelritLrst;
(e) sįivendada teadrnisi arvlttarnise algoritrnist enne Įiidan(Įahtttan)

kįįmnenį, siis iiĮejcicinud osa.

Antud pedagoogiiisi soovitusi tr-rļeks täita loetletr_rd järjekorras, kr-rna
need arvęstavad oskuste ja teadrniste kr-1junenrise loogikat ļilrtsarnaĮt keeru-
ļisemaļe. Iga konkreetse õpilase pulrul tuleb korrektsioonikava koostada
vastavait teļnaga läbi viidud ļ<atsetę põĘal' arvestades teura teadrrriste ja
oSkĮļSte taset.

Lisainforrnatsioon ja katsete kirjeldused on antud materjalis, mis asub
aadressil
lrttp://www.r"rt.ee/curriculum/orb.aw/crass:file/action:preview lLd:6gg.751
IoK_ļisad_2 1_0 l_05.pdf


