
Matemaatika ainekava 

5.klass 

4 tundi nädalas, kokku 140 tundi 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

Arvutamine  ( 75t.) Andmed ja algebra ( 21t.) Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine ( 34t.) Ajavaru kordamiseks (10t.) 

september 

 

 

 loeb numbritega kirjutatud arve miljardi 

piires; 

 kirjutab arvu dikteerimise järgi; 

 määrab arvu järke ja klasse; 

 kirjutab arvu kasvavas (kahanevas) 

järjekorras;  

 liidab ja lahutab kirjalikult naturaalarve 

miljardi piires; 

 märgib naturaalarve arvkiirele; 

 tuleb toime püstitatud ülesannetega 

õigeaegselt ja kvaliteetselt; 

 võrdleb arvu; 

 teab ümardamisreegleid ja ümardab arvu 

etteantud täpsuseni; 

 tuleb toime püstitatud ülesannetega 

õigeaegselt ja kvaliteetselt. 

Miljonite klass ja 

miljardite klass. 

Naturaalarvu kujutamine 

arvkiirel. 
 

Naturaalarvude 

võrdlemine. 

Naturaalarvude 

ümardamine etteantud 

täpsuseni. 

Kirjalik hindeline töö 

„Naturaalarvude 

võrdlemine ja 

ümardamine” (I verand) 

Läbivad teemad: «Kultuuriline 

identiteet», «Tervis ja ohutus», 

«Väärtused ja kõlblus» 

IKT: 

Miksike (Pranglimine) 

Lõiming 

Keel ja kirjandus (Juhitakse 

tähelepanu arvsõnade õigekirjale). 

Kehaline kasvatus 

(Tekstülesannete kaudu 

selgitatakse tervislike eluviiside, 

liikumise ja sportimise tähtsust 

inimese tervisele). 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja kõlblus», 

«Tehnoloogia ja innovatsioon» 

Liikluskasvatus 

IKT: Miksike 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (tekstülesannete 

lahendamine, visuaalselt esitatud 

info lugemine, teksti ja tabeli 

korrektne vormistus). 



 oktoober 

 
 tunneb ära võrrandi, selgitab, mis on 

võrrandi lahend; 

 lahendab proovimise või analoogia abil 

võrrandi, mis sisaldab ühte tehet ja 

naturaalarve; 

 selgitab, mis on võrrandi lahendi 

kontrollimine; 

 lahendab kuni kahetehtelisi tekstülesandeid; 

 kasutab digitaalseid õppematerjale ja 

arvutiprogramme nii õpetaja juhendusel  

kui ka  iseseisvalt. 

 selgitab ja kasutab liitmise ja korrutamise 

seadusi; 

 korrutab kirjalikult kuni kolmekohalisi 

naturaalarve;  

 jagab kirjalikult kuni 5-kohalisi arve kuni 

2-kohalise arvuga; 

 tunneb tehete järjekorda 

(liitmine/lahutamine, korrutamine/jagamine, 

sulud), arvutab kuni neljatehteliste 

arvavaldiste väärtusi; 

 avab sulgusid arvavaldiste korral; toob 

ühise teguri sulgudest välja; 

Arv- ja tähtavaldis. 

Tähtavaldise väärtuse 

arvutamine. Valem. 

Võrrand. 
 

 

 

Lihtsamate , sh 

igapäevaeluga seotud 

tekstülesannete 

lahendamine. 

Liitmis- ja korrutamistehte 

põhiomadused ja nende 

rakendamine. Sulgude 

avamine. 

 

Kirjalik korrutamine ja 

jagamine.Tehete järjekord. 

Arvavaldise lihtsustamine 

sulgude avamise ja 

ühisteguri sulgudest 

väljatoomisega 

Avaldise väärtuse 

arvutamine 

Kontrolltöö 

Võrrandi lahendamine 

(I verand)) 

 

 

 

november 
 otsustab (tehet sooritamata), kas arv jagub 

2-ga, 3-ga, 5-ga, 9-ga või 10-ga; 

 leiab arvu tegureid ja kordseid;  

 teab, et arv 1 ei ole alg- ega kordarv; 

 esitab arvu algtegurite korrutisena; 

 otsustab, kas arv on alg- või kordarv; 

 leiab arvude suurima ühisteguri (SÜT) ja ja 

vähima ühiskordse (VÜK) 

 

. Jaguvustunnused (2-, 3-, 

5-, 9- ja 10-ga). 

