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Open Source Math Curriculum  

Grade 2 Parent Information 
	

Unit 4: Applying Models and Strategies	
 
In Unit 4 your child will learn:	
	
Unit 4 has 3 main areas of focus.  Firstly, students continue to deepen their understanding of three-digit 
numbers through work in subtraction within 1000.  Secondly, students continue their study of word problems.  
Unit 4 begins the more complex word problems – two step word problems.  Thirdly, students begin to build 
foundational, conceptual understanding of equal grouping through arrays and the concept of odd and even 
numbers.	
 
MORE SPECIFICALLY, CHILDREN WILL LEARN HOW TO: 	

● Subtract three-digit numbers using concrete models. 
● Solve addition and subtraction two-step word problems. 
● Compose and decompose arrays and relate the array to repeated addition. 
● Demonstrate an understanding of odd and even through drawings and equations.  

 
UNIT 4 STANDARDS:  
2.OA.1, 2.NBT.1, 2.NBT.2, 2.NBT.3, 2.NBT.5, 2.NBT.7, 2.NBT.8, 2.OA.3, 2.OA.4 
For more information on the strategies, standards and explanations, visit the California Framework at: 
http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/ccsmathstandardaug2013.pdf     
	
 
EXAMPLES OF STRATEGIES	
For subtracting three-digit numbers using the concept of place value 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For composing and decomposing arrays and relating their drawing to an equation 
 
Students arrange any set of objects into a rectangular array. Objects can be cubes, buttons, counters, 
etc. Objects do not have to be square to make an array. Students then write equations that represent 
the total through repeated addition. 
	
 
 
 
 
 
 



KEY VOCABULARY 
difference the answer to a subtraction problem 
regroup/unbundle to change 1 hundred for 10 tens or 1 ten for 10 ones 
row the horizontal (right to left) arrangement of objects 
column the vertical (up and down) arrangement of objects 
array an arrangement of objects into rows and columns of equal amounts 

 
Activities at Home 

• Count in a patterns while doing a rhythmic or repeated task – stirring pancake batter, brushing 
hair, putting away groceries, walking. 

• Roll dice to make a two-digit number. Subtract it from 99 or 100 to get down to 0. 
• Roll dice to make two or three digit numbers with a partner.  See who can make the larger 

number. 
• Using all the digits in your house number make addition or subtraction problems. 
• Add, subtract, or compare the price of two items at a store. 
• Start with 100 counters (beans, pennies, etc.) and roll two dice to make a 2-digit number.  

Subtract counters until you get to 0. 
• Give your child an addition or subtraction sentence and ask them to make up a word problem 

to go with the number sentence. 
• Make a physical array with up to 20 counters or small items. Record the array on paper and 

write the related equation to match the array.  See example above. 
• Make a train with Legos or colored blocks.  Write a number sentence for the different colors in 

the train.  
• Use Legos to make arrays with equal parts in each row and column. Then write a repeated 

addition sentence to represent the array. 
• Look for items that are in repeated sets or groups – panes in a window, pickets on a fence, 

sodas in a six-pack, wheels on vehicles. 
 
Learning Links 
 
Learning Videos by Standard 
2.NBT.7 – Adding and Subtraction 3 digit numbers - https://www.youtube.com/watch?v=eb-k-K78KuM  
2.OA.1 – Using a bar diagram with word problems - http://www.adaptedmind.com/p.php?tagId=329  
2.OA.3 – Even and Odd http://www.showme.com/sh/?h=iVGrlS4  
Learn more about Algorithms – a NCSM Journal article 
http://www.mathedleadership.org/docs/resources/journals/NCSMJournal_ST_Algorithms_Fuson_Beckmann.pdf  
Multiple videos for 2nd grade standards - http://www.paulding.k12.ga.us/Page/24337		
	
