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Tekstülesannete lahendusoskgse uurimist alustatakse raskeimast, neljandast asttrrest ja liigutakse järjest esitnese poole, et nälra, mis etapil kaob t rge. Seejärel ori v imalik hakata lälrerrralt uuritla, rnilliste osaoskriste oillan_
rlatust ja p hitegevuste rakendamist eeldab vastaval ülesande teadvustamise
tasandil tocitarnine ning kr.riv rd omandatud need lapsel on.

Järgnevalt näidatakse tihetelrtelise hrrlkade korrbineerirnisiilesande varal, kuidas r.rurida antud ttiüpi tekstülesande lahendarrisoskust.
Ulesanne:

Mä ja

Kroonuaia Kooli petaja

l

ikas?

Uurinrise eesmärk
Selgitada, kas laps oskab antud tti t-

Sissejuhatus

pi tilesandeid lahendada: taastab

Teksttilesannete lahendamine on vahendiks reaalsete nähtuste matemaatilise modelleerimise oskuse kujundamisel. Tekstrilesannete lahendamine on
k ikide matemaatika-alaste teadmiste ja oskuste siintees. Sellest lähtuvalt
saab otsustada pilase
udluse üle matemaatikas just tema tekstr.ilesannete
lahendamisoskuse p hjal.

j

Teksti.ilesande lahendamisoskuse uurimise alused

vaja petajal k igepealt
välja selgitada, rnillisel Lilesarrde teadvttstamise tasarrdil pilasel probleernid
tekivad.
Tinglikult v iks lälrtrrda järgrnistest tasanditest.
Teksttilesannete lahendamisoskuse uurimisel on

2.

ilcas lcangast cjra 3 meetrit riiet, siis veel 2 meetrit. Mittt meetrit

riiet miiiija ära

Ragne Kuusk

l.

l

Kujr.rtlus ülesandes kirjeldatavast reaalsest situatsioonist.

Kr"rjutlus maternaatilisest situatsioonist
koostamise oskus.

*

esemelise mudeli fioonise)

3. Matemaatilise situatsiooni kujutamine skeemina.
4. Matemaatilise situatsiooni kujutamine stirnbolite tasandil - aritrneetilise
mr"rdeli (v rduse, v rrandi) koostamine ja lahendamine.

p

hjal tekstibaasi, konstrueerib selle p hjal situatsioonimudeli
ja matemaatilise sitr"ratsioonimr"tdeli, koostab puuduvat tehetekomPoloetr"r

nenti fikseeriva v rduse, valib ige
tehte, arvutab ia s nastab vastuse.

Katse kir-jeldus
Õpilasel palutakse tilesanne läbi lugeda, lahendadaja s nastada vastns.

Kui laps

tLrleb sellega iseseisvalt toi-

v ib

petaja arYata, et laPs on
otrrandanrtd k ik eesrnärgis märgitud osaosknsed. Kui ei tule, on vaja

me,

täpsemat uuritnist.

Õ: Loe tilesanne ette|

l

ikas kangast ära 3 meetrit riiet, siis veel 2 meetrit.
Mitu meetrit riiet miiiija ära l ikas?
Õ: Lalrenda rilesanne.
L: (lahendab kirjalikult paberile) 3 - 2: I
L: Miirija

Õ: Kirjuta alla tilesande VaStLlS.

L:

I

Õ: Ütle, mida sa teada said?
L: Et l igati ära l nreetrit.

