
Meenutagem clma koolip lve-- kas tu-
leb tuttav ette sügav ohe matemaatika-
tunnis, kui petaja andis korralduse
tekstiilesannet lahendama hakata? La-
hendus tuli kätte m trel suurema, m nel
väiksema vaevaga, raske oli enamikul.
See on nii olnud ja ilmselt jääb kestma.
Kas paratamatus? Pole ju harulclane olu-
kord, kus lapsed v ivad lahendada tulp-
ülesancleid omandatud arvuvalla ja ma-
temaatiliste tehete piires suhteliselt va-
balt, kuid samad tilesanded tekstülesan-
de kujul esitatuina valmistavad rasLusi.
Kui sageli me elus aga puutume kokku
vajadusega tulpi.ilesandeid lahendada?
Kui ehk raamatupidamises... Sealgi on
pikkade tulpade arvutamine vajalik min-
gile küsimusele vastuse saamiseks. Ena-
masti toetub elus toimetulek oskusele
opereerida arvudega erinevates olukor-
dades ja tingimustes. Nende tingimuste
s nastamine ongi see, mida matemaati-
ka tunnis tekstülesandena lahendada tu-
leb.

Edutus koolis v ib olla p hjustatud
väga mitmete faktorite (a nende koos-
m ju) poolt. Enamasti räägitakse lapse
kesknärvististeemi ptturlulikust arengust
(pstiühiliste protsesside mitteeakohasest
arengust). Knna tegemist on tekstidega,
siis ei saa mcicida minna ka lapso keelel!
sest arengutasemest, tekstide keerukusest
tildse ning nende m istmise pstihholoo-
giast. Tekstülesande lahendamise oskus

on tugevas korrelatsioonis emakeelo-
alaste oskustega.
Tekstiilesarrde siižeeliin vajab teksti
(nagu iga teisegi teksti puhul) semanti-
list analüäsi. I-apsel peatr tekkima ku-
juthrs kirjeldatavast olukorrast elus, mis-
järel on v inralik ka krrjutlus vastavast
matemaatilisest situatsioonist. Pahatihti
jäetakse see aspekt koolis tekstiilesan_
nete käsitlemisel vajaliku tähelepanuta.
E. Noor defineerib tekstülesande kui
"älesande, nille! eAJU-lZtl esemete hu!-
kade v i sauru,rte arvu/iste vaartuste
vahelfulest seo,rtest nis iselootnustavad
elus esinevat nzingit nrihtust ja rnis on
esitatud küsimuse vormis. "
".".on juttu'' on märks na, mis viitab v i-
malusele matemaatika teksttilesandeid
analiiiisida ka emakeelo seisukohalt. Jä-
tame seekord k rvale sooritatavad algeb-
ralised teisendused, aritmeetilised ope-
ratsioonid jrns ja keskendume ülesande
s nastusele ning teksti struktuurile, mis
peavad meid nende operatsioonide juur-
de suunama.
Tekste on mitmesuguseid. Korektsest
tekstist saab rääkida, kui tekst on m t-
telt tervik ja koostatud keelenormidele
vastavalt. Terviklikud ja sidusad tekstid
v ivad aga üksteisest oluliselt erineda.
See annab p hjuse tekstide rtihmitami-
seks. Ühe liigitusaluse jiirgi on tekste
v imalik jaotada kirjeldavateks, jutus-
tavateks, arutlevateks ja spetsiifilisteks

tekstideks. Viirnaste hulka arvatakse li-
saks näiteks tarbekirjale ka matentaati-
ka tekstälesanne.
Selleks, et lahendada esitatud ülesanne,
on lapsel vaja enrre matemaatikani j ud-
mist m ista kirjapandud juttu.

Vaatleme alljärgnevalt neid t kkeid,
nrida lapsel tuleb iiletada pealtnäha liht-
sa ja liihikese, kuid tegeiikult vägagi
keerulise tekstittiübi rn istmisel, nii et
see saaks lapse edasise matempatilise te-
gevuse juhiseks.
Alustagern teksti esitamise viisist - suu-
Iine v i kirJalik.
Kui petaja esitab tilesande teksti suuli-
selt, on m istmine kergern. Kirjaliku
k ne m istmine toetub suulise k ne
m istmisele. Lisaks verbaalsetele vahen-
ditele mängivad kaasa paraliugvistilised
vahendid, mis h lbustavad jutust arusaa-
mist ( iged pausid, intonatsioon, olulist
esiletoovad r hud jne).

