
Kuidas suured asjad väikesele paberile mahuvad? 

Video õpetab mõistma erinevate asjade suuruseid ning seda, kuidas neid vähendada ja 

suurendada. Ülevaatlik tutvustus mõõtkava mõistmisse ilma keerulise matemaatilise taustata. 

 

Kattuvus õppekavaga: Minu kodumaa Eesti, kooliümbruse plaan. 

Katse kirjeldus 

“Kuidas suured asjad pisikesele paberile mahuvad?” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Üksi. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Toas. 

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

joonlaud  1 

mõõdulint  1 

paber  1 

pliiats 1 

teritaja 1 

töövihik  1 

 

Kuidas katset läbi viia? 

● Võtta ette vihikuleht või A5 mõõdus paber (pool tavalisest paberilehest). 

● Mõõda joonlauaga teritaja külgede pikkused. 

● Joonesta see joonlaua abiga paberile.  

● Mõõda joonlauaga töövihiku külgede pikkused. 

○ Mõõda üle paber ja mõtle, kumb on suurem, kas paber või töövihik. 

● Kasuta töövihiku paberile joonestamiseks poolt laiust ja poolt pikkust. 

○ Poole pikkuse leidmiseks proovi joonlaualt leida number, mis on täpselt nulli ja 

töövihiku pikkusele vastava numbri vahel.  

○ Tee sama ka laiusega. 



● Joonesta paberile uute mõõtudega töövihik. 

● Mõõda mõõdulindiga üle klassiruumi pikkus ja laius. 

○ Mõtle, mitmeks osaks peaksid jaotama klassiruumi pikkuse ja laiuse, et nad 

mahuksid ära paberile. 

● Joonesta paberile klassiruumi joonis. 

 

Tähelepanu!  

Joonlauaga asjade mõõtmiseks pane joonlaua nulliga märgitud ots asja ühe ääre juurde ning 

vaata, mis number on asja teise ääre juures. See number näitab, kui pikk või lai ese on. 

Mõõdulindi kokkukerimisel ole ettevaatlik, et enda või sõbra sõrmed mõõdulindi serva katsudes 

viga ei saaks. 

 

Katse tausta selgitus  

Maailmas on palju asju, mille suurust inimene ei suuda hoomata, sest need on lihtsalt liiga suured. 

Selle jaoks ongi välja mõeldud esemete ja objektide vähendatud ja suurendatud kujutamine. See 

tähendab seda, et hästi suuri asju võib paberile joonistada väiksemalt, kui nad päriselus on, ja 

väga väikeseid asju võib joonistada paberile suuremalt, kui nad päriselus paistavad. Et siiski oleks 

võimalik eseme, objekti või vahemaa suurust hinnata, tuleb seesuguse kujutamise korral alati 

üles märkida ka mõõtkava. Mõõtkava näitab, kui mitu korda objekti või eset suurendati või 

vähendati. Näiteks mõõtkava 1:10 tähendab, et igale sentimeetrile kaardil, plaanil või mudelil 

vastab 10 sentimeetrit päriselus. 1:10 000 tähendab, et ühele sentimeetrile kaardil, plaanil või 

mudelil vastab päriselus 10 000 sentimeetrit ehk 100 meetrit.  

Kaardi mõõtkavade puhul on väga hea jätta meelde rusikareegel, et kui mõõtkava teisest numbrist 

võtad kaks nulli maha, siis täpselt nii palju meetreid vastab kaardil ühele sentimeetrile. Näiteks 

kaardil, mille mõõtkava on 1:25 000 vastab ühele sentimeetrile 250 meetrit. 


