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Didaktiline dokument 
Temaatiline rada ratsionaalarvude kohta (klassid 5-6) 

Raja kood: 2711109 

Pealkiri Klass Põhimõisted Õpitulemused Andmed kogumiseks Objektid MCM-i 
viited 

Osa ja tervik 
 
 
 
Vöötrada 

5 - 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 

Jalakäijate 
ülekäigurada 

0148553 

Osa ja tervik 
 
 
Istumiskohad Harju 
tänaval 

5 -Murd kui osa 
tervikust, erinevad 
esitused 
- Täisarvude ja 
murdude summa 

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

- Elementide arv hulgas 
- Nõuetele vastavate 
elementide arv 

pingid 1948556 

Suhtarv 
 
Kuldlõikes ristkülik 

5 -Murd kui suhtarv 
-Kuldlõige 
 

- Kasuta murde kahe hulga 
vahelise seose näitamiseks 
- Näidake kuldlõiget 

- Lõigu pikkuse 
mõõtmine 
- Ristkülikute mõõdud 

Plakatid 6848599 
(pole rajal) 

Osa ja tervik 
 
 
 
 
Varjumiskoha märk 

5  -Murd kui osa 
tervikust 
- Protsent 
- Seosed ruudu 
pindalaga 
- Kolmnurga pindala 

- Lahendage ülesandeid 
sammude kaupa kasutades 
erinevate esitusviisidega 
ratsionaalarvusid. 

- Lõikude mõõtmine 
-Ruudu servapikkus 
-Kolmnurga aluse pikkus 
-Kolmnurga kõrgus 

Varjumiskoha 
märk 

1448560 

Tehted murdudega 
 
 
Erinevad aknad 

5 - Murruga 
korrutamine 
- Suhtarv 
- Proportsioon 

-  Lahendage ülesandeid 
sammude kaupa kasutades 
ratsionaalarvusid erinevate 

- Elementide arv hulgas 
- Nõuetele vastavate 
elementide arv 

Aknad 0348563 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0148553
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/1948556
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/6848599
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/1448560
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0348563
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esitusviisidega ja erinevas 
tähenduses 

Osa ja tervik 
 
 
 
Mida näed seinal? 

5 -Murd kui osa 
tervikust 
-Tehted murdudega 
- Harilikud ja 
kümnendmurrud 

-  Lahendage ülesandeid 
sammude kaupa kasutades 
ratsionaalarvusid erinevate 
esitusviisidega ja erinevas 
tähenduses 

- Elementide arv hulgas 
- Nõuetele vastavate 
elementide arv  

Kahhelkivid 0448600 
(pole rajal) 

Osa ja tervik 
 
 
 
 
 
 
Sümmeetriaga tähed 

6 - Murd kui osa 
tervikust 
- Protsendid 
-Seosed 
peegeldusega 
(sümmeetria); 
radiaalse 
sümmeetriaga 

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

- elementide arv hulgas 
- Elementide arv, millel 
on peegeldus 
sümmeetria 
- Radiaalse 
sümmeetriaga 
elementide arv 

Tähed 
etteantud 
tekstis 

3948568 

Mõõtkava 
 
 
 
Costa Nova maja 

6 - Murd kui suhtarv 
- Proportsioon 
 

- Määrake mõõtkava kujutise 
mõõtmete ja reaalse objekti 
mõõtmete suhtarvuna. 
- Kasutage kahe suhtarvu 
proportsiooni 

- Lõigu pikkuse 
mõõtmine 
 
 

Hoone pilt 4848603 
(pole rajal) 

Mõõtkava 
 
 
 
Vabaduse kella mudel 

6 - Murd kui suhtarv 
- Proportsioon 
 

- Määrake mõõtkava kujutise 
mõõtmete ja reaalse objekti 
mõõtmete suhtarvuna. 
- Kasutage kahe suhtarvu 
proportsiooni 

- Lõigu pikkuse 
mõõtmine 

Vabaduse kell 0848588 

Protsent 
 
 
 
Kindlustustemuuseumi 
ehitiste vanus 

6 - Murd kui suhtarv 
- Proportsioon 
 

-  Lahendage ülesandeid 
sammude kaupa kasutades 
ratsionaalarvusid erinevate 
esitusviisidega ja erinevas 
tähenduses 
-Kasutage protsente. 

- elementide arv hulgas 
- hulga elementide 
hinnad 

infotahvel 4548570 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0448600
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/3948568
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/4848603
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0848588
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/4548570
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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.  
 


