Valga Põhikooli ainekavad

Kinnitatud 30.11.2018 dir kk nr 1-6/57

MATEMAATIKA AINEKAVA 3. KLASS
1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid. Õpilane:



saab aru õpitud reeglitest ning oskab neid rakendada;



loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel;



loeb, mõistab ja selgitab eakohaseid matemaatilisi tekste;



kasutab suurusi mõõtes sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid;



märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil;



kasutab digitaalseid õppematerjale;



mõistab matemaatika olulisust, seost ümbritsevaga.

2. Õppeaine kirjeldus
Matemaatika tegeleb mudelitega, seoste kirjeldamise ning meetodite väljatöötamisega. Põhikooli matemaatikaõpetus annab õpilastele
valmisoleku mõista ning kirjeldada loogilisi, kvantitatiivseid ja ruumilisi seoseid. Matemaatikakursuses omandatakse kirjaliku, kalkulaatoril ja
peastarvutamise oskus, tutvutakse tasandiliste ja ruumiliste kujundite omadustega, õpitakse matemaatiliselt seoseid kirjeldama. Omandatakse
vajalikud algebra põhioskused. Saadakse esmane ettekujutus ümbritsevate juhuslike sündmuste maailmast ja selle kirjeldamise võtetest.
Põhikooli matemaatikakursuses omandatud meetodeid ja keelt saavad õpilased kasutada teistes õppeainetes. Õpet üles ehitades pööratakse
erilist tähelepanu õpitavast arusaamisele ning õpilaste loogilise ja loova mõtlemise arendamisele. Rõhutatakse täpsuse, järjepidevuse ja õpilaste
aktiivse mõttetöö olulisust kogu õppeaja vältel. Matemaatilisi probleemülesandeid lahendades saavad õpilased ahaa-elamuse kaudu kogeda edu
ja avastamisrõõmu. Õppeprotsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi.
3. Hindamine: hindamise vormidena kasutatakse kujundavat ja kokkuvõtvat hindamist.
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Õppeaine: matemaatika, klass: 3, 5 tundi nädalas, kokku 175 tundi

Kohustuslik teema/maht (tundi)

Metoodilised soovitused
(jaotus kolmeks õppemeetodite
rühmaks:
frontaalne töö-F;
koosõppimine-K;
iseõppimine – I)

Õpitulemused (kohustuslike teemade
kohta)
Õpipädevused (õpioskused)

Soovitused
Soovitused lõimingu osas
(jaotus kolmeks:
hindamise osas
üldpädevused (ka
(hinnatakse õpilaste
valdkonnapädevus) – ÜV; teadmisi ja oskusi,
läbivad teemad – L;
kuid ei hinnata
teised ained – T,
hoiakuid ja
kusjuures sulgudes tuuakse
väärtusi)
teema)

Teema 1
Arvutamine (80 tundi)
Arvud 0– 10 000, nende esitus
üheliste, kümneliste, sajaliste ja
tuhandeliste summana.



Arvude võrdlemine ja järjestamine
10000 piires.





Peast kahekohaliste arvude liitmine 
ja lahutamine 100 piires.

Kirjalik liitmine ja lahutamine 10
000 piires.



Korrutustabel.



Õpilane:

Meetodid:

loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb
arve kuni 10 000-ni;
nimetab arvule eelneva või
järgneva arvu;
määrab arvu asukoha
naturaalarvude seas;
esitab arvu üheliste, kümneliste,
sajaliste ja tuhandeliste summana;
liidab ja lahutab peast arve 100
piires;
liidab ja lahutab kirjalikult arve 10
000 piires;
selgitab avaldises olevate tehete
järjekorda;

Praktilised tegevused, töö
tekstiga, esitlus, paaris- ja
rühmatöö, individuaalne töö,
vaatlus, kirjeldamine, mõõtmine,
võrdlemine, järjestamine,
rühmitamine; õuesõpe,
õppekäigud, arvutamine,
paaristöö, rühmatöö, mäng,
rollimäng, IKT vahendite
kasutamine, tekstülesannete
modelleerimine (joonise
tegemise), arutelu, projektõpe.

nimetab korrutamis- ja
jagamistehte liikmeid (tegur,
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ÜV: kultuuri- ja väärtus-,
sotsiaal- ja kodaniku-,
suhtlus-, enesemääratlus-,
õpi-, ettevõtlikkus- ning
matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalast ning
digipädevust.

