
 
Glendale Unified School District  

Math Curriculum  
Grade Kindergarten 

Unit 4: Mastering Number Concepts to 20 
 

 
What Your Child Will Learn 
  
 In Unit 4, Kindergarten students work on refining and mastering number concept 
understanding to 20. Students will master rote counting to 50 by ones and tens. Students will begin 
to work on explaining the idea of “one more” and “one less” with numbers 0-10. (i.e. know that 5 is 
one more than 4) as well as comparing two numbers (1-10) and telling which is greater than/less 
than using matching, counting and grouping strategies, as well as using appropriate math drawings, 
to prove or disprove their answer. Students will refine the skill of ‘counting on’ from numbers other 
than 1, up to 20. Because fluency with addition and subtraction within 5 is a Kindergarten goal, 
students will continue to decompose/compose (see vocabulary on next page) numbers to 20 
(grouping by 10 ones and some more ones). Students will represent these decomposed and 
composed numbers using objects, drawings, and verbal explanations. Students will begin 
solving addition/subtraction word problems using drawings to represent the problem with 
numbers 0-5. 

 Students will continue identifying and describing attributes of objects, with a focus on attributes 
of 2-dimensional and 3-dimensional shapes, as well as grouping sets of objects using the identified 
attributes. Students continue to work on identifying the measurable attribute being compared, using 
language such as “longer than,” “shorter than”, “taller than”, “heavier than”, “lighter than”, or “more 
than”, “less than”. Students focus on identifying and explaining the position of objects using terms 
such as above, below, beside, in front of, behind, and next to. Students model and build 3-
dimensional shapes using a variety of materials (e.g., sticks and clay balls, toothpicks and 
marshmallows, etc.) and drawing 2 dimensional shapes as well as identifying 2-dimensional shapes 
in pictures and drawings. 

 

More Specifically, Children Will Learn How To: 
• Rote count to 50 by ones and tens 
• Write numbers from 0-20 
• Recognize numbers out of order 0-20 
• Count up to 20 objects in a group, regardless of arrangement and know how many are in the 

group 
• Represent a group of up to 10 objects 
• Compare groups of objects by number, identifying which is “more” or “less” 
• Begin to independently represent addition (0-10) by “putting together” and “adding to” using 

drawings and/or objects 
• Begin to add/subtract numbers 0-5 using drawings, objects, counting 
• Sort (classify) objects into at least 3 categories (groups) and identify the number of objects in each 

category 
• Describe the position of objects with a focus on self-generated vocabulary such as: above, 

below, beside, in front of, behind, and next to 
• Draw, build and model 2-dimensional and 3-dimensional shapes 



Vocabulary 

Vocabulary words that will help your child work on describing, justifying, and explaining their math. 
 

• two-dimensional (flat): A shape with width and depth. Example: a circle, triangle, square, 
hexagon or rectangle 

• three dimensional (solid): A shape with width, depth, and height such as cube, cone, 
cylinder and sphere 

• attribute: A characteristic of an object that students use to define the object. 
Example: thin, thick, small, large, 3 sides, 4 sides, 4 vertices, red, etc. 

• five frame: a math organizational tool to help students recognize and organize 
numbers 5 or less 

• ten frame: a math organizational tool to help students recognize and organize 
numbers 10 or less 

• represent: show with drawing or picture in such a way as to explain an answer 
• number bond: A diagram or math organizational tool used for composing/decomposing 

numbers 
• object: a thing that can be seen and/or touched  

Standards of Focus 
K.CC.1 K.CC.2 K.CC.3 K.CC.5 K.CC.6 K.MD.1 K.MD.3 

K.OA.1 K.OA.2 K.OA.3 K.NBT.1 K.G.1  K.G.2  

Activities at Home 

• Sort snacks and have your child tell you what attributes you used to sort them or have your 
child sort snacks and tell you what attribute(s) they used to sort 

• Make a picture using shapes. Encourage your child to combine shapes to make a new 
shape 

• Explore Position words. Use toys to model before, after, above, below, and beside. Describe 
using attributes. Ex. The blue car is behind the red car. 

