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Abistamiseks
? Ioe esimesele reale kirjutatud lause;
? loe kahekordselt joonitud lauseosa;
? loe plnasega märgitud lauseosa.
.) Mida tuleb suurendada? (summat)
4 Missuguste arvude summast on jut-

tu?
* Mida tuleb summa leidmiseks teha?

(liita, liirmistehe)
+ Kirjuta see osa avaldisest! (100 + 99)
+ Mille v rra tuleb summat suurenda-

da? (vahe v na)
4 Missuguste arvude vahe tuleb leida?
I Mida tuleb vahe leidmiseks teha? (la-

hutada, lahutamistehe)
Ö Kirjuta See osa avaldisest! (100 000 -

l0 000)
Ö Esialgu kipuvad pilased lahutamis-

tehet kirjutama s nalises korralduses
antud jiirjekorras, st lahutavad väik-
Semast ar'Vust Suurema. Järelikult tu-
leb neid petada leidma vea tegemi-
se kohta hilisemate eksimuste
vätimiseks.

A Mis on avaldisest kirjas? (summa,
vahe)

Ö Kas on vaja midagi lisada?
$ Loe veel kord k ige olulisem osaju-

hisest!
4 Mida on vaja summaga teha?
4 Mida tähendab suurenda v ra?
4 Mis tehet see n uab?
Ö Kuhu kirjutad tehtemärgi?
* Miks on sulud vaialikud?
4 Kontrolli
? kas stmma (vahe) on olemas;
? kas slmmat on suurendatud vahe v r-

ra?
4 Proovi kirjutatud avaldisejrirgi uues-

ti taastada (s nastada) juhis.

Abistamiseks v ib esialgu kasutada ltink-
lauset.
Suurenda... summat... vahe v rra.
Li ida... summale... vahe.
Õpetaja v ib aidata pilasel orienteeru-
da ka nii, et osutab liitmismärgile aval-
dise keskel.ja ktisib, mis s na lause alus-
tamiseks see n uab (liida, suurenda).
oluline on jälgida, et taastatud juhis
oleks ka keeleliselt ige.
Trici avaldisega arendab pilast mitme-
kiilgselt'(matemaatilised oskused, tähe-
lepanu, mälu, loogiline m tlemine, suu-
line väljendusoskus) ja kasulik oleks
sellega tundides sagedamini tegelda.
T vihikutesja pikutesonrohkestieri-
nevaid harjutusi numeratsiooni kohta,
neid tuleb vaid enda ( pilaste) jaoks
kohandada ja eriti t lke pikute puhul
muuta juhiste s naslusl.
Täisarvude numeratsiooni kindel oman-
damine loob head eeldused hiljem küm-
nendmurdudele koha leidmiseks, küm-
neliste ja kümnendike, sajaliste ja sajan-
dike jne segi ajamise vältimiseks ning
matemaatiliste tehete teostamiseks.

TEKSTÜLESANNETE LAHENDAMINE
ALGORITMIDEABIL

V. Neare, TÜ hiilvikupedagoogika ppetooli dotsent

Antud artiklis vaatleme tekstülesannete
lahendamist algklassides. Autor väldib
meelega konkreetsele klassile v i pi-
lasgrupile osutamist, sest igas koolis ja
igasuguste pilastega, olgu need eako-
hase arenguga v i hariduslike erivaja-
dustega lapsed, on vaja lahendada tekst-
ülesandeid. Tekstülesannete lahendami-
sel on vaja k igepealt arutleda, mis on
siin p hivaraks. Ühelt poolt on ja jääb
p hivaraks ühe- ning kahetehteliste
tekstiilesannete täielik lahendamine. Iga
uue ainevalla juures on ühetehtelise
tekstülesande lahendamine see, mis seob
matemaatilise sisu eluga, aitab seda sel-
gitadaja m ista. Selleks tuleb tekstüles-
annet tajuda, andmed ning küsimus seos-
tada ning selgitada/p hjendada, soori-
tada tehe ja viia vastus (saadud tulemus)
seosesse matemaatilise probleemiga.
Teiselt poolt on p hivaraks oskus tcicita-
da mitmetehteliste tekstülesannete teks-
tiga, luua p hiküsimuse ja andmete va-
heline seos, osata andmeid iiles märkida
ning koostada tilesande lahenduse plaan
ehk tegevuse järgnevus. Ülesandele on
vaja anda vastusja see p hjendada. Liht-
tilesannetes on andmete ja küsimuse va-
hel otsene seos. Kahetehtelise ülesande
lahendamisel aga petamegi leidma
esma- ja teisetasandilisi seoseid, mis te-
kitavad järgnevuse vajaduse ning piken-
davad protsessi, millega j utakse mate-
maatilise suhteni. Tcio tekstiga, andme-
tega, küsimuse(t)e, teh(e)te leidmine,