Arvu tegurid ja kordsed. 

Algarvud ja kordarvud, 

algtegur. 

Arvude suurim ühistegur 

ja vähim ühiskordne. 

Kontrolltöö 

„Naturaalarvude 

korrutamine ja jagamine” 

                 (II verand) 

 

Läbivad teemad: «Kultuuriline 

identiteet», «Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus», «Tervis ja ohutus», 

«Väärtused ja kõlblus». 

IKT: 

Jaguvuspokker (kinnitamiseks) 



detsember 

 
 korrastab lihtsamaid arvandmeid ja kannab 

neid sagedustabelisse; 

 tunneb mõistet sagedus ning oskab seda 

leida; 

 tajub skaala tähendust arvkiire ühe osana; 

 loeb andmeid erinevatelt skaaladelt 

andmeid ja toob näiteid skaalade 

kasutamise kohta; 

 loeb andmeid tulpdiagrammilt  

 joonistab õpitud diagrammitüüpe; 

 arvutab aritmeetilist keskmist 

Arvandmete kogumine ja 

korrastamine. 

Sagedustabel. 

Skaala. 

Diagrammid: 

tulpdiagramm, 

sirglõikdiagramm. 

Aritmeetiline keskmine. 

 Läbivad teemad: «Elukestev õpe 

ja karjääriplaneerimine» 

Liikluskasvatus 

Läbivad teemad: «Kultuuriline 

identiteet», «Tehnoloogia ja 

innovatsioon», «Teabekeskkond», 

«Väärtused ja kõlblus» 

Liikluskasvatus 

IKT: MS Excel või Google Tabs 

Lõiming: 

Sotsiaalained (Ülesannete 

lahendamise kaudu arendatakse 

oskust infot mõista ja valida. 

Sotsiaalvaldkonnast pärinevaid 

andmeid kasutatakse statistikat 

puudutavate matemaatikateemade 

puhul). 

Keel ja kirjandus (Juhitakse 

tähelepanu tabeli korrektsele 

vormistusele.) 

detsember  joonestab sirge, kiire ja lõigu ning selgitab 

nende erinevusi; 

 märgib ja tähistab punkte sirgel, kiirel, 

lõigul; 

 arvutab murdjoone pikkuse; 

 tuleb toime püstitatud ülesannetega 

õigeaegselt ja kvaliteetselt; 

Sirglõik, murdjoon, kiir, 

sirge. 

 

 IKT: trenažöör 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja kõlblus» 

Lõiming: 

Kunst (Kujundite oluliste tunnuste 

liigitamine) 

Tehnoloogia. (Käsitöö ja 



jaanuar  joonestab nurga, tähistab nurga tipu ja 

kirjutab nurga nimetuse sümbolites (näiteks 

 ;(ABCے

 võrdleb etteantud nurki silma järgi ja 

liigitab neid, 

 joonestab teravnurga, nürinurga, täisnurga 

ja sirgnurga; 

 kasutab malli nurga mõõtmiseks ja 

etteantud suurusega nurga joonestamiseks; 

 teab täisnurga ja sirgnurga suurust; 

Nurk, nurkade liigid.  kodunduse ning töö- ja 

tehnoloogiaõpetuse tundides 

tehakse tööde kavandamisel ja 

valmistamisel praktilisi mõõtmisi 

ja arvutusi, loetakse ja tehakse 

jooniseid jne.) 

