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o: Aga rnida meie įilesandes kįįsiti?
L: Mitu komuri on lastel kokku.
Õ: T rnba joonisele ka ring įimber. Nįiįid leiarne m lema lapse kommide
hulga.

Laps

t
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TOOETAPID "ARVU KOOSTISE" OPETAMISEL

mbab ringi üimber.

Õ: Mitu kommi on Anul?

L:

5.

Õ: Mitu kommi Peetril?
Õ:

L:2.
Mis telrtega sa leiad kommide hulga?
L: Liitrnistehtega.

Õ: Arvuta.

Eve Vįirv

ī. <L'\_1
Ļ.JIL_l

Tartu [ib KooĮi vqnem petaja

Õ: Mida sa teada said?

L: Et lastel on kokku 7 komrni.

Õ: Kas said kolre arvutada rnitu kommi on ļastel kokkr-r?

Sissejuhatus arvu koostise petamisse

Õ: Aga kelle korrrrnide arvu me algul täpseĮt ei teadnrrd?

Arvu koostise tundmine

L: Sain kįįļļ.

L: Peetri komme.

V ib väita, et laps rn istis rnatemaatilist situatsiooni alles joonise abil
näitlikĮļstades. P lrjalikku tcjod trrļeb teha v rdlussulrete petamisel, kasutada įilesannetes nii įihendeid "v rra-vähetn/rohkem" kui "välrerrr/rohkem'', et
väļtida stereottir-ipide teket. on nälra, et kalretelrtelise teksttilesande struktuuri m istmisega on lapsel samuti raskr"rsi ja seda tuleb otsast peale petada. Selleks tuleks lapsega tęlra paralleelselt įįhetehtelisi teksttilesandeid ja
hakata neid įįlrendama e peab toimuma sLļuv iilerninek įihetelrtelistelt įilesannetelt kahetehteliste lahendamisele.
Pedagoogiline uurimine peaks haarama k
pitavaid Įilesandettitipe,
sest erinevad tįiįįbid n uavad erinevaid teadmiste struktuure ja strateegiaid
laļrencļamiseks ning v ib selguda, et lapsel esinevad probleemid just kindla

iki

įįlesandetriįibi prrhul.
KatsematerjaĮi Lihe- ja kahetehtelise tekstįįlesande lahendamisoskuse tturimisęks leiab aadressilt
lrttp://www. r.rt.ęelctrrricr-rlrrm/HEV/Irrdividuaalne
JLrlrendi lisa nr '/,lk 50-5'7 .

on väga oluline baasoskus peast arvutamise oskuse
kujundamisel. Õpetajad puutuvad oma tcicis sageli kokku sellega, et pilastel
on raskusi iiĮeminekuga liitmis- ja lahutamisįļlesannete lahendamisega. Siin
ongi raskuse tekkimise p hjus ilmselt selles, et lastel puudub arvu koostise
formuleerimise ettekujutus esimese kįimne piires. Ettekujutus arvu koostisest on vundamendiks, ilma milleta on v imatu edukalt omandada įileminekuga liitmist ja lahutamist.

Maternaatika pikutes ja metoodilistes harjutusvarades on'Arvu koostiSe" teemat sr-rhteliselt välre tutvustatud ja kui ongi, siis ei ole need sęotr"rd
petamise r-'thtse sįisteemiga, milles iga etapp on olrrlise tähtsusega.
Teema'Arvu koostis'' ppirrriselv ib väĻa tuua järgmised too etapid.
I etapp - antud ese tete hulga jaotamine kahte gruppi.
IĮ etapp - nimetatud esemete hulgale puuduva lisarnine antud arvuni.
III etapp _ tiĮre grupi esemete hulga arvamine kui teiste esemete arv on teada.
IV etapp - erinevate arvuliste įilesannete lahendarnine.
V etapp - kahes grupis olevate ese ļete arvu äraarvarnine kui nende įįhirre
arv on teada.
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Tėitapid lirvu ko ostis e' petamis el

Arvu koostise petamise etapid

Näiteks:
.J

ETAPP-ANTUD ESEMETE HULGA
JAOTAMTNE KAHTE GRUPPI
I

ja

.
.

esemete jaotamine kahte gruppi

k

ja

2

un

un

2

I

See tabel

mil lega kaasneb näitlik-praktiline tegevus;
tutvtįlĪļine seosega 3 see on 2 ja l (näitlikkusele toetudes);

Seoseväljendarninematemaatilisekirjrrtise5

:3

+2 abil.