• Do a “partner count” – Parent or child begins counting and stops at a random number and 
their “partner” continues. Repeat up to 100 

• Grab a handful of items, group in sets of 10, count by 10s and 1s left over 
• Have your child make up a story involving “adding” or “subtracting” (i.e.: 3 birds were in the 

tree and 2 more birds flew in. How many birds are in the tree? Have them represent the story 
with drawings or objects  

 

 
 
 
To see an electronic copy of this parent letter, please go to the Common Core pages at http://www.gusd.net/. 
Follow the links to Mathematics, Grade K. Scroll to the bottom of the page and click on Unit 4. 
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Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան  

 Open Source թվաբանության ծրագիր 

Տեղեկություններ մանկապարտեզի ծնողների համար 

Մաս 4` Մինչև 20 թվերի հասկացության ամրապնդումը 

 

Ձեր երեխան կսովորի՝ 

Մաս 4-րդում մանկապարտեզի երեխաները կամրապնդեն մինչև 20-ը ընկած թվերի հասկացության 

իրենց գիտելիքները։ Աշակերտները կամրապնդեն իրենց գիտելիքները՝ հաշվելով 1-50 թվերը միավորներով 

և տասնյակներով։ Աշակերտները կսկսեն բացատրել 0-10 սահմանում ընկած թվերի «մեկով ավել»-ի և 

«մեկով պակաս»-ի գաղափարը (օրինակ՝ գիտենան, որ 5-ը ավելի մեծ է, քան 4-ը)։ Ինչպես նաև նրանք 

կկարողանան համեմատել երկու թվեր (1-10) և ասել, թե որն է ավելի մեծ կամ ավելի փոքր։ Այնուհետև, 

օգտագործելով համեմատելու, հաշվելու և խմբավորելու գործողությունները, ինչպես նաև մաթեմատիկական 

պատկերները կհաստատեն կամ կհերքեն իրենց պատասխանը։ Աշակերտները կամրապնդեն իրենց 

գիտելիքները 1 թվից բացի այլ թվեր հաշվելու մեջ, մինչ 20-ը։ Քանի որ մինչև 5-ը ընկած թվերի գումարման 

և հանման գաղափարների հստակ իմացությունը համարվում է մանկապարտեզի նպատակը, ուստի 

աշակերտները կշարունակեն կազմալուծել/կազմել (հաջորդ էջում կարող եք տեսնել բառերի 

բացատրությունները), մինչև 20-ը ընկած թվերը (խմբավորելով դրանք տասնյակներով և միավորներով)։ 

Աշակերտները այդ կազմալուծված և կազմված թվերը  կներկայացնեն՝ օգտագործելով առարկաներ և 

պատկերներ, ինչպես նաև կտան բառացի բացատրություններ։ Աշակերտները, պատկերներ օգտագործելով,  

կսկսեն լուծել 0-5 թվերի գումարման և հանման խնդիրներ։  

Աշակերտները կշարունակեն ճանաչել և նկարագրել մարմինների հատկանիշները՝ կենտրոնանալով 

երկչափ և եռաչափ պատկերների վրա։ Ինչպես նաև, կշարունակեն տեսակավորել մարմինների խմբերը ըստ 

իմացած հատկանիշների։ Աշակերտները կշարունակեն աշխատել համեմատվող առարկանների չափման 

հատկանիշների վրա՝ կիրառելով այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են՝ «ավելի երկար քան», 

«ավելի կարճ քան», «ավելի հասակով քան», «ավելի ծանր քան», «ավելի թեթև քան», «ավելի քան», 
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«ավելի քիչ, քան»։ Աշակերտները կկենտրոնանան առարկաների դիրքը ճանաչելու և նկարագրելու վրա՝ 

օգտագործելով այնպիսի արտահայտությունները, ինչպիսիք են՝ վերևում, ներքևում, դիմացը, հետևում, և 