Online Games 
Grouping in 5s and 10s - http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3526  
Even or Odd - http://www.ictgames.com/dragonmap.html  
Making Combinations of 10 - http://www.primarygames.com/math/mathlines/  
Adding on a Number Line - http://www.funbrain.com/cgi-bin/nl.cgi?A1=a&A2=1&A11=4&A12=4  
Equal or Not Equal - http://pbskids.org/cyberchase/games/algebra/algebra.html/  
Addition and Subtraction with base Ten Blocks (Uses Java Plugins) - 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html  
Addition and Subtraction Word Problems - http://www.thinkingblocks.com/tb_addition/addition.html  
	



Գլենդելի Հանրային Դպրոցների Կրթաշրջան 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԼԱՆ 

2-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
 

ՄԱՍ 4: ԻՆՉՊԵՍ ԿԻՐԱՌԵԼ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

4-ՐԴ Մասում Ձեր երեխան կսովորի հետևյալը՝  

 

4-րդ Մասը ունի 3 հիմնական թեմա, որի վրա պետք է կենտրոնանաք։ Առաջին հերթին, 

աշակերտները շարունակելու են խորացնել իրենց գիտելիքները եռանիշ թվերի մեջ` 

փորձելով հանման գորոծողություն կատարել 1000-ի սահմաններում ընկած թվերի մեջ։ Երկրորդ` 

աշակերտները կշարունակեն ուսումնասիրել խնդիրները։ 4-րդ Մասը ներառում է ավելի բարդ  

խնդիրներ՝ ընդգրկելով երկու գործողությամբ խնդիրներ։ Երրորդ՝ աշակերտները կսկսեն 

ձևավորել հավասար խմբավորման հիմնարար գիտելիքներ և կենտ և զույգ թվերի իմացություն։ 

 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ  ԿՍՈՎՈՐԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼԸ՝ 

 
● Եռանիշ թվերով հանման գործողություն կատարել՝ կիրառելով իրական օրինակներ։  

● Գումարման և հանման երկու գործողությունով խնդիրների լուծում։ 

● Կազմել և կազմալուծել աղյուսակները և կապակցել դրանք կրկնվող գումարումների։  

● Ցուցաբերել կենտ և զույգ թվերի իմացություն՝ նկարների և հավասարումների միջոցով։ 

 

4-րդ Մասի չափանիշներն են՝  
2.OA.1, 2.NBT.1, 2.NBT.2, 2.NBT.3, 2.NBT.5, 2.NBT.7, 2.NBT.8, 2.OA.3, 2.OA.4 

Գործողությունների, չափանիշների և անհրաժեշտ բացատրությունների համար այցելեք՝ 

http://www.cde.ca.gov/be/st/st/ss/documents/ccmathstandardaug2013.pdf  

 

Գործողությունների օրինակներ՝ նախատեսված երեք նիշանի թվերի հանման համար՝ կիրառելով 

թվային արժեքի կարևորության գաղափարը։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Կազմել և կազմալուծել աղյուսակները և կապակցել դրանց հավասարման նկարները 

 

Աշակերտները դասակարգում են առարկաների խումբը ուղղանկյուն աղյուսակի մեջ։ Առարկաները կարող 

են լինել խորանարդներ, կոճակներ, քարեր և այլն։ Պարտադիր չէ, որ առարկանները լինեն քառակուսի, 

որպեսզի աղյուսակ կազմեն։  

 
 

http://www.cde.ca.gov/be/st/st/ss/documents/ccmathstandardaug2013.pdf


 
Հիմանական բառապաշարը 

մնացորդ Հանում գործողության պատասխանը 

վերախմբավորել/տարանջատել Փոխարինել 1 հարյուրը տասնյակով կամ 1 տասնյակը 

տասը միավորով 

շարք Առարկաների դասավորվածությունը հորիզոնական 

ուղղությամբ (աջից ձախ) 

սյունակ Առարկաների դասավորվածությունը ուղղահայաց 

ուղղությամբ (վերևից ներքև) 