Enarnasti kuuleme maternaatikatunnis
aga korraldust: I,oe ,ülesanne (vaikselt!)
läbija leia...! Seega: iilesanne esitatakse
ki{alikul kujul, mis toob kaasa n uete-
seeria: lugeda, st osata lugeda teksti teh-
niliselt igesti, m ista, st kodeerida ene-
sele tieldu p hjal informatsioon, haarata
oluline, leida märks nad, eraldada tin-
gimused, andmed, kiisimus. Järelikult on
vajalik lapse lugemisoskuse selline tase,
kus ta vaikse lugemise käigus saab kätte
kogu vajaliku informatsiooni.
Kas laste lugemisorkus ou aga alati pii-
savalt hea? Näeme, et vaja on j uda teks-
ti kui terviku m istmiseni, mitte raisata
enam aegaja energiat s nade kokkuvee-
rimise peale. Ja isegi, kui lugemisoskus
vastab n uetele, st on automatiseerunud
ja laps suudab lugeda süntagmade kau-

pa, v ib olla raskuseks kirJaliku tcksti
rn fufinine.
Tekstide m istmine, olgu need siis suu-
lises v i kirjalikus vonnis esitatud, s l-
tub omakorda väga paljudest teguritest.
Alustagem vajalikest tausttesdmistsst.
Matemaatika tekstülesanne on lühike -ia

see tunnus v ib viia eksiteele. Ltihike-
ses tekstis on kirjas väga viihe infot, lii-
hendamise eesmärki täidavad veel kee-
ruliserrate grarnmatiliste vormide kasu*
tamine ja hrjumatu lausestus.
Teksti käsitletakse psiilrholingvistikas
kui lroorii (reaalne info on keelemärkide
abil fikseeritud, kodeeritud keelemärki-
deks).'l'eksti m istmiseks ou vaja, et ini-
mene dekodeeriks kirjapaudud keeleühi-
kud oma teadmisteks. Selleks on tal va-
jalik kodeerimisoskus ja -kogemus ning
kindlasti ka teadmised olukorrast üldse.
Samas aga, iga situatsioon, olgu ta kirja
pandud kuitahes täpselt, on alati täiusli-
kunr kui seda väljerrdav verbaalne tekst.
Ja kuna matemaatika tekstülesandesse
mahub selle liihiduse t ttu väga vähe
detaile, siin on enamik infot vaja lugejal
enesel tuletada. Tajutud tekstile tuleb
alati juurde rn elda. Midakokkusurutum
on tekst, seda rohkem. Eeldatakse, et see
protsess on lihtne ja enesestm istetav.
Iga kuulaja jaoks on tekst aga erinev.
Juurdem eldava osa adekvaatsusja täp-

sus s ltub kuulaja teadmisest. Kas need
on alati olemas? Pedagoogi ülesanne on
täita vaheliilid. Samas aga ei teadvusta-
ta alati seda, mis on puudu, mida me ise
automaatselt tekstis välja eldule juurde
m tleme, mida laps aga ei pruugi teada.

Õpetajagi ei suuda alati täpselt iira aima-
ta, rnida lapsed teavad, mida nad oska-
vad teksti lugedes ise juurde m elda,

TEKSTULESANNE KUI TEKST
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mida mitte. Liigne usk laste oskustesse
v ib viia aga selleni, et vajalik abi.iääb
napiks, teadmistepagas piiratuks ja tule-
rnuseks on teksti fragmentaar.ne tajurni-

Tekstülesande analtitis peab alati fiksee-
rima lähteseisu. millest altrstati toimin-
gut:
Nt. Kangast l igati ära 3 m riiet...
Lähteseis: Esialgrr oli mingi hulk kan-
gast, mille ktiljest hakati riiet ära l ika-
ma.

