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1. Ainesisene lõiming põhikooli matemaatikas 

 
Matemaatika, nagu iga teise õppeaine, eesmärgiks on luua õpilastel terviklik ja süsteemne pilt 

aine olulisematest mõistetest, seostest, protseduuridest, meetoditest ja ideedest, samuti aine 

seotusest teiste ainetega ja rakendustega igapäevaelus. Killustatud ja seosteta teadmised ning 

oskused on sama väärtusetud kui osadeks võetud arvuti. Õppekava, õppematerjalide ja õpetaja 

ülesandeks ongi luua eeldused tervikliku pildi saamiseks. Vastav eelduste kompleks moodustab 

nn välise lõimingu. Seevastu sisemine lõiming on õpilase enese peas loodud/kujunenud 

ainetevahelised, ainesisesed ja -ülesed seosed – tervikpilt kõigest õpitust. 

 

Eri autorid eristavad lõimingust rääkides veel vertikaalset ja horisontaalset lõimingut. Esimene 

neist taotleb tervikpildi loomist teatud konkreetsest õppeainest ja toimub selle sees: üks teema 

kasvab välja teisest või täiendab seda, tuginedes aine enese sisemisele loogikale. Horisontaalne 

lõiming seevastu toob esile erinevate ainete vahelised seosed (vt Tiina Kuuse artiklit käesolevas 

kogumikus). Vertikaalsest ja horisontaalselt lõimingust on sageli otstarbekas rääkida ka ühe aine 

piires. Näiteks on õppeaine matemaatika ajalooliselt kujunenud lõiminguna sellistest 

õppeainetest nagu aritmeetika, algebra, trigonomeetria ja geomeetria. Siia on viimastes 

õppekavades veel lisandunud tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika elemendid. Seega 

tuleks matemaatikaõpetuses lisaks vertikaalsele lõimingule tähelepanu pöörata ka ainesisesele 

horisontaalsele lõimingule nimetatud matemaatika erinevate valdkondade vahel. 

 

Põhikoolis hõlmab aritmeetika sellised õppekava teemad nagu arvutamine, mõõtmine, 

tekstülesanded ja protsent. Statistika ja tõenäosusteooria elemendid on esitatud õppekava teemas 

andmed. Algebrasse kuuluvaiks saame lugeda õppekava teemad algebra ja funktsioonid. Kõige 

selgepiirilisemalt on säilitanud oma isikupära iseseisva õppeainena geomeetria temaatika. Seda 

enamikus ka pealkirja Geomeetria all. Iga nimetatud suurema alateema puhul saame rääkida 

selle vertikaalsest lõimitusest ja horisontaalsest lõimingust teiste alateemadega. 
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1.1. Vertikaalne lõiming üksikutes alateemades 

 

Vertikaalne lõiming matemaatikas realiseerub sageli aine sisu kontsentrilises ülesehituses. 

Sellise aineesituse juures käsitletakse ühtesid ja samu mõisteid mitmes erinevas kontsentris ja 

erinevates klassides. Iga uue käsitluse korral lisandub juba teadaolevale alati midagi uut. Selliselt 

arenevad õpilastel näiteks arvu, avaldise, kolmnurga, hulknurga, võrrandi ja paljud muud 

mõisted. Kooli esimesel astmel õpivad õpilased vastavaid termineid vaid enam-vähem õigesti 

kasutama. Edasises lisandub mõiste oluliste omaduste uurimine ja mõiste defineerimine. 

Paralleelselt sellega selgitatakse ka mõiste teisi omadusi ja kasutatakse neid nii ainesiseste, kui 

ka -väliste probleemide lahendamisel. 

 

Nii näiteks õpivad õpilased esimesel kooliastmel kolmnurka vaid eristama teistest 

geomeetrilistest kujunditest. Vastav õpitulemus on sõnastatud järgmiselt: eristab lihtsamaid 

tasandilisi kujundeid (ring, kolmnurk, nelinurk, ruut, ristkülik, viisnurk). Nimetatud mõistete 

defineerimine osutub võimalikuks alles siis, kui ollakse tutvunud mõistete üldiste ja oluliste 

omadustega. 

 

Teisel kooliastmel tutvutakse juba kolmnurkade erinevate liikidega, uuritakse lisaks ka teisi 

kolmnurga olulisi omadusi. Leitakse valem kolmnurga pindala arvutamiseks. Veel selgub, et 

suvalise kolmnurga sisenurkade summa on alati sirgnurk. Samas defineeritakse sellel kooliastmel 

kolmnurkade võrdsus ja selgitatakse kolmnurkade võrdsustunnused. Kõik see tegevus peab 

tagama õppekava järgmiste õpitulemuste saavutamise: rakendab kolmnurga sisenurkade summat 

ja kolmnurkade võrdsuse tunnuseid (KKK, KNK, NKN) ülesannete lahendamisel; liigitab 

kolmnurki külgede ja nurkade järgi, joonestab kolmnurga kõrgused, arvutab kolmnurga pindala. 

 

Kolmandal kooliastmel jätkub kolmnurga uurimine. Täpsemalt uuritakse täisnurkset kolmnurka, 

selle joonelementide vahelisi seoseid. Lisanduvad sellised kolmnurgaga seonduvad mõisted nagu 

kolmnurga kesklõik, mediaan, külje keskristsirge, nurgapoolitaja, ümber- ja siseringjoon. Kõik 

need mõisted võimaldavad selgitada üha uusi kolmnurga omadusi. Samas ka omadusi, mis 

loovad horisontaalse lõimingu nii teiste ainetega (füüsika – raskuskese ehk mediaanide 

lõikepunkt) kui ka igapäevaelu probleemidega (kuhu ehitada kaev, et see jääks võrdsetele 

kaugustele kolmest olemasolevast hoonest – vastava kolmnurga külgede keskristsirgete 

lõikepunkt). Samas viiakse mõiste kolmnurk ühtsesse loogilisse süsteemi teiste tasandiliste 

kujunditega, teda vaadeldakse kui mõiste hulknurk ühte kaasalluvatest mõistetest. Kasutades 

hulknurga sarnasuse definitsiooni jõutakse sellel kooliastmel veel kolmnurga sarnasustunnusteni 
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ja nende rakendusteni nii matemaatikas kui ka igapäevaelus. Kõik need tegevused peavad 

tagama õppekava järgmiste õpitulemuste saavutatuse: defineerib kujundeid, kolmnurga ja 

trapetsi kesklõigu, kolmnurga mediaani, kolmnurga ümber- ja siseringjoone, kesk- ja 

piirdenurga; kirjeldab kujundite omadusi, klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal; leiab 

täisnurkse kolmnurga joonelemendid; kasutab kolmnurkade ja hulknurkade sarnasust 

probleemülesannete lahendamisel. 