աղյուսակ Առարկաների դասավորվածությունը հավասար 

քանակությամբ շարքերի և սյունակների  
 

Տնային հանձնարարություններ 

 Հաշվել օրինակներով՝ կատարելով կրկնվող գործողություններ, ինչպես օրինակ կարագ քսել 

նրբաբլիթի վրա, մազերը սանրել, դասավորել մթերքները, քայլել։  

 Զառեր նետել երկնիշ թիվ ստանալու համար։ Հանում կատարել 99-ից կամ 100-ից՝ հասնելով 

0-ի։  

 Զառեր նետել ընկերոջ հետ երկնիշ կամ եռանիշ թվեր ստանալու համար։  

 Օգտագործելով Ձեր տան համարի թվերը՝ գումարման և հանման գործողություններ 

կատարել։  

 Ավելացնել, պակասեցնել կամ համեմատել երկու առարկայի գները խանութում։  

 Սկսեք 100-ից (լոբին, մանրադրամներ) և զառեր նետեք, որպեսզի ստանաք երկնիշ թիվ։ 

Պակասեցրեք խաղանիշերը մինչև հասնեք 0-ի։   

 Ձեր երեխային գումարման և հանման գործողություն տվեք և խնդրեք, որպեսզի խնդիր 

կազմի, որը կհամապատասխանի թվի գործողությանը։   

 Իսկական աղյուսակ կազմել մինչ քսան փոքր առարկաներով։ Գրանցել աղյուսակը թղթի 

վրա և գրել դրան վերաբերվող հավասարումը։ Տեսեք ներքևի օրինակը։   

 Գնացք պատրաստեք լեգոներով  կամ գունավոր խորանարդիկներով։ Գնացքի տարբեր 

գույների համար գրեք թվի գործողություն։   

 Օգտագործեք լեգոներ, որպեսզի հավասար շարքերով և սյունակներով աղյուսակ ստանաք։ 

Այնուհետև՝ կրկնվող գումարման գործողություն կազմեք, որը կներկայացնի աղյուսակը։  

Փնտրեք առարկաներ, որոնք կրկնվող խմբերի մեջ են՝ պատուհանի փեղկերը, ցանկապատի 

ձողերը, գազավորված ըմպելիքները վեց հատանոց  տուփի մեջ, մեքենայի անիվները։   
 

Ուսուցողական կայքեր  
 

Ուսուցողական տեսանյութեր՝ ըստ  Learning Videos by չափանիշների՝ 
2.NBT.7 –  Երեք նիշանող թվերի գումարում և հանում - https://www.youtube.com/watch?v=eb-k-

K78KuM  

2.OA.1 – Ինչպես օգտագործել խնդիրների սխեման - http://www.adaptedmind.com/p.php?tagId=329  

2.OA.3 – Զույգ և կենտ թվեր http://www.showme.com/sh/?h=iVGrlS4  

Ալգորիթմների մասին լրացուցիչ տեղեկացեք հետևյալ հոդվածից - 
http://www.mathedleadership.org/docs/resources/journals/NCSMJournal_ST_Algorithms_Fuson_Beckmann.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=eb-k-K78KuM
https://www.youtube.com/watch?v=eb-k-K78KuM
http://www.adaptedmind.com/p.php?tagId=329
http://www.showme.com/sh/?h=iVGrlS4
http://www.mathedleadership.org/docs/resources/journals/NCSMJournal_ST_Algorithms_Fuson_Beckmann.pdf


Տարբեր տեսանյութեր՝ նախատեսված 2-րդ դասարանի պահանջների համար - 

http://www.paulding.k12.ga.us/Page/24337  

 

Առցանց խաղեր  

Խմբավորումներ՝ 5-երով և 10-երով - http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3526  

Զույգ և կենտ - http://www.ictgames.com/dragonmap.html  

10 – ի կապակցություններ կատարել - http://www.primarygames.com/math/mathlines/  

Թվի թողի վրա ավելացումներ անել - http://www.funbrain.com/cgi-

bin/nl.cgi?A1=a&A2=1&A11=4&A12=4  

Հավասար և ոչ հավասար - http://pbskids.org/cyberchase/games/algebra/algebra.html/  

Գումարում և հանում հիմնական 10 հաշիվներով (Uses Java Plugins) - 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html  

