
Uurimuslik õpe
AHAA- matemaatika



Nihe eesmärgiseades: Matemaatiline musitseerimine

• Rutiinsete matemaatiliste teadmiste
omandamine pole veel tõeline matemaatikaga                      
tegelemine. 

• Lisaks ülesannete lahendamisele peaks õpilane 
olema kaasatud ka nn matemaatika tegemise 
protsessi.



Õpetada matemaatilist mõtet -
Õpetada matemaatilist mõtlemist

• Õpilased peaksid tegelema matemaatikaga selle sõna 
otseses mõttes, st aktiivselt otsima seoseid, 
iseseisvalt sõnastama üldistusi ja seejärel oma 
tulemusi ka põhjendama.

• Verbid, mis peaksid kirjeldama matemaatikaga 
aktiivset tegelemist on: uurima, avastama, 
järeldama, formuleerima, konstrueerima, seoseid 
otsima, lahendama, selgitama, ennustama, 
kirjeldama, tõestama ... 



Uurimuslik e. avastusõpe

• Avastusõppe korral asendame valmisteadmiste 
esitamise protsessiga, kus õpetaja sõnastab 
probleemi ja suunab õpilaste otsinguprotsessi 
probleemi lahendamisel. 

• õpilased  mõtestavad varasematele teadmistele 
tuginedes lahti uusi situatsioone, teostavad 
uurimusliku protsessi ning analüüsivad ja esitavad 
saadud tulemusi. 

• õpilased saavad neile jõukohasel tasemel töötada 
sarnaselt professionaalsete  matemaatikutega-
luua neile subjektiivselt uut teadmist.



• Rahvusvaheliste võrdlusuuringute TIMSS ja PISA 
tippude, Aasia tiigririikide matemaatikaõppe uurimisel 
selgus, et just avastusõpe kuulus nende igapäevasesse 
tunnirutiini.



Väljakutsed

• Õpetajad tunnevad end sageli ebakindlalt uue lähenemise 
juurutamisel, sest kontroll klassis toimuva üle väheneb.

• Selliste tundide ettevalmistamine (vähemalt alguses) on  
õpetaja jaoks ajamahukas.

• Sobivate juhendmaterjalide vähesus. Sobivate tööjuhendite 
produtseerimine on õpetajate jaoks suur lisatöö.

• Õpilaste võimalik vastuseis – kui uurimusliku õppega 
alustada, võivad õpilased tunda vastumeelsust aktiivsesse 
rolli astumise osas.

• Uurimuslik õpe on sageli ajamahukas.  Kui õpilased ise 
uurivad mingit situatsiooni ja sõnastavad selle põhjal 
järeldusi, on selleks vaja rohkem aega. 



AHAA-matemaatika projekt

Projekti  eesmärgid:
• Moodustada õpetajate koostöövõrgustik ja töötada 

ühiselt välja metoodika uurimusliku lähenemise 
praktiseerimiseks matemaatikaõppes; katsetada seda 
koolipraktikas.

• Koostada õppematerjalide komplektid avastusõppe 
juurutamiseks matemaatikahariduse erinevatel 
tasemetel.

• Koostada näidistundide õppevideod metoodika 
tutvustamiseks.

• Analüüsida teoreetiliselt läbiviidavat 
innovatsiooniprotsessi.
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Koostatud tundide kirjeldused ja neis kasutatavad 
tööjuhendid leiab veebist 

https://sites.google.com/site/avastusopematemaatikas











Koosta seos ennustamaks voltejoonte arvu



Mitu tikku vajad n-inda ruudu moodustamiseks?



Mitu lauda on vaja ühendada, et mahutada n inimest?



Uurime, kuidas sõltub nii tekkinud ringi raadius topsi mõõtmetest.





Miks on sisenelinurgaks alati rööpkülik?



Uurige, kuidas muutub ristküliku pindala kui selle tippu E 
lohistada mööda kolmnurga haara b. 
Millises asendis on ristküliku pindala maksimaalne? Põhjendage!





Mõnusat uurimist ja avastamist 
meie töötubades