nende tulemuse juurde nimetuse andmi-
ne ja p hjendamine ning vastuse s nas-
tamine (suuliselt v i kirjalikult) ongi
tilesannete täielik lahendamine. Siit ei
ole raske edasi minna 3- ja enamatehte-
liste tekstülesannete lahendamisele. Sa-
mas tuleb arvestada, et on pilasi, kes
kunagi ei suuda lahendada enam kui 2-
tehtelisi lihtsama sisuga teksttilesandeid.
Iseseisva m tlemise arendamiseks tekst-
ülesannete lahendamise kaudu on ots-
tarbekas luua algoritmide süsteem. See
aktiviseerib m ttetegevust ja kasvatab
iseseisva m tlemise harjumust, kultuu-
ri, sest siin on tagatud tihtse p him tte
i.ilekandmine uude situatsiooni tema
loogilise laienemise ja täpsustumise
teel. Kogu t ci jaguneb 3 etappi: l) ette-
valmistav; 2) lihtalgoritm ja 3) täisalgo-
ritm.
I etapp - ettevalmistav - tekstülesan-
de struktuuri omandamine, teksttilesan-
de eristamine tulpharjutusest. Informat-
sioon on; tekst,jutt-jutuke, s nad, s na-
ühendid, arvud, küsimus, vastus. Tege-
vuse eesmärk: petada kuulama tekst-
tilesannet, leidma sellest esilet stmist
väärivat, v rdlema tekstiilesannet tulp-
harjutusega. Sellel etapil algoritmi veel
ei ole, on vaid ettevalmistus selle loomi-
seks. V teteks on eristamine, v rdlemi-
ne, selgitamine, kusjuures hariduslike
erivajadustega ( piraskustega) laste pu-
hul on aktiivsemaks ja suunavaks poo-
leks, samuti julgustajaks petaja. Ka teks-
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ti loeb petaja. Laste ette tekib v rdlev
pilt tuttavalt uuele. Õpetaja teatab laste-
le näiteks nii: ,,Täna me uurime midagi
uut ja midagi vana. Vaadake tahvlile (v i
grafoprojektori ekraanile) !" Tahvlil on
tulpharjutused, mis alul lahendatakse ja
tehte valik p hjendatakse, toetudes mär-
gile. Kujutis laste silmade ees peab jää-
ma v rdlev ja tegevus on järjestikune, st
kui tulpade analüüs on toimunud, ase-
tab petaja tahvlile lihtülesanded.

Leia summa! Leia vahe!

3+5= 1,0-4=
J+3= 8-2=
6+2= 4-I=
Mis on vaja l. tulbas teha?
On vaja liita. Kuidas sa tead?
Sest on +.

Üt-rsexxE

Oues on 3 kassipoega ja 5 lammast.

Mitu looma on ues?

Lapsed, siin on ülesanne. Ma loen selle
teile ette. Kuulake ja vaadake hoolega!

