
Kui pikk on sinu sõber? 

Missugused mõõtühikuid on olemas pikkuse mõõtmiseks ning kuidas käepäraste vahenditega 

sõbra pikkus teada saada?  

 

Kattuvus õppekavaga: Mõõtmine ja võrdlemine, pikkuse mõõtmine. 

Katse kirjeldus 

“Kui pikk on su sõber?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Paaris. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas või õues. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

ese, millega mõõta (nt pliiats, vihik, pudel, pael 

jmt klassis kättesaadavad esemed) 

1 

mõõdulint 1 

 

Kuidas katset läbi viia? 

Katset viiakse läbi paaris kordamööda. 

1. Kõigepealt mõõdavad sõbrad üksteist mõõdulindiga ära. Saadakse teada, mitu 

sentimeetrit on kaaslane pikk.  

2. Sõbrad valivad muud vahendid, millega pikkust mõõta. Mõlemad valivad erinevad 

esemed. Valitud asi ei tohi olla joonlaud või muu mõõtkavaga ese. Sobivad näiteks pliiats, 

vihik, pudel, pael jm klassis kättesaadavad esemed.  

3. Sõbrad võrdlevad valitud esemeid ja püstitavad hüpoteesi, mitu eset sõber pikk on (nt 

Sõber 1 teeb hüpoteesi, et Sõber 2 on 15 pastakat pikk). 

4. Sõber 1 seisab – teda hakatakse mõõtma. 

5. Sõber 2 mõõdab, mitu mõõtühikut (eset) on Sõber 1 pikk. Sõber 2 alustab varvastest ja 

liigub järjest ülespoole ning loeb ära, kui mitu pliiatsit või vihikut on Sõber 1 pikk. 

6. Sõber 2 paneb oma tulemuse kirja ja võrdleb seda esialgse hüpoteesiga. 

7. Sõbrad vahetavad kohad ja katset korratakse.  

 



Tähelepanu!  

Vaata ette, et suure hooga kellelegi kogemata pihta ei löö.  

 

Katse tausta selgitus 

Saab selgitada mitmeid Eestis põhiliselt kasutusel olevaid pikkusühikuid, näiteks milli-, senti-, 

detsi- ja kilomeeter.  Lisaks saab tutvuda mujal maailmas kasutusel olevate pikkusühikutega:  toll 

(~2,54cm), jalg (~30cm), miil (1609m). 

 

Vanaaegsed pikkusühikud on küünar (küünarnukist sõrmeotsteni), vaks (pöidlast keskmise 

sõrmeni), süld (väljasirutatud käte vahe).  

Sellise pikkuse nagu 1 meeter võtsid esimesena kasutusele prantslased 1790. aastal. Siis 

defineeriti meetrit põhjapooluse ja ekvaatori kauguse abil, kus 1m = 1/10 000 000 sellest vahest. 

Tänapäeval on meeter defineeritud valguskiiruse järgi.  

 