կողքին։ Աշակերտները կմոդելավորեն և կպատրաստեն եռաչափ պատկերներ՝ օգտագործելով տարբեր 

նյութեր (օրինակ փայտիկներ և հողագնդեր, ատամնափորիչներ և փափուկ կոնֆետներ)։ Ինչպես նաև նրանք 

կնկարեն երկչափ պատկերներ և կտարբերակեն դրանք նկարների մեջ։  

Մասնավորապես, երեխաները կսովորեն՝ 

 Հաշվել մինչև 50-ը միավորներով և տասնյակներով։ 

 Գրել 0-20 թվերը։ 

 Ճանաչել հերթականությունից դուրս եղած 0-20 թվերը։ 

 Հաշվել խառը դասավորված  մինչև 20 առարկա։ 

 Ներկայացնել միչև 10 առարկայից կազմված խումբ։ 

 Համեմատել առարկաների խմբերը թվով՝ հասկանալով, թե որն է «ավելի շատ» և որն է 

«ավելի քիչ»։ 

 «Կողք կողքի դնելով» ու «գումարելով» ինքնուրույն ներկայացնել գումարումներ (0-10)` 

օգտագործելով պատկերներ և/կամ առարկաներ։ 

 Նկարների, առարկաների և հաշվելու միջոցով գումարում/հանում կատարել (0-5)։ 

 Տեսակավորել (դասակարգել) առարկաները, առնվազն երեք դասախմբերի, և նշել 

յուրաքանչյուր խմբի մեջ եղած առարկաների քանակը։ 

 Կարողանալ նշել առարկաների տեղը՝ ուշադրություն դարձնելով նրանց դիրքին՝ ներքևում, 

վերևում, կողքին, առջևում, հետևում, կողքին։ 

 Նկարել, պատրաստել և մոդելավորել երկչափ և եռաչափ մարմիններ։ 

 

Բառապաշար 

Հետևյալ բառապաշարը կօգնի ձեր երեխային ճիշտ ձևով նկարագրել, պատճառաբանել և բացատրել 

մաթեմատիկան։ 
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 Երկշափ (հարթ) – Երկրաչափական մարմին, որն ունի լայնություն և խորություն, օրինակ՝ կլոր, 

եռանկյունի, քառակուսի, վեցանկյուն կամ քառակուսի։ 

 Եռաչափ (տարածական)– Երկրաչափական մարմին, որն ունի լայնություն, խորություն և 

բարձրություն, օրինակ՝ խորանարդ, կոն, գլան կամ գունդ։ 

 Հատկանիշ – Երկրաչափական մարմնի բնորոշում, որն աշակերտն օգտագործում է առարկան 

բնորոշելու համար։ 

 Հնգյակների աղյուսակ  - մաթեմատիկայի մեջ կիրառվող գործիք, որն օգնում է աշակերտներին 

հասկանալ և դասակարգել 5 կամ  5-ից ցածր թվերը։ 

 Տասնյակների աղյուսակ   - մաթեմատիկայի մեջ կիրառվող գործիք, որն օգնում է աշակերտներին 

հասկանալ և դասակարգել 10-ից ցածր թվերը։ 

 Ներկայացնել – Պատկերի կամ նկարի միջոցով այնպես ցույց տալ, որը կբացատրի պահանջվող 

պատասխանը։ 

 Թվերի կապ – Գծապատկեր, որն օգտագործվում է թվերը կազմելու/կազմալուծելու համար։ 

 Առարկա – իր, որը կարելի է տեսնել և զգալ։ 

Չափորոշիչներ, որոնց վրա պետք է կենտրոնանալ՝ 

K.CC.1 K.CC.2 K.CC.3 K.CC.5 K.CC.6 K.MD.1
 K.MD.3 

K.OA.1 K.OA.2 K.OA.3 K.NBT.1 K.G.1  K.G.2 

Տնային հանձնարարություններ՝ 

 Տեսակավորեք նախուտեստները և հարցրեք ձեր երեխային, թե որ տեսակի հատկանիշն եք ինքներդ 