 

Kolmnurga mõiste sisu ja mahu avardumine jätkub ka gümnaasiumiklassides. Lisanduvad uued 

pindalavalemid (Heroni valem, valemid S=pr ja S=0,5absinγ), siinus- ja koosinusteoreemid, 

kolmnurga mõiste seondub vektorite liitmisega (kolmnurga reegel vektorite liitmisel) jne. 

 

Nagu eespool märgitud, realiseerub selline kontsentriline lähenemine matemaatikas väga paljude 

mõistete korral. Eriti tähtsaks osutub selline esitusviis matemaatika olulisemate mõistete puhul. 

Õpetajad on sageli küsinud, milleks selline aine killustatus erinevate klasside vahel? Oleks ju 

hoopis efektiivsem ja vähem aeganõudvam variant, kus üht teemat käsitletakse korraga ühe 

tervikuna. Paraku pole see aga alati võimalik. Miks? Kontsentriline lähenemine materjalile järgib 

suures osas aine enese arengut ajaloos. Seega selline lähenemine püüab tagada ajaloolise ja 

loogilise ühtsust aineõpetuses. Pole ju ajalooliselt matemaatika tekkinud ühe korraga ja ühtse 

loogilise süsteemina. Sellesse süsteemi on pannud matemaatika mõisted inimene. Ja et selline 

süsteem sai tekkida, kulus sajandeid. Miks peaksime nüüd arvama, et oleme võimelised õpilastel 

sellise süsteemi korraga ja ühes loogilises tervikus kujundama? Ka õpilasel, nii nagu ajalooski, 

on vajalikud nn „uuega kohanemise ja seedimise“ etapid. Iseküsimus on loomulikult see, kas 

selline loogilise terviku killustamine on otstarbekas ühe õppeaasta piires. Võib arvata, et ei. 

Lisaks mainitule on kontsentrilisel käsitlusel veel teine oluline põhjendus, selline tee 

tagab/eeldab aine süstemaatilist kordamist. Ja siin on õpetaja ning õpikute roll väga suur. 

 

On selge, et aine esitamine pelgalt ülalkirjeldatud viisil ei taga veel vertikaalse sisemise lõimingu 

teket õpilasel. Väga oluliseks osutub siin õpetaja sihipärane töö vastavate seoste esiletoomisel. 

Kindlasti peaks vastav tegevus sisaldama süsteemset kordamist, õpitut kokkuvõtvate 

mõistekaartide loomist ja mõistete loogilist liigitamist. Nii näiteks tuleks põhikooli lõpuklassis 

leida kindlasti veelkord aega selleks, et esitada mõiste kolmnurk olulisemad liigitused (vt joonis 

1). 
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Joonis 1. Mõiste kolmnurk olulisemad liigitused 

 

Samuti tuleks õpilastel lasta koostada mõistekaart mõistele kolmnurk. Selles peaks olema 

esitatud kõik oluline informatsioon, mis seonduvalt selle mõistega on põhikooli jooksul 

omandatud. Sellised kaardid tuleks üheskoos läbi arutada ja vajadusel täiendada. 

 

 

1.2. Horisontaalne lõiming alateemade vahel, ainevaldkondlik lõiming 

 

Teadaolevalt moodustab matemaatika riiklikus õppekavas eraldi valdkonna. Samas, nagu 

eespool märgitud, sisaldab põhikooli õppeaine matemaatika sellised suhteliselt autonoomsed 

teemad, nagu aritmeetika, algebra, geomeetria ning tõenäosusteooria ja statistika elemendid. 

Kõik see lubab horisontaalset lõimingut nimetatud teemade vahel käsitleda ka ainevaldkondliku 

lõiminguna. Seesmise horisontaalse lõimingu loomine matemaatika erinevate teemade vahel on 

tähtis ühelt poolt selle tõttu, et loob ühtse seostatud tervikpildi matemaatikast. Teisalt 

võimaldavad sellised lõimingud sageli õpilastel ainest paremini aru saada ja seetõttu seda ka 

paremini omandada. 

 

Aritmeetika ja algebra edukas lõiming peaks tagama olukorra, kus õpilased on igal hetkel 

võimelised mõistma, et 

tehted algebraliste murdudega on harilike murdudega tehete üldistus, 

iga tehe algebraliste murdudega kujuneb vastava harilike murdudega sooritatava tehte baasil, 
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iga kahe muutujat sisaldava avaldise võrdus tähendab alati seda, et võrdsed on ka kõik 

arvavaldised, mis on neist saadud muutujate asendamisel vastavalt samade arvudega. 

Nii loome me seosed matemaatika nimetatud valdkondade vahel. Samuti toetame algebra 

õppimist juba teadaolevaga aritmeetikast. Seetõttu osutuvad õpetuses eriti oluliseks sellised 

ülesanded, kus algebralisi teisendusi kontrollitakse muutujate asendamisega arvudega. Samuti 

aga ka ülesanded, kus aritmeetika tehete sooritamisel rakendatakse algebrast tuttavaid seoseid, 

näiteks 

39601140040000112002200)1200(199 2222 =+−=+⋅⋅−=−= . 

Kõige selle nimel on otstarbekas algebraline murd defineerida kui algebralise murru üldistus, st 

selliselt, et iga harilik murd oleks definitsiooni kohaselt ka algebraline murd. Selliselt tagame 

olukorra, kus tehted algebraliste murdudega annavad alati tulemuseks ka algebralise murru. 

Näiteks tänu sellisele käsitlusele osutub ka tehte 

2
1

2222
=

−
−

− ba
b

ba
a  tulemus algebraliseks murruks. 

 

Ka algebra ja geomeetria oskuslik lõiming võib osutuda õpetuse seisukohalt väga viljakaks. 

See lõiming võib toetada mõlema nimetatud valdkonna materjali omandamist. Nii näiteks, 

käsitledes algebras erinevaid sõltuvusi (võrdeline sõltuvus, ruutsõltuvus), on alati otstarbekas 

tuua nende kohta näiteid geomeetriast (ruudu ümbermõõdu ja ruudu pindala sõltuvus ruudu külje 

pikkusest). 