Standardküsimus, mida lastele esitatak-
se, kuid mida k nes harvakasutame: Kui
paliu mak.ri,r kokku.z v iks vahel olla
asendatud käsimusega Kri palju pidi
ena makrnta ?Y i Kui,ruur o/i enn arve
poes?, mis on lastele lähedasem ja koge-
muslikult m istetav juba igapäevasest
elust.
Kuna teksttilesanne on reaalse elu ver-
baalselt väljendatud killuke, on ka laste
motiveerimine teksti.ilesande lahendami-
sele v imalik ja vajalik.
Taustteadrrrine: Ema läks poodi. Tal oli
kotis raha. Poes tuleb kauba eest maksta.
Ülesanrre: Etnal oli 800 krooni. Ta oslis
325 krooni eesr seeliku ja 270 krooni
ee.rtplttu.ri. tllitu kruoni jtii ema/ jarele?
Lahendamiseks v ib petaja anda kor-
ralduse; Lahenda kahel viisil!
1. lahendus: kui pluus.ja seelik olid mtii.i-

gil ühes osakonnas,
2. lahendus: need ostis ema erinevatesl

kauplustest.
Analtiüsi vajaks ka see, millisel juhul
ema sai osta m lemad esemed koos, rnis
v inuks olla p hjuseks, et ta pidi mitn
katrplust läbi käima.
Oletagem, et laps tunneb vastavat elu-
list situatsiooni ja on v irneline seda

rn istma. Järgmisena peaks jälgima, kas
väljaoeldud info edastarniseks, rrrainitud
situatsiooni kirjeldamiseks on kasutatud
k ige täpsemaid ja i-iheselt m istetavaid
väljendeid? Ehk teisiti: missugused on
olnud m tte väliendamiseks valitud kee-
lelised vahendid: s navara, lauseehitus,
teksti struktuur. Teksti lühendamise ees-
märgil kasutatakse sageli just keerr-rlise-
rnaid grammatilisi vorrne. Õppekavades
piirdutakse enamasti matemaatiliste os-
kuste kujundamise eesmärgistamisega.
Samas r hutatakse, et teksti s nastus on
oluline ja seda tuleb arvestada, aga mil-
lele täpsemalt tähelepanu pcicirata, seda
ei analütisita.
Jälgirne neid keelelisi raskusi, mis lap-
sel i.iletada tuleb, tihekaupa. Arvestada
tuleb aga olukorraga, et reaalselt m .ju-
vad need raskused üheskoos, komplir
seerides teksti m istmist veelgi.

S navara

S rtade valik leksikaalse tähenduse alu_
se1.

Neljale pilasele u.raldati vasikate
/tooldolnine. Ü/tes laadas oli ]2 /lrjr-
jgvorsd, leises J2 le/unvasikar. Õpi-
/ased .iaotnsid loomad endi vahe/
v td.r'elt. Mitu vasikat jai u/te lapse
/zooldada.2

Kaugeltki alati ei pruugi (linna)lapsed
aru Saada, kes on härjavärss, rring teada,
et ka neid olevusi vasikate hulka liigita-
takse.
Matemaatilised tenninid.
Kasutaksin juhust märkida ka problee-
mi, mida küll teksti.ilesande tekstis har-
va kohtab, aga mille kasutamisest ei saa
mooda lahendamise käigrrs. Need on las-
tele väga raskesti m istetavad terminid:

/iidetau va/tendatau, vahendaja, va/te,
jagata4 jagaja. Enamik esitatud s na-
dest kujutavad endast tuletusliidetega
s nu. Pole kahtlust, et seni, kuni lapsed
ei tea liidete -.ia ning -t'av tähendust, ei
saa nad sisuliselt aru ka s nadest jaga-
tav ja jagaja.
Ja isegi selline ltihike lihtne s na" vnhd'
v ib p hjustada raskusi. Esitagem illust-
reeriva näite:

Korraldus: Leia aryude 86.i., J7 yahel

Lapse tcici: 85, 83, 80, 7q. 16, ; ;,12,
10,68,66 EIÕUA

Pikad, keerulise häälikulise Struktuuri_
ga s nad ja liits nad.
Lugemisoskuse nappuse t ttu on kind-
lasti raske kokku lugeda pikki ja keeru-
lise silbistruktuuriga s nu, mis kuulami-
sel raskusi ei valmistaks. Keerulisem on
kokku lugeda ka liits nu, kuna algajal
lugejal "ei paista" s nade liitumise koht
selgelt silma. Ja sellest vaatenurgast osu-
tub ebaotstarbekaks näiteks iilesande
järgmine S naStuS:
" Pos lkon lo risra saabus ..... / i/t tte leg rurx -

ni ja ....'.kiitlelegralnmi." Täpselt sama
hästi v iksid poslilna1ja saabuda kiryad
ja pakid, mille hulki siis vastavalt küsi-
musele kokkr.r arvata v i v rrelda tuleks.
Matemaatiliselt v ttes oleks tulemus
sama.
Sugugi lihtne pole lugeda korduvat p -

his na märkiva kriipsuga s nu ja kuni
4-osalisi liits nu, mis on näiteks järgmi_
ses tilesandes:

