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Didaktiline dokument 

Temaatiline rada sümmeetria kohta (klassid 5-6)  
Matemaatikaraja kood: 5811077 

  

Pealkiri Klass Põhimõisted Õpitulemused Andmed 
kogumiseks 

Objektid MCM-i 
viited 

Telgsümmeetria  
 
 
 
 
 
 
 
Sümmeetrilised tähed  

5  - Telgsümmeetria 
– Telgsümmeetria 
peegeldustelg 

 - Leidke punkti P kujutis P’ 
telgsümmeetria abil, mille 
peegeldusteljeks on r, mis n lõigu 
PP’ poolitaja.  
- Määrake sirgjoon, mis on antud 
joonise peegeldusteljeks, mille 
suhtes kujundi punktide 
peegeldused moodustavad 
samasuguse kujundi  

- Visuaalne 
tuvastamine 
– nõuetele 
vastavate 
elementide arv 
  
  

Muuseumi nimeplaat  4848472 

Pöörlemissümmeetria 
ehk radiaalne 
sümmeetria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pöörlemissümmeetrilised 
tähed 

6  - Pöörlemis-
sümmeetria  
- pöörlemisnurk 
– murdosa kui 
tervik 
  

 - Kui on antud kaks punkti O ja P 
ning nurk 𝛼, siis punkt P' punkti P 
pöörlemissümmeetriline kujutis 
kui ta on saadud punkti P 
pööramisel ümber punkti O 
nurga 𝛼 võrra, lõigud [OP] ja 
[OP’] on ühepikkused ning 
nurgad 𝛼  ja POP’ võrdsed 

 - Tuvasta 
pöörlemissümmeetriaga (jäävad 
mingi nurga võrra pöörates 
samasuguseks) kujundeid 

 - Kasuta murdusid näitamaks 
osa ja terviku suhet 

- Visuaalne 
tuvastamine 
 - Hulga 
elementide arv 
 - Nõuetele 
vastavate 
elementide arv 

Muuseumi nimeplaat  2448475 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/4848472
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/2448475
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(pöörlemissümmeetriaga 
elemendid tervikus) 

Telgsümmeetria 
 
 
 
 
 
 
Mängulaud 
mänguväljakul 

5  - Telgsümmeetria 
– Telgsümmeetria 
peegeldustelg 

- Leidke punkti P kujutis P’ 
telgsümmeetria abil, mille 
peegeldusteljeks on r, mis n lõigu 
PP’ poolitaja.  
- Määrake sirgjoon, mis on antud 
joonise peegeldusteljeks, mille 
suhtes kujundi punktide 
peegeldused moodustavad 
samasuguse kujundi 

- Visuaalne 
tuvastamine 
.- Peegeldus-
telgede hulk 

Malelaud 
mänguväljakul  

2848489 
(pole rajal) 

Telgsümmeetria 
 
 
 
 
Liikudes malelaual 

6 - Telgsümmeetria 
– Telgsümmeetria 
peegeldustelg 
- koordinaadid 
- järjestatud paarid 

- Leidke punkti P kujutis P’ 
telgsümmeetria abil, mille 
peegeldusteljeks on r, mis n lõigu 
PP’ poolitaja. 
- Tuvastage ruute ruudustikus 
nende koordinaatide abil 

- Visuaalne 
tuvastamine 
 

Malelaud 
mänguväljakul 

0848490 
(pole rajal) 

Pöörlemissümmeetira 
 
 

6 - Pöörlemis-
sümmeetria  
- pöörlemisnurk 

- Kui on antud kaks punkti O ja P 
ning nurk 𝛼, siis punkt P' punkti P 
pöörlemissümmeetriline kujutis 

- Visuaalne 
tuvastamine 

Aknavõre 0848483 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/2848489
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0848490
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/0848483
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Ikka samasugune võre 

kui ta on saadud punkti P 
pööramisel ümber punkti O 
nurga 𝛼 võrra, lõigud [OP] ja 
[OP’] on ühepikkused ning 
nurgad 𝛼  ja POP’ võrdsed 

 - Tuvasta 
pöörlemissümmeetriaga (jäävad 
mingi nurga võrra pöörates 
samasuguseks) kujundeid 

 - Hulga 
elementide arv 

Pöörlemissümmeetira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitmes veetoru 
purskkaevus? 