 

Rõhutame, et need seosed tuleb õpilastel alati ka teadvustada. Ei piisa vaid sellest, kui esitame 

seoseid omavad palad vaid ajaliselt teineteise järel. Näiteks käsitledes õpiku ühes paragrahvis 

võrdelist sõltuvust, jõuame tõdemuseni, et selle sõltuvuse korral on muutujate vastavate väärtuste 

suhe alati konstantne. Teadaolevalt on heaks geomeetriliseks näiteks sellises sõltuvuses olevate 

muutujate kohta ringjoone pikkus ja ringi diameetri pikkus. Nende suuruste suhe on alati võrdne 

arvuga π. Kui nüüd käsitleda õpiku järgmises paragrahvis ringjoone pikkuse valemit, viitamata 

otseselt sellele seosele, võib juhtuda, et õpetaja, ammugi õpilane, ei mõista, miks on selline 

geomeetria pala lükitud algebra teema vahele. Seega tuleb õppematerjal alati nii esitada, et 

soovitavad seosed oleksid igale õpetajale ka nähtavad. Siis on lootust, et vastav seos, lõiming 

jõuab õpilaseni. 

 

Geomeetria ei pruugi algebra teemade käsitlemisel täita pelgalt näitlikustamise rolli. Geomeetria 

võib olla edukaks abivahendiks ka algebra valemite põhjendamisel/mõistmisel. Nii näiteks peaks 

korrutamise abivalemeid käsitledes alati peatuma nende valemite geomeetrilisel 
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interpretatsioonil (vt joonis 2). Selline seostamine ei oma tähtsust üksnes lõimingu seisukohalt. 

Pedagoogikast teadaolevalt on õpetuses ääretult tähtis materjali erinevate esitusviiside 

kasutamine. Antud juhul me just nii toimiksimegi. 

Joonis 2. Korrutamise abivalemite geomeetriline interpretatsioon 

 

Nii nagu geomeetria on toeks algebra õppimisel, nii toetab ka algebra geomeetria õpinguid. 

Algebra on oma aparatuuriga toeks geomeetriliste seoste uurimisel ja saadud tulemuste 

väljendamisel (vt näiteks joonis 3). 

Joonis 3. Algebra on toeks geomeetriliste seoste uurimisel ja tulemuste väljendamisel 

 

Täisnurkse kolmnurgaga seotud probleeme saame põhjalikult uurida alles siis, kui oleme 

omandanud ruutvõrrandi lahendamisoskuse, hulknurga sarnasusega tegeleda alles siis, kui oleme 

käsitlenud võrdekujulist võrrandit jne. 

222 2)( bababa ++=+
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2. Ainevaldkondade vaheline horisontaalne lõiming 

 
2.1. Matemaatika lõiming loodusainetega 

 

Teaduse arenedes on matemaatika ja teised loodusained ajalooliselt arenenud nö käsikäes. 

Inimese huvi looduses toimuva vastu on olnud üheks olulisemaks matemaatika arengustiimuliks. 

Samas oleme oma teadmised loodusest saanud suures osas just tänu matemaatikale. Selline tihe 

seos loodusainete ja matemaatika vahel peaks toimima juba põhikoolis. Põhikooli esimesel ja 

teisel astmel on erinevad loodusained integreeritud üheks õppeaineks, loodusõpetus. Arvestades 

ülalöeldut peaks loodusõpetus olema ühelt poolt õpilase matemaatilist arengut stimuleeriv aine, 

teisalt peaks aga matemaatika andma loodusõpetusele vahendid looduse uurimiseks. 

 

Matemaatikaõpetuses on küllalt tavapärane, et uute mõistete, seoste ja protseduuride juurde 

minnakse teistest valdkondadest pärit probleemide abil. Nii kujundatakse õpilastel näiteks 

naturaalarvu mõiste meid ümbritsevate objektide loendamisel; kolmnurga, ruudu, ristküliku 

mõisted vastavate reaalsuses esinevate objektide jälgimise teel jne. Seda meetodit ei peaks 

järgima mitte ainult mõistete õpetamisel. Ka seoste ja protseduuride õppimisel peaks olema 

lähtekohaks eluline vajadus nende järele. Kahjuks pole see aga meie käibelolevates õpikutes alati 

nii. Vaatleme näiteks ruutvõrrandi ja selle lahendamise käsitlemist kolmes meie koolis kasutusel 

olevas matemaatikaõpikus. Selgub, et vaid ühes neist on selle teema juurde mindud sellise 

probleemi abil, mille lahenduseks on vältimatult vajalik sisse tuua ruutvõrrandi mõiste ja leida 

selle lahendusvalem. Paraku on aga selleks näiteks puhtmatemaatiline probleem: 

 

Selle ülesandega me loome vaid ainesisese lõimingu (geomeetria – algebra). Ainetevahelise 

lõimingu seisukohalt oleks aga hoopis mõttekam järgmine ruutvõrrandi lahendamiseni viiv 

probleemipüstitus: 

 

Leida ristküliku küljed teades, et üks neist on 3 cm teisest pikem ja et ristküliku pindala 
on 40 cm2. 

Otse üles lastud kuul liigub seaduse 
2
8,91002)(

2ttts −+= järgi, kus s on kuuli 

kaugus maapinnast meetrites t sekundit pärast tulistamist. Millisel ajahetkel langeb 
kuul tagasi maapinnale? 
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Selline probleemi püstitus võimaldaks näiteks esitada järgmisi küsimusi: 

Viimasele küsimusele vastamiseks tulekski meil lahendada ruutvõrrand. 

 

Analoogilisi loodusainetest pärit probleeme leidub hulgaliselt ka teiste matemaatika teemade 

juurde minekuks. 

 

Näide 1. Probleem, mis juhatab sisse võrdelise seose käsitluse 

 

Selgub, et ühe ja sama aine puhul on aine ruumala ja selles ruumalas sisalduva aine massi suhe 

jääv. Samas näeme, et ühe suuruse suurenedes/vähenedes mingi arv korda teine suurus ka 

suureneb/väheneb sama arv korda. Meenutame, et seda suhet nimetatakse füüsikas aine 

tiheduseks. Nendele tõdemustele järgnevalt võiks defineerida nii võrdelised muutujad (kui 

muutujad, mille vastavate väärtuste suhe on jääv) kui ka võrdeline seos (kui seos, mis avaldub 

valemiga y=ax). 

 

Märkus. Võrdeline ja pöördvõrdeline sõltuvus on ühised teemad füüsikas ja matemaatikas. 