Puu.re?atookojas oli 56 mannilaudct,
24 kaselauda ja panalaudu 8 korda
vcihen kui tnanni- ja kasektudu kok-
ku.

Õpiraskustega lastel, kelle jaoks mate-
maatika on üks keerulisematest ainetest,

on enamasti probleeme ka lugemisosku-
se omandarnisega. Lühikeste s nade
kokkulugemine ja lihtne lauseehitus jä-
taks neile oluliselt rohkem tähelepanr.r
ja vaimuenergiat matemtratika jaoks.
Teksti.ilesandesse leksika valik ja vaja-
dusel vastavate muutuste tegemine on
klassis suhteliselt lihtne. Kuid ülesandes
on sageli selliseid väljendeid, mis teksti
m istetavuse seisukohalt on rasked, kuid
mille kasutamine matemaatilises tekstis
on mcicidapääSmatu.

Arvs nad

K ige lihtsam on anda lapsele arvand-
med kätte numbritega tekstis.
. Sageli on vajalikud andmed aga teksti

sisse "ära peidetud''.
Nti "Uisutamisv isthrs'te/ osales 49 pi-
/ast, kesjagunesid seilsntesse v rcl,cesse
y islkonda." (osa andmetest on esitatud
arvs na abil);
Sama probleemi illustreerib tilesanne, kus
arvs na on eriti pikk ja kriitiline '' Ühc
prievaga asusid kuldnokad e/ama ka/tek-
.rateistkiinutesse ku/dnokapuut'i ja teise/
prieval rteel m nes.re kuldnokapuuri.
Kokku o/id kuldnokad e/arna asruzurl 35
ku /dn okap u u t'i. Mirme.r.r e ku ldn okcrp u u -

ri asusid littnud e/anta leisel paeval.2"
(vrd : kaheteistktimnesse j a kaheksateist-
kiimnesse), Samas numbriline väljendus
l8 ilmselt olulisi raskusi ei p hjustaks.
. Teksti m istmist segavaks asjaoluks

v ib olla liigne info, näiteks ajava-
hemikku tähistav arvs na, nrida iiles-
ande lahendamiseks pole vaja kasu-
tada: nt. "Koltne kuu jooksul...".

. Suhteliselt keerulisem on teksti m ist-
mine ka siis, kui ühes samas tekstis
on korraga kasutusel nii p hi- kui
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iar Brvs nad ning nende siinonüüm-
sed väljendid:

Ühes kapis on 37 raamatut, teises 43 raa-
matut ja kolmandas l5 raamatut vähem
kui esimeses ja teises kapis kokku.
V rdle küsimusi:

Mitu raamatut on kolmes kapis?
Mitu raamatul on kolmandas kapis'?

Tihti ei oska lapsed vastata petaja ki.i-
simusele: Mitu raamatut on esirneses ka-
pis? Seda pole ju otse eldud. Andmetes
on kirjas, et" heskapis on...,,. Igati ea-
kohase arenguga lastele selline väljen-
dus harilikult raskusi ei valmista. Antud
juhul käibjutt lastest, keda aidata tuleb.
Ja nendele v ib näitena esitatud s na-
valik osutuda keerulisemaks, kui arvata
suudame. Nimetatud probleemid tulene-
vad piraskustega laste s navara piira-
tusest ja s natähenduse puudulikust
tundmisest.

Erinevate suhete vä[iendamine
.Tekstist arusaamine eeldab ktillaltki sa-

geli v rdlussuhete m istmist' seejä-
rel ka nende suhete väljendamiseks
kasutatud s nade ",rama patju",
"v rdselt", "ti/tepalju" ..korda,/v r-
ra rohkem/vciltem kul' tähenduse
tundmist: "Laagris oli 15 poissi ja
sama palju tudrukuid'.