Antud eba ige lahenduse p hjal peaksid petajal tekkirna teatud oletused selle kohta, miks laps lahendas valesti:
laps ei olnr.rd piisavalt tähelepanelik, ei rrr testanud lahti rrraternaatilist situat-

o

siooni, toetus kolreselt mär'ks nale

"l

ikas ära'' ja valiski lahutarrristehte;
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laps ei saanud reaalsest situatsioonist aru, mist ttu pole

v

Tekst lesannete |ahendantisoskuse uurimine

irnalik m ista

ka tlaternaatilist situatsioorri ja siis lälrtrrski stereotiiiipselt märks nast

"l

ikas ära'' ning sooritas vastavalt lalrutamistelrte.
Nüi.id nende oletuste kontrollirniseks s nastab petaja enda jaoks uue uurimiseesmärgi ja esimese abina tiritab koostada koos lapsega matemaatilise
situatsiooni rnudeli.

kas

pilane oskab mate-

maatilist sitr"ratsiooni (juttr.r on hulkade tihendarnisest) kLrjr.rtada stirnbolite tasandil. Selle tegevuse rrälrtav tulemus on v rdus 3 + 2: 5.
Kui laps selle kirjutab, siis me v ime oletada, et ta
teadvustab matemaatilist situatsiooni (hulkade r"'rhendarnist). Kui laps
kirjLrtab 3 -

Katse kirjeldus
Opilasele esitatakse ktisirnusi tilesande tingimuste ja matemaatilise
situatsiooni kohta.

2= l, siis see ei tarvitse

veel tälrendada, et ta ei teadvusta
situatsiooni, see v ib täherrdada ka
seda, et ta ajas lihtsalt märgid segi.

o: Kas sa lalrendasid r"ilesande igesti? Loe veelkord ltuesti, ole hästi tälrelepanelik.
Laps loeb.
Õ: Mitu meetrit algr"rl ära

L:3

l

l

igati?

Õ;Kirjuta

Lehele on

niir_id

kirjutatud 3 2

Mis need arvud sul näitavad?
L: Algul l igati 3rn siis veel 2m.
_
O: Mida tilesandes ktisitakse?
Õ;

L: Mitrr meetrit riiet miitija ära l ikas?
Õ: Mis märgi sa siis rrende arvude valrele pead nririd panema?

L:Miinus.

Uurimise eesmärk

Katse kirieldus

pilane teadvustab
matemaatilist situatsiooni ja oskab
seda ka joonise näol modelleerida.

Joonis

Selgitada,

kas

Palutakse pilasel teha sobiv joonis.

v

ib jääda aga tegernata lilrt-

salt seet ttu, et laps ei oskajoonistada. Niisiis, kui laps ei tule joonise

tegemisega toime, lastakse tal
see valida olemasolevate jooniste

hulsast
Õ: Loe tilesanne. Tee iilesande jrrurde joorris!
Laps ei oska.
Õ: Vali rnilline joonis sobib iilesandega ( petajal on 3 joonist, mille hulgas
on ka i.iks sobiv)
L: Ei oska valida.
ei joonise iseseisva tegemisega ega ka valimiepoolest aru, rnis tegelikult ülesandes toimub.

Kuna laps ei tulntrd toirne
sega, ei saa ta

igati?

Õ: KirjLrta. Mitu rneetrit veel

L:2

Matemaatilise situatsiooni kqjutarnine siirnbolite tasandil tähendab matemaatilise mudeli koostamist, st v rduse kirjutarnist, antr.rd juhul oleks selle
älesande matemaatiline mudel 3 + 2:5. Antud juhul laps siiski sellega toitne ei tulnud, järelikult pilane ei oska koostada matemaatilist mudelit v i ei
rn ista ka matemaatilist situatsiooni. Nüüd riritatakse koos lapsega kujutada
maternaatilist situatsiooni skeemina v i joonisena. Antud lapse puhul on otstarbekam koostada joonis.

