Matemaatika ainekava 4. klass
Õppesisu
Arvude lugemine ja
kirjutamine, nende
esitamine üheliste,
kümneliste, sajaliste,
tuhandeliste, kümne- ja
sajatuhandeliste summana.

Liitmine ja lahutamine,
nende omadused.
Kirjalik liitmine ja
lahutamine.

Taotletavad õpitulemused
selgitab näidete varal termineid arv ja
number; kasutab neid ülesannetes;
kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires;
esitab arvu üheliste, kümneliste,
sajaliste, tuhandeliste kümne- ja
sajatuhandeliste summana;
võrdleb ja järjestab naturaalarve,
nimetab arvule eelneva või järgneva
arvu; kujutab arve arvkiirel;
nimetab liitmise ja lahutamise tehte
komponente (liidetav, summa,
vähendatav, vähendaja, vahe);
tunneb liitmis- ja lahutamistehte
liikmete ning tulemuste vahelisi
seoseid; kirjutab liitmistehtele vastava
lahutamistehte ja vastupidi;
sõnastab ja esitab üldkujul liitmise
omadusi (liidetavate vahetuvuse ja
rühmitamise omadus) ja kasutab neid
arvutamise hõlbustamiseks;
sõnastab ja esitab üldkujul arvust
summa ja vahe lahutamise ning arvule
vahe liitmise omadusi ja kasutab neid
arvutamisel; kujutab kahe arvu liitmist
ja lahutamist arvkiirel;
liidab ja lahutab peast kuni
kolmekohalisi arve; liidab ja lahutab
kirjalikult arve miljoni piires, selgitab
oma tegevust;

Läbivad teemad
Läbiva teema Elukestev õpe ja
karjääri planeerimine
Toimetulekuoskuste
ja võimete tundmaõppimine ning
arendamine.
Põhiliste õpioskuste kujundamine.
Erinevate elukutsete tutvustus

Lõiming teiste ainetega
Emakeel
elukutsete tutvustus
järgarvude lugemine ja kirjutamine

Tehnoloogia ja innovatsioon
Arvuti kasutamine

Emakeel-Järgarvude lugemine

Naturaalarvude
korrutamine.
Korrutamise omadused.
Kirjalik korrutamine.

nimetab korrutamise tehte
Tervis ja ohutus
komponente (tegur, korrutis);
Liiklus
esitab kahe arvu korrutise võrdsete
Teabekeskus, arvuti kasutamine
liidetavate summana või selle summa
korrutisena;
kirjutab korrutamistehtele vastava
jagamistehte ja vastupidi;
tunneb korrutamistehte liikmete ning
tulemuse vahelisi seoseid;
sõnastab ja esitab üldkujul korrutamise
omadusi: tegurite vahetuvus, tegurite
rühmitamine, summa korrutamine
arvuga;
kasutab korrutamise omadusi
arvutamise lihtsustamiseks;
korrutab peast arve 100 piires;
korrutab naturaalarvu 10, 100 ja
1000-ga;
arvutab enam kui kahe arvu korrutist;
korrutab kirjalikult kuni kahekohalisi
naturaalarve ja kuni kolmekohalisi
arve järkarvudega;

Naturaalarvude jagamine.
Jäägiga jagamine.
Kirjalik jagamine.
Arv null tehetes.

nimetab jagamistehte komponente
Tehnoloogia ja innovatsioon
(jagatav, jagaja, jagatis);
Arvuti kasutamine
tunneb jagamistehte liikmete ja
tulemuse vahelisi seoseid;
jagab peast arve korrutustabeli piires;
kontrollib jagamistehte tulemust
korrutamise abil;
selgitab, mida tähendab “üks arv jagub
teisega”;

Kunst - Rühmitab, vaatleb
geomeetrilisi kujundeid

Tehete järjekord.

jagab jäägiga ja selgitab selle jagamise
tähendust;
jagab nullidega lõppevaid arve peast
10, 100 ja 1000-ga;
jagab nullidega lõppevaid arve
järkarvudega;
jagab summat arvuga;
jagab kirjalikult arvu ühekohalise ja
kahekohalise arvuga;
liidab ja lahutab nulli, korrutab
nulliga;
selgitab, millega võrdub null jagatud
arvuga ja nulliga jagamise võimatust;
tunneb tehete järjekorda sulgudeta ja
Tehnoloogia ja innovatsioon
ühe paari sulgudega arvavaldises;
arvutab kahe- ja kolmetehteliste
arvavaldiste väärtuse;

Naturaalarvu ruut.

selgitab arvu ruudu tähendust, arvutab
naturaalarvu ruudu;
teab peast arvude 0 – 10 ruutusid;
kasutab arvu ruutu ruudu pindala
arvutamisel;

Tehnoloogia ja innovatsioon

Murrud.

selgitab murru lugeja ja nimetaja
tähendust,
kujutab joonisel murdu osana
tervikust;
nimetab joonisel märgitud terviku
osale vastava murru;
arvutab osa (ühe kahendiku,
kolmandiku jne) tervikust;

Kultuuriline identiteet

Muusika - taktimõõt

Rooma numbrid.

loeb ja kirjutab enamkasutatavaid
rooma numbreid (kuni
kolmekümneni), selgitab arvu
üleskirjutuse põhimõtet.

Kultuuriline identiteet

Emakeel

Tekstülesanded.

lahendab kuni kolmetehtelisi elulise
sisuga tekstülesandeid;
modelleerib õpetaja abiga
tekstülesandeid;
koostab ise ühe- kuni kahetehtelisi
tekstülesandeid;
hindab ülesande lahendustulemuse
reaalsust;
leiab ühetehtelisest võrdusest tähe
arvväärtuse proovimise või analoogia
teel;
Näiteks võrduse 21 + b = 34 korral
võib proovida, milline arv tuleb liita
21-le, et saaks 34. Toetudes näiteks
võrdustele 2 + 3 = 5 ja 3 = 5 – 2 võib
analoogia põhjal kirjutada, et b = 34 –
21 = 13.
Ülesannetes
piirdutakse
vaid
võrdustega, mis sisaldavad ühte tehet
ühe tähega.

Kultuuriline identiteet

Emakeel
oskab luua ja korrektselt vormistada
eri tüüpe tekste

Tehnoloogia ja innovatsioon
Arvuti kasutamine Kultuuriline
identiteet

Loodusõpetus

Täht võrduses.