օգտագործել դրանք տեսակավորելու համար կամ խնդրեք, որպեսզի ձեր երեխան տեսակավորի  

նախուտեստները  և պատմի, թե ինչ հատկանիշներ է նա օգտագործել դա անելու համար։  

 Ուրվապատկերներով նկար պատրաստել։ Առաջարկեք երեխային նոր ուրվապատկեր ստանա 

միախառնելով մնացածը։  

 Ուսումնասիրել դիրք արտահայտող բառերը։ Խաղալիքներ օգտագործելով՝ ցույց տալ առաջ, հետո, 

վերևում, ներքևում և կողքին գաղափարները։ Նկարագրել դրանք՝ օգտագործելով հատկանիշներ։ 

Օրինակ՝ կապույտ մեքենան, կարմիր մեքենայի հետևում է։ 
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 «Հաշվել ընկերոջ հետ» - Ծնողը կամ երեխան սկսում են հաշվել և կանգ են առնում պատահական 

թվի վրա, իսկ նրանց «ընկերը» շարունակում է։ Կրկնել մինչև 100-ը։ 

 Որոշ իրեր հավաքել, տեսակավորել դրանք 10 խմբի մեջ։ Տասական իրեր հաշվել, իսկ մնացածները 

հաշվել միավորներով։ 

 Երեխային առաջարկեք պատմություն հորինել՝ «գումարում» և «հանում» կատերելով, օրինակ՝ 3 

թռչուն նստած էին ծառի վրա, հետո 2-ն էլ միացան նրանց։ Քանի# թռչուն կա ծառի վրա։ 

Առաջարկեք, որպեսզի նրանք պատմությունը ներկայացնեն պատկերներով և առարկաներով։ 

 

 

 

 

 

 

Այս նամակի էլեկտրոնային տարբերակը տեսնելու համար, խնդրում ենք այցելել Common Core – կայք 

էջը՝ http://www.gusd.net/ Հետևեք Մաթեմատիկայի և մանկապարտեզի լինքերին։ Էջի ներքևում, սեղմեք 

Մաս 4։    

 

 

 

 

 

http://www.gusd.net/


 
글렌데일 통합교육구 

수학 교과과정 
유치원 

단원 4: 20 까지  숫자  개념  숙달   
 

 
자녀는 무엇을 배울 것인가 
  
 단원 4 에서, 유치원 학생들은 20 까지 숫자 개념을 이해하고 단련하도록 공부한다. 학생들은 
일의 자리 및 십의 자리로 50 까지 기계적으로 세는 것을 숙달할 것이다. 학생들은 0-10 숫자에서 
“ 하나 더” 및 “ 하나 덜” 의 아이디어를 설명하도록 공부를 시작할 것이다. (예, 5 는 4 보다 하나 더 
많다는 것을 안다) 학생들은 그들의 답을 입증 또는 반증하기 위해 적절한 수학 그림을 사용할 뿐 
아니라 일치, 세기 및 그룹 방법을 사용하여 두 숫자(1-10)를 비교하고 어느 것이 더 많다/더 적다를 
말할 것이다. 학생들은 1 이 아닌 다른 숫자로부터 20 까지 “세는” 기량을 연마할 것이다. 5 이내의 
덧셈 및 뺄셈을 능숙히 하는 것이 유치원의 목표이기 때문에 학생들은 20(십의 자리 및 일의 자리 
그룹) 까지의 숫자 분해/구성( 뒷장의 어휘 참조)을 계속할 것이다. 학생들은 물건, 그림 및 이야기를 
사용하여 숫자 분해 및 구성을 보여줄 것이다. 학생들은 숫자 0-5 내의 문제를 보여주는 그림을 
사용하여 덧셈/뺄셈 문장 문제를 풀기 시작할 것이다.   

