Mida on õpetajad arvanud 4. klassi matemaatika e-tunni kohta:
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Mulle kui õpetajale meeldivad rühmatööd, seal on küll vaja ette valmistada rühmadele
töölehed, aga ülesanne on juba välja mõeldud. Ei pea selle peale õpetaja aega raiskama.
Samuti kontrolltööde ja ülesannete lahendused on head.
Oli palju häid nippe, meeldisid õues mängud.
Kasutasin eelmainitud tundidest vaid enammeeldinud elemente, näiteks animatsioone,
nelinurga joonestamist, 5 minuti testi jm.
Tunnid olid lastele põnevad ja meeldisid neile väga.
Tunnid 113–119, mis murdudega seotud, olid kõik väga huvitavad ja põneva pildimaterjaliga.
Tunde 121–129 Geomeetria – ei saanud üldse kasutada, sest teemad varem võetud.
Meeldisid 5-minuti testid tundide 132 ja 138 lisades. Meeldis Kuldvillak – tund 136 – seda on
lapsed valmis alati mängima.
Tüdrukutele meeldis väga matemaatiline aeroobika ja geomeetria õues. Nende moodustatud
ristkülik täideti võililledega ning oli terve nädal imetlusobjektiks kogu koolile. Poistele
meeldis matemaatiline teatejooks ja korrutustabeli TRIPS-TRAPS-TRULL.
Kuldvillak on alati laste lemmik olnud.
Kuldvillakuga oli väga hea korrata. Raskeks osutusid mõisted.
Kõik viimased tunnid olid väga mitmekesised ja huvitavad. Ma ei kasutanud kõike, mis
tundides oli antud, vaid osaliselt.
Ülesannetes vastused. Rühmatöö.
Kordamisülesanded olid toredad.
Aitäh! Kuldvillak kestis meil küll kaks koolitundi, aga saime hakkama.
Laste jaoks põnevad, eriti meeldivad õuetunnid.
Meeldis õppevormide vaheldusrikkus ja kordamisülesanded (näiteks 5 minuti test),
geomeetria õues.
Lastele meeldis rühma- ja paaristöö. Hea oli kasutada kontrolltöö erinevaid
variante erineva raskusastmega, tunni huvitavamaks muutmiseks mängu
erinevad variandid ja lisamaterjal.
Kuldvillak, erinevad lipud murdude käsitlemise juures. Meeldisid ka mängud.
Kõige rohkem meeldivad õpilastele tunnid, kus on rühmatöö või mängud. Samuti on meeldiv
kui teema seletuses on animatsiooni.
Ikka koos tegemine ja paaristöö. Animatsioonid ka.
Meeldisid kokkuvõtvad teemad – mitmesuguseid ül.
Rühmatööd looduses matemaatikat tehes olid pretensioonitult õpilaste jaoks parimad tunnid
ja meetodid.
Õpilastele meeldisid väga murdude teemadel piltide järgi osade leidmised.
Lastele meeldisid kordamiseks mõeldud erinevad mängud ja rühmatöö ülesanded, ka
toredad pildid õpitava juures.
Tundub, et aasta jooksul muutus materjali kasutamine väga harjumuspäraseks, tavaliseks,
raske oli midagi välja tuua, meeldib töötada omas tempos ning teha aeg-ajalt lisaülesandeid.
Minule meeldis näiteks animatsioon isekülgse kolmnurga joonestamise kohta.
Toredad näited murdude õpetamisel.
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Paju erinevaid meetodeid ja põnevaid mänge. Suur tänu antud tunni kasutamise võimaluse
eest.
Kirjalik korrutamine ja jagamine. Murrud, teisendamine, kolmnurga joonestamine.
Õpilastele meeldisid tangram, kuldvillak, anagrammid, kaardimäng (ahelkaardid),
võluruudud.
Õpilastele meeldis murdude teema koos võrratute loomapiltide ja ülesannetega. Toredad
olid ka murdude teema juurde käivad töölehed.
Meeldisid rühmatööd, liikumine koos matemaatikaga, joonised, pildid, animatsioonid.
Lippudega seotud ülesanded meeldisid väga poistele. Väga meeldis tund, kus liiguti jaamades
(tund 115).
Kuldvillak õpilaste lemmik.
Mitmesugused ülesanded.
Mängud.
Rühmatööd.
Veel meeldisid mänguplatsilt aardeleidmise ülesanded, riskimäng. See nimi tekitas elevust
juba tunni alguses.
Õpilastele meeldisid abistavad animatsioonid, kuldvillak. Ja väga meeldis 5-minuti
arvutamine, kuigi tehteid oli seal väga palju.
Animatsioonid, mängud, "Kuldvillak".
Mängud, lisaülesanded.
Iga tund slaide ei kasutanud, kuid tunnikonspektist ja ülesannete vastustest oli palju abi.
Õpilastele meeldisid enim mängud (bingo, kaardimängud jmt) ja grupitööd.
Animatsioonid, rühmatööd, viimaste tundide mängud.
Rühmatöö. Erineva sisuga töölehed.
Eks kevadel ja ka muul ajal meeldib lastele mängida mänge, teha koostööd, olla õues.
Jätkuvalt rühmatöö, mängulised elemendid.
Lastele meeldivad väikesed videod, kus midagi selgitatakse (nt nurklaua abil joonestamine
jne).
Meeldis T 116 šokolaadi ülesanne, pusletükkide värvimine, õuesõppetund mõõtmistega,
kuldvillak.
Nagu ma juba mainisin, meeldis lastele rühma- ja paaristöö, nuputamine ja ülesanded, mis
nõudsid enese proovile panekut. Väga sobis meile kuldvillak ja trips-traps-trull.

