
 

Nende ressursside loomist on (osaliselt) rahastatud Euroopa Liidu ERASMUS + toetusprogrammist toetuse nr. 2019-1-DE03-KA201-060118. 
Ei Euroopa Komisjon ega projekti riiklik rahastamisagentuur PAD ei vastuta nende ressursside kasutamisest tulenevate kahjude eest. 

Didaktiline dokument  
Temaatiline rada ratsionaalarvude kohta (klassid 3-4) 

 
Raja kood: 0411103 
 

Pealkiri Klass Põhimõisted Õpitulemused Andmed kogumiseks Objektid MCM-i 
viited 

Osa ja tervik 
Peegelduvate 
tähtede osa 

3 -Murd kui osa 
tervikust 

-  Kasuta murdusid näitamaks seoseid 
etteantud arvu terviku osade ja kõigi 
tervikut moodustavate osade arvu vahel. 

- Elementide arv hulgas 
- Nõuetele vastavate 
elementide arv 

Tähed 
etteantud 
fraasis 

3448493 

Osa ja tervik 
Kollase maja 
kandilised 
aknad 

3 - Murd kui osa 
tervikust 
-Samaväärsed 
murrud 

-  Kasuta murdusid näitamaks seoseid 
etteantud arvu terviku osade ja kõigi 
tervikut moodustavate osade arvu vahel. 
-  Lihtsusta murdusid 

- Elementide arv hulgas 
- Nõuetele vastavate 
elementide arv  

aknad 
 

5848494 

Osa ja tervik 
 
 
 
Kollase maja 
kaarega aknad 

4 - Murd kui osa 
tervikust 
- Murdosa ja 
kümnendkohad 
-  Samaväärsed 
murrud 

-  Kasuta murdusid näitamaks seoseid 
etteantud arvu terviku osade ja kõigi 
tervikut moodustavate osade arvu vahel. 
-   Lihtsusta murdusid 
-  Kümnendmurrud, kümnendkohad 

- Elementide arv hulgas 
- Nõuetele vastavate 
elementide arv  

Tähed 
nimetahvlil 

2648497 

Mõõt 
Kiviplaadid 
Vabaduse 
platsil 

3 - Murdosa kui mõõt - Fikseerige ühikuna sirglõik ja leidke 
selle lõigu osa pikkus murru 1/b 
väärtusena, kus ühik on jagatud b 
võrdseks osaks 

- Lõigu pikkuse 
mõõtmine 
 

Kiviplaadid 3748582 

Mõõt 
 
 
 
 
 

4 -  Murdosa kui mõõt 
- Samaväärsed 
murrud 
- Murdude summa 
ja vahe 

- Fikseerige ühikuna sirglõik ja leidke 
selle lõigu osa pikkus murru 1/b 
väärtusena, kus ühik on jagatud b 
võrdseks osaks 

- Lõigu pikkuse 
mõõtmine 
 

Jalgpalliväljak 2948587 
(pole rajal) 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/3448493
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/5848494
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/2648497
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/3748582
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/2948587
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Väravavahi 
asukoht 

- Murru lugeja ja ńimetaja korrutamisel 
sama naturaalarvuga saame samaväärse 
murru. 
- Võrdsete nimetajatega murdude 
summa ja vahe leitakse nende 
nimetajate liitmisel ja lahutamisel. 

Tehted 
murdudega 
Mõned 
sammud trepil 

4 - Murruga 
korrutamine 

- Arvu q ja murru c/d korrutis on võrdne 
arvude q ja c korrutise ja arvu d 
jagatisega 

- Elementide arv Trepiastmed 7848542 

Tehted 
murdudega 
 
Palju 
parkimiskohti 

4 -Murruga 
korrutamine 

- Arvu q ja murru c/d korrutis on võrdne 
arvude q ja c korrutise ja arvu d 
jagatisega; Arvu q ja murru c/d korrutis 
on võrdne arvude c ja d jagatise 
korrutisega arvuga q 

- elementide arv hulgas 
- Nõuetele vastavate 
elementide arv 

Parkimiskohad 7948545 

Tehted 
murdudega 
 
 
Lillekast 

4 - Murruga 
korrutamine 

- Arvu q ja murru c/d korrutis on võrdne 
arvude q ja c korrutise ja arvu d 
jagatisega; Arvu q ja murru c/d korrutis 
on võrdne arvude c ja d jagatise 
korrutisega arvuga q 

- Kuubi servapikkuse 
mõõtmine 
 

Neljakandiline 
lillepott 

0348586 
(pole rajal) 

Tehted 
murdudega 
 
 
 
 
 
 
 
Pingid Harju 
tänaval 

4 - Murruga 
korrutamine 
- Murdude summa 
ja vahe 

- Murru lugeja ja nimetaja korrutamisel 
sama naturaalarvuga saame samaväärse 
murru. 
- Võrdsete nimetajatega murdude 
summa ja vahe leitakse nende 
nimetajate liitmisel ja lahutamisel. 
- Arvu q ja murru c/d korrutis on võrdne 
arvude q ja c korrutise ja arvu d 
jagatisega; Arvu q ja murru c/d korrutis 
on võrdne arvude c ja d jagatise 
korrutisega arvuga q 

- Elementide hulk 
 
 

pingid 0548547 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/7848542
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/7948545
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0348586
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0548547
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Märkused: 
Õpetaja peaks välja pakkuma 7-8 ülesandega raja, mis sisaldab mitmekesiseid mõisteid (murdosa, mõõt, tehted murdudega; murd- ja 
kümnendkoha esitused; pidevad ja diskreetsed kontekstid). Samuti on oluline pakkuda erineva kognitiivse tasemega (madal, kõrge) ülesandeid, 
et õpilasi motiveerida, proovile panna.  
 