. V rdussuhete alla viimise oskust eel-
davad ka väljendid: noorem-vanetn,
kallim-odavam, madalam-k rgem,
,ruurem-vciiksem jne.

Jälgime iilesannet:
*Muruplatsi tihele aiarele istutati 42

ja tei.rele ticirele 46 nartsissisibulat
Kevadel tdirkas neist ainult Z6 ti//e.
Mitu nartsissisibulat havine,r ?,'

Raskused esitatud teksti rn ishnisel v ib
välja tuua alljärgnevalt:
. Usna keeruline on puuduliku lugenis-

oskusega lapsel kokku lugeda liits -
nu " mu ruplat t'i ja " narlsiss, i,c ib u ln f ',
mis omakorda on kecrulise silbistruk.-
tuuriga liits na.

. Tekstis esinevad k rtes suhteliselt vži-
hekasutatavad verbid "rUrk rtt' ja,,ha-
vine.f'.

. Raskemate grammatiliste konstrurkt-
sioonide hulka arvatakse umbisiku-
lise tegurnoe vormistikku,, is'tuta/|'.
Antud juhul peaks olema srirra leksi-
kaalne tähendus lastele siiski piisa_
valt tuttav ja s na kasutamine i"gapüe-
vases k nes küllalt sage, n s peaks
kompenseerima gralilrnatilise vormi
keerukuse.

. S na "lill" kasutamine eeklab liigi-ala-
liigi suhte tundmist ja vastava kate-
goriaalse üldistuse tegernist.

. Teksti täielikku m istrnist v ib sega.r1a
taustteadmiste puudulikkus: kas laps
tildse teab, mis seos on kaunil kolla-
sel iel vaasisja sibulal, sel rnaitsval
rohelisel v ileivakattel?

T enäoliselt kahtleb niiii<l keegi: kas
eel<ieldu pole mitte "liigne tähenärinli_
ne" ja kas tegelikkuses eeltooclucl prob-
leeme iildse eksisteerib' Suurcpärirne, kui
poleks, kuid petajad peaksid igaks ju-
huks olema valmis halvimaks. Kui tava-
kooli (NB !) I klassi lapsele " vagu.t'i i.rtu-
mind' on" is'turnine kartulivagurle va/tel.
v i "kaevurakd' tälristaLr last,',kes /e ik
a/ati ara kaebab", siis v ib eeltoodud
probleem sibulast-lillest iihel hetkel vä-
gagi reaalseks osutuda. Seda enam, et
loodusest kaugenev elustiil vastavaid

naturaalseid kogemusi lastele loomuli-
kul teel tilra vähern pakub.

llmselt ei nrrestu maternaatilises tekstis

vältida ka ases nu, kuid tuleb arvesta-

da, et needki v ivad teksti m istrnisel
p hjustada lisaraskusi.

Lsuse

l'ekstirle analii sil tuleb jälgida sedagi,

missuguseid lausekonstruktsioone on

kasutatud tilesarlde s nastamiseks.

Raskemateks peetakse keeleteaduses
järgnrisi siilltaktilisi struktuure:
. v rdluskonstruktsioonid

Kooli einelauda toodi 56 kg apelsi-
ne, J4 kg nrundariine ja unu 15 kg
ro/tkent kui apels'ine ja rnandariine
kokku.

Raskeoneelk igem istamit tv rdlust,

kusjuures osa v ib olla välja ki{utama-
tai

Ühes vtzadis oli 180 l bensiini, teises

iB I vri/ten, kolmandas aga 25 I vti-

hem kui teis'es.
.ruunri- ja ajasulrteid väljendavad kottst-

ruktsioonid, eriti rteed, rnilles esinetr

siindmuste tegeliku ajalise järjektlrra ja

nende keelelise väljenduse ntittevasta-
vus,

Õpem1a selgitlts: erlne, kui liitnn ja
lahutama lutkkad, tuleb korrutada ja
jagada!

.ebaharilik s nadejärjestus lauses (ena-

r asti t lke pikutes),
Õp i h sed luiv i ta s id ta i me kcthj u re id.

Matp rnikad kogusid nad ambrisse.

Kogatud maip rnikatest lendas dra
/ Z attes jcii 58. Mitu maip rnikat olid
pilased kogunwd?

