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Matemaatikaõpetust toetavat GeoGebra baasil tehtud näitlikku materjali võib internetist leida 
hulgaliselt. Kahjuks on see enamuses võõrkeelne. Emakeelsetest olemasolevatest materjalidest 
väärivad ehk suurimat tähelepanu tööd, mis seonduvad funktsioonide graafikute joonestamisega, 
graafikute teisendustega ja funktsiooni omaduste uurimisega ([10], [11]) ning Jane Albre ([9]) 
dünaamilised slaidid 12. klassi matemaatikaõpiku juurde. Tööpõld selles valdkonnas, eriti geo-
meetria osas, on veel väga suur. Esmajärjekorras oleks siin vaja emakeelseid dünaamilisi slaide 
õpetajale õpetatava näitlikustamiseks arvuti ja andmeprojektori abil. Samuti on ääretult olulised 
sellised dünaamikat pakkuvad töölehed õpilastele, mis võimaldavad neil iseseisvalt eksperimen-
teerida geomeetriliste objektidega, uurida nende omadusi, leida huvitavaid seoseid jne. Sellise 
materjali koostamine ja rakendamine on küll ajamahukas (koostamine) ja kallis (tehnikaga varus-
tatus), aga väärib kindlasti tegemist. Just see on tee, mis võimaldab meil matemaatika muuta 
eksperimenteerivaks, õpilastele atraktiivseks ja huvitavaks õppeaineks. 
 
 Suur hulk seni toimunud tarkvaraprogrammi GeoGebra koolitusi õpetajatele lubab arvata, et 
küllalt paljud meie õpetajatest on suutelised seda programmi ise edukalt oma töös rakendama. Ja 
seda mitte ainult passiivselt, teiste tehtu tarbijana, vaid aktiivselt –  ise materjale luues. Võib küll 
küsida, milleks ise jalgratast leiutada ja vastavaid slaide koostada? Milleks teha seda, mida mujal 
tehakse olulisemalt kvaliteetsemalt? Üks ja mitte väheoluline vastuargument on fakt, et selliselt 
saadud materjal on täpselt see, mis on kõige sobivam meie koolis õpetatavale. 
 
Järgnevas pakuksimegi õpetajatele mõningaid ideid ja tehnilisi nippe dünaamiliste slaidide koos-
tamiseks. Liigitame vaadeldavad slaidid tinglikult elementaarseteks GeoGebra dünaamikat ra-
kendavateks, geomeetriliste objektide tasanditeisendusi rakendavateks ja paberi voltimist imitee-
rivateks. Kõikide nimetatud tüüpide korral saab õppetööd läbi viia nii arvutiklassis kui ka klassis, 
kus on vaid õpetajaarvuti ja andmeprojektor. Viimati mainitud juhul on kindlasti mõttekas ka 
õpilased rakendada käelisse tegevusse paberi, joonestusvahendite ja kääridega. 

Elementaarsed GeoGebra dünaamikat rakendavad slaidid  
Suure osa geomeetriliste objektide omadustest on inimene avastanud kui mingi invariandi, mis 
tuleb ilmsiks tegevuses nende objektidega. 
Oleks loomulik, et ka õpilane jõuaks võimalikult 
paljudel juhtudel geomeetriatõdedeni just selli-
selt. 

Näide 1. Dünaamiline slaid kolmnurga ümber-
ringjoone keskpunkti paiknemise uurimiseks. 

Slaidi koostamisel läbime järgmised etapid: 
- joonistame fikseeritud raadiusega (näiteks 

5) ringjoone; 
- kasutades menüü valikut Hulknurk joonis-

tame kolmnurga ABC selliselt, et selle tipud 
asuksid ringjoonel (vt joon 1); 

- mõõdame joonisel ühe kolmnurga nurkadest 
(näiteks nurga C); 

- disainime joonist (suurendame nurka esita-
vat sektorit, ümardame nurga suuruse ühe-
listeni jms). 