Գումարման և հանման խնդիրներ - http://www.thinkingblocks.com/tb_addition/addition.html  

 

http://www.paulding.k12.ga.us/Page/24337
http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3526
http://www.ictgames.com/dragonmap.html
http://www.primarygames.com/math/mathlines/
http://www.funbrain.com/cgi-bin/nl.cgi?A1=a&A2=1&A11=4&A12=4
http://www.funbrain.com/cgi-bin/nl.cgi?A1=a&A2=1&A11=4&A12=4
http://pbskids.org/cyberchase/games/algebra/algebra.html/
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html
http://www.thinkingblocks.com/tb_addition/addition.html


 
글렌데일 통합교육구 
 수학 교육과정 공개 자료 

2학년 학부모 정보 
	  

단원 4: 응용  모델  및  전략  
 
귀하의  자녀가  단원  4에서  배우게  될  내용 : 
	  
단원 4는 중점을 두어야 할 세가지 주요 영역을 내포하고 있습니다. 첫째로, 학생들은 1000 내에서의 뺄셈 학습을 통해 
세자리 수에 대한 이해 강화를 계속합니다. 두 번째로, 학생들은 응용문제 학습을 지속합니다. 단원 4는 좀더 복잡한 - 2단계 
응용문제들을 시작합니다. 세 번째로, 학생들은 배열을 통해 동등한 그룹으로 나누기에 대한 기초적, 개념적 이해 및 홀수와 
짝수들의 개념을 구축하길 시작합니다.  
 
보다  구체적으로  배우게  될  내용: 	  

● 구체적인 본보기를 사용하여 세자리 수  빼기 
● 덧셈 및 뺄셈의 2 단계 응용문제 풀기 
● 배열 구성과 분해 및  반복되는 덧셈과 배열과의 관계  
● 그림 및 방정식을 통해 홀수 및 짝수에 대한 이해 입증 

 
단원 4 표준:  
2.OA.1, 2.NBT.1, 2.NBT.2, 2.NBT.3, 2.NBT.5, 2.NBT.7, 2.NBT.8, 2.OA.3, 2.OA.4 
전략 , 표준  및  설명에  대한  더  상세한  정보를  위해선  다음의  Califoria Framework 웹사이트를  접속하십시요 : 
http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/ccsmathstandardaug2013.pdf     
 
전략의예  
자리값의  개념을  사용하여  세자리  수  뺄셈하기  
 
 

 
 
 
 
 
배열을  구성하고  분해하여  방정식과  연관시키기  
 
학생들은 일련의 물건들을 직사각형으로 배열한다. 정육면체, 단추, 셀 수 있는 칩(계수기) 등을 사용하여 배열할 수 있는데 
이것들이 정사각형일 필요는 없다.  배열을 한후, 학생들은 반복되는 덧셈을 통해 전체를 나타내는 방정식을 만든다.  

 
 

	  
 
 
 

	  



 
 
주요  어휘  
차이 빼기 문제에 대한 답 
재편성/이월 100을 10이 열개 있는 것 또는 10을 1이 열개 있는 것으로 변경 
행 수평(좌우로) 배열 
열 수직(아래위로) 배열 
배열 물건들을 동일한  양의 행렬로 나타내는 것 

 
가정에서의  활동  

• 율동적이거나 반복되는 일- 팬케잌 반죽 섞기, 머리 빗기, 식품 정리, 걷기 등을 하는 동안 패턴으로 센다.  
• 주사위를 굴려 2자릿수를 만든다. 그것을 99 또는 100으로부터 빼며 0까지 내려간다.   
• 파트너와 주사위를 굴려 2  또는 3자릿수를 만든다. 누가 더 큰 숫자를 만들 수 있는지 본다. 
• 자신의 집 주소의 모든 자리수를 사용하여 덧셈 또는 뺄셈 문제들을 만든다.  
• 가게에서 2가지 물건의 가격을 더하기, 빼기 또는 비교한다.  
• 계수기(콩, 페니 등)를 100으로 시작하고 주사위를 던져 2 자릿수를 만든다. 0가 될 때까지 계수기에서 뺀다.  
• 자녀에게 덧셈 또는 뺄셈 문장을 주고 숫자 문장이 섞인 응용문제를 만들라고 요청한다.  
• 20개의 계수 장치나 작은 물건들로 물리적 배열을 만든다. 종이에 그 배열을 기록하고 그 배열과 일치할 연관된 
방정식을 쓴다. 위의 예제를 참고한다 