Uurimise eesmärk
Selgitada,

51

t

Uurirnise eesmärk
Selgitada, kas pilasel on tekkimrd

Katse kirieldus
Esitatakse küsimusi teksti spetsiifi-

teksti

liste stindmuste kohta, nt tegelastega
seonduvate ktisimuste ajaline stmktuur, kuj utlus hulkadevahelistest
seostest * kas midagi antakse ära
v i saadakse juurde. See h lmab ka
selliseid situatsioonisse puutuvaid
ki.isirnusi, millest tekstis otseselt juttu pole, aga mida laps ise peaks
teksti p lrial trtletarna v i iäreldama.

p

hjal kujutlus reaalsest

ostr-r-

mi.irigi situatsioonist: kaks inimest

ostavad kangapoes riiet - iiks tädi
ostab iihe tÜrki ja teirre tädi teise
tüki v i tal ei teki üldse sellist ku-

jutlust.

l

7

>.

i
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Õ:

L: Ei, poes noh, kus riideid mr.iüakse.

i

ikas r'iiet?

l

Õ:

Mis

Sa

Õ: Loe iilesanne veelkord uuesti läbi, ole lrästi tähelepanelik.
Laps loeb.

ikas?

Õ: Mitu nreetrit riiet miirija veel
L: 2 meetrit.

l

Õ:

L:

l

ikas?

l

Õ:Kirjuta.
Õ: Mis sa arvad, mitrr riidettikki mriiija ära

ikas?

l

ikas?

Laps vaikib.

I

Õ: Tegime sama iilesande nticiriga. Mitrr jrrppi sa ära

Selgub, et lapsel on puudulikr.rd taustteacfunised ja pr"rudub reaalne ettekujutlus situatsioonist. Sellest amsaamiseks v iks sisuliselt samalaadse tilesande praktiliselt läbi telra.
Õ: Mängime nreie ka niiLid poodi. Aga rneie mtitime riide asernel notiri.
Õ: Mtiiija ikas algrrl 3 rneetrit nciciri. Näed,
darne koos, 3 meetr'it on
pikk' loika see jLrpp ära.

m

nii

Laps l ikab.
Õ: Mririja l ikas veel 2 tneetrit? M dame jälle koos, 2 meetrit on rrii pikk,
l ika see jr"rpp ära.
Laps l ikab.
Õ: Mitu nocirijrrppi sa kokku ära l ikasid?
L:Kaks juppi.

Kui pikk oli esimene nci rijrrpp?
L: 3 rneetrit.
Õ: Kui pikk on teine jupp?
Õ:

L: 2 rreetrit.
l ikasime 3 rneetrit ja siis veel 2 meetrit jurrrde. Mitu meetrit me
kokkr.r ära l ikasime?
Õ: Algul

l

L:2

ikas?

l

Kui palju riiet miluja algul

L: 3 rneetrit.
Õ: Kirjuta. Mitrr meetrit riiet rnrtija veel

ikas?

arvad, mitu inimest riiet ostsid?

L: Ei tea
Õ: MitLr riidetLikki mtiiija ära

Nii. Tubli. Vaatarne ntitid seda eelmist tilesannet ka uuesti.

Järgnevalt on vajalik petajaga koostegevusesj uda ige lalrendrrseni, et
oleks v irralik selgitada, rnillistel tingimustel laps sr.rudab sellise tilesande
siiski ara lahendada.

L: Poes.
Õ: Kas toidtrpoes?

L; Keegi tahtis osta.
Õ: Krri palju riiet mtirija algul
L: 3 rneetrit.

53

ku s e uur intin e

L: 5 rreetrit.

Mis tegevusest on iilesarrdes juttu?
L: Riide l ikamisest.
Õ: Mis poes mtiiijad l ikavad riiet?
Õ:

Õ: Milts ta

sos

L:21
Õ: Miitija

l

ikas ka algrrl 3 meetrise tiiki. Siis

Mitu ti.ikki

ta riide kiiljest ära
L: 2 tükkil
Lehele on ntiüd kirjutatud 3 2

l

l

l

ikasid?

ikas veel iilre 2 meetrise ttiki.

ikas?

Õ: Mida need arvud srrlle näitavad?

L: Algul

l

igati 3 m siis veel2 m.

Õ: Mida tilesandes ktisitakse?

L: Mitu meetrit riiet rrriiiija ära l ikas?
Õ: Tubli. Sa pead leidma mitrr meetrit rrriiiija kokku ära
nende arvude vahele pead ntiüd panema?