. M istrnine eeldab üldistamisoskust:
(vt eelnrine näide: hävitati tairnekahju-
reid, hoguti aga rnaiP mikaid).

. liitlause konstruktsioonid (p imlause,
segaliitlause, pikad osalaused rindlause
koosseisus, vajalik on sidendite tähetr-

duse tundrniue).
.Teksti (sh lause) m istmist raskendava-

te faktoritena märgitakse veel teisigi as_

pekte, mis aga matemaatilises tekstis

vähe rakendust leiavad (s nade tähen-

duse vastuolu lause kui terviku tähen-

dusega, kahekordne eitus, atributiivsed
struktuurid jne).

Oluline raskus lapsele on lisaks teksti

keelelisele väljendusele ka

Tbksti säntaktiline struktuur

M. Lepik kirj utab : teksttilesannete s'truk-

tuu ri uurunine eesntcitgiga prognoosida
nende lahendamise raskust sai a1alooli'
selt alguse trceningproSratnruide koos'
tamisest pimasinatele-kooliarvutitele.
Laltendusoskuse treenimi,rel arvuti abil
pääti älesande struktuuriparanteetreid
sobivalt varieerida ja sel teel stinteesi-

da eri keerukusastntega tilesandeidja ta-

gada sel teel optirnaalne pinge' Hiljert
kujunes sellest vcilja omaette uurimis-
,vuund.
'Ieades lteisti lesannete keerukuse tegu'

reid, suudab petaja la/tenclamisl har-
jutavaid ltilasi paremini juhendada.

Sclline lahendasprotscssi v imslika
"frarüde'' ieadyuslamine on crüti atga-

jale pedagangile viÜga olutlna
On enam kui kummali e, et masinate
jaoks peeti vajalikuks struktuurierine-
vuste arvestamist ja raskuse astme järgi

tilesarurete järjestamist. Õpetamise jaoks

lastele sedajustkui tarvis ei läinud. Siit
leiame veel kord kinnituse m ttele, et

petajad üldjuhul arvavad olevat lastel

rohkem oskusi, kui neid tegelikult on.
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Toetudes L.Zankovt süsteemile, on suh-
teliselt hea tekstülesannete ri.ihmituse
esitanud 214 T,ruprikova, kes eristabprg-
ntised ti/esannete liigid (tundub, et esi-
tatud jarye,rtus annab ulztlasi edcrsi ka
ra.rk usasltne jti rk la rg u / is e l usu )..
. Ulesande tingimused on esitatud.jutus-
tavas vormis, seejärel esitatakse ki.isimus.

Kaarel pü dis 18 kala, Peeter 26
kala. Mitu kala pütidsid poisid kok-
ku?

Lihtsam on variant, kui lapsed saavad
toetuda küsis nale (mitu?), kuid küsimus
v ib olla s nastatud samuti jutustava
lausena, st korralduse vormis: "Leia...l,,
. Osa andmetest on esitatud teksti algu-
ses jutustavas lauses, millele järgnev
kiisimus sisaldab iilejäänud osa vajali-
kest andmetest.

Kolntes n us oli igau/tes 9 liitrit per-
rooleutni. Kui palju petrooleumi jcii
a//es, kui ara kuluturi 14 /?

Selline esitLrs eeldab lastel oskust eral-
dada ktisimusest (= 1efts1ülesande kindel
ja terviklik struktuurielement!) kaks osa-
andmed ja küsimus - ning viia lisaand-
med kokku teksti alguses esitatud and-
metega.
. Osa andmeid esitatakse teksti alguses
jutustavas vormis. Lisandub samr.rti ju-
tustav lause, mille koostisest laps peab
saama i.ilejäänud vajalikud andmed ja ka
küsimuse.

Kauplu,r,re toodi 8 kornpvekikasti.
Leia r,ihe kasti kaal kui kokku kaa/u-
sid ka.rtid 80 kg.r

Siin koonduvad mitmed raskused: puu-
dub v imalus toetuda ki"isis nale, and-
mete esitamine on killustatud, mist ttLt

tekib vajadus nende seostamiseks.

. Kogu tekstülesanne koosneb vaid tihest
(vahel ka kahest) ktisivast liitlausest,
millest tuleb eraldada nii andmed kui
küsimus:

Mitu suusatajat Startis, kui finišisse
j udis 73 suusatajat ja s idu katkes-
tas 7 s itjat?