• 레고 또는 색있는 블락으로 기차를 만든다. 기차의 다른 색들에 대한 숫자 문장을 쓴다.  
• 레고를 사용해 각각의 행 과 열에 동등한 부분을  갖은 배열을 만든다. 그 다음 이 배열을 나타내기 위해 반복되는 
덧셈 문장을 쓴다.  

• 반복되는 세트나 그룹의 물건들을 찾는다 – 창문의 판유리, 울타리의 말뚝, 6개들이 탄산음료, 자동차의 바퀴. 
 
학습  링크  
 
표준에  의한  학습  비디오  
2.NBT.7 –3 자릿수 덧셈 및 뺄셈 - https://www.youtube.com/watch?v=eb-k-K78KuM  
2.OA.1 – 막대기 도표를 사용한 응용 문제들 - http://www.adaptedmind.com/p.php?tagId=329  
2.OA.3 – 짝수와 홀수 http://www.showme.com/sh/?h=iVGrlS4  
산수(아라비아 숫자 계산법)에 대해 더 배우기– a NCSM 신문 기사 
http://www.mathedleadership.org/docs/resources/journals/NCSMJournal_ST_Algorithms_Fuson_Beckmann.pdf  
2학년 표준들에 대한 다수의 비디오 - http://www.paulding.k12.ga.us/Page/24337	  	  
	  
온라인  게임들  
5 및 10 배수로 그룹만들기- http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3526  
짝수와 홀수- http://www.ictgames.com/dragonmap.html  
10의 조합 만들기 - http://www.primarygames.com/math/mathlines/  
넘버라인 상의 더하기 - http://www.funbrain.com/cgi-bin/nl.cgi?A1=a&A2=1&A11=4&A12=4  
동등 또는 비동등- http://pbskids.org/cyberchase/games/algebra/algebra.html/  
십진 블락을 기초로 한 덧셈 및 뺄셈 Addition and Subtraction with base Ten Blocks (자바 플러그인을 사용) - 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html  
덧셈 및 뺄셈 응용문제 - http://www.thinkingblocks.com/tb_addition/addition.html  
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Grado 2 Información para Padres 
	

Unidad 4: Aplicación de Modelos y Estrategias	
 
En la Unidad 4 su hijo/a aprenderá:	
  
La Unidad 4 tiene 3 áreas principales de enfoque. En primer lugar, los estudiantes continuaran profundizando 
su comprensión de los números de tres dígitos a través del trabajo de la resta dentro de 1000. En segundo 
lugar, los estudiantes continuaran sus estudios de los problemas de palabras. La Unidad 4 comienza con los 
problemas más complejos de palabras - dos problemas de palabras del paso. En tercer lugar, los estudiantes 
comenzaran a construir la comprensión conceptual  de base de la igualdad de agrupación a través de 
matrices y el concepto de números pares e impares.	
 
Específicamente su hijo/a aprenderá como: 	

● Restar números de tres dígitos usando modelos concretos. 
● Resolver problemas de palabra de dos pasos de suma y resta. 
● Componer y descomponer matrices y relacionarlas con la adición repetida   
● Demostrar una comprensión de impar, incluso a través de dibujos y ecuaciones   

 
Unidad 4 Estándares:  
2.OA.1, 2.NBT.1, 2.NBT.2, 2.NBT.3, 2.NBT.5, 2.NBT.7, 2.NBT.8, 2.OA.3, 2.OA.4 
Para más información de estrategias, estándares y explicaciones, visitar “the California Framework” en: 
http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/ccsmathstandardaug2013.pdf     
	
 
Ejemplos de Estrategias 
Para sustraer números de tres dígitos usando el concepto de Valor Posicional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Para componer y descomponer matrices y relacionar su dibujo con una ecuación 
 
 Los estudiantes organizaran cualquier conjunto de objetos en una matriz rectangular. Los objetos 
pueden ser cubos, botones, contadores, etc. Los objetos no tienen que ser cuadrados para hacer 
una matriz. Los estudiantes escribirán entonces ecuaciones que representan el total a través de 
adiciones repetidas. 
	