6 - Pöörlemis-
sümmeetria  
- pöörlemisnurk 

- Kui on antud kaks punkti O ja P 
ning nurk 𝛼, siis punkt P' punkti P 
pöörlemissümmeetriline kujutis 
kui ta on saadud punkti P 
pööramisel ümber punkti O 
nurga 𝛼 võrra, lõigud [OP] ja 
[OP’] on ühepikkused ning 
nurgad 𝛼  ja POP’ võrdsed 

 - Tuvasta 
pöörlemissümmeetriaga (jäävad 
mingi nurga võrra pöörates 
samasuguseks) kujundeid 

- Visuaalne 
tuvastamine 
 - Hulga 
elementide arv 

purskkaev 2648486 

Telgsümmeetria 
 
 
 
 
 
 
 
Telgsümmeetria aknal 

6 - Telgsümmeetria 
– Telgsümmeetria 
peegeldustelg 

- Leidke punkti P kujutis P’ 
telgsümmeetria abil, mille 
peegeldusteljeks on r, mis n lõigu 
PP’ poolitaja.  
- Määrake sirgjoon, mis on antud 
joonise peegeldusteljeks, mille 
suhtes kujundi punktide 
peegeldused moodustavad 
samasuguse kujundi 

- Visuaalne 
tuvastamine 
- Objekti 
elementide hulk 
- Telgsümmeetriat 
omavate 
elementide hulk 

Kiriku roosaken 3548488 

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/2648486
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/3548488
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Pöörlemissümmeetira 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimaalne 
pöörlemisnurk 
sümmeetriaks 

6 - Pöörlemis-
sümmeetria  
- pöörlemisnurk 

- Kui on antud kaks punkti O ja P 
ning nurk 𝛼, siis punkt P' punkti P 
pöörlemissümmeetriline kujutis 
kui ta on saadud punkti P 
pööramisel ümber punkti O 
nurga 𝛼 võrra, lõigud [OP] ja 
[OP’] on ühepikkused ning 
nurgad 𝛼  ja POP’ võrdsed 

 - Tuvasta 
pöörlemissümmeetriaga (jäävad 
mingi nurga võrra pöörates 
samasuguseks) kujundeid 

- Visuaalne 
tuvastamine 
- Objekti 
elementide hulk 
 

Tänavavalgustuslatern 2748481 

Telgsümmeetria 
 
 
 
 
 
Sümmeetria 
vabadussõja 
võidusambal 

5 - Telgsümmeetria 
– Telgsümmeetria 
peegeldustelg 

- Leidke punkti P kujutis P’ 
telgsümmeetria abil, mille 
peegeldusteljeks on r, mis n lõigu 
PP’ poolitaja.  
- Määrake sirgjoon, mis on antud 
joonise peegeldusteljeks, mille 
suhtes kujundi punktide 
peegeldused moodustavad 
samasuguse kujundi 

- Visuaalne 
tuvastamine 
.- Peegeldus-
telgede hulk 

Vabadussõja 
võidusammas 

3448478 

 

 

Märkus: 

Õpetaja peaks välja pakkuma 7-8 ülesandega raja, mis sisaldab mitmekesiseid mõisteid (telgsümmeetria ja pöörlemissümmeetria). Samuti on oluline pakkuda 

erineva kognitiivse tasemega (madal, kõrge) ülesandeid, et õpilasi motiveerida, proovile panna.  

https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/2748481
https://mathcitymap.eu/et/veebiportaal/#!/task/3448478