3
3

on vaja kasutada suurt hr.rlka näitlikku rnaterjali. Näittik rnaterjal ornab siin

erilist täIrendust.

olrrline on kasutada erinevaid esemete hLrlki, mida paigr-rtatakse Ģaotatakse) kahte karpi, kotti, vaasi, riiuĮile, taldrikr,rle, lauale jne. Uues situatsioonis, uute objektidega tootamine on vajalik selleks, et tekiks ettekujr-rtr.rs
arvu koostisest.

arvu koostise tähenduse praktilist m istmist
Esimeseļ tr-rnnil näitab petaja ette, kuidas saab antud hulka (3

una) jaotaäa

kahte gruppi (kalrele taldrikrrle)
pilased teevad järele. Seejäret jaotavad
pilased petaja korralduse aļusel esemeid teisiti. Nii arutatakse läbi k ik

jaotamise variandid, rrriļle tulernr-rsena koostatakse tabel (aplikatsioonide

una on

2

unaja

1

un.

ttiüpi

KLri laps ei ole kindlalt omandanud arvu koostist esimese kįimnę piires, siis
tekivad kohe raskrrsed peast arvutamisel järguiilriku iiletamisega 20-ne piilT

arjrrtada järgnevat ttiiipi tilesandeid koos

s nalise väļen-

dusviisi igekasutamisega.
Näiteks:

,/\
,/\
I
2
J

2. Kujundada

meelde jätta arvu 3 koostist:
unaonI unja2 una;

3. Tutvustada uut matemaatilise formuleeringu

res. Selleks tuleb

l. Ettekujutuse loomine sellest, kuidas jagada mingi hurk esemeid kahte
gruppi
Selleks, et laps rn istaks numbrilises tasapinnas, et 5 see on I ja 4v i2 ja3,

un

aitab pilasel

3 pliiatsit kahte karpi),

Esimesel etapil tuleb tingimata läbida järgmised sarnmud.

abil).

urr

I

net kasutamata;

m iste 'Jaotasin" sissetoomine (jaotasin

ja

unja

oun

Esimeses etapis toimub arvltde koostise ppirnine esemeĮis - praktilisel tasemel, petaja
pilased tcjcitavad esmalt naturaaļsete objektidega (väikesed
mänguasjad, käbid, t rud, pliiatsid jne), lriļern aplikatsioonidega (kujrrtised
rnänguasjadest, tarbeesemetest, geomeetrilistest krļunditest jne).
Esimese etapi įilesannete täitrnisel on oĮuline jälgida raskusastme jär-kjärgu1ist suttrenemist:

.
o
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RĮiäginii:

3

4seconlja3

2

4seeon2ja2
4seeon3ja

I

4. Matemaatilise seose (arvu koostise) väljendamine avaldise abil
Esimesel etapil liitmisįįlesande (5 : l + 4) sisseviimine eeldab, et arvu koos-

tise algvariant (5 see on I ja 4) peab pilastel olema omandatud. Kasutades
arvu ja s nakaarte asendatakse tabelis s nad "see on" märgiga ":'' ning Sides na'Ja'märgiga "+". Esimestes tundides ei tasu lapse käest n uda sellise
avaldise iseseisvat kirjutamist. Selle etapi 1 pul lahendatakse järgmist tiiiipi
įilesandeid.
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ib tilę minna SĮĮtĮreļxat tälrelepanu

n

udvate įilesannete lahen-

cįarnisele.
3

3

l

5seeonlja4

Jaota teisiti:

Teerna
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5:l+4

Näiteks:
Lar-ra įįrnbęr on 6 tooli. Lattale on asetatud 6 taldrikĮĮt, 3 kahvlit, 4 nr.lga,
klaas, 2 krr-rusi. Kui paĻu lar"ian usid tLrleb lisada, krri s orna lrakkab 6

inirnest?

'Arvu koostis" ppimise esimesel etapil ei

n

+...:6
4+...:6

Vilrikusse kirjrrtatakse įilesanded: 3

lastelt vastLrseid ilma näitlikĮĮ jaotįĮSmaterjali abita. Sel etapil ei ole lapsed kogunr:d
veel piisavalt praktilisi kogernlisi, et teostada k ne ja matemaatika-alaseid
saa

r-rda

l +...:6

2+..":6

Selle etapi ttilipiilesannęte lalrendamise eesmärgiks on.

įĪ1distusi.

Kogemuste omandarniseks lahendatakse suur kogus i.ilesandeid, kus
lapsed pivad esemete hulka jaotades kahte gruppi koostama vastavat arv-

arvu koostisest įļtļes situatsioonis näitlikę
vahenditega. jätkates tciod m istega "lisada kuni". Selle eeloskuse vajaiikkus ilrnneb tileminekr-rga liitmiseĮ ja ļaļr tarnisel.
.Iätl(ata ettekuiutluse loomist

avaldist.