L:Pluss.
Õ: Lahenda iilesanne. Kirjuta vastus

L:3 +2:5

Vastus: 5 meetrit
Õ: Mida sa teada said?
L: Et l ikas ära 5 m.

Õ: Väga tubli!

l

ikas. Mis märgi sa

Y
Eripedagoogika Nr. 32

54

-

Matemaati.ka I

Teks täl

laps elr.rlisest ja ka tnatemaatilisest situatsioonist artlsaamiseks praktilist tegevust ning oli v irneline osutatud abi kasutama katsetilesande lahendamisel. See näitab, et laps on siiski petatav.
Kokkr.rv tteks v ib cielda, et seda tütipi rilesandeid laps ei m ista ja iseseisvalt lahendada ei oska. seega tuleb talle spetsiaalselt petada selliseid
Nagr-r nälra vajas

lrulkade kombineerimise iilesandeid, kus märks na ei vasta telrtemärgile,
alustada tuleb esemelisest näitlikustarnisest ja praktilistest tegevustest, st
madalaimast raskusastmest.
Järgrnisena näidatakse lrulkade v rdlemis- ja i.ilrendamisseoseid sisalda_
va ülesande p l1al, kuidas uurida kahetehtelise teksti.ilesande lahendamisoskust. Juba eelnevalt v ib väita, et i-ilesanded, mis tegelevad lrulkade v rdlemisega on lastele tunduvalt keerr"rlisemad kui teised ülesandetüi.ibid.

Arutl on 5 kommi. Peetril on 3 kommi vcihem. Mitu lcomrni on lastel

kokht

Katse kirieldus

nastab vastuse.

L: Anr.rlon 5 kommi. Peetril on 3 kommi vähem. Mitu kommi on
lastel kokku?
Õ: Lalrenda i.ilesanne.

L: (lahendab kirjalikult paberile)

L:j

Õ: Ütle, mida sa teada said?
L: Kokkr.r on 7 kommi.

o

Ia

h en

d a mis o.cku s e

uu

rimine

5+3=

j

55

p hjal v ib teha mitrneid oletusi:
laps ei ole reaalset situatsiooni m istnud, ei tiritagi tilesannet lahendada
kahetehtelisena, kasutab märks na strateegiat - "kokku" viitab liitmistehtele;

laps rn istab puudulikult osa - tervik suhteid;
ei olnud tälrelepanelik ja jättis tälrelepanrrta, et Peetril oli 3 korrrmi vähem ning lähtrrs koheselt märks nast "kokku" liites k ik arvud;

laps on lra{unrrd s naiihendiga

"v rra

vähem" ja ei m ista s na

'oVä-

lrem'' tähendust;
laps ei tea kahetehtelise teksttilesande struktuuri.

Lisaks teeb laps vigu

t

10

piires arvutamisel.

esnse kontrollirniseks

maternaatilise situatsiooni

mr"rdeli

Selgitada, kas pilane oskab matemaatilist sitr"ratsiooni fiuttu on hul-

kade v rdlernisest ja
ühendamisest) kujutada sürnbolite
tasandil. Antud juhr.rl oleks selle
ülesande matemaatiline mudel 5

3:2 ja2

Katse kirieldus
Õpilasele esitatakse kiisimusi tilesande tingimuste ja matemaatilise
situatsiooni kohta.

-

+ 5:'7.

Õ: Kas sa lalrendasid
Laps loeb.

koostab petaja koos lapsega

:

iilesande igesti? Loe veelkord, ole hästi tähelepanelik.

Õ: Krri palju on Anul komme?

Õ: Loe tilesanne ette!

Õ: Kirjuta alla iilesande vastus.