Kui ülesanne on loetud, hakkavad lap-
sed kindlasti kohe hüüdma vastust. Kuid
petaja peab laste tähelepanu juhtima

ülesandele kui uuele infoühikule. Ta üt-
leb: See on ülesanne. M elge ni.iüd k ik
hoolega, miks need on tulbad, aga see
on ülesanne (osutusega tahvli paremale
poole, kus on tilesanne)? Kuulake, loen
veel kord tilesande. Õpetaja loeb veel
kord ja joonib tilesande tekstis tähtsad
kohad alla (vt näidist). Teksttilesandes

on alati kellestki v i millestki juttu. Mis
veel on tekstiilesandes? Ar'vud. Õige.
Arvudele l mbame alla 2 joont (:l. Õpe-
taja: ja tekstülesandes on veel midagi
väga tähtsat. Kas m ni laps märkas? See
on ktisimus. Leiame küsimuse, joonime
selle kolme joonega. Küsimusele vasta-
miseks tuleb arvutada. Mida arvutame?
3 + 5 = 8. 8 keda? Kaheksa looma. Nüüd
saime iilesande vastuse: Õues on kokku
8 looma. Nii ppisimegi täna mitu uut
asja. Panemeneeduued s nads nakaar-
tidega tahvlile, nii jäävad nad meile pa-
remini meelde: ÜLESINNE, JUTI AR-
VUD, KÜSIMUS, TEHE, VASTUS. Jiirg-
neb selgitav harjutamine, kus veel mit-
mest lihtülesandest eraldatakse jutt ar-
vude iimbert, arvud, tähtsad tugis nad,
küsimus, tehe, vastus, mis s nastatakse
petaja abiga pikalt, et jääks k lama see,

mida otsiti. Seejärel toimub diferentsee-
riv kinnistamine, kus lapsed kuulavad
ja otsustavad alljärgnevalt: puuduva
andmega ülesanded; pika ja lohiseva
tekstiga tilesanded, milles küsimus ja
arvandmed on iged; ülearuste andme-
tega jalv imittesobiva küsimusega üles-
anded; sisult mittesobiva küsimusega
ijlesanded jne. See etapp on enamasti
p hietapiks I klassis, kuid selle juurde
tullakse veel ka teistes klassides, kui alus-
tatakse uute tütipülesannetega v i uue
arvmaterjaliga ülesannete Iahendamist
(nt m tühikute süsteemi vahetus, murd-
arvud), et anda pilastele v imalust v r-
relda uut juba tuttavaga. Samuti sobib
selle etapi materjali aeg-ajalt sissetoo-
mine huvi äratamiseks.ja hoidmiseks aine
vastu, Seega tähelepanu arendamiseks.
Kogu klassi ttitile jžirgeneb iseseisev tcici,
kus lastele saab anda kätte erinevate tiles_

annete variante: valida tahvlilt v i le-
helt, kirjutada vihikusse v i kohe lehele
tekstiilesanne v i tulba lahendus; mär-
kida (oonida v i värvida) lihttilesandes
oluline; täita teksti"ilesandes li.inki (ar-
vud, tugis nad, küsimus), m elda ktisi-
musele sobivad arvud jalv i tekst; esita-
da pinginaabritele hulgakaartidega and-
med ja need koostavad vaheldumisi teks-
te jne. Sel etapil ei ole tingimata oluline,
et lapsed oskaksid lugeda. Oluline on
kuulamine, eristamine. Aga saab kasuta-
da tegevuse h lbustamiseks, kiirendami-
seks s nakaarte, tehtemärgi- ja numbri-
kaarte, et saaksid tegutseda v imalikult
aktiivsemalt k ik lapsed. Väga hästi so_
bib siin harjutada lapsi rtihmatriciga, kus
arutatakse teksttilesande sisu, tuuakse
välja koos andmed, leitakse kiisimus ja
tehe koosja lapsed omavahel selgitavad,
miks ning kuidas neil nii välja tuli. on
m ned tagasihoidlikud uurimused, mis
näitasid, et selle etapi sissetoomisel
peaks matemaatika omandamise tule-
muslikkus paranema 60-807o.
tr etapp - lihtsa algorihni loomine. Uus
informatsioon: tekstülesanne, andmed,
lahendus, tehe, nimetus tehte juurde.
Eesmärk; petada tekstiilesannet teadli-
kult lugema (kuulama), teades, et seda
loetakse vähemalt kaks kordaja vajadu-
sel kolm korda. Lastele selgitatakse, et
nii mitu korda loetakse selleks, et üles-
andest oluline ja kiisimus meelde jääks.
Õpetada kordama iilesannet, välja too-
ma ja märkima iiles andmeid, leidma
küsimust ning tehet, tehte juurde iget
nimetust ja s nastama vastust (suuliselt
v ikirjalikulr).T h lbusramisekska-
sutatakse aplikatsioone, s na-, numbri-
ja tehtemärkide kaarte, mitmesuguseid