Paraku käsitletakse neid pisut erinevalt. Kui füüsikas räägitakse näiteks valemi 
R
UI =  korral, et 

voolutugevus on võrdeline pingega ja pöördvõrdeline takistusega, siis matemaatikas saab antud 

valem kirjeldada ainult kas võrdelist või pöördvõrdelist sõltuvust. Näiteks, kui võtta pinge 

konstandiks, siis ütleme, et voolutugevus ja takistus on pöördvõrdelised suurused. Kui aga võtta 

konstandiks voolutugevus, siis saame rääkida pinge ja takistuse võrdelisusest. 

 

Näide 2. Sissejuhatavad probleemid teemade arvu standardkuju ja tehted kümne astmetega 

käsitlemisele. 

Kasutades oma teadmisi füüsikast, täida järgmine tabel. 
 
Rauatüki ruumala V (cm3) 10 15 20 75 88 105 
Rauatüki mass m (g)       

 
Leia tabelis kohakuti olevate arvude jagatis (mass jagatud ruumalaga). Mis selgub? Kirjuta saadud 
seos valemina, kasutades muutujaid V ja m. 

1. Kui kõrgelt maapinnast tulistati kuul? 
2. Kui suur oli kuuli keskmine kiirus esimesel sekundil? 
3. Kui suur on kuuli kaugus maapinnast 20 sekundi pärast? 
4. Mitmendal sekundil langeb kuul tagasi maale? 
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Näide 3. Avaprobleem võrdekujulise võrrandi õpetamiseks. 

 

Näide 4. Sissejuhatav ülesanne pöördvõrdelise sõltuvuse käsitlemisele 

 

Päikese kaugus Maast on 150 000 000 000 m. Kuidas kirjutada see arv lühemalt kasutades kümne 
astmeid? 
 

Raua tihedus 37874
m
kg

=ρ . Mitu grammi on ühe cm3raua mass? 

Kolme kuupsentimeetri raua mass on 23,6 g. Kui suur on 7,5 kuupsentimeetri raua mass? 
 
Tähistades otsitava tähega x ja kasutades teadmist, et ühe ja sama aine ruumala ja mass on 
võrdelised suurused, saame võrrandi 

x
5,7

6,23
3

= . 

 

Et analoogilisi probleeme tuleb loodusainetes sageli ette, on otstarbekas sellisele võrrandile anda 
oma nimetus ja leida üldine meetod selle lahendamiseks. Seda ka matemaatikas tehakse. 

Leia 150 km läbimiseks kuluv aeg, kui seda läbitakse ühtlase kiirusega, mille väärtused on antud 
järgnevas tabelis. 
 

Kiirus v (km/h) 150 100 75 50 30 5 
Sõiduaeg t (tundides)       

 
Leia tabelis kohakuti olevate arvude korrutis. Mis selgub? Kirjuta saadud seos valemina kasutades 
muutujaid v ja t. 
 
Selgub, et ühe ja sama teepikkuse läbimisel on kiiruse ja sõiduks kulunud aja korrutis konstantne. 
Samas näeme, et ühe suuruse suurenedes/vähenedes mingi arv korda teine suurus 
väheneb/suureneb sama arv korda. Sellele tõdemusele vastavalt võiks defineerida pöördvõrdelised 
muutujad (kui muutujad, mille vastavate väärtuste korrutis on jääv) ja ka pöördvõrdelise seose (kui 

seos, mis avaldub valemiga 
x
ay = ). 
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Näide 5. Sissejuhatav ülesanne parameetrilise võrrandi käsitlemisele. 

 

Teine sageli matemaatikaõpetuses kasutatav ainetevahelise lõimingu variant on matemaatikas 

õpitu rakendamine teistest ainetest pärit näidetel. 

 

Näide 6. Ühtlase liikumise võrrandi kasutamine lineaarfunktsiooni graafiku rakendusena. 

 

Näide 7. Mõõtkava mõiste rakendus hulknurkade sarnasuse õpetuses. 

 

Näide 8. Kiiruse mõiste rakendamine võrratuste õpetamisel. 

Antud ülesanne viib võrratuseni 1
3090

60
<+

x , mille lahendiks on x < 10. 

 

Näide 9. Erinevate diagrammide kasutamine loodusõpetuse näidetel. 

Füüsikast on teada, et raskusjõudu F, mida keha avaldab alusele, on võimalik arvutada valemiga  

F = mg, kus m on keha mass kilogrammides ja g = 9,8
kg
N

.) Avalda valem keha massi arvutamiseks 

raskusjõu ja konstandi g kaudu. 
 
Tähistades otsitava tähega x saamegi antud valemist parameetrit F sisaldava võrrandi F = gx, millest 

g
Fx = . Loomulikult tuleb iga konkreetse füüsikaülesande korral jälgida ühikute õiget kasutamist. 

Punkt liigub mööda s-telge vastavalt seadusele s = 2 + 5t. Suurust s mõõdetakse siin meetrites ja 
aega t sekundites. Esita vastava seose graafik s ja t teljestikus. 

Mõõda antud kaardilt antud linnade vahelised kaugused sentimeetrites. Kasutades kaardimõõtu ja 
vajalikke arvutusi leia nende linnade vahelised tegelikud kaugused. Milline on sarnasustegur 
tegelike mõõtmete ja kaardimõõtmete vahel? 

Kahe linna vahelisest autoteest oli 60 kilomeetril lubatud sõidukiiruseks 90 
h

km
. Ülejäänud teeosal 

oli aga kiiruspiirang 30
h

km
. Kui pikk võib olla see ülejäänud teelõik, kui teame, et ühest linnast teise 

sõitmiseks kulub vähem kui üks tund. 

Koostada koduasula (linna) võrdlus mõne teise asulaga (linnaga), kasutades mitmesuguseid 
näitajaid erinevatest teabeallikatest ja sektor-, ning tulpdiagramme. 
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Näide 10. Protsendi mõiste kasutamine loodusainetest pärinevatel näidetel. 

 

 

2.2. Matemaatika lõiming teiste õppeainetega 

 

Matemaatika ja emakeele lõiming peaks matemaatika õpetuses realiseeruma eelkõige 

korrektses emakeele kasutuses matemaatiliste tekstide esitamisel. Põhikoolis on nendeks 

tekstideks tavaliselt ülesannete lahendused. Nii nagu emakeeles, nii ka matemaatikas peavad 

õpilaste poolt kirja pandud laused sisaldama kirjavahemärke, punkti lause lõpus jne. Just 

kirjavahemärgid ja punktid lause lõpus ununevad õpilastel matemaatiliste tekstide kirjapanekul 

sageli. Punkt lause lõpus kipub kaduma eriti siis, kui lause lõpeb mingi matemaatilise avaldisega. 

