Loo jutustamine
Aardejaht ja kordamistund matemaatikas VOSK meetodil
Õpilased lahendavad rühmatööna mõõteriistade ja nutiseadmete abil erinevaid
ülesandeid ja jagavad tulemusi teistega. Koos analüüsitakse läbi vead ja arutatakse
läbi tehtud töö.
Etapid:
Valmista ette
Õpetaja selgitab õpilastele ülesannet, protsessi, ajakava ja hindamist.
Moodustatakse rühmad ja suunatakse nad koolimaja erinevatesse
paikadesse Aardejahile.
Uuri ja otsi
Rühmad otsivad üles peidetud QR koodid, et tutvuda, milliseid ülesandeid
on vaja lahendada. Üles tuleb leida ka peidetud kujundid.
Kaardista ja analüüsi
Rühmad jaotavad isekeskis tööülesanded. Välja valitakse fotode tegija.
Otsustatakse, milliseid erinevaid äppe kasutada probleemide
lahendamiseks, uue info leidmiseks, mida pole varem õpitud.
Loo
Rühmad viivad läbi mõõtmised ja lahendavad antud ülesanded. Vastused
jagatakse teistega. Tehakse fotosid. Mängitakse mängu.
Esitle ja küsi
Koos vaadatakse töö üle ja antakse üksteisele tagasisidet.
Reflekteeri
Õpilased reflekteerivad oma tegevust õpiloo lõpus. Näiteks 3 – 2 – 1
meetodil.
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Lisaks vajalik internetiühendus, kaamera kasutamine ning programm Paint.
7. klass, matemaatikatund Aardejahina
Eesmärgid:
 Digi-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamine
 Matemaatikaõppe lõimimine inglise keelega
 Positiivsete emotsioonide pakkumine, et hoida õpimotivatsiooni
Kirjeldus:
Aardejahis lahendatakse koostööd tehes ülesandeid rööpküliku ja rombi
kohta ning korratakse lineaarfunktsiooni teemat. Hangitakse teavet
erinevatest allikatest kasutades uusi IKT vahendeid (ka uue teema kohta äpi
Taskutark abil). Tehakse fotosid rühmast töömeeleolus. Mängitakse mängu
tikuülesannetega, kusjuures tikuülesannete tekstid on ingliskeelsed. Enne
Aardejahti jagatakse õpetaja poolt vajalikud lingid, et õpilased saaksid
vajalikud äpid installida ja eelnevates tundides veendutakse, et õpilased on
valmis QR koodide lugemiseks, Desmose ja MyScript Calculatori äppide
kasutamiseks. Lisaks leitakse sobivad ruumid rühmadele töötamiseks ja
vajadusel pannakse paika piisavalt suured kujundid (lamineeritult, et oleks

võimalus ka edaspidi neid kasutada ning õpilastel mugavam viia läbi
mõõtmisi). Tunni alguses jagatakse õpilased TeamUp’i abil rühmadeks
ning selgitatakse tööprotsessi (kas antakse ka kiiruspunkte jms) ja
hindamist. QR koodid otsitakse rühmade poolt koolimajast üles nagu ka
vajalikud kujundid. Jagatakse tööülesanded omavahel ning asutakse
ülesandeid lahendama. Vastused ja fotod postitatakse jooksvalt FB-s 7.
klassi matemaatika õppimise suletud grupis. Parim skoor, mis rühmas
saavutatud tikuülesannete lahendamisel, näidatakse tunni lõpus
nutiseadmest õpetajale ette. Töövahenditena kasutatakse vaid joonlaudu ja
nutiseadmeid, mitte paberit ega pliiatsit. Aardejahi käigus tekkinud
probleemide korral võetakse rühmade poolt ühendust õpetajaga FB kaudu
(vajadusel ka vastupidi). Reflekteeritakse õpilaste poolt Aardejahti tunni
lõpus 3 – 2 – 1 meetodil:
 3 asja, mida tänases tunnis õppisin;
 2 asja, millega tänases tunnis panustasin rühmatöösse;
 1 küsimus, mis mul tekkis tänase tunni teemade kohta.
Koduse tööna postitatakse kommentaarid Aardejahi kohta FB grupis. Tundi
läbivateks teemadeks on tehnoloogia ja innovatsioon, aga ka
teabekeskkond. Õpilastel on võimalus hinnata oma oskusi koostööks ja
kasutada erinevaid teabeotsinguvõimalusi nutiseadmetes.
7. klass, kordamistund matemaatikas VOSK meetodil
Eesmärgid:
 Digi-, suhtlus- ja ettevõtlikkuspädevuse arendamine
 Matemaatikaõppe lõimimine inglise keelega
 Positiivsete emotsioonide pakkumine, et hoida õpimotivatsiooni
Kirjeldus:
Kordamistunnis käsitletakse teemasid: rööpkülik ja romb ning
lineaarfunktsioon- ja võrrand. Õpetaja poolt selgitatakse tunni eesmärke.
Eelnevalt jagatakse õpetaja poolt vajalikud lingid, et õpilased saaksid
vajalikud äpid installida ja eelnevates tundides veendutakse, et õpilased on
valmis QR koodide lugemiseks ja loomiseks, Socrative ja PhotoMath
äppide kasutamiseks. Õpilaste poolt tehakse individuaalselt test (Socrativelõiming inglise keelega) kujundite teemal, vastates oma nutiseadmetes ning
seejärel analüüsitakse koos õpetajaga testide vastustes ilmnenud vigu.
Õpetaja eestvedamisel hinnatakse koos ja analüüsitakse (suuliselt) loovust
ning ettevõtlikkust kodutööna FB gruppi postitatud rööpkülikute ja
rombide fotode põhjal (kujundid pildistatud igapäevaelust ja nende
piirjooned lisatakse programmi Paint abil). Õpilaste õpimotivatsiooni
tõstetakse kiitvate hinnangutega. Vastatakse paaristööna suuliselt QR koodi
lugeja abil kaasõpilase poolt kodus loodud QR koodides asuvatele

küsimustele lineaarfunktsiooni kohta. Tunni lõpus lahendatakse kordavalt
vihikusse õpikust suurema raskusastmega lineaarvõrrand ehk
võrdekujuline võrrand, võttes kokkulepitud ajal appi äpi PhotoMath, et
tekiks võimalus kontrollida oma lahendussamme võrdluses äpi
lahendussammudega. Tundi läbivateks teemadeks on tehnoloogia ja
innovatsioon. Õpilastel võimaldatakse hinnata oma teadmisi ja oskusi
kordamisteemades ning arendada oma digipädevust. Reflektsioonist
tulenevalt valitakse kodune ülesanne.