HULGALE PUUDUVA
LISAMINE ANTUD ARVUNI
TI ETAPP_ ESEMETE

Teisel etapil tutvuvad pilased näitlik-praktilise tegevuse kaudu rn istega
"lisa kuni..." ja pivad hulgale lisama pr"ruduvaid eserneid vastavalt antud
arvule. Selle oskusę mitteomandamine on samuti Įiheks p hjuseks, mis tekitab raskusi Įilerninekr.rga Įiitmise ja lalrutamise petamisel.

vastarna kįįsimrrsele joonise järgi: ''Krri paļju on
vaja lisada kuni ...?". 5 see on 3 ja veel kr.ri palju ?".

2. Vaļmistada ette pilasi

J

da

c*oiā (ģl'icaÄą Ļrrn

'|

m istete kujundamisega peavad pedagoogid ilmutama kannatlikkust,
fantaasiat ja meisterlikkust.

Näiteks:

8 +4:8+2+ 2,

ąāą rlifarenf ceerimc

a "licą" Õpilastele on
ige arusaamrne
et
kindlustada
vajalik anda m lemat liiki tilesandeid,
nende m istete tähendusest. Õpilased peavad diferentseerima kįisimusi
"Kr"ri paljrr sa lisasid?'', "Kui paĻr"r sa lisasid krrni ...?". Tciotades nende
,.ef

pilanepeab teadmakui paĻutr"rleb lisada 8-le, et saa-

10.

Seejärel tuleb kasutada teadrnisi arvu 4 koostisest (millise kalre arvu
sĮįmma on 4, kui esimene ļiidetav on 2). Ka k ik II etapi tilesanded teostatakse näitlike valrendite abiļ.
Näiteks:

Klassis on

5

7

pilast. Korvis on
una.
Õpetaja palub tihel pilasel anda igale lapsele
un.
Leitakse, et lapsi on7, aga unu on 5.
Järeldatakse, et untt ei jätkLr. (Õunu on vähe ja lapsi on paŲrį.
Mitr-r una on puudu? Mitr-r una on vaja lisada korvi? (2 una)
Korvi lisatakse
ttna. Nlii.id jätkLrb k igiIe.

2

l

ETAPP- UHE GRUPI ESEMETE HULGA
ÄR.ą'.ą,RvLMINE KUI TEISE ARv ol{ TEADA
III

Sellel etapil ļalrendatakse tilesandeid, milles tuleb ära arvata iihe grupi esemete arv kLri teise grupi esemete arv ja įįldarv on teada. Nende įįlesannete
ļalrendarnine lLrbab petajal uues situatsioonis ja rnängulises tegevr-rses jätkata tci d arvn koostisega.
Esimeses tunnis näitab petaja pilastele teatud huļka esemeid ja ktisib:

"Kui palju on?". Seejärel katab ta osa esemeid kiiresti kinni ja kįisib: "Kui

palju seal on?". Lapsed i-rakkavad arvama kLri paĮr.r esemeid on peidrrs. V ib
kasutada rnitrrręid erinevaid rrrānguiisi sittratsioone: peita pĮiiatseid karpi,
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raamatltid kappijne. Õpetaja mängib 2-3 mänglr ise, seejärel laseb iilrel pilaseļ viia läbi niisugLrne nräng klassikaaslastega.
Seile etapi tr-iĮipLilesannete lahendamise eesmärgiks on.
l. Jätkata "arvtr koostise" m iste kr_rjtrndarnist lrues mängulises sitr-ratsioo_

nis.Tuttavat iilesannet, mis on esitatr"rd uues ja ebaĮrarilikus situatsioonis,
täidavad pilased raskustega- Nad ei suuda uues sitr"ratsioonis nälra ja ära
tunda neile jLrba tr-rttavaid suļrteid. Seepärast on vajalik anda tuntud seoseid r'rtttes situatsioonideS, See tagab tlatemaatika-aĮase materjaii teadliku omandamise.

2. Kinnistada

saadLrd teadrnisi arvLr koostisest. Selle etapi įiļesannete įa-

ļrendarnise ajaks on pilastel rningi ettekLrjLļtLļS arvu koostisest juba olemas. Nende tilesannete rnängLrlisel lalrendamiseļ kinnistrrvad vareln saa_
dud teadmised praktilise tegevuse käigr"rs.
3. Vaļrnistada pilasi ettę lilrtsamate v rrandite ( Näiteks; a +2:.5)ļa'lrendarnisęks.
Mängr.rĮised įįlesanded "arva ära, paĻu on peidrrs?'' on sissejuhatuseks
teemale "v rrandite lalrendamine", milles įīks liidetav on tĮļndmatĮļ.
Iga uus matemaatiļine m iste tltrtakse sisse näitlik_praktilise tegevĮĮse
kaudu. Tugirredes näitlikr"rlę kogemusele omandab laps teadlikult uued mate-