 

Joon 1. Kolmnurga ümberringjoon 



Lohistades nüüd saadud slaidil kolmnurga mingit tippu, jõuavad õpilased suhteliselt kiiresti 
oodatud tõdedeni. Sama slaidi saame kasutada ka ühele ja samale kaarele toetuvate piirdenurka-
de omaduse ja Thalese teoreemi uurimisel. Piirdenurkade omaduse uurimisel võiks kasutada ka 
kohtmenüü valikut Jälg sees. Muutes ruudustiku sammu piisavalt suureks, märkides piirdenurga 
haarad valikuga Jälg sees ja sidudes punktid ruudustikuga (Punkti haaramine) loome olukorra, 
kus ekraanile jääb mitu erinevat samale kaarele toetuvat piirdenurka. Nii on õpilastel oluliselt 
lihtsam näha seda invarianti, mis kõiki neid piirdenurki ühendab. 
 
Näide 2. Lõigu keskristsirge punktide omadust illustree-
riv slaid. 
 
Slaidi koostame selliselt, et lõigu AB keskristsirgel oleks 
vabalt lohistatav punkt C. Selleks: 
- joonistame lõigu AB ja selle keskristsirge (vt joon 

2); 
- asetame keskristsirgele vaba punkti C ja joonistame 

lõigud AC ning BC; 
Seejärel võiks kohe joonisel näidata lõikude AC ja BC 
pikkuste arvväärtusi. Neid võrreldes jõuaksidki õpilased 
oodatud tulemusele. Soovides aga situatsiooni rohkem 
dünaamiliselt visualiseerida, võib slaidile joonistada 
võrreldavaid lõike mõõtva „joonlaudlõigu“ CD. Konst-
rueerime nimetatud  
       
  
 
lõigu selliselt, et see oleks pööratav nii lõigule BC  kui ka lõigule AB. Toimime selleks järgmi-
selt: 
- joonistame kaare AB keskpunktiga punktis C; 
- asetame saadud kaarele vaba punkti D ja joonistame „joonlaudlõigu“ CD; 
- disainime joonist (peidame kaare, „joonlaudlõigule“ ning võrreldavatele lõikudele määrame 

sobivad värvid ja stiilid jne). 
„Joonlaudlõigu“ abil on õpilasel võimalus oma silmaga veenduda, et lõigu keskristsirge mistahes 
punkt asub lõigu otspunktidest võrdsetel kaugustel. 
 
Programmi GeoGebra dünaamika võimaldab koostada väga palju sarnaseid elementaarseid dü-
naamilisi slaide. Toome siinkohal ära mõned võimalikud kasutuskohad, lähtudes VI klassi ma-
temaatikaõpikust (A. Telgmaa, E. Nurk). 
• Kasutades valikuid Antud punktist lähtuv antud pikkusega lõik ja Jälg sees saame edukalt 

dünaamiliselt visualiseerida ringjoont kui tasandi ühest punktist võrdsetel kaugustel olevat 
punktihulka. 

• Ringi sektorit on võimalik visualiseerida jälge jätva ringjoone raadiusega. 
• Täispööret saame dünaamiliselt näitlikustada, kasutades ühest ja samast punktist lähtuvat 

kahte kiirt ja nendevahelist märgistatud nurka. 
• Dünaamiliselt on võimalik kinnistada kolmnurkade erinevaid liigitusi. Näiteks saame ruu-

dustikuga ekraanil lasta õpilastel lohistada etteantud suvaline kolmnurk teatud kindlat liiki 
kolmnurgaks. 

• Kasutades valikut Peegelda objekti sirgest saame uurida kujundi ja selle peegelpildi vahelisi 
seoseid. Tuleks lisada, et kõige lihtsam, samas aga ilmselt kõige vähem efektiivsem on joo-

Joon 2. Keskristsirge omadus 



nisele lisatavate arvandmete kasutamine võrdlemisel. Oluliselt atraktiivsem on võrdlemine, 
kasutades valikut Sirkel või joonisel olevaid üksteise peale lohistatavaid kujundeid. 