 

jaanuar 
 leiab jooniselt kõrvunurkade ja tippnurkade 

paare; 

 joonestab kõrvunurki ja teab, et 

kõrvunurkade summa on 180°; 

 arvutab antud nurga kõrvunurga suurust; 

 joonestab tippnurki ja teab, et tippnurgad 

on võrdsed; 

Kõrvunurgad. Tippnurgad.  

 joonestab lõikuvaid ja ristuvaid sirgeid; 

 joonestab paralleellükke abil paralleelseid 

sirgeid; 

 tunneb ja kasutab sümboleid || ja ┴; 

 tuleb toime püstitatud ülesannetega 

õigeaegselt ja kvaliteetselt; 

 kasutab loovust ülesannete tegemisel. 

Paralleelsed ja ristuvad 

sirged. 

 

 



jaanuar-

veebruar 
 selgitab murru lugeja ja nimetaja tähendust; 

 tunneb kümnendmurru kümnendkohti; 

  loeb kümnendmurde; 

 kirjutab kümnendmurde numbrite abil 

verbaalse esituse järgi; 

 võrdleb ja järjestab kümnendmurde; 

 kujutab kümnendmurde arvkiirel; 

 ümarab kümnendmurde etteantud 

täpsuseni; 

 liidab ja lahutab kirjalikult kümnendmurde; 
 

Murdarv, harilik murd, 

murru lugeja ja nimetaja. 

Kümnendmurrud. 

Kümnendmurru 

ümardamine. 

Kontrolltöö 

„Kümnendmurdude 

liitmine ja lahutamine” 

(III verand)  

 

 

Läbivad teemad: «Kultuuriline 

identiteet», «Kodanikualgatus ja 

ettevõtlikkus», «Tervis ja ohutus», 

«Väärtused ja kõlblus». 

IKT: 

Miksike (Pranglimine,  

I-harjutused) 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (Juhitakse 

tähelepanu arvsõnade õigekirjale,  

tekstülesannete lahendamine,  

arendatakse funktsionaalset 

lugemisoskust). 

Kehaline kasvatus 

(Tekstülesannete kaudu 

selgitatakse tervislike eluviiside, 

liikumise ja sportimise tähtsust 

inimese tervisele). 

veebruar-

märts 
 arvutab kirjalikult positiivsete 

ratsionaalarvudega, rakendab tehete 

järjekorda; 

 sooritab arvutuste kontrollimiseks neli 

põhitehet taskuarvutil; 

 kogub lihtsa andmestiku; 

Kümnendmurdude 

korrutamine ja jagamine. 

Taskuarvuti, neli 

põhitehet. 
 

  



märts- 

aprill 
 teab plaanimõõdu tähendust ja kasutab seda 

ülesandeid lahendades; 

 valmistab ruudulisele paberile lihtsama 

(korteri ) plaani. 

Plaanimõõt Praktiline hindeline töö  

 ”Plaanimõõt”. 

Kontrolltöö 

„Kümnendmurdude 

korrutamine ja jagamine” 

(IV verand) . 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja kõlblus», 

«Tehnoloogia ja innovatsioon» 

Lõiming: 

Kunst (Kujundite oluliste tunnuste 

liigitamine) 

Tehnoloogia. (Käsitöö ja 

kodunduse ning töö- ja 

tehnoloogiaõpetuse tundides 

tehakse tööde kavandamisel ja 

valmistamisel praktilisi mõõtmisi 

ja arvutusi, loetakse ja tehakse 

jooniseid jne.) 

ÕUESÕPE 

aprill-mai  arvutab kuubi ning risttahuka pindala ja 

ruumala; 

 teab ning teisendab pikkus-, pindala;-

ruumalaühikuid ; 

 põhjendab oma mõttekäike ja kontrollib 

nende õigsust; 

Pindalaühikud ja 

ruumalaühikud 

Ruumilised kujundid 

(kuup ja risttahukas). 

 

Praktiline hindeline töö  
 ”Kuubi  ja risttahuka 

pindala ja ruumala. 

Pindalaühikud ja 

ruumalaühikud”. 

 

Lõiming: 

Kunst (näha erinevate 

geomeetriliste kujundite ilu oma 

kodus ja looduses, vajaduse korral 

leida tuttavate kujundite pindala ja 

ruumala) 

Ajavaru kordamiseks (10 õppetundi) mai 

 

 


