AINEPASS
Õppeaine: Matemaatika
Õpetaja: Evelin Tamm
Klass: 2.klass
Trimester: III
Teemad:
1. Korrutamise seos liitmisega. Korrutustabel
2. Korrutamise seadus
3. Korrutamine arvuga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9
4. Pool, veerand, kolmveerand
5. Kell
6. Jagamine. Korrutamise seos jagamisega
7. Jagamine arvuga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9
8. Tehete järjekord avaldises
9. Liiter
10. Temperatuur
11. Kordamine (Liitmine, lahutamine, geomeetrilised kujundid, mõõtühikud)

TAOTLETAVAD ÕPITULEMUSED:
2.klassi lõpuks:
 Nimetab liitmistehte liikmeid ( liidetav, summa) ja lahutamistehte liikmeid ( vähendatav,
vähendaja, vahe)
 Arvutab enam kui kahe tehtega liitmis- ja lahutamisülesandeid
 Liidab peast ühekohalist arvu ühe- ja kahekohalise arvuga 100 piires üleminekuta ja
üleminekuga ühest kümnest teise
 Lahutab peast kahekohalisest arvust ühekohalist arvu 100 piires üleminekuta ja
üleminekuga ühest kümnest teise
 Liidab ja lahutab peast täissadadega 1000 piires

 Korrutab arve. Teab peast korrutustabelit.
 Selgitab jagamise tähendust, kontrollib jagamise õigsust korrutamise abil
 Leiab tähe arvväärtust
 Kirjeldab massiühikuid kilogramm ja gramm tuttavate suuruste kaudu
 Kirjeldab suurusi pool liitrit, veerand liitrit ja kolmveerand liitrit tuttavate suuruste kaudu
 Kirjeldab ajaühikuid pool, veerand, kolmveerand tundi elus toimuvate sündmuste abil
 Loeb kellaaegu ja nimetab täistundide arvu ööpäevas, arvutab täistundidega
 Tunneb kalendrit ja seostab seda oma elutegevuste ja sündmustega
 Kirjeldab termomeetri kasutust, loeb külma- ja soojakraade
 Teostab lihtsamaid arvutusi rahaühikutega
 Arvutab nimega arvudega
 Lahendab erinevat liiki ühetehtelisi tekstülesandeid õpitud arvutusoskuste piires, koostab
tekstülesandeid igapäevalu teemadel
 Lahendab õpetaja juhendamisel kahetehtelisi tekstülesandeid
 Joonestab antud pikkusega lõigu
 Mõõdab sentimeetrites, tähistab ja loeb lõigu pikkust ning ruudu, ristküliku ja kolmnurga
külgede pikkusi
 Eristab täisnurka teistest nurkadest
 Tähistab nelinurga ja kolmnurga tipud, nimetab küljed ja nurgad
 Eristab visuaalselt ringi ja ringjoont
 Kasutab sirklit ringjoone joonestamiseks
 Kirjeldab kuubi tahke, loendab kuubi tippe, servi, tahke
 Eristab kolmnurkset ja nelinurkset püramiidi põhja järgi

HINDAMINE:
Tunnitööd, tunnikontrollid, töölehed, kontrolltööd

Õpitulemuste hindamisel lähtutakse Uulu Põhikooli hindamisjuhendist. Õpitulemusi
hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Hinnatakse riiklikus õppekavas
märgitud teadmiste ja oskuste omandatust, iseseisvalt ja paaris töötamise oskust. Kontrolltööd
toimuvad teema lõpus.

VAJALIKUD ÕPPEMATERJALID JA -VAHENDID:


M. Saks, T. Lõhmus Matemaatika 2.klassile 2.osa Avita 2012



Iseseisva töö lehed



Kontrolltööd ja tunnikontrollid matemaatikas 2.klassile 2.osa



Ruuduline vihik



Kirjutusvahendid, joonlaud, harilik pliiats, pulgaliim, käärid, liim, värvipliiatsid

ÕPPEKÄIGUD:
Õuetund: koolimaja juurde lillepeenra rajamine.