 

Lisaks sellele võiks matemaatikaõpetaja leida aega ka selleks, et 

- pöörata tähelepanu arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamisele, 

- selgitada, milliste arvude järele ja millal lisatakse punkt, 

- selgitada, kuidas paigutatakse harilik murd kirjareale, 

- õpetada matemaatiliste avaldiste poolitamist, 

- selgitada õpilastele mõistete number ja arv erisust jne. 

 

Oma austust emakeele vastu võiks matemaatikaõpetaja üles näidata ka sellega, et ta eelistab 

emakeelseid matemaatilisi termineid võõrkeelsetele. Lisame siinkohal mõningad näiteid 

võimalikest eelistustest: 

 

Matemaatika ja ühiskonnaõpetuse lõiming saab rajaneda suures osas just ühiskonnaõpetusest 

pärinevate andmete kasutamisel statistika elemente käsitlevate matemaatika teemade juures. 

Hulgaliselt sellist arvmaterjali pakuvad ühiskonnaõpetuse teemad sotsiaalsed suhted, majandus, 

ühiskonna struktuur, riik ja valitsemine. Nimetatud teemadest pärit arvandmeid saab edukalt 

kasutada matemaatika teemade protsent, osamäär (osakaal), keskmine, tulp- ja sektordiagramm, 

võrdelisus (proportsionaalne esindatus valimistel), intress jt käsitlemisel. Toetudes nimetatud 

Kui palju soola on 25 kilogrammis 8%-lises soolalahuses? 
Kui palju soola tuleb lisada 25-le kilogrammile veele, et saada 8%-line soolalahus? 

kommutatiivsus = vahetuvus; 
assotsiatiivsus = ühenduvus; 
distributiivsus = jaotuvus; 
kolmnurga mediaan = kolmnurga küljepoolitaja jt. 
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mõistetele, saame ka matemaatikas nö lisainformatsioonina anda õpilastele teavet sellistest 

olulistest ühiskonda puudutavatest küsimustest nagu rahvastiku struktuur, erinevate sotsiaalsete 

gruppide osakaal selles, isiklik ja riigi eelarve, palk ja maksud, intressid jne. 

 

Matemaatika lõiming ajalooga võiks realiseeruda eelkõige läbi matemaatikas õpetatava 

seostamise matemaatika enese arengu ajalooga. Esitame järgnevas mõningad asjakohased näited. 

 

Näide 11. Mesopotaamia 

Näide 12. Vana Egiptus 

 

- 2750 a eKr – pärinevad esimesed andmed päikesevarjutuse kohta, välja oli kujunenud 
arvusüsteem (kuuekümnendsüsteem). 

- 2400 a eKr - esimesed kirjalikud andmed maatüki pindala mõõtmise, kaalu ja mahu ühikute 
ning murdude kohta. 

- 600-500 a eKr – ekvaatori jagamine 360 kraadiks. 
- Osati lahendada ka mõningaid võrrandeid ja võrrandisüsteeme. Selleks kasutati „huupi 

pakkumise ja kontrollimise“ võtet ning erinevaid arvutustabeleid. Otsitavaid võrrandites 
tähistati geomeetriliste terminitega: pikkus, laius ja sügavus. 

- Osati leida ristküliku, ruudu, trapetsi, täisnurkse kolmnurga, ringi (
8
13=π ) pindala, 

risttahuka pindala ja ruumala, rööptahuka, silindri, prisma ruumala, hiljemalt 200 a eKr ka 
aritmeetilise ja geomeetrilise jada summat. 

- Osati avaldada summa ruutu. 
- Teati, et diameetrile toetuv nurk on täisnurk. 

- 3200 a eKr võeti kasutusele numbrid. 

- Tunti murde. Eristamaks murdu n
1

 täisarvust n kirjutati viimase kohale ovaal. Kirjapildis 

kasutati vaid nn tüvimurde, mis on kujul n
1

. Kasutusel oli ka murd 3
2

. Kõik ülejäänud murrud 
avaldati tüvimurdude kaudu. Kasutusel olid tabelid murdude liitmiseks ja täisarvust osa 
leidmiseks. Arvude liitmise tähisena kirjutati arvude vahele märk, mis meenutas inimese 
jalgu suundumas paremalt vasakule (tuleb juurde), lahutamise korral vasakult paremale 
(läheb ära). 

- Osati leida erinevate kujundite pindala, mahutite ruumala.  
- Lahendati ülesandeid erineva arvu objektide võrdsele jagamisele inimeste vahel. 
- Osati hinnata ruutjuure ligikaudset väärtust. 
- Osati lahendada ülesandeid, milles tekkis lineaarvõrrand või mõni erikujul olev ruutvõrrand. 

- Osati leida ringi pindala (

2)
9
8( dS =

). 
- Osati konstrueerida täisnurkset kolmnurka külgedega 3; 4 ja 5. 
- Tunti ka aritmeetilist ja geomeetrilist jada. 

- Ruudukujulise põhjaga tüvipüramiidi ruumala arvutati valemiga 
)(

3
22 babahV ++=

. 
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Näide 13. India 

 

Sarnaseid matemaatika ajaloost pärinevaid fakte leiab matemaatikaõpetaja ise erialakirjandusest 

ja nende kasutamine sobival kohal õpetuses oleks väga viljakas moodus matemaatika ja ajaloo 

lõimimiseks. 

 

Matemaatika ja kunstiainete lõiminguks pakub häid võimalusi geomeetria. Matemaatika 

geomeetriaalased mõisted leiavad rakendamist väga paljudes kunsti valdkondades, näiteks 

arhitektuuris, ruumikujunduses, ornamentikas, disainimisel jne. Geomeetriaalased mõisted 

võivad olla ka aluseks kunstiõpetuses vaadeldavate objektide analüüsimisel, samas aga ehk ka 

mõningatele abstraktse kunsti vooludele. Huvitavaid seoseid kunsti ja matemaatika vahel pakub 

kunstiajalugu. Õppides põhikooli viimases klassis näiteks võrdelisi lõike, tuleks 

matemaatikaõpetajal kindlasti peatuda lõigu jaotamisel kuldses suhtes. 

