
Matemaatika ainekava 

6.klass 

5 tundi nädalas, kokku 175 tundi 

 

Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

Arvutamine  (73t.) Andmed ja algebra (22t.) Geomeetrilised kujundid ja mõõtmine (65t.) Ajavaru kordamiseks (15t.) 

september  tunneb liht- ja liigmurde; 

 taandab murde nii järkjärgult kui suurima 

ühistegurigateab, milline on taandumatu 

murd; 

 laiendab murdu  etteantud nimetajani; 

 teisendab murde ühenimelisteks ja võrdleb 

neid; 

 teab, et murdude ühiseks nimetajaks on 

antud murdude vähim ühiskordne 

Harilik murd, selle 

põhiomadus.Hariliku 

murru taandamine ja 

laiendamine.  

Harilike murdude 

võrdlemine.  

 

Kirjalik hindeline töö 

«Harilikke murdude 

taandamine, laiendamine 

ja võrdlemine» 

(I veerand) 

Läbivad teemad:  

«Tervis ja ohutus», «Väärtused 

ja kõlblus», «Tehnoloogia ja 

innovatsioon» 

IKT: 

I-harjutused Miksike´st 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (visuaalselt 

esitatud info lugemine) 

oktoober  liidab ja lahutab ühenimelisi ja erinimelisi  

murde; 

 esitab liigmurru segaarvuna ja vastupidi; 

 lahendab teemale vastavaid mitmetehtelisi 

tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab 

tulemust 

Ühenimeliste murdude 

liitmine ja lahutamine. 

Erinimeliste murdude 

liitmine ja lahutamine. 

Kümnendmurru 

teisendamine harilikuks 

murruks ning hariliku 

murru teisendamine 

kümnendmurruks. Harilike 

murdude korrutamine 

Pöördarvud. 

 

Kirjalik  kontrolltöö  

«Harilikke murdude 

liitmine ja lahutamine» 

(I veerand) 

 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja 

kõlblus»,« Kultuuriline 

identiteet» 

IKT: 

I-harjutused Miksike´st, T-

algebra 

Kasutab arvutiprogramme nii 

õpetaja juhendusel kui ka 

iseseisvalt. 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (visuaalselt 

esitatud info lugemine) 

Muusika 

(muusikas väljendatakse 

intervalle, taktimõõtu ja 

noodivältust harilike 

murdudena) 



Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

november  leiab arvu pöördarvu; 

 jagab harilikke murde omavahel ja 

murdarve täisarvudega ning vastupidi; 

 korrutab harilikke murde omavahel ja 

murdarve täisarvudega; 

 lahendab teemale vastavaid mitmetehtelisi 

tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab 

tulemust 

 

 

Harilike murdude 

korrutamine.Pöördarvud. 

Harilike murdude 

jagamine. Arvutamine 

harilike ja 

kümnendmurdudega.Harili

ke murdude jagamine. 

Arvutamine harilike ja 

kümnendmurdudega. 

Kirjalik  kontrolltöö     
«Harilikke murdude 

korrutamine ja jagamine» 

(II veerand) 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja 

kõlblus», «Kultuuriline 

identiteet» 

IKT: 

I-harjutused Miksike´st, T-

algebra 

Kasutab arvutiprogramme nii 

õpetaja juhendusel kui ka 

iseseisvalt. 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (visuaalselt 

esitatud info lugemine) 

detsember  leiab arvust protsentides määratud osa; 

 tunneb protsendi mõistet; 

 lahendab teemale vastavaid mitmetehtelisi 

tekstülesandeid ning kontrollib ja hindab 

tulemust 

Osa leidmine arvust. 

Protsendi mõiste 

 

Kirjalik hindeline töö 

«Protsendid» 

(II veerand) 

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) 

Kehaline kasvatus (vastava 

sisuga tekstülesannete 

lahendamine, lihtsama ja 

parema lahenduskäigu 

leidmine) 



Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

jaanuar  teab ringjoone keskpunkti, raadiuse ja 

diameetri tähendust; 

 joonestab etteantud raadiuse või 

diameetriga ringjoont ja  ringi; 

 arvutab ringjoone pikkuse ja ringi pindala; 

 loeb andmeid sektordiagrammilt 

Ringjoon. Ring. Ringi 

sektor. Ringjoone pikkus. 

Ringi pindala. 