joonistusi, pilte ja tekstülesannete koos-
tamist. Lastele tuleb teadvustada see t -
siasi, et ntiüd hakatakse ppima tekst-
ülesannete lahendamist ja seda, kuidas
on h lpsam ppida neid lahendama. Üles-
annete lahendamine nnestub alati, kui
pirne m tlema ja toimima kindlate

punktide järgi. Need punktid on:
1. Loen v i kuulan hoolega ülesan-
net.

2. Kordan ülesande.
3. Leian, mida ma i.ilesandes tean.
4. Märgin andmed iiles.
5. Ütlen kiisimuse ja leian tehte.
6. Arvutan ja m tlen, mis ma sain.
7. Vastan ülesande küsimusele.

Praegu kirjapanduna tundub see olevat
liiga verbaalne algoritm ja seega nagu ei
sobiks algklassi ning lihtsalt mehaanili-
sena ja lastega läbi harjutamata ei tulegi
kasuks. Koos lastega on vaja kokku lep-
pida, kuidas oleks tegutsemise järjekord
k ige paremini v imalik iiles märkida.

V ib-olla nii

r.m o
2.ffi

/=l3 l=lll ?

5.? H

- (,\_ *O. V /*

7.\o

V ib-olla nii:

1. Kuulan. Loen

2. Kordan

3. Andmed - ?

4. Märgin iiles

5. Ütlen ki.isimuse ja tehte

6. Teen tehte

7. Mis sain? Vastus
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oKsAL OLr 5 pLooMI. J. Loe ntitid i,re tilesanne.
2 PLOOMI KUKKUS MAHA. 2. Korda ti/esanne.
MITU PLooMl JÄl oKsALE?

Õpime m tlema ja tegut rema .relle plaa-
ni jargi. Kuulake, ma loen tilesande;

Ülesanne Plaan

Ina1froos: oLI ( petajanäitab) 5p/oo-
mi. Kukkus maha (paus) 2 ptoomi. And_
med eraldamie joonega. Siis tuleb kü.ri_
mu^f.

Andmete kordamine (teistkordne luge_
mine) see on tähtis tegevus, mis viib se-
nise tciri k ne tasandilt matemaatilise
mudeli tasandile. Andmete sidumine kü_
simusega ja nende alusel tehte leidmine
on iilesande lahendamine matemaatili_
selt.
5. Loeme käsimuse: Mituploomipi ok_
sa/e? Kuidas arvularl? Ütle tehe.|
5 - 2= Ä'ra kiirusta!
M tle, miks sa lahutad?
6. Arvutajam tle, mis sa said. 5 _2 =3
ploomi.
7. Vasta iilesande kiisimusele. oksale jäi
3 ploomi. Nütid petaja utleb: I^apid,
me lahenda.rime tekstiilesancte iende

abil. Etparemini neelde jaa.ks
ja .raaks alali vaadatq kui meelžst /a-
heb, ,riis vaatame se//e/e paberile, ku.r
on sinisega kiryutatautl tile.ranne, and_
mel /ahendus ja vastus ning teiselpool
on rohelisega kiryutatud Tzhan (punktid),
mlda sa lahendami.rel kasutad. Kaime
selle k ik veel koos labi/ Loeme ja mina
nriitan ning teieyilgite hoolega.Nii ongi
otstarbekas valmistada tiks taoline suJ_
rem tabel, mis ripub klassis üleval:

ULffANNE PLAAN

oKsA.r. olj 5,
&u$i--!l4HA_.