• Kasutades Konstruktsiooni sammude navigeerimisriba saame koostada dünaamilise slaidi, 
mis demonstreerib samm-sammult mingite geomeetriliste objektide konstruktsiooni (näiteks: 
lõigu keskristsirge, nurgapoolitaja, etteantud andmetega kolmnurga konstruktsioonid jne). 
Seejuures kõik saadud joonised on ekraanil vabalt muudetavad (keskristsirget määrava lõigu 
asend ja pikkus, nurgapoolitajale vastava nurga asend ja suurus, kolmnurga etteantud joon-
elemendid jne) 

• Analoogiliselt lõigu keskristsirge ülalesitatud slaidile võime koostada slaidi, millega saavad 
õpilased uurida nurgapoolitaja punktide omadust. 

• Kasutades nurgapoolitaja ja lõigu keskristsirge punktide omadusi visualiseerivate slaidide 
ideestikku, võime koostada dünaamilise slaidi, mille abil saavad õpilased edukalt ja iseseis-
valt jõuda teadmisteni kolmnurga sise- ja ümberringjoone keskpunktide asukoha kohta. 

• Joonestades vabalt lohistatava kolmnurga alusele kõrguse, saame tekitada slaidi, mille abil 
saavad õpilased uurida kolmnurga kõrguse asendit kolmnurga suhtes sõltuvalt kolmnurga 
liigist. Slaidi koostamisel on otstarbekas kolmnurga tipp, millest lähtub kolmnurga kõrgus, 
paigutada vaba punktina kolmnurga alusega paralleelsele sirgele. Sellise slaidiga on võima-
lik lisaks veel demonstreerida ja analüüsida fakti, et kolmnurga pindala jääb muutumatuks, 
kui kolmnurga tippu lohistada alusega paralleelsel sirgel. 

• Joonestades kolmnurga kõrgusi sisaldavad sirged, on meil võimalik luua slaid, mille abil 
õpilased saavad uurida kolmnurga kõrguste lõikepunkti asendit sõltuvalt kolmnurga liigist.  

 
Geomeetriliste objektide tasanditeisendusi rakendavad slaidid 
 

Väga paljud geomeetriatõed on võimalik avastada geomeetriliste objektide üksteise peale või siis 
kõrvale asetamise teel. Seda tegevust on võimalik suurepäraselt visualiseerida GeoGebra prog-
rammi abil, kasutades kujundi lohistamise võimalust. Konkreetse tegevuse vastavate objektidega 
peaksime põhikoolis aga ikka jätma õpilastele.  

Näide 3. Dünaamiline slaid rööpküliku lähisnurkade omaduse uurimiseks. 

Selle slaidi loomiseks joonestame esmalt vaba rööpküliku. Kujundit loeme vabaks, kui kujund 
on võimalikult paljudest selle punktidest muudetav selliselt, et pärast muutmist kujundi liik säi-
lib. Näiteks, lohistades rööpkülikut ühest selle tipust, saame tulemuseks alati rööpküliku. Seejuu-
res viimane rööpkülik ei pruugi olla sugugi sar-
nane esialgsega.  
Vaba rööpküliku joonestamiseks läbime järgmi-
sed etapid. Konstrueerime: 
- vaba lõigu AB ja valime väljaspool seda vaba 

punkti C (vt joonis 3); 
- lõigu BC ja sellele paralleelse sirge läbi 

punkti A; 
- lõiguga AB paralleelse sirge läbi punkti C; 
- saadud kahe sirge lõikepunkti D.   
Tippude A ja D juures olevate lähisnurkade 
omaduse uurimiseks joonestame need nurgad 
selliselt, et neid saaks ekraanil vabalt nihutada. 
Selleks on ilmselt mitmeid võimalusi. Vaatleme 
siinkohal ühte. Joonestame esmalt nurgaga BAD 
võrdse nihutatava nurga α . Toimime selleks 
järgmiselt: 