.

e

Uurimise eesmärk

Selgitada, kas laps oskab antud ttiü- opilasel palutakse iilesanne läbi
pi rilesandeid lahendada: taastab
lugeda, lahendadaja s nastada vasloetu p hjal tekstibaasi, konstrueetus.
rib selle p hjal situatsioonimudelija
matemaatiliste situatsioonide mudelid, koostab puuduvat
tehtekomponenti fikseerivad v rdused, valib iged tehted, arvutabja

s

r
.

t

Selle lahenduse

Eeltoodud oletuste

Ülesannn'

Uurimise eesmätk

o

es a n n e

L:5.
Õ: Kirjuta. Mida Peetri kolrta teame?

L: Tal on 3 komrni

-

vastus näitab, et laps ei orienteeru märks

nas.

kohta eldud.
L: Tal on 3 komrni välrem - vqStLrS

Õ: Loe veel, rnis on Peetri

ncjitab, et laps sttudab

petajaga koostegevuses tekstist andmeid leida, maha lugeda.
Õ: Lelrele on ntitid kidutatud 5 3
Õ: Mida need arvud srrl näitavad?

-F-
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L: Anul orr 5 kornrni ja Peetril 3 kornrni vähem.
Õ: Kas sa tead, mitu komnri on.Peetril?
L: Jah, 3 - vastr,rs kinnitab oletust, et laps m istab puudulikult
m.a tem aatilis t s itu ats ioo n i - a n d metevah elis i s eo s ei d.
Antud jr.rlrr.rl laps matemaatilist situatsiooni ei rn ista. Probleem näib olevat selles, et laps ei m ista s na "välrem" tähendust ja lisaks ei tunne ta ka
kalretelrtelise teksti.ilesande struktuuri. Järgnevalt uuritakse kas laps suudab
iseseisvalt skeerni koostada ja sellele toetudes aru.saada matemaatilisest situatsioonist. Lisaks selgitatakse, kas ta m istab kahetelitelise tekstrilesancle

struktuuri.

Tekstälesannete Iahendamisoskuse uurin ne

57

Kuna skeemi iseseisev koostamine eba nnesttls, tuleks järgmise astmena lasta skeem valida.
Õ: Vali iilesande jurtrde sobiv skeenr (valikuks 3 skeenri, iiks neist ige).
Laps valib krill ige skeemi, aga lahendab ülesande valesti: 5 + 3 : 8. Siin

oletada, et skeerni nnestunud valik oli jLrhuslik v i ei oska laps seda
lihtsalt kasntada, st ei oska teha skeemi anali.iüsi ja lahenduse otsingut.

v ib

Selleks, et neid oletusi kontrollida, koostatakse skeem ka koostegevuses
petajaga.
Õ: Kirjutarne andmed

r.rr-resti

välja. Mida me täpselt teame?

L: Anul on 5 komrni.
Katse kirjeldus
Selgitada, kas pilane oskab iseseis- Palr"rtakse pilasel andmed välja
valt skeemi näol situatsiooni model- tuua ja teha skeem.
leeridaja kas ta rn istab teksttiles-

Õ: Kirjrrta. Mida Peetri kohta teame?

ande struktuuri.

Õ: KirjLrta. Kellest välrern?

Ur.rrirnise eesmärk

o: Kirjrrta andmed välja ja tee skeem. Lahenda.

L:Kirjutab
Anul5 komrni, Peetril3 komrni
Lahendab:5+3:8

L:Peetril on

Õ: Loe mis on Peetri kohta oeldud?

L: Peetril on 3 komrni välrem.

Õ:

T

L: Anust.
rnba nool.