. Kogu tekst koosneb ainult jutustavast
liitlausest, millest tuleb eraldada nii and-
med kui küsimus, kus.juures m istmise
muudab veelgi keerulisemaks asjaolu, et
vormiliselt seisab krisimus lauses ees-
pool kui andmed.

Leia ja/tukoti kaal, kui kott kaolus
algul 62 kgja seah ort ara v etud 28
ke/

Eelcieldud raskusk_r-iteeriume rihendades
näeme, et kui lapsel nnestub m nest
keelelisest karist nnelikult m oduda,
v ib ta ikkagi rakerduda kusagil mujal,
sest t kkeid on teele seatud rohkesti.
Tekstülesande lahendamise edukus eel-
dab aga teksti täielikku m istmist. Näe-
me, et tekstide s nastus on tihti kunstlik
(taotluseks on olnud lühike kontsentree-
ritud, vähehargnenud tekst). Kas laps on
sellise napi teksti kaudu saanud kätte
kujrrtluse elulisest situatsioonist, lähte-
situatsioonist, vajab kindlasti kontrolli-
mist. See pole lihtne. Õpetaja kiill annab
lapsele konalduse cjelda info oma s na-
dega, kuid selle korralduse täitmine
n uab oskust muuta lauseid (teksti peast
korrata ju ei saa), koostada uus tekst, mis
on seotud juba uute probleemidega. Jä-
relikult on matemaatika huvides esitada
lastele teksttilesandeid v imalikult liht-
sas keeles, nii et nende m istmine ei ta-
kerduks keeleliste oskuste taha. V i siis
vähemalt teadvustada see oht ning pak-
kuda lastele vajalikku abi.

Üheks karidekohaks on ka nn pti rata-

vad ülesanded, mille puhul on situat-

sioon sama (Mart läks kalale, sai hom-

mikulm nedkalad,hitjemveelm ned),

t eliseks raskuseks osutub aga lahendus-

tehte valimine s ltuvalt i.ilesande tingi
mustest. Hulkade tihendamist n uavad

k ik kolm alljärgnevat iilesannetet:

'Marrpiltidis /tonmikul 6 kctkr ja kifent
veel 2 kala. Mitu kala puiic/i'r Mart?
(6+2=?).

Sama ülesannet saab esitada ka teises

s nastuses, mis toob kaasa muutuse la-

henduse käigus.
. tl[art ptiädis /tomntiktr/ m ned kalctd,

/tiljent scri ta 2 kah juutde. Niiiid on

Marclil 8 kala. Mittt kalapüüdis Mart
/tonunikul? (?+2=8)

' l(art lzilildis /totnmlkul 6 ka/a, /tiljent

ttakkas tal vee/ tn nel kortal. Ntiild
on Marclil koti,s'I kala. MitLt kttla soi
Mart juurde? (6+?=8).

Lisagem, et kui ülesandes on oeldud: oli
X ja lisandusivähenesY, on tegemist min_

si iihe hulsa strurenenrise v i vähene-

misega. Samas väljendus'' o/i....v na sltu-

reln/vtiilcsem näitab, et algselt oli ja jääb

ka alles kaks hulka, mida omavahel v r-

reldakse. Ka need p gusalt nimetatud

aspekticl vajaksid 1ähemat käsitlust tekst-

ülesande analtii.jsi ajal.

Seni oleme keskendunud vaid teksti kui
k ryema keeletihiku m istmisele. Tekst-

ülesannete korrektne lahendamine n uab

lastelt aga ka verbaalset väljendusoskust.

Siingi peaks matemaatika petaja leidma

laste abistamise erinevaid v imalusi,
teadvustades eelk ige v imalikud (ka

keelelised) karid.

Küsimuses nastamine

pole vaid matemaatiline probleem. Uuri-
musecl on näidanud, et kiisivate s nade

kasutamine v ib olla piiratud (s navara

tervikuna orr väikesemahuline), mitte

k ik lapsed ei tunne kiisis nade täpset

tähendust' Seega oleks vajalik lastele

pakkuda küsis nu valikuks. Harjutada

tuleks ka sama küsimuse erinevat s nas-

tamist.
Küsimuste esitamisel valikküsimused:
erineva suhte väljatoomiseks,
nt. ajasuhe: kui kauo...; rtlumisuhe: ,tzzz

pika nraa...; raskussuhe: kui palju kaa-

/us...,'

harjutamist vajavad sama suhte erinevad

s nastusvariandid:
nt.' Kui pika rnaa...; nittt ktn..'.; kui kau-

gele....