Joon 3. Rööpküliku lähisnurgad 



- valime ekraanil meile meeldivas kohas vaba punkti E ja joonestame sellest paralleelid sirgete-
le AB ja AD;  

- konstrueerime ringjoone keskpunktiga E ja raadiusega 1; 
- leiame selle ringjoone ja viimati joonistatud sirgete lõikepunktid F ja G;  
- joonestame nurga GEF ja disainime selle (värv, suurus, tähis jne);  
- täpselt samamoodi joonestame nurga JIK;  
- kõige lõpus konstrueerime menüü valikuga Hulknurk rööpküliku ABCD ja peidame joonisel 

olevad ebaolulised objektid (sirged, punktid, ringjooned jt). 
Sama ideed kasutades võime konstrueerida veel ka nurkadega B ja C võrdsed vabad nurgad. Ka-
sutades nüüd kõiki neid nelja vaba nurka, on meil piisavalt võimalusi rööpküliku lähis- ja vastas-
nurkade omaduste uurimiseks. 
 
Kui võrreldavaid vabu objekte on joonisel palju, siis on sageli otstarbekas nende vabadusastet 
piirata. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus neid objekte on jooniselt raske leida. Üheks va-
badusastme piiramise võimaluseks on lohistatava objekti sidumine slaidi mingi teise elemendiga, 
näiteks sirge, lõigu, ringjoone või muu sellisega. 

Näide 4. Dünaamiline slaid kumera kuusnurga välisnurkade summa uurimiseks. 

Slaidi koostamisel joonistame esmalt vaba kumera kuusnurga ja valime selle välispiirkonnas 
vaba punkti O (vt joonis 4). See on punkt, kuhu kavatseme lohistada antud hulknurga kõik välis-
nurgad. Et selline lohistamine oleks võimalik ja et lohistatavad nurgad poleks täiesti vabad, seo-
me viimased hulknurga tippe ja punkti O ühendavate lõikudega. Vaatleme näitena lõiku DO ja 
vastavat välisnurka CDH1. Valime lõigul OD vaba punkti H ja konstrueerime sellesse punkti 
analoogiliselt näites 3 tehtuga välisnurgaga CDH1 võrdse nurga H. Samamoodi konstrueerime 

kõikidele punkti O ja hulknurga tippe ühendava-
tele lõikudele vastavate välisnurkadega võrdsed 
nurgad. Lõpuks peidame slaidilt ebaolulised joo-
ned (kaasa arvatud hulknurga tippe ja punkti O 
ühendavad lõigud) ja olemegi saanud slaidi, mil-
lega on võimalik koos õpilastega jõuda induk-
tiivse järelduseni, et kuusnurga välisnurkade 
summa on 3600. Kuna kuusnurga kuju on muu-
detav, siis saame välisnurkade summat uurida 
erinevate kuusnurkade puhul. Mis aga juhtub 
siis, kui lähtehulknurk lohistada mittekumeraks? 

Näide 5. Kujundi lüket kasutav slaid trapetsi 
pindala valemi tuletamiseks. 

Koostame slaidi, mille abil oleks võimalik kahest 
pindvõrdsest trapetsist kokku seada rööpkülik (vt 
joon 5.). Teades rööpküliku pindala valemit, 
saame nii leida valemi trapetsi pindala arvutami-
seks.  

Slaidi valmistamisel joonistame esmalt võimali-
kult vaba trapetsi ABCD (vt joon 6,). Toimime 
selleks järgmiselt: 

- joonistame vaba lõigu AB ja valime väljas-
pool seda vaba punkti C; 

 
 

Joon 4. Välisnurkade summa 

Joon 5. Trapetsi pindala 



- konstrueerime läbi punkti C paralleeli sirgele AB ja valime sellel vaba punkti D; 
- valikuga Hulknurk joonistame soovitud trapetsi.   

