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Käed on kõige loomulikum füüsiline abivahend, mis on sõna otseses mõttes meil alati käepärast. Sellel põhineb ka meie arvutamise 
kümnendsüsteem. Kummagi käe viis sõrme on selge ja lihtne viis hulkade selgitamiseks ning nende mõistmiseks ainsast silmapilgust.   

Lapsed õpivad käte abil loendama ja tulemusi väljendama ning jätkavad sõrmede kasutamist ka siis kui soovime, et nad seda enam ei teeks. 
Seetõttu kasutavad nad käsi varjatult laua all või liigutavad sõrmi pea märkamatult laua peal. Lapsed jätkavad sõrmedel loendamist just seetõttu, 
et me seda keelame - selle asemel tuleks meil õpetada neid õigesti kasutama. 

Loendamisoskus eeldab head numbrite tundmist. Laste jaoks on vaja numbreid visualiseerida, et nad näeksid numbrite seoseid ning õpiksid peast 
arvutama (mentaalne aritmeetika). Kui käsi õigesti kasutada, on neist numbrite mõistmisel oluline abi. Esialgu kasutavad lapsed käsi loendamiseks 
ning lõpuks muutub see füüsiliseks ja visuaalseks vahendiks vastuste kontrollimisel.   
 
Puidust arvutamiskäte omadused: 

• Komplekti kuulub 1 puidust kätepaar. 

• Käed saab fikseerida magneti abil aluse külge, et neid oleks võimalik hoida ühes käes ning samal ajal teise käega juhendada/ülesannet 
selgitada või pildikaarti näidata. 

• Käed jäävad aluse külge fikseerituks kui õpilased selgitavad, mida nad näevad. 

• Sõrmed painduvad tugeva kummipaela abil täielikult peopessa. 

• Tänu erilisele disainile on arvutamiskäed lihtsalt kasutatavad ka laste poolt – Sõrmede painutamine ja sirutamine ei nõua kõrgemal tasemel 
motoorseid oskuseid. 

 
Sõrmede kasutamise meetodid: 
Tase 1. Varajane õpe. 
Arvutamiskäsi saab kasutada avastamismaterjalina juba väga väikeste lastega: 

• Aseta käed puidust käte peale – kas sul on samapalju sõrmi? 

• Painuta puidust sõrmed alla – kas oskad seda oma kätega teha? 

• Loenda sõrmi – kõigepealt häälega, hiljem vaikselt omaette. 

• Mitu kommi on karbis? Siruta sama arv sõrmi puidust kätel. 

• Pea meeles mitu liimipulka on vaja tuua. Seame selle hulga puidust arvutamiskätele ja võta arvutamiskäed meelespidamiseks kaasa. 

• Täna on sinu sünnipäev? Jätame arvutamiskäed terveks päevaks sinu vanuse asendisse. 
 
Tase 2. Õpime tundma numbrite järjekorda. 

• Lisaks lauludele ja mängudele, saab numbrite järjekorda kinnistada arvutamiskäte abil, visualiseerides sõrmedel nii üles- kui allapoole 
loendamist.  

• Oleme hääle kaotanud ning vastame õpetaja küsimustele käte abil. Näiteks, kui vana sa oled? 

• Edastame numbreid käte abil. Näiteks, mitut moodi saad näidata arvu 4?  
 
Tase 3. Lahendame numbripusle. 

• Numbrite avastamine muutub keerulisemaks. Õpetaja esitab numbripusle ning lapsed lahendavad seda käte abil. Ülesanded, mille 
lahendamine on keeruline oma kätega, on lihtne puidust käte abil – arvu 6 saab kergesti näidata kui 4+2, 3+3 ja 5+1.  

• Arvutuskäed asetatakse mingis asendis tahvli ette ning tahvlile kirjutatakse vastavad numbrid. Kas lapsed tunnevad ära summa ka siis kui käed 
ära võtta? Hoia 8 sõrme püsti selja taga. Õpetaja võtab välja 5 sõrmega käe ning uurib, mitu sõrme on vaja teisel käel sirutada, et saada kokku 
sama arv? 

• Lihtne arvutamine. Arvuta 8-5 sõrmi vähemaks loendamise asemel nii, et võtad ühe käe ära. Loendamine muutub ennustatavaks. 
Arvutamiskätele seatakse number. Mis siis kui 2,3,5 sõrme ära võetakse või juurde lisatakse?  

 
Tase 4. Arvutamine. 

• Summad muutuvad suuremaks, näiteks 8+7. Esimene number asetatakse puidust kätele ning teine number lisatakse mentaalse matemaatika 
abil. 

• Lahutades  arve, mis on suuremad kui 10, saab kasutada täiendavalt oma käsi. Lahutamisel 12-5, võta kõigepealt vähemaks 2 ja seejärel 3 
sõrme. Teine võimalus on võtta kohe üks käsi (5 sõrme) vähemaks.  

Arvutamiskäed aitavad kontrollida ja tõestada, et arvutamisstrateegia on õige.  
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Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. 

Väikesed osad. Lämbumisoht. 
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