L: „Keskkond ja
ühiskonna jätkusuutlik
areng“
"Väärtused ja kõlblus"
„Tervis ja ohutus“
„Kultuuriline identiteet“
„Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus“
„Teabekeskkond“

Kokkuvõttev ja
kujundav
hindamine:
Võrreldakse õpilase
arengut õppekavas
toodud oodatavate
tulemustega,
kasutades
numbrilist
hindamist
(tunnikontroll,
kontrolltöö, test).
Tulemus
väljendatakse kas
numbriliselt või
sõnalise
hinnanguna.


Õpilased saavad
avaldada oma
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Korrutamis- ja jagamistehte
liikmete nimetused.
Mõisted: korda suurem, korda
väiksem.
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korrutis, jagatav, jagaja, jagatis);
 selgitab jagamist kui korrutamise
pöördtehet;
 valdab korrutustabelit, korrutab ja
jagab peast arve korrutustabeli
piires, korrutab arvudega 1 ja 0;
 korrutab peast ühekohalist arvu
kahekohalise arvuga ja jagab peast
kahekohalist arvu ühekohalise
arvuga 100 piires;

T: eesti keelega, kehalise
kasvatusega,
loodusõpetusega.

mõtteid, ideid,
tundeid ja
küsimusi.
 Enese- ja
kaaslaste
hindamine.

ÜV: kultuuri- ja väärtus-,
sotsiaal- ja kodaniku-,
suhtlus-, enesemääratlus-,
õpi-, ettevõtlikkus- ning
matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalast ning.

Võrreldakse õpilase
arengut õppekavas
toodud oodatavate
tulemustega,
kasutades
numbrilist
hindamist
(tunnikontroll,

Tähe
arvväärtuse
leidmine  täidab proovimise teel tabeli, milles
võrduses analoogia abil.
esineb tähtavaldis;
 leiab tähe arvväärtuse võrdustes
proovimise või analoogia teel;
Arvavaldis, tehete järjekord ja
sulud.
 määrab tehete järjekorra avaldises
Summa korrutamine ja jagamine
(sulud,
korrutamine/jagamine,
arvuga.
liitmine/lahutamine);
Teema 2
Mõõtmine ja tekstülesanded (40
tundi)
Õpilane:
Mõõtühikud millimeeter, tonn ja
sajand.



Mõõtühikute teisendusi (lihtsamad
igapäevaelus ettetulevad juhud).




nimetab pikkusmõõte millimeetrist
kilomeetrini ja kirjeldab neid
tuntud suuruste abil;
nimetab massiühikuid gramm,
kilogramm, tonn ja kirjeldab neid
tuntud suuruste abil;
nimetab ajaühikuid sajand, aasta,

Meetodid:
Praktilised tegevused, töö
tekstiga, esitlus, paaris- ja
rühmatöö, individuaalne töö,
vaatlus, kirjeldamine, mõõtmine,
võrdlemine, järjestamine,
rühmitamine; õuesõpe,
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kuu, nädal, ööpäev, tund, minut,
sekund ja kirjeldab neid oma elus
asetleidvate sündmuste abil;
teisendab pikkus-, massi- ja
ajaühikuid (valdavalt vaid
naaberühikud);
arvutab nimega arvudega.



selgitab murdude



Murrud 1/2, 1/3, 1/4, 1/5.
Nende murdude põhjal arvust osa
leidmine




Ühe- ja kahetehteliste
tekstülesannete lahendamine.
Ühetehteliste tekstülesannete
koostamine.






õppekäigud, arvutamine,
paaristöö, rühmatöö, mäng,
rollimäng, IKT vahendite
kasutamine, tekstülesannete
modelleerimine (joonise
tegemise), arutelu, projektõpe.

1 1 1 1
; ; ;
2 3 4 5

tähendust;
1 1 1 1
leiab ; ; ; osa arvust;
2 3 4 5
selgitab näidete põhjal, kuidas
leitakse osa järgi arvu;

L: „Keskkond ja
ühiskonna jätkusuutlik
areng“
"Väärtused ja kõlblus"
„Tervis ja ohutus“
„Kultuuriline identiteet“
„Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus“
„Teabekeskkond“
T: eesti keelega, kehalise
kasvatusega,
loodusõpetusega.

kontrolltöö, test).
Tulemus
väljendatakse kas
numbriliselt või
sõnalise
hinnanguna.