Laps ei saa arll.
Õ: Kelle kommidega Peetri komme
L: Anu omadega.

ei märgi r"ilesande kiisimust, v ib arvata, et ta ei m ista ka
iilesande struktuuri. Arrtud lapsele tuleb spetsiaalselt petada andmete välKr"rna laps

jatoornist tekstist, et ta leiaks lahenduse seisr"rkohalt olulist infot, teadvustaks
suumstevahelised seosed.
Jrrlrul kui laps trrleks antr.rd etapil toime, v iks järeldada, et ta m istis nii
reaalset kui ka matemaatilist sitrratsiooni ja oskas seda väljendada skemaatiliselt. Sel julrul on vaja järgnevalt lasta lapsel telra skeemi anali.iiis ja lalren_
duse otsing ning täiendada skeemi, (rnärkida, milline seos lahendatakse k igepealt ja rnis seejärel).

v

rreldakse?

t

mban noole Anu juurde.
Õ: Mida krisitakse?
L: Mitu kommi on lastel kokku?
Õ: Kirjrrta joone alla ki.isimr"rs.
Laps kirjutab.
Õ: Vaata ntirid skeemi ja lalrerrda tilesanne.
Õ: Näed, ma

Laps toob andmed puudrrlikult välja, ei märgi arvandmete vahelisi seo_
seid (st ei tee tilesande sisrrlist ana1i-ir'isi, rnärgib vaid arvandmed), kiisirnust
välja ei kirjrrta - Seega ei tule toime skeemi iseseisva koostamisega. P lrjus
v ib olla väga lihtne - skeemide tegemist ei ole petatrrd. Probleern v ib olla
ka selies, et antud laps ei oska skeemi teha.

3 kornmi.

L:

5+3:8

Tulemus on ootuspärane, Sest iilesande seoste analiitisi tegi tegelikult ju
petaja. Laps vastas vaid teksti p hjal tilesande küsimustele, skeemi analäüsi ja lahendrrse otsingut aga ei järgnenud - järelikult on loomulik, et ka lalrenduse kvaliteet ei paranenud. on selgelt näha, et lapsele on andmete väljatoomine rtudne ja esinevad raskused sulrete rn istmisel ning märkimisel
skemaatiliselt, rnis viitab ka sellele, et laps ei tee ülesandes kirjeldatava si-

tuatsiooni analütisi.

)

.q

V

Eriltectagoogilca Nr. 32

5B

-

Matentaatika

I

Telcs täl

Kui laps oleks sel etapil toime tulnnd, oleks see nüidanucl, et ta teeb iilesancie sisulist anali.ii.isi, n-i testab seoseid, mille tr:lemusena valmib ka skeem
(st ta oskab neid seoseid skernaatiiiselt kLrjutada). KLri laps oleks suutnud
järgrrevalt tilesarrde igesti ka lalrendada, oleks see näidanud, et ta oskab
toetucles skeemi anali.itisi1e välja tootada ialrendusstrateegiat.
T erräoliselt ei taju laps tel<sttilesatrnet kalretelrtelisena, st ei
ande strLrktuuri.

Kuna aga antud

Jär.gmise abistava

Õ:Paltrn vaii joonis.
Laps ei tule toime.

ttu ri nt

ine

59

ttena (selleks peavad konrmid olerrra joonistatud ko-

Laps r.ihendab.
Õ: Mitu kornmi on Peetril praegu välrem?
L:21
Õ: Aga mitu kommi peab Peetril välretn olema?

L:

3!

Õ: Paranda viga.

Laps parandab.
Õ: Ni.ii-id on Peetril 3 komrni väirem. Aga vaata niiiid mitu konrmi Peetril

on

on?

L:2 kornmi!

ige)

Krtna iaps iseseisvalt ei tulnud toime, analtitisib petaja järgnrise abistamise astmena koos lapsega i.ilesannet ja laps teeb samas ka joonise.
Õ: MitLr kommi on Anrrl?

L: 5 kommi.
Õ: Joorlista Anr: korrrmid.

Laps joonistab 5 kommi.
Õ: Mitu kommi on Peetril?

L: 3 kornmi.
Õ: Palun loe tälreiepanelikr-rlt, rnis on Peetri kolrta oeldud?
L: Peetril orr 3 kommi välrem.
Õ: Mitu kotnmi sa niiiid Peetrile joonistad?

Laps on segadr.rses.
Õ: Kellel on komtne välrerr?