Edasi konstrueerime saadud trapetsiga 
pindvõrdse ja tsentraalsümmeetrilise trapet-
si EFGH. Konstrueerimisel läbime taas 
mitu etappi. 

1.Valime meile sobivas kohas ekraanil va-
ba punkti E ja joonistame sealt paralleeli 
sirgele AB. Kasutades valikut Sirkel kan-
name sellele paralleelile lõiguga AB võrdse 
lõigu EF. 
2.Kasutades valikut Sirkel konstrueerime 
kolmnurgaga ABC võrdse kolmnurga FEG. 
Nii oleme leidnud konstrueeritava trapetsi 
tipu G. 
3. Joonistame punktist G paralleeli sirgele 
EF ja leiame valikuga Sirkel punkti H sel-
liselt, et DC = GH. Lõpuks joonistame va-
likuga Hulknurk trapetsi EFGH. 
4.Lõpuks disainime joonise ja fikseerime trapetsi ABCD tipud (vt kohtmenüü). Fikseerimine 
tagab trapetsi ABCD asendi muutumatuse ekraanil. 
Olemegi saanud slaidi, kus trapets EFGH on vabalt ekraanil lohistatav ja trapetsiga ABCD võr-
reldav. Lohistamise abil saame veenduda nende trapetsite võrdsuses (vastavate külgede võrdlus) 
ja ka selles, et neist saab kokku seada rööpküliku, mille pindala poolitamine annab trapetsi 
pindala.  

Näide 6. Kujundi pööret võimaldav slaid Pythagorase teoreemi põhjendamiseks. 

Seame eesmärgiks konstrueerida joonisel 7a olev ruut selliselt, et kolmnurgad CDH ja DAF 
oleksid vabalt pööratavad vastavalt ümber tippude D ja A asenditesse DH1A ja AF1B. Töö liht-
sustamise mõttes valime nimetatud kolmnurgad mõõtmetega 3, 4 ja 5 ühikut. Toimime selleks 
järgmiselt: 

- joonestame ringjoone raadiusega CD = c (c=5) ja keskpunktiga punktis D (joon 7b); 
- valime saadud ringjoonel vaba punkti G ja konstrueerime joonisel 7b oleva kolmnurga DGH 

(a=3; b=4).  

 
Joon 7a. Pythagorase teoreemi slaid   Joon 7b. Konstruktsioon 

Joon 6. Konstruktsioon 



Saadud kolmnurk DGH on tipust G vabalt pööratav ümber punkti D. Analoogiliselt konstrueeri-
me ka ümber punkti A pööratava kolmnurga.  
Nii konstrueeritud slaidi abil on lihtne näitlikustada Pythagorase teoreemi üht tuntud geomeetri-
list põhjendust (suure ruudu pindala on võrdne kahe ristküliku ja väikese ruudu pindalade sum-
maga):  

.millest ,)(2 22222 bacababc +=−+=  
 

Näide 7. Slaid rööpküliku pindala valemi tuletamiseks.  
 
Sama ideed kasutades saame edukalt 
koostada veel näiteks dünaamilise 
slaidi rööpküliku pindala valemi tule-
tamiseks ristküliku pindala valemi 
abil. Tuleb vaid konstrueerida kaks 
sobivat täisnurkset kolmnurka, mis on 
pööratavad ümber rööpküliku sobivate 
külgede keskpunktide (vt joon 8 ).  
  
Kujundit ei pea ilmtingimata pöörama 
mingist selle tipust. Häid võimalusi 
dünaamikaks pakub kujundi pöörami-
ne ümber kujundi sümmeetriakeskpunkti. Koostame seda võimalust kasutades näiteks dünaami-
lise slaidi teravnurkse kolmnurga pindala valemi tuletamiseks ristküliku pindala valemi abil. Nii 
tehakse seda  VI klassi matemaatikaõpikus (A. Telgmaa, E. Nurk).  

 
Näide 8. Slaid kolmnurga pindala valemi tuletamiseks. 