 학생들은 식별된 속성을 사용하여 물체 세트를 묶을 뿐 아니라 2 차원 및 3 차원 도형의 특성에 
중점을 두고 물체의 속성을 설명하고 식별 할 것이다. 학생들은 “ 보다 긴”, “ 보다 작은”, “ 보다 큰”, 
“보다 무거운”, “ 보다 가벼운” 또는 “ 보다 많은”, “보다 적은”과 같은 언어를 사용하여 비교하는 
특성을 계속 공부할 것이다. 학생들은 위, 아래, 옆, 앞, 뒤 및 다음과 같은 용어를 사용하여 사물의 
위치를 설명하고 식별하는 것에 주력한다. 학생들은 그림과 사진에서 2 차원 도형을 식별할 
뿐아니라 2 차원 도형을 그리고 다양한 재료(예, 막대기와 찰흙 공, 이쑤시개와 마시멜로 등)을 
사용하여 3 차원 도형을 구축하고 만든다.  

 

더  구체적으로  아동들은  다음의  것들을  배울  것이다 : 
• 50 까지 일과 십 단위로 암기하여 기계적으로 세기 
• 0-20 까지 숫자 쓰기 
• 0-20 까지 숫자들을 순서에 상관없이 인식하기 
• 배열에 상관없이 그룹 내에서 최대 20 개 까지의 물건을 센 후 그룹 속에 몇 개가 있는지 알기  
• 최대 10 개의 물건 그룹 표현하기 
• 숫자, “보다 많은” 또는 “보다 적은 ”같은 식별로 물체의 그룹을 비교하기  
• 그림 및/또는 물건을 사용하여 “ 함께 묶기” 및 “더하기” 로써 덧셈(0-10)을 독자적으로 표현하기 

시작하기 
• 그림, 물건, 세기를 사용하여 0-5 숫자 덧셈/뺄셈을 시작하기 
• 물건들은 최소 3 카테고리 (그룹) 별로 분류(구분)하고 각 카테고리에서 물건의 숫자를 판별하기 
• 위, 아래, 옆, 앞, 뒤 그리고 옆 같이 자연 발생적인 어휘에 중점을 두고 물건의 위치를 묘사하기  
• 2 차원 및 3 차원 도형을 그리기, 구축하기 및 만들기 



어휘   

어휘들은 귀 자녀가 자신의 수학에 대한 묘사, 정의 및 설명에 대한 공부를 도울 것이다.  
 

• 2 차원(편평함): 너비 및 길이를 갖은 도형 예: 원, 삼각형, 정사각형, 육각형 또는 직사각형  
• 3 차원 (입방체): 육면체, 원뿔체, 실린더 및 원구체와 같이 너비, 길이 및 높이를 갖는 

도형  
• 속성:학생들이 물체를 정의하기 위해 사용하는 물체의 특성. 예: 얇다, 두껍다, 작다, 

크다, 3 면, 4 면, 4 각, 빨간색, 등 
• 파이브 프레임: 5	  또는 작은 숫자들을 학생이 인식하고 정리하도록 도와주는 수학 정리 

도구 
• 텐 프레임: 10	  또는 작은 숫자들을 학생이 인식하고 정리하도록 도와주는 수학 정리 

도구 
• 표현: 대답을 설명하는 방식으로 그림이나 도식으로 보여줌 
• 넘버 본드: 숫자 구성/분해를 위해 사용되는 수학 정리 도구 또는 도식 
• 물체: 보거나 만질 수 있는 것  

Standards of Focus 

K.CC.1 K.CC.2 K.CC.3 K.CC.5 K.CC.6 K.MD.1 K.MD.3 

K.OA.1 K.OA.2 K.OA.3 K.NBT.1 K.G.1  K.G.2  

Activities at Home 

• 간식을 분류하고 자녀에게 이것들의 분류에 귀하가 어떠한 속성을 사용했는지 또는 자녀가 
스낵을 분류하고 자녀가 어떤 속성을 사용했는지 귀하가 말하도록 한다.   