 

Saadud suhe (1,6180339887498….) kannab nimetust kuldne suhe ehk kuldlõige. Kuldlõiget on 

kasutatud väga paljude kunstnike, õpetlaste ja arhitektide poolt, et saada harmoonilisi 

proportsioone. Näiteks Leonardo da Vinci kuulsal biomeetrilisel sümbolil jaotab naba inimese 

kuldlõikes ja on ümbritseva ringjoone keskpunktiks (vt joonis 4). 

Matemaatika järele tekib Indias vajadus eelkõige usulistel põhjustel: korrapärase kujuga altarite 
ehitamine ning religioossete tseremooniate täpse toimumise aja määramine jne. Matemaatika 
tulemused pandi kirja tavaliselt värssides, mis aitas neid paremini meeles pidada. 

- Esimesed andmed arvudest pärinevad III aastatuhandest eKr. Arvude 1; 2; … ; 9; 10; 20; … ; 
90; 100 ja 1000 igaühe jaoks olid kasutusel erinevad sümbolid.  

- 2800 eKr olid Induse orus kasutusel (korrapärase kujuga) kaalu ja pikkuse mõõtmise 
vahendid. 

- 2600 eKr olid Induse orus majad ja tänavad ehitatud täisnurkade all, ehituskivid olid 
ühesuguste mõõtmetega (proportsioonid 4:2:1). 

- 1800 eKr on Jadžurveedas sisse toodud lõpmatusele vastav mõiste ning selgitatud sellega 
arvutamist. 

- Veedades on kasutusel esmakordselt termin ganita, mis tähendab arvutamise kunsti. Samuti 
on veedades mõned aritmeetilised jadad ja murrud 

- Seoses altarite ehitamisega õpetatakse konstrueerima omavahel pindvõrdseid ruute ja 
ristkülikuid, mõningaid Pythagorase kolmnurki, probleemiks on ka pindvõrdsete ringi ja ruudu 
konstrueerimine.  

- 200 eKr oli kasutusel Heroni valemiga analoogiline valem kolmnurga pindala arvutamiseks, 
lahendati ruutvõrrandeid ja kuni viie tundmatuga lineaarvõrrandeid. Leiti lihtintresse. 

- Aastast 876 on teada arvu 0 kasutamine. 

Lõik on jaotatud kuldses suhtes, kui saadud osalõikudest suurema ja väiksema osa 
pikkuste suhe on võrdne kogu lõigu ja pikema osa pikkuste suhtega. 
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Joonis 4. Leonardo da Vinci biomeetriline sümbol 

 

Jooniselt 5, kus on konstrueeritud kaks lõikuvat ühikringi, on lihtsalt leitavad lõigud pikkustega 

3,2 ja 5 . Samalt jooniselt näeme ka vastavate proportsioonide kasutamist Kristus 

Vesica Piscisesi sakraalses kujutises. Sarnaseid seoseid matemaatika ja kunsti vahel võime leida 

veel hulgaliselt. 

 

Joonis 5. kaks lõikuvat ühikringi ja samade proportsioonide kasutamine Kristus Vesica Piscisesi 

sakraalses kujutises 

 

Kuldlõiget on kasutatud palju ka muusikas. Nimelt on mitmed autorid paigutanud teose 

kulminatsiooni vastavalt kuldlõikele (st sinna, kus on esitatud ligikaudu 61,8 % palast). 

Kuldlõige mängis olulist osa ka itaalia viiulimeistri Antonio Stradivari (1644–1737) töödes. 
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Kindlas vahekorras (näiteks kuldses suhtes) valitud viiuli (ja sarnaste keelpillide) detailid 

tagavad instrumendi parema kõla. 

 

Muusikaõpetuses on olulisel kohal muusikateooria, millest osa toetub matemaatikas õpitavale 

hariliku murru mõistele. Käsitledes harilikke murde matemaatikas, oleks otstarbekas vaadelda 

nende murdude ühe rakendusena ka erinevate noodivältuste kirjapanekut. 

 

Näide 14. Noodipikkused ja takt ning harilikud murrud. 

 

Käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogia lõimimisel matemaatikaga tulevad ilmselt jälle kõne 

alla matemaatika rakendused nendest ainetest pärinevas temaatikas. Võrdelise seose käsitlemisel 

sobiksid näiteks väga hästi matemaatikatundi ülesanded, kus õpilastel tuleb koostada menüü laua 

katmiseks teatud arvule külalistele. Samuti on siinkohal asjakohane lahendada ülesandeid, kus 

olemasolevat toiduretsepti tuleb muuta eesmärgiga saada teatud kindel kogus vastavat toitu. 

Selle teema käsitlemise järel võiks koos käsitöö ja kodunduse õpetajaga viia läbi ühisprojektina 

Teadaolevalt kasutatakse meloodiate kirjapanekul erineva pikkusega noote: 
 
Noot Noodivältus, selle vaste matemaatikas 

 
Täisnoot     ( 1

1
) 

 Poolnoot      ( 2
1

) 

 Neljandiknoot     ( 4
1

) 

 

Punkt mis tahes noodi järel tähendab selle noodi pikenemist poole võrra  

( 8
3

42
1

4
1

=
⋅

+
) 

 Kaheksandiknoot ( 8
1

) 

Enim tuntud on 4
2;

4
3;

4
4

 ja 8
2

 taktimõõdud. Igaühe korral neist sisaldab üks takt erinevaid noote 

summaarselt koguvältusega vastavalt 4
2;

4
3;

4
4

või 8
2

. Seejuures täisnoodi konkreetne pikkus on 
eraldi määratud. Nendele teadmistele võib rajada väga mitmesuguseid arvutusülesandeid. 

- Leia järgmiste etteantud nootide koguvältus (näiteks neljandiknoot ja punktiga varustatud 
kaheksandik noot). 

- Kasutades etteantud noote, koosta etteantud taktimõõdus üks takt (koosta ¾ taktimõõdus 
suvaline takt, kasutades neljandik ja kaheksandik noote). 

- Antud taktimõõdus on antud osaliselt nootidega täidetud takt. Täienda seda, et saaksid 
taktimõõdule vastava takti (taktis on poolnoot ja kaheksandiknoot). Millise noodiga tuleks 
seda takti täiendada, et saaksime ¾ taktimõõdu takti? 
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klassiõhtu. Käsitöö ainekavas sisalduv teema tikkimine on seostatav hästi geomeetriaga. Pärast 

erinevate geomeetriliste kujundite ja sümmeetria õppimist oleks ilmselt sobiv anda õpilastele 

matemaatikas näiteks kodutööks või siis teatud ühisprojektiks mingi õpitud kujundeid ja 

sümmeetriat sisaldava mustri koostamine. Miks ka mitte selle tikkimine (ühisprojekt käsitööga)? 