Õpilased saavad
avaldada oma
mõtteid, ideid,
tundeid ja
küsimusi.
 Enese- ja
kaaslaste
hindamine.

lahendab ühe- ja kahetehtelisi
tekstülesandeid õpitud
arvutusoskuse piires;
koostab erinevat liiki ühetehtelisi
tekstülesandeid;
püstitab ülesande lahendamiseks
vajalikud küsimused;
hindab saadud tulemuste reaalsust;

Teema 3
Geomeetrilised kujundid (30 tundi)
Murdjoon, hulknurk, ristkülik,
ruut ja kolmnurk, nende elemendid.

Õpilane:

Meetodid:

 eristab murdjoont teistest joontest;
mõõdab ja arvutab murdjoone
pikkuse sentimeetrites;

Praktilised tegevused, töö
tekstiga, esitlus, paaris- ja
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ÜV: kultuuri- ja väärtus-,
sotsiaal- ja kodaniku-,
suhtlus-, enesemääratlus-,
õpi-, ettevõtlikkus- ning

Võrreldakse õpilase
arengut õppekavas
toodud oodatavate
tulemustega,
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Murdjoone pikkuse ning ruudu,
ristküliku ja kolmnurga
ümbermõõdu leidmine.

Võrdkülgne kolmnurk, selle
joonestamine sirkli ja joonlaua
abil.
Ring ja ringjoon, raadius ja
keskpunkt. Etteantud raadiusega
ringjoone joonestamine.
Kuup, risttahukas, kera, silinder,
koonus, kolm- ja nelinurkne
püramiid. Nende põhilised
elemendid (servad, tipud, tahud).

Geomeetrilised kujundid
igapäevaelus

Kordamine 25 tundi
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 joonestab ristküliku, sealhulgas
ruudu, joonlaua abil;
 arvutab ruudu, ristküliku ja
kolmnurga ümbermõõdu
küljepikkuste kaudu;




kirjeldab võrdkülgset kolmnurka;
joonestab võrdkülgset kolmnurka
sirkli ja joonlaua abil;
joonestab erineva raadiusega
ringjooni; märgib ringjoone
raadiuse ja keskpunkti;

rühmatöö, individuaalne töö,
vaatlus, kirjeldamine, mõõtmine,
võrdlemine, järjestamine,
rühmitamine; õuesõpe,
õppekäigud, arvutamine,
paaristöö, rühmatöö, mäng,
rollimäng, IKT vahendite
kasutamine, tekstülesannete
modelleerimine (joonise
tegemise), arutelu, projektõpe.

 leiab ümbritsevast õpitud
ruumilisi kujundeid;
 eristab kuupi ja risttahukat teistest
kehadest ning nimetab ja näitab
nende tippe, servi, tahke;
 näitab maketi abil silindri põhju ja
külgpinda; nimetab põhjaks olevat
ringi;
 näitab maketi abil koonuse
külgpinda, tippu ja põhja; nimetab
põhjaks olevat ringi;
 näitab ja nimetab maketi abil
püramiidi külgtahke, põhja, tippe;
 eristab kolm- ja nelinurkset
püramiidi põhja järgi.
 oskab aasta jooksul kogutud
teadmisi rakendada

matemaatika-,
loodusteaduste ja
tehnoloogiaalast ning
digipädevust.

L: „Keskkond ja
ühiskonna jätkusuutlik
areng“
"Väärtused ja kõlblus"
„Tervis ja ohutus“
„Kultuuriline identiteet“
„Kodanikualgatus ja
ettevõtlikkus“
„Teabekeskkond“
T: eesti keelega, kehalise
kasvatusega, kunsti- ja
tööõpetusega,
loodusõpetusega.
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kasutades
numbrilist
hindamist
(tunnikontroll,
kontrolltöö, test).
Tulemus
väljendatakse kas
numbriliselt või
sõnalise
hinnanguna.