maatiĮised rn isted. Sel etapil pivad lapsed leidma tundmatut arvtt' mis
edaspidi osutub tundmatuks liidetavaks. See tähendab, et lalrendatakse ĮilrĻ
Samat v rrandit näitļikult, mis on aluseks v rrandi lalrendamise (tälre arv-

väärtltse arvutamise) petarnisel. Kui laps teeb seļle etapi Įilesanrrete lahendamisel paĻr-r vigtl, siis see tähendab, et arvude koostis on lralvasti omandatr.rd ning seda tiiiipi Lįlesandeid on veel vara lalrendada. Järeļikult tuieb pci rduda tagasi II_ v i isegi I- etapi įįlesannete lalrendamise juurde.

IV ETAPP - ERII{EVATE ARVULISTE
ÜLBsaNNBTE LAHENDAMINE
Uleminek neļanda etapi

r-'rlesannete lahendamisele

v ib

toimrrda ainult

sel tingimusel kr.ri laps oskab eeĮmise kolme etapi iilesanded laļrendada. Kui
antud etapi įįļesannete lahendamisele ei ole eeļnevalt näitlikku alust pandr"rd,

siis järgnevate įilesannete lalrendamisega laps toirne ei tule. Sel etapil v ib
kasutada lastele tunt d sitrratsiooni: lapsel on käes kolrn kommi, kuid tal on
vaja kostitada viit inirnest. Mitu on vaja lisada kolmele, et saada viis?
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Too kžiigrrs asetavad lapsed kaardid tahvlile. Õpetaja abistab neid, kelĮel
tekib raskusi.
+

3

I

5

Lapsed leiavad, et kolrrrele kornrnile on vaja lisada kaks kommi. Õpetaja
annab lapsele kaks kornrnija ta ļ<ostitab viit inimest, kontrollides sellega leitrrd
arvu igsust. Kaardike millel on kįisimärk (?) asendatakse ige arvuga.
Seej äreĮ

Näiteks:

laliendatakse įilesanne vihikr.rsse.

3+?:5

?+1:5

3+2=5

4+1:5

Neljanda etapi iilesandeid täidetakse selleks, ęt kindļustada įilerninek
näitlik-eserrreĮistelt įilesannetelt arvudega esitatrrd įįlesannete lalrendamį
sele, kontroilirrraks, kas lapsed oskavad rnäärata arvu koostist ilma näitlikltstamata. NäitlikĮļStamise osa tuleb järk-järgult vähendada. Lapsel peab
formuleeruma ettekr"rjutus arvu koostisest arvulisel tasemel.

V ETAPP- KAHE GRUPI ESEMETE ARVU
ÄR.q,aRvaMINE KUI ŅįENDE ÜLDARv olĮ TEADA
!iirnasel etapil kasutatakse näitvahendęid, rrrillega tootati

jr-rba

esirnesel eta-

pil. Õpetaja näitab kahtę srrlettrd pliiatsikarpi ning räägib lastele, et pani kahte karpi kokku 5 pliiatsit. Õpetaja pakrib aryata ära, mitu pliiatsit on kummaskis karįis. Õpilased pakr-rvad järjekorras oma oletltsi, lriljem kontroļlį
takse, kes arvas igesti. Analoogiliselt lalrerrdatakse läbi ka teised antr"rd
arvu koostise v imalused.
Mängr"rlise tegevuse l pLrs fikseeritakse tulemus kirjalikult.
Vilrikusse kirjutatakse įįlesanne.

Näiteks: 5:...+...

5:2

+

3

5:...+...

5: I

+4
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Lapse ettekr"
ARVU KOOSTĪSEST trrgineb lrarjutr.rssiisteemile.
Selle matemaatilise oskuse ornandamine kindlustab edr.r järgnevateks
aastateks, et edukalt omandada üleminekuga liitrnine ja lahutamine.
Tcio teemaga'ARVU KOOSTIS" kujutab endast süsteemi, mis koosneb

viiest etapist. Iga järgneva etapi įįlesandeid
a

a

v ib

taitma asuda siis, kui

eelneval etapil käsitletrrd rnaterjal on omandatud.
Iga uus rnatemaatiline m iste ja väljend tutvustatakse näitlik-praktilise
tegevĮĮSe kaudu.
Jaotusmaterjal, mida kasutatakse teema'ARVU KOOSTIS,' petamisel,
peab olema rnitrnekiilgne ja koosnema esemetest v i esemete kujutistest,

mis on lastele tuntud, agaka vähetuntuid.

"...._-