Kirjalik  kontrolltöö    
«Ring ja selle pindala, 

sektor, sektordiagramm» 

(III veerand) 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja 

kõlblus», «Tehnoloogia ja 

innovatsioon» 

IKT: Miksike 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus 

(tekstülesannete lahendamine). 

Kodundus (retsepti järgi 

toidukaupade vajaliku koguse 

arvutamine). 

Kunst (arvutiprogrammidega 

joonistatud graafikute ilu) 

Sotsiaalained (ülesannete 

lahendamise kaudu arendatakse 

oskust infot möista ja valida: 

eristada olulist ebaolulisest, 

leida (tekstist, jooniselt jm) 

probleemi lahendamiseks 

vajalikud andmed). 

veebruar  joonestab kolmnurga; 

 rakendab kolmnurga sisenurkade summat 

ja kolmnurkade võrdsuse tunnuseid (KKK, 

KNK, NKN) ülesandeid lahendades; 

 liigitab kolmnurki külgede ja nurkade järgi 

Kolmnurga joonestamine 

kolme külje järgi, kahe 

külje ja nende vahelise 

nurga järgi, ühe külje ja 

selle lähisnurkade järgi.  

Kolmnurkade võrdsuse 

tunnused. 

Kirjalik hindeline töö 

«Kolmnurga 

joonestamine ja 

liigitamine» 

(III veerand) 

 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja 

kõlblus» 

IKT: 

I-harjutused Miksike´st 

Lõiming: 

Kunst (arvutiprogrammidega 

joonistatud kujundite ilu) 

 



Kuu Õpitulemus Õppesisu 
Kohustuslik hindamine 

(viis ja vahendid) 

Märkused (õpikeskkond, 

läbivad teemad, lõiming, 

IKT, metoodika) 

märts  joonestab kolmnurga kõrgused ning arvutab 

kolmnurga pindala 

Võrdhaarse kolmnurga 

omadusi.  

Kolmnurga alus ja kõrgus.  

Kolmnurga pindala. 

Kirjalik  kontrolltöö   
«Kolmnurga alus ja 

kõrgus. 

Kolmnurga pindala.» 

(IV veerand) 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja 

kõlblus», «Tehnoloogia ja 

innovatsioon» 

 

IKT: 

I-harjutused Miksike´st 

Lõiming: 

Kunst (arvutiprogrammidega 

joonistatud kujundite ilu) 

aprill  arvutab peast ja kirjalikult täisarvudega, 

rakendab tehete järjekorda; 

 lahendab mitmetehtelisi tekstülesandeid 

ning kontrollib ja hindab tulemust; 

Positiivsed ja negatiivsed 

täisarvud. Negatiivsed 

arvud. Arvtelg. 

Positiivsete ja negatiivsete 

täisarvude kujutamine 

arvteljel. Vastandarvud. 

Arvu absoluutväärtus. 

Arvude järjestamine. 

Arvutamine täisarvudega. 

Tekstülesanded. 

Kirjalik hindeline töö 
«Arvutamine 

täisarvudega. 

Tekstülesanded.» 

(IV veerand) 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja 

kõlblus», «Kultuuriline 

identiteet» 

IKT: 

I-harjutused Miksike´st, T-

algebra 

Kasutab arvutiprogramme nii 

õpetaja juhendusel kui ka 

iseseisvalt. 

Lõiming: 

Keel ja kirjandus (lugemine) 

 



mai  määrab punkti koordinaate 

ristkoordinaadistikus; 

 joonistab temperatuuri ning liikumise 

graafikut. 

Koordinaattasand. Punkti 

asukoha määramine 

tasandil.  

Temperatuuri graafik, 

ühtlase liikumise graafik ja 

teisi empiirilisi graafikuid. 

 

Praktiline hindeline töö  

«Temperatuuri graafik, 

ühtlase liikumise graafik 

ja teisi empiirilisi 

graafikuid» 

(IV veerand) 

Läbivad teemad: «Tervis ja 

ohutus», «Väärtused ja 

kõlblus», «Tehnoloogia ja 

innovatsioon» 

IKT: 

Miksike, GeoGebra 

Lõiming: 

Tehnoloogia (kujundite 

mõõtmine), Keel ja kirjandus 

(tekstülesannete lahendamine, 

jooniste lugemine) 

Loodusained (õpilased oskavad 

vaatluste ja eksperimentide 

käigus kogutud andmeid 

analüüsida ning vaatluste ja 

eksperimentide tulemusi 

graafiliselt, tabelitena esitleda.) 

 