Valemi tuletamisel kasutatakse nimetatud õpikus tõsiasja, et kolmnurk on paigutatav temast 
pindalalt kaks korda suuremasse ristkülikusse (vt joon 9a). Selle põhjendamiseks näidatakse vas-
tavalt kolmnurkade JBE ja BEC ning AJE ja AED pindalade võrdsus. Dünaamiliselt on seda 
võimalik edukalt demonstreerida kujundi pööramisega. Koostada tuleks slaid, mille abil on või-
malik vaadeldavad kolmnurgad teineteise peale pöörata. Vaatame, kuidas seda teha kolmnurkade 
JBE ja BEC korral. Läbime selleks konstruktsiooni järgmised etapid: 
- valime pöörde keskpunktiks kolmnurga JBE hüpotenuusi keskpunkti F ja joonistame selle 

kolmnurga ümberringjoone (vt joon 9b); 

Joon 8. Rööpküliku pindala 

Joon 9 a. Kolmnurga pindala   Joon 9b. Pindala konstruksioon 



- asetame sellele ringjoonele vaba punkti G, joonistame sirge FG ja leiame selle sirge teise 
lõikepunkti ringjoonega (H); 

- kasutades menüü valikut Sirkel, joonistame kolmnurgaga JBE võrdse kolmnurga GIH; vii-
mane ongi vabalt pööratav asendist JBE asendisse BCE.  

 
Kujundite lükkeid ja pöördeid saame edukalt kasutada veel mitmete slaidide koostamisel. 

• Kahe paralleelse sirge lõikamisel kolmandaga tekkivate nurkade võrdlemisel. Konstrueerime 
sobivad lohistatavad nurgad. 

• Trapetsi haarade lähisnurkade omaduste uurimisel. Konstrueerime sobivad lohistatavad nur-
gad.  

• Kolmnurkade võrdsuse kontrollimisel. Konstrueerime antud kolmnurgaga võrdse vabalt lo-
histatava kolmnurga.  

• Sümmeetriliste kujundite võrdsuse demonstreerimisel. Konstrueerime antud kujundiga tsent-
raalsümmeetrilise vabalt lohistatava kujundi.  

 
Voltimist imiteerivad slaidid 
Teatavasti on voltimise abil võimalik tekitada väga mitmeid geomeetrilisi kujundeid (kolmnurk, 
ruut, ristkülik jt), geomeetrilisi kohti (lõigu keskristsirge, nurgapoolitaja, parabool jt) ja ka geo-
meetrilisi teisendusi (lüke, peegeldus sirgest ja punktist jt). Nii on voltimine ühtlasi ka väga tõ-
husaks vahendiks geomeetriliste objektide ja nende omaduste uurimisel, seda eriti põhikoolis. 
Kasutades voltimist geomeetriaõpetuses, saab õpetaja oma tegevust väga edukalt näitlikustada 
just dünaamiliste slaididega. Siinkohal tuleb kindlasti rõhutada, et dünaamiline slaid ei asenda 
õpilaste käelist tegevust põhikoolis, seega ka voltimist mitte.  

Näide 9. Dünaamiline slaid teravnurkse kolmnurga sisenurkade summa ja pindala valemi leid-
miseks. 

Konstrueeritava slaidi abil on õpilastel võimalik jõuda kolmnurga sisenurkade summa ja kolm-
nurga pindala valemi kohta käivate hüpoteesideni. Selleks tuleb õpilastel voltida paberist kolm-

nurga kõik tipud kolmnurga kõrguse aluspunkti D 
(vt joonis 10) ning, kasutades saadud ristkülikut, 
selgitada, kuidas arvutada kolmnurga pindala ja 
leida kolmnurga sisenurkade summa. Slaidi tege-
misel joonestame esmalt vaba kolmnurga ABC ja 
selle kolmnurga alusele CB tõmmatud kõrguse AD. 
Seejärel imiteerime joonisel tipu B voltimist punkti 
D. Selleks: 
- leiame lõikude AB ja DB keskpunktide poolt 