.zILoaMI- f(UK. 1. Kuulan iilesande. LOEN ÜLESANDE.

W KORDAN ÜLrs.q.Nos:

LEIAN, MIDA MA T TEAN

4' MÄRGIN Üt-Bs
aNpji,rED

OLI -5
KIJ.KKIL!-}44HA-_--__* - 2 PLOOMT

MIT{J PLOOMI JÄI oKsALE? +-- 5. ÜTLEN KÜSIMUSE JA LEIAN TEHTE.

LÄHENDW
t. MIT{J Pl-ooMI JÄI oKsALE?

5 - 2 = 3 PLOOMI 6. ARVUTAN JA MÕTLEN, MIS MA SAIN.

VASTIIS: oKsALE JÄI 3 PI-ooMI 7. VASTAN ÜLESANDE KÜSIMUSTELE.

Selle pilcli järgi on lihtne konata algoritmi ja korrata/suunata lahenduse' samuti
analtiiisi käikrr. Algoritm jääb pikaks ajaks laste ette ja seda korratakse aeg-ajalt, eriti
kui lapsed saavad ülesandeks lahendada iseseisvalt teksti.ilesanne. Edaspidi ei ole
enam vaja hoida näitiilesannet laste silmade ees. K ik lihtiilesanded iiksk ik milli-
ses klassis lahendan selle algoritmi.iäEi. See tuleb selgeks petada ka uutele pilas-
tele, samuti tavakooli matemaatikas tugi- jalv i parandus pet vajavatele pilastele.
Ka esimesed 2-tehtelised ülesanded lahenduvad selle algoritmi järgi, ainult 5. punkt
muutub mitmuseks ja veelgi olulisemaks muutub andmete kordamine 6. punkt. Toon
siia näite vaid laste kujutlusse jääva pildi näol:

Laps kordab: Oksal oti 5 ploomt, 2 kuk_
kus maha. fulitu ploomi jaipre/e?
3_. Mida sa tead nilesandest? Raagil
Õpilane räägib: Ma lean, et oli 5ploomi,
2 kukkus maha.
Õpetaja: Õige./ Need on andmetl.
4. Märgime need iiles. Praegu ma märgin
ise tahvlile, teie vaadake hoolegaja siis
otsige oma kaartidelt, kas teil on mida_
gi, mis oleks samamoodi! Leidke ja too_
ge need tahvli äžirele.
Õpilaste laudadel on m ned andmete
variandid:

OO
)

o0
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OLI* 5 a
aKUKKUS _ 2

OLI_5
SÕIÄRA_2ouna

Need andmete kaardid näitavad, et esi-
algu on algoritmi omandamine üsnagi
näitlik-praktilisel tasandil. Samal ajil
kui lapsed otsivad andmete kaarte, kir_
jutab petaja tahvlile, otse ülesande alla:

ANDMED
OLI -5 PLOOMI

MITU PLooMIJÄIOKSALE?
Peale.andmete kirjutamist ütleb peta_
ja: Sitn on ntitid anclmed aiks margitud.

(
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ULESANNE

Pille riisus 18 m teed. Mati riisus 6 m
rohkem kui Pille. Kui pika tee riisusid
lapsed kokku?

PLAAN
1. Loen (kuulan) ülesannet 2korda.
2. Kordan ülesannet.
3. Leian, mis on teada.
4. Kirjutan välja andmed.
5. Kordan andmed.

ANDMED

Pille - 18 m
Mati - 6 mrohkemkui Pille

Mitu meetrit liisusid lapsed kokku? Leian kiisimused ja tehted.

LAHENDUS
1) Mitu meetrit riisus Mati 7. Arvutan (lahendan).ja m tlen, mis ma

78+6=24m saln.

2) Mitu meetrit riisusid lapsed kokku
18+24=42m

VASTUS: Lapsed riisusid kokku 8. Vastan ülesande ktisimusele

meetrit teed.

