
 

1. Kirjeldage lühidalt mängu käiku, selle peamist eesmärki ja tulemust. 

Mäng mõeldud 5. klassile kümnendmurdude järkude, võrdlemise ja ümardamise 

kinnistamiseks. 

Õpilased jaotati gruppidesse. Igast grupist oli üks liige koma, teised said loosiga numbrid. 

Eesmärgiks oli moodustada nõuete kohaseid kümnendmurde. Küsimused (nõuded) olid 

PowerPointis, neid oli 20. 

Mängu eesmärgid: 

 Õpilane oskab võrrelda kümnendmurde, tunneb kümnendmurru järke ja oskab ümardada 

kümnendmurde 

 Õpilane oskab töötada meeskonnas 

 Õpilane suudab mõelda kiiresti, vajadusel muuta oma otsust 

 Õpilane kehtestab ennast ja avaldab oma arvamust, seejuures arvestab teiste 

arvamusega 

2. Kas tegemist on üldotstarbelise mänguga või õppetöö mänguga? 

Tegemist on õppetöö mänguga, mida on võimalik kohandada ka nt naturaalarvude hulka. 

3. Kas tegemist on ühe inimese, kahe inimese või meeskonnamänguga? 

Tegu on meeskonna mänguga. 

4. Milliste mänguvahendite olemasolu mäng eeldab (kui üldse)? 

Numbrikaardid – mina printisin must-valged värvitavad numbrid suuruses 2 tk A4 paberil, 

värvisin need vildikatega, lamineerisin, tegin nurkadesse augud ja panin paela ümber, et 

õpilane saab riputada numbri endale kaela. Aga võimalik teha ka lihtsad numbrikaardid. 

5. Milline on mängu toimumise koht (kas tegemist on toamänguga, õuemänguga või virtuaalses 

ruumis toimuva mänguga)? 

Iseenesest on võimalik mängida nii toas kui õues (õues siis õpetaja vaid loeks erinevad 

ülesanded). Mina mängisin toas. 

6. Milline on mängu kasutusala? 

Kasutusala eelkõige 5. klassi matemaatikas kümnendmurdude osas. Võimalik juurde printida 

ka tehtemärgid ja sealt mängu edasi aretada. 

7. Milline roll on mängus juhusel? 



Juhus on see, kellega satud ühte gruppi (loosiga grupid). Ning ka see, millise numbri saad. 

8. Kas mängu käik on reeglitega rangelt paika pandud või mitte? 

Mängukäik on reguleeritud. 

Nt minu reeglid: 

 Ükski arv ei tohi alata komaga 

 Ükski arv ei tohi lõppeda komaga 

 Arv moodustatakse nii, et õpetaja saaks lugeda vasakult paremale 

 Iga ülesande lahendamiseks on aega 30 sekundit 

 Iga õige aega mahtunud lahendus saab ühe punkti 

 Võidab meeskond, kes kogub kõige rohkem punkte 

 Kui juhtub, et tingimustele vastavat arvu ei saa moodustada, ärge nukrutsege. 

Teised ei saa äkki koostada järgmisel korral. 

9. Millise õppeprotsessi osana seda mängu kasutada saaks? 

Kinnistamine. 

10. Kui osalesite/viisite mängu läbi, kas mängu eesmärk täitus? Kui ei täitunud, siis mis võis olla 

selle põhjuseks?  

Viisin mängu ka läbi. Tundi oli tulnud vaatama ka õppealajuhataja. Eesmärgid täitusid ja 

õpilased andsid positiivset tagasisidet. 
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