Õpilased saavad
avaldada oma
mõtteid, ideid,
tundeid ja
küsimusi.
 Enese- ja
kaaslaste
hindamine.
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Algtase

Kesktase

Kõrgtase

Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve

Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb

Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb arve

Loeb, kirjutab, järjestab ja võrdleb

kuni 10 000-ni ning liidab ja lahutab

arve kuni 10 000-ni ning liidab ja

kuni 10 000-ni ning liidab ja lahutab

arve kuni 10 000-ni ning liidab ja

peast arve 100 piires ja kirjalikult 10

lahutab peast arve 100 piires

peast arve 100 piires ja kirjalikult 10

lahutab peast arve 100 piires ja

000 piires.

õpetaja abiga.

000 piires.

kirjalikult 10 000 piires veatult.

Esitab arvu üheliste, kümneliste,

Esitab arvu üheliste, kümneliste,

Esitab arvu üheliste, kümneliste,

Esitab arvu üheliste, kümneliste,

sajaliste ja tuhandeliste summana.

sajaliste ja tuhandeliste summana

sajaliste ja tuhandeliste summana.

sajaliste ja tuhandeliste summana.

Arvutamine

abiga.
Selgitab avaldises olevate tehete

Selgitab avaldises olevate tehete

Selgitab avaldises olevate tehete

Selgitab avaldises olevate tehete

järjekorda.

järjekorda abiga.

järjekorda.

järjekorda ja arvutab tehete järjekorda
kasutades.

Oskab kasutada korrutamis- ja

Oskab kasutada korrutamis- ja

Oskab kasutada korrutamis- ja

Oskab kasutada korrutamis- ja

jagamistehte liikmeid (tegur, korrutis,

jagamistehte liikmeid (tegur,

jagamistehte liikmeid (tegur, korrutis,

jagamistehte liikmeid (tegur, korrutis,

jagatav, jagaja, jagatis) vastavalt

korrutis, jagatav, jagaja, jagatis)

jagatav, jagaja, jagatis) vastavalt

jagatav, jagaja, jagatis) vastavalt

etteantud ülesandele.

vastavalt etteantud ülesandele, teeb

etteantud ülesandele.

etteantud ülesandele veatult.

vigu.
Selgitab jagamist kui korrutamise

Selgitab jagamist kui korrutamise

Selgitab jagamist kui korrutamise

Selgitab ja kasutab jagamist kui

pöördtehet.

pöördtehet. õpetaja abiga.

pöördtehet

korrutamise pöördtehet.
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Valdab korrutustabelit, korrutab ja

Valdab korrutustabelit kasutades

Valdab korrutustabelit, korrutab ja

Valdab korrutustabelit, korrutab ja

jagab peast arve korrutustabeli piires,

abi, korrutab ja jagab korrutustabeli

jagab peast arve korrutustabeli piires,

jagab peast arve korrutustabeli piires,

korrutab arvudega 1 ja 0.

abil arve korrutustabeli piires,

korrutab arvudega 1 ja 0.

korrutab arvudega 1 ja 0 veatult.

korrutab arvudega 1 ja 0.
Korrutab peast ühekohalist arvu

Korrutab ühekohalist arvu

Korrutab peast ühekohalist arvu

Korrutab peast ühekohalist arvu

kahekohalise arvuga ja jagab peast

kahekohalise arvuga ja jagab

kahekohalise arvuga ja jagab peast

kahekohalise arvuga ja jagab peast

kahekohalist arvu ühekohalise arvuga

kahekohalist arvu ühekohalise

kahekohalist arvu ühekohalise arvuga

kahekohalist arvu ühekohalise arvuga

100 piires.

arvuga 100 piires õpetaja abiga.

100 piires.

100 piires veatult.

Teab tehete järjekorda avaldises (sulud,

Teab tehete järjekorda avaldises

Teab tehete järjekorda avaldises (sulud,

Teab tehete järjekorda avaldises

korrutamine /jagamine, liitmine

(sulud, korrutamine /jagamine,

korrutamine /jagamine, liitmine

(sulud, korrutamine /jagamine,

/lahutamine).

liitmine /lahutamine) abiga.

/lahutamine).

liitmine /lahutamine) ning arvutab
avaldise väärtuse.

Mõõtmine ja tekstülesanded
Nimetab pikkusmõõte millimeetrist

Nimetab pikkusmõõte millimeetrist

Nimetab pikkusmõõte millimeetrist

Nimetab pikkusmõõte millimeetrist

kilomeetrini ja kirjeldab neid tuntud

kilomeetrini.

kilomeetrini ja kirjeldab neid tuntud

kilomeetrini, kirjeldab ja kasutab neid

suuruste abil.

tuntud suuruste abil.