2-tehteliste ülesannete puhul on olulisimaks momendiks algoritmi 5. ja 6. punkt.
Andmeid korrates saavad lapsed aru, et ülesandes antud arvuJ ei ole l pilkud suuru-
sed. Tuleb toonitada matemaatilist sisu kandvaid s natihendeid (rohkem kui, vähem
kui) ja siduda need iilesande p hikiisimusega. Arutelul lähtutaksegi p hikiisimusest
(nool 2. ja 6. vahel on vastastikune).
Selle etapi tulemusel peaks tesktülesannetest andmete eristamine, tehete valik ja
ige vastuse leidmine saavutama '10-80?o edl.

III etapp - täisalgoritm. Kindlalt teadaolevate ja osaliselt antud andmete leidmi-
Se, Seoste loomise algoritm. Vajadus täisalgoritmi järele tekib keerulisemat e Z-tehte-
liste (näiteks iihiku kasutamise iilesanded) ja enamatehteliste tilesannete lahendami-
sel, kus on vaja luua juba t sisemalt ja teadlikumalt tekstülesannete lahenduse plaan.
Selgitan ka selle etapi p hiolemuse laste näitlikustatud/teadvustatud pildi abil' kus
lahenduse plaan on kujutatud keskmises lahtris. Õpilastele teadvustatäkse, et senist
iilesannete iseseisva lahendamise plaani tuleb niiiid pisut täpsustada ja laiendada.
Uut algoritmi v rreldakse eelmisega ja leitakse, et see on parem, sest aitab koostada
lahenduse plaani ning tuletab meelde, et tilesande lahendus tuleb ka kontrollida.
Lahendust kontrollitakse vähemalt eluliselt, st kas tegelikkuses' on nii nagu tuli
vastus. Uues algoritmis on tähtis koht andmete kordamisel, SeSt See kindlustab vaja-
duse analtitisida, rnis on iilesatrdes täpselt teada ja mis on veel antud. Selgub, et
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Tritilised parandasid esimesel päeval
7845 m teed, teisel päeval parandasid nad
20o4 m välrem kui esimesel päeval ja
kolmandal päeval parandasid tciolised
3l 15 m rohkem kui teisel päeval. Mitu
km teed parandasid tritilised kolme päe-
vaga?

Andmed

sellest, mis on veel antud, tuleb andmete omavaheline seos ja siis alles nende suhe
ülesande p hiküsimusega.
Näide v iks olla alljärgnev:

Ülesanne Lahencluse plaan Algoritm
1. Loen ülesande 2korda.

2. Toon välja andnred.
Koostan nende skeemi.

Ipäeval _ 7845m
II päeval * 2004 m vähem (<) kui 3. Kordan skeemi järgi andmed,

samuti p hiktisimuse.IIIpäev - 3115 mrohkem (>) kui

Kokku * ? 4. Koostan lahenduse plaani.

L,ahendus
l) Mitu meetrit teed parandasid
tci lised teisel päeval?

_'784
2004
-5841

2) Mitu meetrit teed parandati kolman-
dal päeval?

.5841
f

3115
89s6

3) Mitu km teed parandati kokku?
7845 - 5841 - 8956 = 22642 m = 22 km
ja642 m teed

Selle etapi tulemusel peaks andmete eristamine, vaheküsimuste.ja tehete ieidmine
ning tilesannete lahendamine saavutama 85-957o edu. Õpilased, kes ei tule täieli
kult toime, vajavad abi lahenduse plaani koostamisel ja selle kasutamisel ülesande
lahendarnisel.
See algoritm jääb kasutusele kuni abilalgkooli l puni, on vajalik k ikide uute tiitip-
ülesannete lahendamisel, tavakoolis i.ilesannete lahendamisel v rduste/v rrandite
kaudu.

l. -

2.+

\1

5. Lahendan i"ilesande.
Jälgin kogu aeg andmeid ja
lahenduse plaani.

6. Vastan ülesande ktisimusele.
7. Kontrollin lahendust.