Omaette raskttsi moodustavad lastele

need ülesanded, mille tingimused on esi-

tatud piltide abil ja mis tuleb s nastada

lahendamist vajava probleemina, st väl-
jendada verbaalselt.
Näiteks:
Kui palju saab ema 100 kt'.

m
39 kr.

H
18 kr.

14 kr.

Selliselt esitatud ülesande s nastamine

on sisuliselt juba teksti koostamine, mille
puhul tuleb arvestada nii neid n udeid,

mis esitatakse sidusa teksti koostamise-

le, kui ka neid, mis tulenevad tekstüles-

ande struktuurist. Need m lemad on aga

juba omaette v etuna lasked, n uavad

nii head matemaatika tundmist kui kee-

le valdamist ja kasutamist. M lemad ni-

metatud probleemid vajaksid p hjaliku-
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r
ürat arutelu, mis kahjuks käesolevasse
artiklisse enam ei mahu.
Pole kahtlrrst, et edututel lastel võib tek-
kida raskusi ka siis, kui rnatemaatilisecl
ervutused on edukalt sooritatud. Üles-
ande lõplikuks vormistuseks orr vajalik
vasfiloe sõnastug s'o vastuse keeleline
formuleerimine.
Eelkõige tekib siirr vastuolu tavapiirase
kõnega, nrilleks on enamasti dialoog.
Vastus ülesandele peatl olema fikseeri-
tud aga täislausega. Siit tekibki vastu-
olu dialoogi nõuetega, kus lühikesed
repliigid küsimusele on rnitte ainult lu-
batud vaid igati kohased. Täislauselirre
vastus dialoogis on pigem see, mida ei
peeta psühholoogiliselt õigeks. I(uid
tuleb vahet teha: mida, milleks ia kui-
das. Samuti, nagu teatud keelelistes har-
jutustes mingi lausekonstruktsiooni ak-
tiviseerimisel või kinnistamisel õpetaja
nõuab lause täpset ja täielikku konst-
rueerimist, tuleb ka matemaatikas teatud
tingirnustel nõlrda täislauselist vastust,
milles kajastuksid näiteks teksti mõist_
mist peegeldavad sõnumid ja eelasise la_
hendamise jaoks vajalikud teadmised/
oskused.
Lühivastus dialoogis: "poisse on vähem,'
eeldab, et lapsed võrdlerrriseks pttuduva
info (kui tiidrukuid) ise juurcle mõtlek-
sid. Arvatakse, et see on ju elementaarne
ja et lapsed seda nagunii suudavacl. Nõus,
et enamasti see nii ongi, kuid ei teeks
paha seda siiski üle korrtrollida ja nõr-
gemate laste huvides ikkagi täpsemalt
väljerrduda.
Kindlasti on vajalik täislauseline formu-
leering, kui vastatakse ülesande küsimu-
sele' Karta ei tohiks näiteks vastuse for-

muleerimiseks esimese sõna etteairdmist
õpiraskustega lastele.
Vastuse sõnastus sõltub ki.isirrrusest, kü-
simuse sõnastusest. Siit tuleneb vajaclus
harjutada küsimustele vastamist, sh tree-
nida samale küsimusele erinevalt sõnas-
tatud vastuse andnrist, harjutada olulise
fikseerinrist erinevate rõhuasetuste ja
sõnajärjega.
Edutud lapsed vajavad meie abi. Kes
neid siis veel aitaks, kui mitte õpetaja.
Mõistagi olr matemaatika tunnis esma-
tiihtis matemaatikaülesannete lahenda-
mine. Kuid ülesandele õige vastuse saa-
mise eelduseks on tekstide täpne mõist-
mine. Ja sellest seiskohalt pole päris õige
tekstülesannete lahendamisel keelelist
analüüsi liigseks pidada. Täpne kujur
luspilt situatsioonist annab soodsa pin-
nase matenlaatiliste probleemide lahen-
damiseks.
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