Nimetab massiühikuid gramm,

Nimetab massiühikuid gramm,

suuruste abil.

Nimetab massiühikuid gramm,

Nimetab massiühikuid gramm,

kilogramm, tonn ja kirjeldab neid tuntud kilogramm, tonn.

kilogramm, tonn ja kirjeldab neid tuntud kilogramm, tonn, kirjeldab ja kasutab

suuruste abil.

suuruste abil.
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Nimetab ajaühikuid sajand, aasta, kuu,

Nimetab ajaühikuid sajand, aasta,

Nimetab ajaühikuid sajand, aasta, kuu,

Nimetab ajaühikuid sajand, aasta, kuu,

nädal, ööpäev, tund, minut, sekund ja

kuu, nädal, ööpäev, tund, minut,

nädal, ööpäev, tund, minut, sekund ja

nädal, ööpäev, tund, minut, sekund,

kirjeldab neid oma elus asetleidvate

sekund.

kirjeldab neid oma elus asetleidvate

kirjeldab ja kasutab neid oma elus

sündmuste abil.

asetleidvate sündmuste abil.

sündmuste abil.

Teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid

Teisendab pikkus-, massi- ja

Teisendab pikkus-, massi- ja ajaühikuid

Teisendab pikkus-, massi- ja

(valdavalt vaid naaberühikud); arvutab

ajaühikuid (ainult naaberühikud);

(valdavalt vaid naaberühikud); arvutab

ajaühikuid; arvutab nimega arvudega.

nimega arvudega.

arvutab nimega arvudega õpetaja

nimega arvudega.

abiga.
Selgitab murdude ½, ⅓, ¼, 1/5

Selgitab murdude ½, ⅓, ¼, 1/5

Selgitab murdude ½, ⅓, ¼, 1/5

Selgitab murdude ½, ⅓, ¼, 1/5

tähendust.

tähendust abiga.

tähendust.

tähendust ja kasutab praktiliselt.

Leiab ½, ⅓, ¼, 1/5 osa arvust.

Leiab ½, ⅓, ¼, 1/5 osa arvust

Leiab ½, ⅓, ¼, 1/5 osa arvust.

Leiab ½, ⅓, ¼, 1/5 osa

Selgitab näidete põhjal, kuidas leitakse

abiga.

Selgitab näidete põhjal, kuidas leitakse

tervikust.

osa järgi

Selgitab õpetaja abiga ja näidete

osa järgi arvu.

Selgitab iseseisvalt, kuidas leitakse osa

arvu.

põhjal, kuidas leitakse osa järgi

järgi arvu.

arvu.
Lahendab ühe- ja kahetehtelisi

Lahendab ühe- ja kahetehtelisi

Lahendab ühe- ja kahetehtelisi

Lahendab iseseisvalt ja veatult ühe- ja

tekstülesandeid õpitud arvutusoskuse

tekstülesandeid õpitud

tekstülesandeid õpitud arvutusoskuse

Kahetehtelisi tekstülesandeid.

piires.

arvutusoskuse piires abiga.

piires.
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Koostab erinevat liiki ühetehtelisi

Koostab ühetehtelisi

Koostab erinevat liiki ühetehtelisi

Koostab iseseisvalt erinevat liiki ühe-

tekstülesandeid.

tekstülesandeid abiga.

tekstülesandeid.

ja kahetehtelisi tekstülesandeid.

Püstitab ülesande lahendamiseks

Püstitab ülesande lahendamiseks

Püstitab ülesande lahendamiseks

Püstitab ülesande lahendamiseks

vajalikud küsimused.

vajalikud küsimused abiga.

vajalikud küsimused.

vajalikud küsimused ja lahendab
ülesande iseseisvalt ja veatult.

Hindab saadud tulemuste reaalsust.

Hindab saadud tulemuste reaalsust

Hindab saadud tulemuste reaalsust.

suunamisel.

Hindab saadud tulemuste reaalsust
iseseisvalt.