• 도형을 사용하여 그림을 그린다. 새로운 도형을 만들기 위해 형태를 결합하도록 자녀를 
격려한다.   

• 위치 단어들을 알아본다. 전, 후, 위, 아래 및 옆에 대한 시범을 보이기 위해 장난감을 사용한다. 
속성을 사용하여 설명한다. 예, 파란색 차는 빨간색 차 뒤에 있다.   

• “파트너 세기”를 한다 – 부모 또는 자녀가 세기를 시작하고 아무 숫자에서 멈추고 그들의 
“ 파트너”가 이어서 센다. 100 까지 반복한다.  

• 물품들을 한 웅큼 잡고 10 개의 묶음으로 하여 10씩 세고 나머지는 1 자리로 센다.  
• 자녀가 “덧셈” 또는 “뺄셈” 이 포함되는 이야기를 만들도록 한다 (예: 3 마리의 새들이 나무에 

있고 2 마리가 더 날아왔다. 나무에는 모두 몇 마리의 새가 있는가?) 자녀들이 그림 또는 
물건으로 이야기를 설명하도록 한다.  

 
 

 
본 학부모 서한의 전자 복사본을 보기 위해서, 커먼 코어 페이지 http://www.gusd.net/.로 가십시오. Mathematics, 
Grade K 링크를 따라가서 페이지를 하단으로 내리고  Unit 4 를 클릭하십시오.  
Translated by: GUSD, Intercultural Department       Professional Development – Parents Letter, Grade K Unit 4 
Korean 11/4/16 

 



 
 Distrito Escolar Unificado de Glendale  

Plan de Estudios de Matemáticas  
Gradeo Jardín de niños 

Unidad 3: Reforzar los conceptos numéricos hasta el 20 
 

 
Lo que su hijo aprenderá: 
  
 En la Unidad 4, los estudiantes de jardín de niños trabajarán en refinar y dominar la 
comprensión del concepto numérico hasta el 20. Los estudiantes dominarán el conteo de memoria 
hasta 50 de uno en uno y de diez en diez. Los estudiantes empezarán a trabajar explicando la idea 
de "uno más" y "uno menos" con los números del 0 al 10. (Es decir, saber que 5 es uno más que 4), 
así como comparar dos números (del 1 al 10) y decir cuál es mayor que/menor que usando 
estrategias de coincidencia, conteo y agrupación, así como usando dibujos matemáticos apropiados 
para aprobar o desaprobar su respuesta. Los estudiantes refinarán la habilidad de 'contar hacia 
adelante' a partir de números distintos de 1, hasta 20. Debido a que la fluidez con suma y resta 
hasta 5 es una meta de jardín de niños, los estudiantes continuarán descomponiendo/componiendo 
(ver el vocabulario en la página siguiente) los números hasta 20 (agrupación por 10 unos y algunos 
otros más). Los estudiantes representarán estos números descompuestos y compuestos utilizando 
objetos, dibujos y explicaciones verbales. Los estudiantes comenzarán a resolver problemas en 
palabras de suma/resta usando dibujos para representar el problema con los números del 0 al 5. 

 Los estudiantes continuarán identificando y describiendo atributos de objetos, con un enfoque 
en atributos de formas bidimensionales y tridimensionales, así como agrupar conjuntos de objetos 
usando los atributos identificados. Los estudiantes continúan trabajando para identificar el atributo 
medible que se compara, usando un lenguaje como "más largo que", "más corto que", "más alto 
que", "más pesado que", "más ligero que" o "más que" "menos que”. Los estudiantes se enfocan en 
identificar y explicar la posición de los objetos usando términos como arriba, abajo, al lado, delante, 
detrás y cerca. Los estudiantes modelan y construyen formas tridimensionales utilizando una 
variedad de materiales (por ejemplo, palitos y bolas de arcilla, palillos de dientes y malvaviscos, etc.) 
y dibujan formas bidimensionales y también identifican formas bidimensionales en imágenes y 
dibujos. 