L:Peetril.
Õ: Aga mittt kotnmi on tal välrerrr?
L: 3 korrrrni välrenr.
Õ: Joonista nii palju komtne Peetrile, et tal oleks Anr-rst 3 kommi välrem.

Laps joonistab 3 kornrni.

v

ete I ah end a mi s o s lqt s e

Õ: Üirendarrre Anrr ja Peetri kommid joorrtega.

jr.rhr"rl

O: Palun tee joonis i.ilesande kohta.
Laps ei tule toime.
Seejär'ei paltrtakse joonis valida (kolrnest joonisest iiks

a nn

hakuti):

m ista tiles-

skeemi koostarnine petaja abiga ei andnud soovitud tuiernusi, tuieb lasta teha joonis.

e s

Õ: Vaga tLrblil

Laps m istis anttld maternaatilist situatsiooni vaid alles petajaga koos
telrtr-rd

joonise abii. NLiLid tllleb täpsustada, kas laps kalretelrtelise tekstiiles-

ande stmktuuri

rn istab.

Selleks on otstarbekas minna samalt tasandiit edasi, endiselt joonist
täiendades.
Õ: Mida iilesandes v rreldakse?
L: Kornme.
Õ: Keile komme v rreldakse?
L: Anu ja Peetri.
Õ: Kelle kommide arvtl me täpselt teadsime?
L: Anu komme.
Õ:Mittr komrni on Anr"rl?
L: 5 komlnl.
Õ: Mitu komtni on Anul Peetrist rolrketn, vaata joonist!
L: 3 komrni rohkern!
Õ: Kelle komrnide arvu me kohe ei teadnr-rd?
L: Peetri.
Õ: MitLr kommi on Peetril?
L:2 komrni!
Õ: Mitu kommi on tal Anust välrem, vaata jooniselt?
L: 3 välrem.
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Õ: Aga rnida meie iilesandes kLisiti?

L: Mitu komrni on iastel kokku.
Õ: Tõmba joonisele ka ring iirrrber. Ntiiid leiarrre mõlema lapse kommide
hulga.

Laps tõrnbab ringi iimber.
Õ: Mitrr kornmi on Anrrl?

L:5.
Õ: Mitrr kommi Peetril?

L:2.

Õ:

Mis tehtega sa leiad komrnide lrulga?
L: Liitrnistehtega.

Õ: Arvuta.

L:5+2:'l
Õ: Mida sa teada said?

L: Et lastel on kokku 7 kommi.
Õ: Kas said kohe arvutada mitu kommi on lastel kokku?
L: Sain küil.
Õ: Aga kelle komrnide arvu me algul täpselt ei teadnrrd?

L: Peetri komlre.

Võib väita, et laps rrrõistis materrraatilist sitrratsiooni alles joonise abil
näitlikustades. Põhjalikku tööd tuleb telra võrdlussulrete õpetamisel, kasutada iilesannetes nii iihendeid "võrra-vähern/rolrketn'' kui "vähem/rohkem'', et

vältida stereoti.iiipide teket. on näha, et kalretelrtelise tekstülesande struk-

mõistmisega on lapsel samuti raskr-rsi ja seda tuleb otsast peale õpetada. Selleks trrleks lapsega telra paralleelselt iihetehtelisi tekstülesandeid ja
hakata neid ülrendama e peab toinrrrma sujuv tileminek ühetehtelistelt iilestt"turi

annetelt kahetehteliste lahendamisele.
Pedagoogiline uurimine peaks haarama kõiki õpitavaid ülesandettiüpe,
sest erinevad ti.iübid nõuavad erinevaid teadmiste strukturtre ja strateegiaid
lahendamiseks ning võib selguda, et lapsel esinevad probleemid just kindla
tilesandetüiibi prrhu1.

Katsematerjali ühe- ja kahetehtelise tekstülesande lahendamisoskuse uu-

rimiseks leiab aadressilt
http://www.ut.eelcurriculurn/HEV/Individuaalne
Juhendi lisa nr '7,\k 50-5'7.