Geomeetrilised kujundid
Eristab murdjoont teistest joontest;

Eristab murdjoont teistest joontest;

Eristab murdjoont teistest joontest;

Eristab murdjoont teistest joontest;

mõõdab ja arvutab murdjoone pikkuse

mõõdab murdjoone pikkuse

mõõdab ja arvutab murdjoone pikkuse

mõõdab ja arvutab murdjoone pikkuse

sentimeetrites.

sentimeetrites abiga.

sentimeetrites.

iseseisvalt ja veatult.

Joonestab ristküliku, sealhulgas ruudu,

Joonestab ristküliku joonlaua abil.

Joonestab ristküliku, sealhulgas ruudu,

Joonestab ristküliku, sealhulgas ruudu,

joonlaua abil.

joonlaua abil korrektselt.

joonlaua abil.

Arvutab ruudu, ristküliku ja kolmnurga

Arvutab ruudu, ristküliku ja

Arvutab ruudu, ristküliku ja kolmnurga

Arvutab ruudu, ristküliku ja

Ümbermõõdu küljepikkuste kaudu.

kolmnurga ümbermõõdu abiga.

Ümbermõõdu küljepikkuste kaudu.

kolmnurga ümbermõõdu.
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Kirjeldab ja joonestab võrdkülgset

Kirjeldab ja joonestab võrdkülgset

Kirjeldab ja joonestab võrdkülgset

Kirjeldab ja joonestab võrdkülgset

kolmnurka sirkli ja joonlaua abil.

kolmnurka abiga.

kolmnurka sirkli ja joonlaua abil.

kolmnurka sirkli ja joonlaua abil.

Joonestab erineva raadiusega ringjooni;

Joonestab juhendamisel ringjoone

Joonestab erineva raadiusega ringjooni;

Joonestab etteantud ja erineva

märgib ringjoone raadiuse ja

sirkli abiga.

märgib ringjoone raadiuse ja

raadiusega ringjooni; märgib ringjoone

keskpunkti.

raadiuse ja keskpunkti.

keskpunkti.

Leiab ümbritsevast õpitud ruumilisi

Leiab ümbritsevast õpitud ruumilisi

Leiab ümbritsevast õpitud ruumilisi

Leiab ja nimetab ümbritsevast

kujundeid.

kujundeid abiga.

kujundeid.

ruumilisi kujundeid.

Eristab kuupi ja risttahukat teistest

Eristab kuupi ja risttahukat teistest

Eristab kuupi ja risttahukat teistest

Eristab kuupi ja risttahukat teistest

kehadest ning nimetab ja näitab nende

kehadest ning nimetab ja näitab

kehadest ning nimetab ja näitab nende

kehadest ning nimetab ja näitab nende

tippe, servi, tahke.

nende tippe, servi, tahke abiga.

tippe, servi, tahke.

tippe, servi, tahke veatult.

Näitab maketi abil silindri põhju ja

Näitab maketi abil silindri põhju ja

Näitab maketi abil silindri põhju ja

Näitab maketi abil silindri põhju ja

külgpinda; nimetab põhjaks olevat ringi. külgpinda; nimetab põhjaks olevat

külgpinda; nimetab põhjaks olevat ringi. külgpinda; nimetab põhjaks olevat

ringi abiga.

ringi veatult.

Näitab maketi abil koonuse külgpinda,

Näitab maketi abil koonuse

Näitab maketi abil koonuse külgpinda,

Näitab maketi abil koonuse külgpinda,

tippu ja põhja; nimetab põhjaks olevat

külgpinda, tippu ja põhja; nimetab

tippu ja põhja; nimetab põhjaks olevat

tippu ja põhja; nimetab põhjaks olevat

ringi.

põhjaks olevat ringi abiga.

ringi.

ringi veatult.
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Näitab ja nimetab maketi abil püramiidi

Näitab ja nimetab maketi abil

Näitab ja nimetab maketi abil püramiidi

Näitab ja nimetab maketi abil

külgtahke, põhja, tippe; eristab kolm- ja

püramiidi külgtahke, põhja, tippe;

külgtahke, põhja, tippe; eristab kolm- ja

püramiidi külgtahke, põhja, tippe;

nelinurkset püramiidi põhja järgi.

eristab kolm- ja nelinurkset

nelinurkset püramiidi põhja järgi.

eristab kolm- ja nelinurkset püramiidi

püramiidi põhja järgi abiga.

põhja järgi veatult.

11