 

Más específicamente, su hijo aprenderá cómo: 
• Contar de memoria hasta 50 de uno en uno y de diez en diez 
•  Escribir números de 0 a 20 
•  Reconocer números fuera de orden del 0 al 20 
•  Contar hasta 20 objetos en un grupo, independientemente del arreglo y saber cuántos hay 

en el grupo 
•  Representar un grupo de hasta 10 objetos 
•  Comparar grupos de objetos por número, identificando cuál es "más" o "menos” 
•  Comenzar a representar de forma independiente la suma (de 0 a 10) al "agrupar" y "añadir a" 

usando dibujos y/u objetos 
•  Comenzar a sumar / restar números del 0 al 5 usando dibujos, objetos, contando 
• Ordenar (clasificar) objetos en al menos 3 categorías (grupos) e identificar el número de objetos 

en cada categoría 
• Describir la posición de los objetos con un enfoque en el vocabulario auto-generado como: 

arriba, abajo, al lado, delante, detrás y cercano 
• Dibujar, construir y representar figuras bidimensionales y tridimensionales



Vocabulario 

Las palabras del vocabulario que ayudarán a que su hijo pueda describir, justificar y explicar sus 
matemáticas. 

• bidimensional (plano): Una figura con ancho y profundidad. P. ej.: un círculo, triángulo, 
cuadrado, hexágono o rectángulo 

• tridimensional (sólido): Una figura con ancho, profundidad y altura tales como el cubo, 
cono, cilindro y la esfera 

• atributo: una característica de un objeto, que los estudiantes usan para definir el 
objeto. Por ejemplo: Delgado, grueso, pequeño, grande, 3 lados, 4 lados, 4 vértices, 
rojo, etc. 

• marco de cinco: Una herramienta de organización matemática para ayudar a los 
estudiantes a reconocer y organizar los números 5 o menores 

• marco de diez: Una herramienta de organización matemática para ayudar a los 
estudiantes a reconocer y organizar los números 10 o menores 

• representar: Mostrar con dibujo o imagen de tal manera que explique una respuesta 
• vínculo numérico: Un diagrama o herramienta de organización matemática utilizada para 

componer / descomponer números 
• objeto: una cosa que se puede ver y / o tocar  

Normas en las que centrarse 
K.CC.1 K.CC.2 K.CC.3 K.CC.5 K.CC.6 K.MD.1 K.MD.3 

K.OA.1 K.OA.2 K.OA.3 K.NBT.1 K.G.1  K.G.2  

Actividades en el hogar 
• Ordene bocadillos y pídale a su hijo que le diga qué atributos utilizó para ordenarlos o pida 

a su hijo que ordene los bocadillos y le diga qué atributo(s) utilizó para clasificarlos 
• Haga una imagen usando formas. Anime a su hijo a combinar formas para crear una nueva 

forma 
• Explorar palabras de posición. Use juguetes para representar: antes, después, arriba, abajo 

y al lado. Describa el uso de atributos. P. ej. El coche azul está detrás del coche rojo. 
• Hacer un " compañeros de conteo" - El padre o el niño empieza a contar y se detiene en un 

número aleatorio y su "compañero" continúa. Repetir hasta 100 
• Tome un puñado de elementos, agrupe en conjuntos de 10, cuente de 10 en 10 y de 1 en 1 

los restantes 
• Pídale a su hijo que piense en una historia que incluya "sumar" o "restar" (P. ej.: 3 pájaros 

estaban en el árbol y otros 2 pájaros llegaron volando.) ¿Cuántos pájaros hay en el árbol? 
Pídale que represente la historia con dibujos u objetos 

 
 Para ver una copia electrónica de esta carta a los padres, por favor vaya a las páginas del Tronco Común en 
http://www.gusd.net/. Siga los enlaces para las matemáticas, Grado K. Vaya a la parte inferior de la página y haga clic 
en la unidad 4. 