määratud lõigu EF; 
- joonestame ringjoone kaare DB ringjoone 

keskpunktist F; 
- valime kaarel D vaba punkti G ja konstrueeri-

me kolmnurga EFG. 
Saadud kolmnurk EFG on tipust G vabalt pööratav nii, et punkt G jääb alati kaarele DB. Kasuta-
des analoogilist konstruktsiooni, imiteerime ka tippude A ja C voltimist punkti D. Lõpuks disai-
nime joonist – peidame mittevajalikud kaared, toome esile olulised nurgad, värvime joonist jne. 
 
Vaadeldud näites oli pööratavaks kujundiks täisnurkne kolmnurk. Kirjeldatud viisil on võimalik 
dünaamiliselt visualiseerida ka teiste geomeetriliste kujundite pöördeid. 
 

Joon 10. Kolmnurga  omadused 



Näide 10. Dünaamiline slaid rööpküliku pindala valemi tuletamiseks. 
 
Seame eesmärgiks konstrueerida slaid, mis võimaldab visualiseerida rööpküliku voltimist sellest 
pindalalt kaks korda väiksemaks ristkülikuks. Joonistame esmalt vaba rööpküliku ABCD (vt joon 
11). Imiteerimaks tipu A  voltimist toimime 
järgmiselt: 
- joonistame rööpküliku tipust D ristsirge 

lõigule AB ja leiame selle lõikepunkti ni-
metatud küljega; 

- peegeldame punkti A sirgest DE; 
- joonistame kaare AA´ keskpunktist D ja 

valime sellel vaba punkti F. 
 
Punktid D, E ja F määravad pööratava kolm-
nurga, millega saame imiteerida rööpküliku 
tipu A voltimist. Tipu B voltimise visualisee-
rimiseks läbime järgmised etapid: 
       
- leiame lõigu A´B keskristsirge ja selle lõi-

kepunktid rööpküliku külgedega; 
- peegeldame punkti G sirgest DC ja saame punkti G´; 
- joonestame kaared A´B ja DC vastavalt keskpunktidest H ja G´; 
- valime kaarel A´B vaba punkti I ja joonistame lõigu GI; 
- joonistame punktist H paralleeli lõigule GI ja leiame selle lõikepunkti kaarega DC. 
 
Punktid G, H, J ja I moodustavad tipust I lohistatava nelinurga. Selle nelinurgaga saame imitee-
rida rööpküliku tipu B voltimist punkti A´. Olles lohistanud (voltinud) tipud A ja B punkti A´, 
saame rööpkülikust pindalalt kaks korda väiksema ristküliku, mille pindala me aga oskame ar-
vutada. Seega saame siit ka valemi rööpküliku pindala arvutamiseks. Sama slaidi abil võime 
jõuda ka tõsiasjani, et rööpküliku lähisnurkade summa on 1800. Jooniselt näeme, et pärast pöö-
ramist punkti A´ on nurkade A ja B summa sirgnurk.  
 
Analoogiliselt kirjeldatud konstruktsioonile on võimalik teha dünaamilisi slaide väga paljude 
voltimistoimingute näitlikustamiseks. Nii näiteks võib voltimise abil edukalt uurida nurgapooli-
tajaga, lõigu keskristsirgega ja sümmeetriaga seonduvat, aga samuti rööpküliku, trapetsi jt geo-
meetriliste kujundite omadusi.  

Loomulikult pakub ülalesitatu geomeetriaõpetust visualiseerivate dünaamilise slaidide koostami-
se võimalustest vaid murdosa. Huviline õpetaja leiab kindlasti siinkohal ka ise huvitavaid ideid 
ja lahendusi. Slaidide sisulise külje tarvis pakub rikkalikku materjali nii eesti- kui ka võõrkeelne 
ainedidaktiline kirjandus [1], [2], [3], [4], [5] [6], [7], [8]. 
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