 

Põhikooli tehnoloogia ainekava sisaldab selliseid teemasid nagu mõõtkava ja objekti kolmvaate 

joonestamine. Mõõtkava on teema, mida matemaatika käsitleb täie rangusega alles põhikooli 

lõpuklassi keskel sarnasuse temaatika raames. Seega matemaatika ei saa siin olla otseseks toeks 

vastava temaatika läbimisel tehnoloogiaõpetuses (II kooliastmel). Küll aga oleks mõistlik 

matemaatikas sarnasuse temaatikat käsitledes näidata selle seotust mõõtkava tähendusega 

detailidest jooniste tegemisel. Matemaatika saab toetada tehnoloogiat kindlasti aga sellega, kui 

ka matemaatikas nõuame õpilastelt korrektseid ruumiliste kujundite jooniseid (kuup, risttahukas, 

prisma, püramiid). Ka matemaatikaõpetaja ülesandeks peaks olema õpetada õpilasi 

käsitletavatest objektidest korrektseid jooniseid tegema. Samuti oleks matemaatikas soovitatav 

teha objektidest jooniseid mitmest erinevast vaatest. 
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3. Matemaatika lõiming õppekava üldpädevustega ja läbivate teemadega 

 
3.1. Lõiming üldpädevustega 

 

Põhikooli õppekava üldosa toob ära 7 üldpädevust, mille kujundamisele peaks mõtlema iga aine 

õpetaja. Need on: väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus, matemaatikapädevus ja ettevõtlikkuspädevus. 

 

Väärtuspädevus, so suutlikkus hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide 

seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade 

ning rahvaste kultuuripärandiga ja kaasaegse kultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja 

kujundada ilumeelt. Nimetatud eesmärkide saavutamisele saab matemaatikaõpetus mitmeti kaasa 

aidata. Moraalinormide, inimsuhete ja loodusega seoses tuleb eelkõige esile tuua võimalus 

kujundada õpilaste hoiakuid erinevate matemaatikaülesannete sisu kaudu. Matemaatikaõpetus, 

mis pöörab tähelepanu ka matemaatika enese arengule ajaloos, loob eeldused selleks, et õpilased 

hakkavad väärtustama meie ja teiste rahvaste kultuuripärandit. Ilumeele kujundamisele aitab 

suuresti kaasa geomeetriaõpetus. Siin valitsevad suhted ja seosed võivad olla aluseks väga 

mõjusatele esteetilistele elamustele. Väga palju sellist materjali võime leida muusikast, 

arhitektuurist ja maalikunstist. Samasugust esteetilist mõju võime saavutada ka elegantsete 

loogiliste mõttekäikude ja probleemilahendustega. 

 

Sotsiaalne pädevus, so suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku 

kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas 

kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha koostööd teiste inimestega 

erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel. 

Matemaatika ainekava märgib, et vastutustunnet ühiskonna ja kaaskodanike ees kasvatatakse 

vastava kontekstiga tekstülesannete lahendamise abil ja koostööoskust on võimalik arendada 

probleemülesannete lahendamisega rühmatööna. Lisame veel, et matemaatika on aine, kus 

tulevad eriti reljeefselt esile õpilaste erinevad võimed. Seega just matemaatikatunnis on suur 

tõenäosus selleks, et keegi heidab kellelegi ette tema võimete vähesust. Õpetaja peaks sellistes 

situatsioonides olema ääretult delikaatne. Just see on koht, kus õpilastele peab selgeks saama, et 

erinevatel inimestel on erinevad võimed ja kõik me oleme ühiskonnale ühtmoodi vajalikud. 
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Enesemääratluspädevus, so suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; 

järgida terveid eluviise; lahendada iseendaga, oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid ning 

inimsuhetes tekkivaid probleeme. Suutlikkus mõista ja hinnata iseennast saab areneda vaid siis, 

kui me paneme oma suutlikkuse proovile. Matemaatikas toimub see eelkõige iseseisva töö 

käigus. Seega on iseseisva töö võimaldamine õpilastele väga oluline. Loomulikult avaldavad 

enesemääratlemisele teatud mõju ka kaasõpilaste ja õpetaja hinnangud. On tähtis, et me ei looks 

õpikeskkonda, mis soodustab ülemäära kõrge enesehinnangu teket. Ilmselt veelgi halvem on aga 

variant, kus me kujundame õpilastes madala enesehinnangu. Matemaatika on õppeaine, kus on 

küllalt suur oht just selle variandi realiseerumiseks. Seetõttu on eriti oluline, et 

matemaatikaõpetaja innustaks ja ergutaks õpilasi iga nende positiivse saavutuse eest 

matemaatikas. 

 

Õpipädevus, so suutlikkus organiseerida õpikeskkonda ja hankida õppimiseks vajaminevat 

teavet; planeerida õppimist ning seda plaani järgida; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -

strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; analüüsida enda teadmisi ja 

oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust. Õpipädevuse kujundamisel 

matemaatikas tuleb rõhutada, et matemaatikat ei saa õppida lihtsalt loetu meeldejätmise teel. 

Matemaatikas tuleb õpitavat sügavuti mõista. Selleni jõudmiseks tuleb aga asjad sageli nö 

iseseisvalt läbi teha. Näiteks kui füüsik kasutab mõnd matemaatika valemit (seost), siis teda ei 

huvita selle saamislugu. Matemaatik aga ei usu valemit (seost) enne, kui on selle saamislugu 

mõistnud, sageli ka nö läbi teinud. Selliselt peaks toimuma ka matemaatika iseseisev õppimine. 

Loomulikult arendame matemaatikat õppides ka selliseid õppimisele tähtsaid mõtteoperatsioone 

nagu analüüs, süntees, analoogia, konkretiseerimine, üldistamine, induktsioon, deduktsioon jt. 

 

Suhtluspädevus, so suutlikkus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, arvestades olukordi ja 

suhtluspartnereid, oma seisukohti esitada ja põhjendada; lugeda ning mõista teabe- ja tarbetekste 

ning ilukirjandust; kirjutada eri liiki tekste, kasutades kohaseid keelevahendeid ja sobivat stiili; 

väärtustada õigekeelsust ning väljendusrikast keelt. Loomulikult arendab matemaatika ka seda 

pädevust. Siinkohal on tähtsad sellised töövormid nagu rühmatöö, projektõpe, teineteisele oma 

lahenduskäikude selgitamine, oma uurimistööde või kodutööde esitlemine klassis jne. 