 
 
 
 



 
 

Vocabulario  
diferencia La respuesta a un problema de resta 
Agrupar/desagrupar Para cambiar 1 centena por 10 decenas o 1 decena por 10 unidades 
Fila La disposición horizontal (derecha a izquierda) de los objetos 
columna La disposición vertical (arriba y abajo) de los objetos 
matriz Un arreglo de objetos en filas y columnas de cantidades iguales 

 
Actividades para el hogar: 

•  Cuente con patrones mientras hace una tarea rítmica o repetida - revolviendo la masa de las 
tortitas, cepillando el pelo, guardando los alimentos, caminando  

• Lanzar los dados para obtener un número de 2 dígitos. Restar de 99 o 100 para bajar a  
• Lanzar los dados para hacer números de dos o tres dígitos con un compañero. Ver quién 

puede hacer el mayor número. 
• Usando todos los dígitos en el número de tu casa,  hacer problemas de suma o resta   
• Agregar, restar o comparar el precio de dos artículos en una tienda 
• Comience con 100 fichas (frijoles, peniques, etc.) y lance dos dados para hacer un número de 

2 dígitos. Sustraer las fichas hasta llegar a 0.  
•  Déle a su hijo una oración de suma o resta y pídales que resuelvan un problema de palabra 

para ir con la oración numérica  
•  Haga una matriz física de hasta 20 fichas o elementos pequeños. Registra la matriz en papel 

y escribe la ecuación relacionada para que coincida con la matriz. Ver ejemplo anterior  
•  Hacer un tren con Legos o bloques de colores. Escribe una oración numérica para los 

diferentes colores en el tren.  
• Use Legos para hacer arreglos con partes iguales en cada fila y columna. A continuación, 

escriba una oración de adición repetida para representar la matriz   
• Busque artículos que se encuentren en grupos o grupos repetidos: paneles en una ventana, 

piquetes en una valla, refrescos en un paquete de seis, ruedas en vehículos   
  
Enlaces de Aprendizaje 
 
Aprendizaje de videos por estándares 
2.NBT.7 – Sumar y restar números de 3 dígitos - https://www.youtube.com/watch?v=eb-k-K78KuM  
2.OA.1 – Uso de un diagrama de barras con problemas de palabra- 
http://www.adaptedmind.com/p.php?tagId=329  
2.OA.3 – Par e Impar http://www.showme.com/sh/?h=iVGrlS4  
Aprende más acerca de Algoritmos – 
http://www.mathedleadership.org/docs/resources/journals/NCSMJournal_ST_Algorithms_Fuson_Beckmann.pdf  
Varios videos para los estándares de 2do grado 
- http://www.paulding.k12.ga.us/Page/24337		
	
Juegos en Línea 
Agrupando en 5 y 10 - http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3526  
Par e Impar - http://www.ictgames.com/dragonmap.html  
Haciendo Combinaciones de 10 - http://www.primarygames.com/math/mathlines/  
Agregar una línea de números - http://www.funbrain.com/cgi-bin/nl.cgi?A1=a&A2=1&A11=4&A12=4  



Igual o no igual - http://pbskids.org/cyberchase/games/algebra/algebra.html/  
Adición	y	resta	con	base	de	diez	bloques	(utiliza	Java	Plugins)	-
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=category_g_1_t_1.html  
Adición y Sustracción con problemas de palabras 
http://www.thinkingblocks.com/tb_addition/addition.html  
	