Matemaatikas on eriti oluline oma mõttekäikude väga selge, lühike ja täpne esitamine. 

Sellepärast tasub matemaatikatunnis vaeva näha mõistete definitsioonide ning hüpoteeside ja 

vastavate teoreemide korrektsete sõnastuste koostamisega. Samuti tuleb pidevalt tähelepanu all 

hoida korrektse argumenteerimisoskuse arendamist. Samas ei tohiks nende taotluste 
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realiseerimine pärssida õpilaste loovat ja vaba suhtlemist matemaatika õppimise käigus. Vaba 

suhtlus viib tulemusteni, mis hiljem korrektselt vormistatakse. 

 

Ettevõtlikkuspädevus, so suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja 

oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; 

seada eesmärke ja neid teostada; korraldada ühistegevusi, võtta initsiatiivi ja vastutada tulemuste 

eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske. Ka selle pädevuse arendamine 

peab matemaatikas olema väga tähtsal kohal. Suur osa matemaatikaõpetusest peakski olema 

organiseeritud selliselt, et uutele tõdedele jõutakse probleeme uurides ja neile lahendusi 

pakkudes ja leides. Parim variant seejuures on, kui õpilased ise jõuavad vastavate probleemideni. 

Õpisituatsioonid tuleks luua selliselt, et need viiksid loomulikul teel matemaatika probleemideni. 

Samas ei tohi tekkivad probleemid olla ka nii rasked, et võtavad õpilastelt initsiatiivi nende 

uurimiseks ja lahenduste pakkumiseks. 

 

 

3.2. Lõiming läbivate teemadega 

 

Õppekava üldosas on esitatud kaheksa läbivat teemat: „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“, 

„Keskkond ja jätkusuutlik areng“, „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“, „Kultuuriline identiteet“, 

„Teabekeskkond“, „Tehnoloogia ja innovatsioon“, „Tervis ja ohutus“ ning „Väärtus ja kõlblus“. 

Kõiki nimetatud läbivaid teemasid saab siduda ka matemaatikaõpetusega. On selge, et 

„Elukestva õppe ja karjääriplaneerimise“ tarvis on äärmiselt oluline oskus hinnata oma võimeid 

ja et matemaatikaõpetajal on siin väga tähtis ülesanne õpilast selles küsimuses aidata. Samuti 

saab matemaatikaõpetus toetada läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ elluviimist ja 

seda just oma ülesannete sisu kaudu. Rikkalikult võimalusi pakuvad siin matemaatika 

valdkonnad, nagu protsentarvutus, muutumist ja seoseid kirjeldav matemaatika ning statistika. 

Läbivat teemat „Kultuuriline identiteet“ toetab matemaatikaõpetaja kindlasti sellega, kui ta 

käsitleb oma aines ka matemaatika ajaloo elemente. Seda läbivat teemat on võimalik ka 

ülesannete sisu kaudu oluliselt toetada. Vastavates ülesannetes tuleb kindlasti vaadelda 

aktuaalseks muutunud temaatikat, mis on seotud multikultuursusega. Sellist materjali leidub 

küllaldaselt meid ümbritsevas tegelikkuses (eri rahvused, erinevad usundid, erinev sotsiaalne 

positsioon ühiskonnas jt). Ka siin seondub suur osa ülesannetest just protsentarvutusega ja 

statistika elementidega. Samuti osutuvad siin kasulikeks funktsioonide graafikud ja muud seoste 

esitusviisid. Nende abil saame kirjeldada ühiskonnas toimuvaid protsesse. Läbiva teema 

„Tehnoloogia ja innovatsioon“ kontekstis toob matemaatika ainekava esile vajaduse kujundada 
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õpilastel ettekujutus tehnoloogiliste protsesside kirjeldamiseks ning modelleerimiseks 

kasutatavatest meetoditest. Siin mängib matemaatika väga suurt rolli. Selles läbivas teemas on 

aga ka teine, mitte vähemtähtis aspekt, nimelt innovatsioon. Koolimatemaatikale on seni pidevalt 

ette heidetud asjaolu, et õpetame nn valmis matemaatikat ehk retsepte teatud standardsete 

ülesannete lahendamiseks. Vaja oleks aga kujundada loovat, innovaatilist inimest. Seetõttu 

rõhutaksin siin, et matemaatikaõpetus koolis peaks igati pakkuma võimalusi õpilastel isa 

avastada, ise luua jne. Pakkudes selleks võimalusi, loome ka eeldused loovate inimeste 

kujunemisele. 

 

Läbiva teema „Teabekeskkond“ käsitlemisel on ainekavas esitatud väga oluline aspekt – 

kriitiline teabeanalüüs. Siinkohal on matemaatikal täita asendamatu roll just selles, et noor 

inimene omandaks juba koolis kriitilise suhtumise meedias pakutavasse infosse, eriti 

manipulatsioonidesse arvandmetega. Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ korral peaksime küsima, 

kuidas saab matemaatika õpetamine kaasa aidata õpilase kasvamisele vaimselt, emotsionaalselt 

ja füüsiliselt terveks inimeseks? Loomulikult on seda võimalik edukalt teha jällegi lahendatavate 

ülesannete sisu oskusliku valiku abil. Matemaatika seesmine loogika, meetod ja süsteemne 

ülesehitus on juba iseenesest olulised vaimselt tervet inimest kujundavad faktorid. Ka 

emotsionaalse tervise tagamisel on matemaatikaõpetusel kanda oluline roll. Ahhaa-efektil saadud 

probleemide lahendused, samuti kaunid geomeetrilised konstruktsioonid jms võivad pakkuda 

õpilastele väga palju meeldivaid emotsionaalseid kogemusi. Teisalt võib aga tuim avaldiste 

teisendamine või õpetaja halvustav suhtumine matemaatikas vähemvõimekatesse pakkuda ka 

hulgaliselt negatiivseid emotsioone. 

 

Kuidas aga suudab õppeaine matemaatika toetada õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud 

inimeseks? Matemaatika ainekava toob siin õigustatult esile järgmised võimalused: matemaatika 

õpetamisel kujundame õpilases korralikkust, hoolsust, süstemaatilisust ja ausust. Seda loetelu 

võib jätkata näiteks niisuguste omadustega nagu järjekindlus, eesmärgipärasus, püsivus jne. 

Õpetaja saab need taotlused aga realiseerida vaid siis, kui ta ise on kõlbeliselt arenenud 

inimesena positiivseks eeskujuks. 




